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Dato: 12. desember 2007 
 
Kl.: 08.30 til ca. 13.00 
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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
 
Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 12. DESEMBER 2007 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 12. desember 2007 – fra kl. 08.30 
på Radisson SAS Hotel Tromsø. 

 
 
Etter behandling av styresak 103-2007 og 104-2007 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 09.00. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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STYRESAK 103-2007  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 12. desember 2007: 
 
Sak 103-2007 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 104-2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. november 2007 Side 2
Sak 105-2007 Budsjett 2008 Helse Nord RHF Side 12
Sak 106-2007 Statsbudsjett 2009 – innspill 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 24

Sak 107-2007 Håndtering av økte pensjonskostnader Side 25
Sak 108-2007 Justering av interne rammer for kassakreditt Side 27
Sak 109-2007 Konsernbestemmelser investeringer Side 29
Sak 110-2007 Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, 

stiftelser, legater og fond 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 37

Sak 111-2007 AMK-struktur i Helse Finnmark – lokalisering av AMK-
sentral og driftsorganisasjonen for ambulanse- og 
nødmeldetjenesten 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 38

Sak 112-2007 Handlingsplan revmatologi 2008-2013 Side 39
Sak 113-2007 Handlingsplan for habilitering i Helse Nord Side 47
Sak 114-2007 Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF – endring Side 52
Sak 115-2007 Orienteringssaker Side 57
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Utvikling av lokalsykehus – planprosess Side 60
 4. ”Raskere tilbake” – status i Helse Nord Side 62
 5. Regionalt brukerutvalg – prinsipper for  oppnevning av 

nytt utvalg 2008-2010 
Side 65

 6. Brannsikring av sykehusene i Helse Nord 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 69

Sak 116-2007 Referatsaker Side 70
 1. Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 1. november 2007 – 

protokoll  
 

 2. Brev fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 1. 
november 2007 med høringsuttalelse ad. forslag til 
endring av pasientrettighetslovens § 2-6 og forslag til 
forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise 
for undersøkelser eller behandling 

 

Sak 117-2007 Eventuelt Side 87
 
 
Bodø, den 30. november 2007 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør Side 1
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STYRESAK 104-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 7. NOVEMBER 2007 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 7. NOVEMBER 2007 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal, den 
7. november 2007 – fra kl. 10.30 til kl. 14.25. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Mona Søndenå, Terje Olsen, Kari B. Sandnes, Stig-Arild Stenersen, Geir Braathu 
(varamedlem for Kirsti Jacobsen). 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Trude L. Husjord og Runar Sjåstad. 
Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg.  
 
Vararepresentant Sissel B. Jensen var innkalt for Hans Austad, men hun måtte også melde 
forfall. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen, 
økonomidirektør Jann-Georg Falch, direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug, kst. 
fagdirektør Oddvar Larsen, IKT-direktør Ole Jan Hauge, IT-leder Bjørn Nilsen, 
informasjonsrådgiver Anne May Knudsen og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 92-2007  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 92-2007 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 93-2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. oktober 2007 
Sak 94-2007 Etablering av felles IKT-plattform i Helse Nord 
Sak 95-2007 Handlingsplan for diabetes i Helse Nord 
Sak 96-2007 Budsjett 2008 – rammer og føringer 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 97-2007 Arbeidsmiljø i sykehus – helhetlig strategi for helse, miljø og sikkerhet 
Sak 98-2007 Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø 
Sak 99-2007 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Hudsykdommer – organisering av tilbudet i regionen 
 4. Arbeidsgivers rutiner i forbindelse med lønnsforhandling og 

involvering av styret  
 5. Boligforvaltning i Helse Nord, prosjektrettet utviklingsarbeid 

Side 2



 
 
Sak 100-2007 Referatsaker 
 1. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 9. oktober 2007 ad. 

kartlegging av diskriminering i statlig sektor – oppfølging av 
”Ullevål-saken” 

 2. Brev fra Nasjonale Festningsverk av 15. oktober 2007 til 
Riksantikvaren ad. utbyggingen ved Nordlandssykehuset Bodø  

 3. Brev fra Fylkesrådet i Nordland Fylkeskommune av 29. oktober 2007 
med uttalelse ad. småsykehusene i Nordland må ha fødeavdeling 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 101-2007 Eventuelt 
Sak 102-2007 Foretaksregisterets nektingsvedtak om styreendring – jf. styresak 89-

2007/6 Referatsaker 
Styresaken ble lagt frem ved møtestart. 
Styremedlem Kari B. Sandnes fratrådte under behandling av denne saken.

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandlingen 
av saken. 
 
 
STYRESAK 93-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 10. OKTOBER 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 10. oktober 2007 godkjennes med den endringen som det ble 
redegjort for av styreleder Kaldhol (endring i styresak 90-2007 Eventuelt). 
 
 
STYRESAK 94-2007  ETABLERING AV FELLES IKT-PLATTFORM  
 I HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte strategien som del av grunnlaget for god 

tilgjengelighet til helsetjenestene og sikker informasjonshåndtering i Helse Nord.. 
 
2. Styret vil sterkt understreke behovet for å realisere effektiviseringsgevinster som følge av 

investeringene både i tjenestene og i IKT-driften.   
 
3. De økonomiske konsekvenser behandles som del av de ordinære budsjettprosesser. 
 
4. Adm. direktør bes om å komme tilbake snarest mulig med en utredning som viser 

gevinster og konsekvenser ved å gjennomføre investeringen over kortere tid. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte strategien som del av grunnlaget for god 

tilgjengelighet til helsetjenestene og sikker informasjonshåndtering i Helse Nord.. 
 
2. Styret vil sterkt understreke behovet for å realisere effektiviseringsgevinster som følge 

av investeringene både i tjenestene og i IKT-driften.   
 
3. De økonomiske konsekvenser behandles som del av de ordinære budsjettprosesser. 
 
4. Adm. direktør bes om å komme tilbake snarest mulig med en utredning som viser 

gevinster og konsekvenser ved å gjennomføre investeringen over kortere tid. 
 
 
STYRESAK 95-2007  HANDLINGSPLAN FOR DIABETES I  
 HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Handlingsplan for diabetes 2008 – 2013 godkjennes som retningsgivende for utvikling av 

tilbudene i Helse Nord.  
 
2. Stilling som prosjektleder/regional diabetessykepleier endres i tråd med de oppgaver som 

er skissert i handlingsplanen.  
 
3. Det opprettes et regionalt fagråd for diabetes.  
 
4. Tiltak som ikke krever økte bevilgninger innarbeides i oppdragsdokument 2008.  
 
5. Videre styrking av tilbudene tas opp i kommende styresak om prioritering av 

kronikersatsingen, rus og psykisk helsevern, og under behandlingen av budsjett 2008. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Handlingsplan for diabetes 2008 – 2013 godkjennes som retningsgivende for utvikling av 

tilbudene i Helse Nord.  
 
2. Stilling som prosjektleder/regional diabetessykepleier endres i tråd med de oppgaver som 

er skissert i handlingsplanen.  
 
3. Det opprettes et regionalt fagråd for diabetes.  
 
4. Tiltak som ikke krever økte bevilgninger innarbeides i oppdragsdokument 2008.  
 
5. Videre styrking av tilbudene tas opp i kommende styresak om prioritering av 

kronikersatsingen, rus og psykisk helsevern, og under behandlingen av budsjett 2008. 
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STYRESAK 96-2007  BUDSJETT 2008 – RAMMER OG FØRINGER 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Målet for spesialisthelsetjenesten i 

2008 er å gi befolkningen god tilgang til spesialisthelsetjenester i tråd med nasjonale og 
regionale prioriteringer samtidig som omstillingen av virksomheten gjennomføres slik at 
Helse Nord RHF samlet går i økonomisk balanse i 2008.  

 
2. Det legges opp til et aktivitetsnivå på om lag samme nivå som 2007. Aktiviteten innenfor 

prioriterte områder som psykisk helsevern og rus skal styrkes i tråd med økt tildeling. 
 
3. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes slik:  
 

Helse Finnmark HF underskudd inntil 10 mill kr. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF balanse  
Nordlandssykehuset HF balanse 
Helgelandssykehuset HF overskudd 5,0 mill kr.  
Sykehusapotek Nord HF overskudd 2,5 mill kr, 
Helse Nord RHF overskudd 2,5 mill kr. 

 
4. Styret er inneforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2008 vil kunne få 

konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendig tiltaksplan skal utarbeides og 
drøftes med tillitsvalgte og legges frem for vernetjenesten med konsekvensvurderinger, 
før den legges fram for styret sammen med konsolidert budsjett i februar 2008. 

 
5. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene utarbeide 

og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet. Planene skal: 
 

• beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte 
• vise planlagt fremdrift i tid 
• redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar 

 
Helseforetakene skal rapportere på disse tiltaksplanene i de månedlige 
økonomirapportene. 

 
6. Basisramme og øremerkede tilskudd for 2007 fastsettes til 
 

RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
SUM forslag basis driftsramme 08 659 557 744            795 671 649            3 081 550 665        1 696 098 645           695 759 298            6 928 638 000           

2. Opptrappingsplanen for psykisk helse RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Sum opptrappingsplan psykisk helse 2008 21 218 020 58 622 017 78 893 653 76 928 566 34 265 866 269 928 122

3. Øremerkede midler/ Andre inntekter RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Sum andre øremerkede midler  2008 311 987 000 177 883 000 234 549 000 198 889 000 98 532 000 1 021 840 000
Sum øremerkede midler+psykplan 333 205 020 236 505 017 313 442 653 282 817 566 134 797 866 1 300 768 122
Sum budsjettramme 2008 992 762 764 1 032 176 666 3 394 993 318 1 978 916 211 830 557 164 8 229 406 122  
 
7. Investeringsrammen fastsettes til totalt 579 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

lån på 50 mill kr. til Nordlandssykehuset trinn 2. Investeringsrammen fordeles slik per 
helseforetak: 
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Helse Finnmark HF  kr.  54,0 mill 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  kr. 109,0 mill 
Nordlandssykehuset HF  kr. 323,8 mill 
Helgelandssykehuset HF  kr.  15,0 mill 
Sykehusapotek Nord HF  kr.   1,5 mill 
Helse Nord RHF  kr.  75,7 mill 

 
8. Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 

2008: 
 

a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og 
mellom fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For 
pasienter uten slik rett kan lengre ventetider aksepteres. 

 
b. Samarbeidet i og mellom helseforetakene skal utvikles videre slik at Helse Nords 

samlede kapasitet og kompetanse brukes mest mulig effektivt og at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis mulighet til å levere høyspesialiserte 
tjenester i tråd med prioriteringsforskriftens bestemmelser.  

 
c. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern 

skal i størst mulig grad skjermes. Lokalsykehusene skal spesielt utvikle sine tilbud slik 
at disse pasientgruppene ivaretas. 

 
d. Helseforetakene skal vurdere økning i dagbehandling og reduksjon i kirurgiske senger. 

Ved de minste sykehusene skal det vurderes å etablere felles medisinsk/kirurgisk 
sengepost. 

 
9. Dersom et helseforetak i halvårsregnskapet 2008 avlegger regnskap som er i tråd med 

vedtatt styringsmål og som legger til en årsprognose som også viser at målet nås, vil styret 
i Helse Nord RHF vurdere å øke dets basisramme for å starte opp prioriterte tiltak etter 
nærmere vedtatte kriterier. 

 
10. Helseforetakene forutsettes å synliggjøre bruken av det øremerkede utdanningstilskuddet 

for 2008 gjennom utarbeidelse av eget budsjett for disse midlene. Størrelsen på tilskuddet 
til det enkelte helseforetak vil fremkomme i oppdragsdokumentet. Fra og med budsjettåret 
2009 forutsettes samarbeidsorganet mellom Helse Nord og Universitetet i Tromsø å bli 
aktivt konsultert i forbindelse med fastsetting av budsjett for disponering av de 
øremerkede utdanningsmidlene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Målet for spesialisthelsetjenesten i 

2008 er å gi befolkningen god tilgang til spesialisthelsetjenester i tråd med nasjonale og 
regionale prioriteringer samtidig som omstillingen av virksomheten gjennomføres slik at 
Helse Nord RHF samlet går i økonomisk balanse i 2008.  

 
2. Det legges opp til et aktivitetsnivå på om lag samme nivå som 2007. Aktiviteten innenfor 

prioriterte områder som psykisk helsevern og rus skal styrkes i tråd med økt tildeling. 
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3. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes slik:  
 

Helse Finnmark HF underskudd inntil 10 mill kr. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF balanse  
Nordlandssykehuset HF balanse 
Helgelandssykehuset HF overskudd 5,0 mill kr.  
Sykehusapotek Nord HF overskudd 2,5 mill kr, 
Helse Nord RHF overskudd 2,5 mill kr. 

 
4. Styret er inneforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2008 vil kunne få 

konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendig tiltaksplan skal utarbeides og 
drøftes med tillitsvalgte og legges frem for vernetjenesten med konsekvensvurderinger, 
før den legges fram for styret sammen med konsolidert budsjett i februar 2008. 

 
5. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene utarbeide 

og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet. Planene skal: 
 

• beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte 
• vise planlagt fremdrift i tid 
• redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar 

 
Helseforetakene skal rapportere på disse tiltaksplanene i de månedlige 
økonomirapportene. 

 
6. Basisramme og øremerkede tilskudd for 2007 fastsettes til 
 

RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
SUM forslag basis driftsramme 08 659 557 744            795 671 649            3 081 550 665        1 696 098 645           695 759 298            6 928 638 000           

2. Opptrappingsplanen for psykisk helse RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Sum opptrappingsplan psykisk helse 2008 21 218 020 58 622 017 78 893 653 76 928 566 34 265 866 269 928 122

3. Øremerkede midler/ Andre inntekter RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Sum andre øremerkede midler  2008 311 987 000 177 883 000 234 549 000 198 889 000 98 532 000 1 021 840 000
Sum øremerkede midler+psykplan 333 205 020 236 505 017 313 442 653 282 817 566 134 797 866 1 300 768 122
Sum budsjettramme 2008 992 762 764 1 032 176 666 3 394 993 318 1 978 916 211 830 557 164 8 229 406 122  
 
7. Investeringsrammen fastsettes til totalt 579 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

lån på 50 mill kr. til Nordlandssykehuset trinn 2. Investeringsrammen fordeles slik per 
helseforetak: 

 
Helse Finnmark HF  kr.  54,0 mill 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  kr. 109,0 mill 
Nordlandssykehuset HF  kr. 323,8 mill 
Helgelandssykehuset HF  kr.  15,0 mill 
Sykehusapotek Nord HF  kr.   1,5 mill 
Helse Nord RHF  kr.  75,7 mill 

 
8. Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 

2008: 
 

a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt både innen det enkelte fagområde og 
mellom fagområder. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. For 
pasienter uten slik rett kan lengre ventetider aksepteres. 

Side 7



 
 
b. Samarbeidet i og mellom helseforetakene skal utvikles videre slik at Helse Nords 

samlede kapasitet og kompetanse brukes mest mulig effektivt og at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis mulighet til å levere høyspesialiserte 
tjenester i tråd med prioriteringsforskriftens bestemmelser.  

 
c. Tilbudet til eldre og kronisk syke samt tilbudene i rusomsorgen og psykisk helsevern 

skal i størst mulig grad skjermes. Lokalsykehusene skal spesielt utvikle sine tilbud slik 
at disse pasientgruppene ivaretas. 

 
d. Helseforetakene skal vurdere økning i dagbehandling og reduksjon i kirurgiske senger. 

Ved de minste sykehusene skal det vurderes å etablere felles medisinsk/kirurgisk 
sengepost. 

 
9. Dersom et helseforetak i halvårsregnskapet 2008 avlegger regnskap som er i tråd med 

vedtatt styringsmål og som legger til en årsprognose som også viser at målet nås, vil styret 
i Helse Nord RHF vurdere å øke dets basisramme for å starte opp prioriterte tiltak etter 
nærmere vedtatte kriterier. 

 
10. Helseforetakene forutsettes å synliggjøre bruken av det øremerkede utdanningstilskuddet 

for 2008 gjennom utarbeidelse av eget budsjett for disse midlene. Størrelsen på tilskuddet 
til det enkelte helseforetak vil fremkomme i oppdragsdokumentet. Fra og med budsjettåret 
2009 forutsettes samarbeidsorganet mellom Helse Nord og Universitetet i Tromsø å bli 
aktivt konsultert i forbindelse med fastsetting av budsjett for disponering av de 
øremerkede utdanningsmidlene. 

 
 
STYRESAK 97-2007  ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS – HELHETLIG  
 STRATEGI FOR HELSE, MILJØ OG 
 SIKKERHET 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar fremlagte helhetlige strategi for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og ber 

helseforetakene styrebehandle og implementere disse i sitt foretaksspesifikke 
internkontrollsystem for HMS. 

 
2. Helse Nord RHF har ansvar for gjennomføring av foretaksovergripende tiltak, samt 

samarbeid og koordinering med den hensikt å ivareta overordnede regionale forhold.  
 
3. Helse Nord RHF arbeider videre med de hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS 

hvor det kan utarbeides gjennomgående prosedyrer på, og iverksetter implementeringen i 
samarbeid med foretakene og den regionale HMS-gruppen.   

 
4. Det enkelte helseforetak er selv ansvarlig for gjennomføringen av den lokale tilpasningen 

i samarbeid med de ansattes representanter og vernetjenesten. 
 
5. Det enkelte helseforetak skal årlig rapportere på HMS-aktivitet og resultat, i henhold til 

hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS, til eget styre og en samlet rapportering 
gjøres til styret for Helse Nord RHF. 

 
Enstemmig vedtatt.  

Side 8



 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar fremlagte helhetlige strategi for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og ber 

helseforetakene styrebehandle og implementere disse i sitt foretaksspesifikke 
internkontrollsystem for HMS. 

 
2. Helse Nord RHF har ansvar for gjennomføring av foretaksovergripende tiltak, samt 

samarbeid og koordinering med den hensikt å ivareta overordnede regionale forhold.  
 
3. Helse Nord RHF arbeider videre med de hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS 

hvor det kan utarbeides gjennomgående prosedyrer på, og iverksetter implementeringen i 
samarbeid med foretakene og den regionale HMS-gruppen.   

 
4. Det enkelte helseforetak er selv ansvarlig for gjennomføringen av den lokale tilpasningen 

i samarbeid med de ansattes representanter og vernetjenesten. 
 
5. Det enkelte helseforetak skal årlig rapportere på HMS-aktivitet og resultat, i henhold til 

hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS, til eget styre og en samlet rapportering 
gjøres til styret for Helse Nord RHF. 

 
 
STYRESAK 98-2007  SAMARBEIDSAVTALE MED UNIVERSITETET  
 I TROMSØ 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Helse Nord 
RHF og Universitetet i Tromsø.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Helse Nord 
RHF og Universitetet i Tromsø.  
 
 
STYRESAK 99-2007  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med styrelederne i de regionale helseforetakene, den 30. oktober 2007 i Oslo 
- Oppfølgingsmøter mellom styreleder/adm. direktør i Helse Nord RHF og 

styreleder/direktør i helseforetakene, avholdt i oktober/november 2007. Informasjon 
om økonomisk status i helseforetakene. 

- Møte med Sør-Varanger Kommune ad. organisering av ortopeditilbudet i Helse 
Finnmark Kirkenes, den 23. oktober 2007, jf. brev fra Helse- og 
omsorgsdepartementet av 31. oktober 2007. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Luftambulansetjenesten ANS – orientering om anbudssituasjon og møte med Helse- 

og omsorgsdepartementet, den 31. oktober 2007.  
Informasjonen ble gitt i lukket møte, jf. § 5 Off. loven. 
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- Status økonomi – informasjon, jf. økonomirapport nr. 9-2007 
- Deltidspolicy/-kartlegging – oppfølging fra styremøte, den 14. februar 2007, jf. 

styresak 88-2007/2, strekpunkt 3. Tallmateriale ble referert. 
- Kommunenes Sentralforbund – oppfølging fra styremøte, den 14. februar 2007. 

Informasjon om samarbeid.  
- Fagnettverk – oppfølging fra styremøte, den 14. februar 2007. Forhold mellom 

ressursbruken og krav som stilles fra Helse Nord. Dokumentasjon for oppfylte 
krav/forventninger.  

- Fødselsomsorgen/ferieavviklingen i regionen sommeren 2007 – evaluering. Muntlig 
orientering i påvente av at helseforetakene har evaluert ferieavviklingen.  

- Rekruttering av ny fagdirektør. Jan Norum begynner i stillingen 1. januar 2008. 
- Oppdragsdokument 2008. Gjennomgang av prosessen og innhold i dokumentet, 

diskusjon med RHF-styret. 
- Anskaffelse av Praktiske Prosedyrer i Sykepleie fra Akribe (selskap eid av Norsk 

Sykepleierforbund), jf. styresak 90-2007. Prinsippspørsmål – diskusjon med RHF-
styret. Ekstra kvalitetssikring i forbindelse med anskaffelsesprosessen er nødvendig 
for å unngå eventuelle feilkilder. 

3. Hudsykdommer – organisering av tilbudet i regionen 
4. Arbeidsgivers rutiner i forbindelse med lønnsforhandling og involvering av styret  
5. Boligforvaltning i Helse Nord, prosjektrettet utviklingsarbeid 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 100-2007  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 9. oktober 2007 ad. kartlegging av 

diskriminering i statlig sektor – oppfølging av ”Ullevål-saken” 
2. Brev fra Nasjonale Festningsverk av 15. oktober 2007 til Riksantikvaren ad. utbyggingen 

ved Nordlandssykehuset Bodø  
3. Brev fra Fylkesrådet i Nordland Fylkeskommune av 29. oktober 2007 med uttalelse ad. 

småsykehusene i Nordland må ha fødeavdeling 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 101-2007  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 

Side 10



 
 
STYRESAK 102-2007  FORETAKSREGISTERETS NEKTINGSVEDTAK  
 OM STYREENDRING – JF. STYRESAK  
 89-2007/6 REFERATSAKER 
 Styresaken ble lagt frem ved møtestart. 
 Styremedlem Kari B. Sandnes fratrådte under behandling av  
 denne saken. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Kari B. Sandnes, 1. vararepresentant til styret i Helse Nord RHF, mottar godtgjørelse som 

fast møtende styremedlem frem til nytt valg av ansattes representanter til styret i Helse 
Nord RHF er gjennomført. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF anser tidligere utbetalt godtgjørelse som rettmessig. 
 
3. Adm. direktør bes om å oversende saken til Helse- og omsorgsdepartementet til 

orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Kari B. Sandnes, 1. vararepresentant til styret i Helse Nord RHF, mottar godtgjørelse som 

fast møtende styremedlem frem til nytt valg av ansattes representanter til styret i Helse 
Nord RHF er gjennomført. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF anser tidligere utbetalt godtgjørelse som rettmessig. 
 
3. Adm. direktør bes om å oversende saken til Helse- og omsorgsdepartementet til 

orientering. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 7. november 2007 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 30. november 2007 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.11.2007 200700070-13 11 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 
 

 

STYRESAK 105-2007  BUDSJETT 2008 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å vedta budsjett for Helse Nord RHF inkludert Helse Nord IKT 
(HN IKT) og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) for 2008.  
 
I tillegg fordeles kompensasjon for reduksjon av lab-/røntgentakster, jfr. styresak 96-2007 
Budsjett 2008 – Rammer og føringer. 
 
Helse Nord RHF har ca 50 mill. kr. til disposisjon i budsjett 2008 som foreslås disponert. De 
50 mill. kr. fremkommer slik: 
 
− 15 mill kroner av den ekstra tildelingen på 225 mill kroner i RHF-budsjettet, som ikke er 

fordelt til HF eller besluttet brukt til ny aktivitet i 2008.  
− Realiserte besparelser og trukket inn prosjektmidler m.m. for ca. 16 mill. kr. i RHF 

budsjettet. 
− Det dras inn 19,4 mill. kr. i form avkastningskrav på boligmassen fra HF-ene.  

 
Disse midlene foreslås disponert til å dekke økte kostnader til Luftambulanse, trekk nasjonal 
inntektsmodell, kostnader til nødnett og prioritere satsinger og prosjekter. 
 
Budsjettet er delt opp i seks hoveddeler: 
 
1. Helse Nord RHF 
2. Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) 
3. Helse Nord IKT 
4. Fellesfunksjoner og kjøp av private helsetjenester 
5. Fordeling av kompensasjon for reduksjon av lab-/røntgentakster 
6. Investeringer 
 
I budsjettet fremheves de aktivitetene som er prioritert i 2008 i Helse Nord RHF’s regi.  
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Bakgrunn/fakta 
 
1. Helse Nord RHF 
 
Totalbudsjett 

Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008
Basisramme 503 471 003 473 287 500 617 565 744
ISF-inntekt egen produksjon 6 395 355 5 225 000 4 825 000
Gjestepasientinntekter 22 153 180 14 100 000 5 100 000
Øremerkede statstilskudd 223 061 840 257 156 000 313 847 000
Opptrappingsplan psykiatri 1 425 286 1 900 000 560 000
Andre inntekter 161 226 316 185 370 984 198 772 366
SUM INNTEKTER 917 732 979 937 039 484 1 140 670 110

Lønn 83 552 257 90 817 577 96 977 486
Pensjon inkl arb. avgift 10 341 921 8 690 034 9 786 152
Kjøp av helsetjenester 493 782 974 546 646 661 623 729 951
Andre driftskostnader 244 236 149 255 326 265 386 289 682
Ordinære avskrivninger 31 375 078 40 054 996 38 755 838
SUM DRIFTSKOSTNADER 863 288 379 941 535 533 1 155 539 109

Renteinntekter 37 714 915 47 400 000 73 828 857
Rentekostnader 23 476 390 42 903 961 56 459 864
NETTO FINANSPOSTER 14 238 525 4 496 039 17 368 993

ÅRSRESULTAT 68 683 125 0 2 500 000
Tabellen over viser et konsolidert budsjett med Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og SKDE 
 
Budsjett 2008 for Helse Nord RHF er på 1,14 mrd. kr. Helse Nord IKT budsjetteres å gå i 
balanse, mens det budsjetteres med et overskudd på 2,5 mill. kr. for øvrig i Helse Nord RHF.  
 
a. Bemanning 
Det legges opp til en noe økt bemanning i 2008 i forhold til 2007 på rundt 2,5 årsverk for å 
styrke tiltakene i budsjettet.  
 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Årsverk 32 36 42,8 49,6 48,7 51*
* Estimat for 2008 
 
b. Hovedprioriteringene i forslag til budsjett 2008 
I 2008 vil Helse Nord RHF prioritere tiltak som bidrar til å: 
 
− bedre styringsinformasjon og oversikt. 
− styrke eierstyringen og utvikle organisasjonen slik at den er bedre tilpasset de 

styringsmessige utfordringer i foretaksgruppen og krav fra eier. 
− konkrete tiltak som bidrar til effektivisering og lavere kostnader for foretaksgruppen.  
− styrke forskningen.  
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c. Styringsinformasjon og analyse 
For å øke kapasiteten og bedre kvaliteten for oppdatert og tilgjengelig styringsinformasjon er 
det anskaffet en ny IKT-løsning (SAS) som skal utvikles til å bli et gjennomgående 
ledelsesinformasjonssystem og analyseverktøy i foretaksgruppen. I 2008 skal de første 
elementene i dette systemet være på plass og i drift. Prosjektet drives av ansatte i RHF-et, HF-
ene og HN IKT. 
 
I 2007 ble staben styrket med en ny stilling som skal arbeide med analyser.  

 
d. Organisasjonsendring 
For å tilpasse organisasjonen til nye krav og oppgaver vil den interne organiseringen av RHF 
bli gjennomgått og utviklet i løpet av januar 2008. 
 
I samarbeid sammen med HF-ene er det satt i verk arbeid med for å standardisere interne 
økonomimodeller og økonomiske ansvarsstrukturer i foretakene. Dette vil bli fulgt opp og 
sluttført i 2008. 
 
e. Omstilling og rasjonalisering 
For å bedre kvalitet på ISF-registreringen, analyse og rapportering foreslås det kr. 100.000 til 
DRG-forum 
 
Det foreslås å ta opp igjen og utrede charter av egne pasientfly i regionen. 
 
Nytt innkjøps- og logistikksystem er nå på plass. Integrasjon med fakturasystemet pågår. 
(Basware/Clockwork-integrasjon) Det betyr at foretaksgruppen nå får et virkemiddel til å ta ut 
gevinster av felles innkjøp, rabatter, logistikk og forenkle de merkantile rutinene. 

 
Det foreslås å sette av investeringsrammer til økte IKT-investeringer. Konkret oppstart og 
gjennomføring av de enkelte prosjekter vil ikke skje, før det er gjennomført 
investeringsanalyser og utarbeidet konkrete planer for å realisere gevinster.  
 
f. Forskning 
I 2008 styrkes forskningen i Helse Nord. Utover de 51 mill. kr. som Helse Nord RHF får i 
øremerkede midler foreslås det å øke forskningsmidlene finansiert over basisrammen fra 17 
mill. kr. til 19,75 mill. kr. 
 
Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) styrkes med to mill. kr. I tillegg er 
det satt av penger til opprettelse av en enhet som skal administrere og samordne de ulike 
registrene. Det foreslås at midlene til dette registeret utløses når organiseringen av denne 
enheten er vedtatt.  
 
g. Buffer mot risiko 
Det er betydelig risiko for at Helse Nord samlet ikke skal kunne nå sine økonomiske mål i 
2008. Det foreslås derfor å innarbeide en betydelig buffer i budsjettet til Helse Nord RHF. 
Dette vil: 

 
- Styrke likviditeten i foretaksgruppen. 
- Sikre langsiktig finansiering av kostnadene som følger av nye store investeringsprosjekt. 
- Ta høyde for generell usikkerhet. 
- Ta høyde for eventuelle pålegg i oppdragsdokument. 
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h. Tillitsvalgte 
De tillitsvalgte styrkes med 0,6 årsverk til konsernverneombud i forhold til budsjett 2007. Det 
settes av penger til IKT-utstyr og økte midler for leie til lokaler og reiser.  
 
i. Faglige satsninger 
Det legges opp til å styrke de faglige satsningene i Helse Nord med blant annet følgende 
tiltak: 
 
- Opprettelse av flere fagråd, deriblant på rus 
- Samarbeid med primærhelsetjenesten 
- Barentsprosjektet 
- Reduksjon i lab/røntgentakster 
 
Det satses videre på et samarbeid med Russland under Barentssatsingen. 
  
Følgende fagråd er lagt inn i budsjettet for 2008: 
  
223 Fagråd Kardiologi 
224 Fagråd – psykiatri 
227 Fagråd for laboratorietjenester 
247 Fagråd for akuttmedisin 
260 Fagråd for radiologi 
265 Fagråd pediatri 
266 Fagråd RUS 
267 Fagråd ortopedi 
  
Av disse er pediatri, rus og ortopedi nye siden budsjettet for 2007.  
 
Det legges opp til å videreføre en styrking av fagseksjonen med en stilling innen psykisk 
helsevern for barn og ungdom.  
 
j. Samarbeid med Primærhelsetjenesten 
Det foreslås å avsette 2 mill. kr. til styrking av samarbeidet med primærhelsetjenesten. I 
tillegg foreslåes det å gi 2 mill. kr. i støtte til primærhelsetjenesten for oppkopling til Norsk 
Helsenett. 
 
Administrasjon Helse Nord RHF 

Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008
Øremerkede statstilskudd 546 485
Opptrappingsplan psykiatri 560 000
Andre inntekter 237 185
SUM INNTEKTER 783 671 0 560 000

Lønn 30 313 208 29 060 646 32 461 140
Pensjon inkl arb. avgift 4 218 199 3 172 000 3 505 455
Andre driftskostnader 56 110 879 51 832 800 36 980 310
Ordinære avskrivninger 539 925 400 000 400 000
SUM KOSTNADER 91 182 211 84 465 446 73 346 905

Rentekostnader 102 387
RESULTAT -90 500 926 -84 465 446 -72 786 905  
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2. Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering 
 

Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008
Øremerkede statstilskudd 300 000 1 100 000 400 000

Lønn 2 501 284 4 844 700 4 406 601
Pensjon inkl arb. avgift 287 370 551 000
Andre driftskostnader 761 015 1 854 300 4 327 899
RESULTAT -3 249 669 -6 150 000 -8 334 500  
 
SKDE er et utviklingsprosjekt som er enestående i Norge. SKDE skal levere 
styringsinformasjon med utgangspunkt i   
 
1) pasientadministrative data 
2) data fra kvalitetsregistre 
3) egen og annen tilgjengelig helsetjenesteforskning.  
 
Kjerneaktiviteten i SKDE er i dag bygget opp rundt oppbygging, opplæring og leveranser 
innen følgende fem arbeidsområder:  
 
• Analysearbeid inkludert oppbygging av en analyseenhet 
• Generell infrastruktur for registerdannelse og analysearbeid i HN 
• Rådgivning overfor de kvalitetsregistrene som SKDE har ansvar for 
• Administrasjon av SKDE 
• Helsetjenesteforskning 
 
a. Analyseenhet 
SKDE vil videreutvikle sin analyseenhet slik at dette blir den dominerende aktiviteten i 
enheten. SKDE har lykkes med å rekruttere dyktige medarbeidere med god kjennskap til 
helsevesenet og som også har grunnleggende analytiske ferdigheter. Disse medarbeiderne 
tilbys nå muligheter til kompetanseheving. 
 
Implementering av uttrekks- og presentasjonsverktøy 
Helse Nord har gått til innkjøp av uttrekks- og presentasjonsverktøyet SAS.  
 
b. Kvalitetsregistre 
SKDE har i dag ansvar for tre kvalitetsregistre:  
 
• Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) 
• Nasjonalt register for arvelige nevromuskulære sykdommer (NMK) 
• Regionalt psykiatriregister 
 
Registrene er selvstendige finansielle enheter med egne styringsgrupper og budsjetter.  
 
Det foreslåes satt av totalt 2 mill. kr. til disse registrene 
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c. Enhet for medisinske registre 
Fra og med årsskiftet 2008 vurderes det etablert en Enhet for medisinske registre. Endelig 
organisering er ikke avklart. En mulighet som vurderes er at det etableres som en enhet i 
Helse Nord RHF, da innordnet SKDE. Enheten vurderes etablert i denne omgang med et 
foreløpig perspektiv på tre år og vil være samfinansiert av Helse Nord RHF, Universitetet i 
Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Denne registerenheten vil ha som 
formål å gi administrativ og faglig støtte i tilknytning til etablering og drift av kliniske 
kvalitetsregistre i Helse Nord. For budsjettåret 2008 foreslås det satt av kr. 500 000 fra Helse 
Nord RHF til dette formålet, med intensjon om økte tilskudd på 1 mill kr for 2009 og 2010.  
 
Prosjektet skal: 
 
• Etablere de registerfaglige hjelpefunksjonen,  
• lage en modell for hvordan medisinsk faglige registre kan utvikles, organiseres og 

finansieres samtidig som eierskapet til registrene forblir i fagmiljøet 
• etablere oppgavefordeling mellom registerenhet, fagmiljø, forskningsmiljø, ledelse, 

SKDE og nasjonale miljøer rundt registrene.  
 
3. Helse Nord IKT 
 

Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008
Andre inntekter 115 316 257 123 250 867 132 121 211
SUM KOSTNADER
Lønn 48 749 050 55 885 231 63 431 346
Pensjon inkl arb. avgift 6 607 547 4 833 034 6 141 697
Andre driftskostnader 49 891 504 42 920 655 42 391 329
Ordinære avskrivninger 16 151 347 18 707 996 19 517 838

Renteinntekter 46 107 0 4 857
Rentekostnader 1 006 393 903 961 643 864

ÅRSRESULTAT 7 043 476 0 0
 
Tabellen over viser at Helse Nord IKT budsjetteres i balanse i 2008, med en økning på 7,3 % i 
inntekter fra budsjett 2007 til budsjett 2008 for å fullfinansiere basisdriften og igangsetting av 
ny aktivitet. 
 
Helse Nord IKT’s primæroppgaver er å: 
 
• Levere og fremskaffe IKT-tjenester med ønsket kvalitet og tilgjengelighet til samtlige 

helseforetak på bestilling fra disse 
• Bidra til standardisering av IKT-tjenester og teknologi på tvers av foretaksstrukturen 
• Bidra til bedre ressursutnyttelse og prosessforbedring i helseforetakene ved hjelp av IKT 
• Levere IKT-tjenester til lavest mulig kostnad 
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I 2008 har Helse Nord IKT følgende hovedoppgaver 
 
1. Levere løpende IKT tjenester til helseforetakene, RHF (inkl. SKDE) og Nasjonal IKT i 

henhold til inngåtte avtaler.  
Dette er primæroppgaven til Helse Nord IKT og innebærer at sentrale applikasjoner og 
tjenester er tilgjengelig og at det ytes service og støtte som bla brukerstøtte, utplassering 
av sluttbrukerutstyr, nettverk og server, databasedrift etc. Den sterke veksten i både 
brukere og tjenester de siste årene representerer en utfordring i forhold til å sikre service 
og avtalt tilgjengelighet. 

 
2. Planlegge og gjennomføre prosjektet felles IKT plattform i Helse Nord 

Det vises her til grundig omtale av prosjektet i styresak 94-2007. 
 
3. Sluttføre Hålogalandprosjektet for UNN 

Siste fase av sammenslåingsprosessen ble utsatt av UNN i påvente av ny 
organisasjonsstruktur for UNN. Helse Nord IKT vil bistå UNN med tilpasning av b. a.  
DIPS, når ny organisasjon skal iverksettes. 

 
4. Utrede og gjennomføre felles IKT-løsninger for Nordlandssykehuset HF (NLSH) 

Sammenslåing av IKT-systemene for Lofoten, Stokmarknes og Bodø skal gjennomføres 
på oppdrag fra NLSH etter samme modell som for UNN. Gjenbruk av metoder og 
erfaringer fra UNN vil gjøres, men det er allikevel et omfattende og krevende arbeid som 
må tilpasses og gjennomføres i tett dialog med NLSH. 

 
5. Videreutvikle gode service- og leveranse avtaler (SLA) og etablere tjenestebasert prising  

Grunnlaget for å utarbeide likeartede maler og modeller for dialogen med helseforetakene 
er på plass gjennom felles utviklingsarbeid. Samarbeid med helseforetakene for å få 
tjenestebasert prising basert på gode SLA avtaler på plass vil gis høy prioritet i 2008. 

 
6. Samordne og styrke forvaltning av sentrale tjenester og applikasjoner på tvers av 

helseforetakene 
Helse Nord IKT vil i tett samarbeid med HF-ene og RHF-et igangsette arbeid for å sikre 
optimal bruk av fellesavtaler mv med sikte på bedre samordning og ressursbruk i Helse 
Nord.  
 

I tillegg til oppgavene som er skissert overfor kommer en rekke mindre prosjekter og 
endringstiltak på vegne av helseforetakene og RHF som for eksempel anskaffelse og 
installasjon av Arcides løsning, videreutvikling og driftsetting av LIS, driftsette nasjonale 
registre etc.  
 
Utrulling av felles IKT-plattform vil medføre store krav til endringsvilje og omstilling i Helse 
Nord IKT’s egen organisasjon. I 2008 skal det foretas en gjennomgang av erfaringene med 
nåværende organisasjonsstruktur som utgangspunkt for innføring av prosessbasert 
kvalitetsstyring (ITIL) og utforming av felles drift- og brukerstøtte tjenester i regionen. Helse 
Nord IKT vil også videreutvikle viktige prosesser innen sikkerhet og beredskap, budsjett- og 
økonomiforvaltning og personalutvikling/HMS. Det skal også igangsettes et arbeid for å 
utarbeide og forankre et felles verdigrunnlag.  
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Helse Nord IKT skal oppnå økonomisk balanse i 2008 ved at: 
 
- SLA-inntektene fra avtalene med helseforetakene økes for å fullfinansiere driften. 
- Støtten fra Helse Nord RHF på én million videreføres i 2008 
- Det legges opp til en strammere styring av organisasjonen i 2008. 
 
4. Fellestjenester og kjøp av helsetjenester fra private  
 

Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008
Basisramme 503 471 003 473 287 500 623 565 744
ISF-inntekt egen produksjon 56 712
ISF-inntekt av gjestepasientkostnader 6 338 643 5 225 000 4 825 000
Gjestepasientinntekter 22 153 180 14 100 000 5 100 000
Øremerkede statstilskudd 703 354 257 156 000 313 847 000
Opptrappingsplan psykiatri 222 637 285 1 900 000 0
Andre inntekter 52 986 336 71 133 407 74 781 500
SUM INNTEKTER 808 346 513 822 801 907 1 022 119 244

Lønn 2 010 930 5 871 700 1 085 000
Pensjon inkl arb. avgift 152 362 685 000 139 000
Kjøp av helsetjenester 493 782 974 546 646 661 629 729 951
Andre driftskostnader 143 540 441 169 586 100 306 713 888
Ordinære avskrivninger 14 683 807 20 947 000 18 838 000
SUM KOSTNADER 654 170 515 743 736 461 956 505 839

Renteinntekter 37 668 808 47 400 000 73 824 000
Rentekostnader 22 367 610 42 000 000 55 816 000
RESULTAT 169 477 196 84 465 446 83 621 405  
 
I 2008 er kjøp fra private er noe redusert i og med at Moxnessklinikken har gått konkurs, og 
det ikke er lagt inn en økning ut over prisjustering i avtalene med noen andre. Det er ikke 
inngått nye avtaler for å erstatte dette.  
 
LIS -prosjektet videreføres med kostnader på 3,7 mill. kr. Prosjektet har som mål å etablere en 
informasjonsportal med målekort (indikatorer) og rapporter til styringsformål. Portalen vil 
tilby informasjon og rapporter fra ulike fagsystemer i Helse Nord, og dermed øke 
sporbarheten og tilgjengeligheten på informasjon. Til prosjektet er det anskaffet datasystem 
for uttrekk, analyse og presentasjon. Anskaffelsen er gjort i samarbeid med SKDE. 
 
Prosjektet Arbeidsglede foreslåes videreført frem til sommeren med 800 000 kroner. 
 
Det legges inn en økning i Nasjonal IKT på 2,9 mill. kr. Dette skal styrke det nasjonale 
samarbeidet på IKT og gi gevinster for alle foretakene. 
 
Til nasjonalt nødnett foreslåes det satt av 12 million kroner. Dette nettet bygges ut for å ha en 
sikker kommunikasjon i de såkalte blålysetatene, deriblant ambulansetjenesten. 
 
Bevilgningene til Luftambulansen er økt med 8,7 %. Felleskostnadene for Luftambulansen, 
som går via Helse Nord er i 2008 på 64,1 mill. kr. Helse Nords andel til Luftambulansen blir 
på 191,3 mill. kr.  
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Det legges opp til at prosjektet OK 2007 fortsettes i 2008. OK 2007 er et nasjonalt prosjekt 
for et nytt felles organisasjonskodeverk for spesialisthelsetjenesten. 
 
Det foreslås å jobbe videre med prosjektet Pasientfly for å vurdere om konseptet med eget fly 
for pasienttransport skal innføres i Helse Nord. 
 
Det foreslås å sette av prosjektmidler for prosjektet Nasjonal Stabs- og støttefunksjoner også i 
2008. Prosjektet er opprettet for å utrede muligheter for nasjonale standarder for stabs- og 
støttefunksjoner. 
 
5. Fordeling av kompensasjon for reduksjon i lab-/røntgentakster 
Det vises til styresak 96-2007Budsjett 2008 – Rammer og føringer. 
 
I statsbudsjettet legges det opp til reduksjon av takstene til poliklinisk lab/røntgen. Dette 
gjøres for å redusere aktivitetsbasert finansiering til 40 % av beregnet kostnad. Helse Nord 
kompenseres med 42,3 mill kr i økt basisramme. Takstreduksjonen gjelder både for privat og 
offentlig virksomhet. Det foreslås å holde igjen et beløp i RHF til reforhandling av private 
røntgenavtaler og fordele 36,3 mill. kr. til HF-ene. 
 
Fordelingen er basert på følgende prinsipper: 
 
• 23,2 mill kr fordeles ut fra aktivitet ved foretakene, dvs. kompensasjon for inntektsbortfall 

ved egenproduksjon. 
• 13,1 mill kr fordeles ut fra behovskomponenten i inntektsfordelingsmodellen og skal 

kompensere for eventuelle økninger i betalingen for kjøp fra private og reduksjon av 
inntekter fra salg til andre regioner. 

 
Helseregionene har videreført en ordning med et eget oppgjør mellom regionene i tillegg til 
RTV-takst, såkalte fylkesandeler. Denne betalingen har tidligere vært oppjustert i takt med 
reduksjon i RTV-takstene. Siden begrunnelsen for denne siste takstreduksjonen er å redusere 
den aktivitetsbasert finansiering til 40 % av beregnet kostnad, har regionene blitt enige om å 
ikke øke denne interne betalingen som følge av at takstene reduseres (det betales 2,8 ganger 
RTV-takst). Som følge av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF reduseres 
behovet for slike oppgjørsordninger mellom regionene betraktelig. 
 
Tabellen viser fordeling per helseforetak:  
 
Helseforetak Beløp 
Finnmark 3 547 000    
UNN 18 382 000  
NLSH 10 049 000  
Helgeland 4 322 000    
Sum 36 300 000  
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6. Investeringer 
 
 2007 2008 Til disposisjon 
Til disposisjon fra 2007 15 000 000  15 000 000
Investeringsmidler overført HN IKT 
1.1.08 

18 000 000 18 000 000

Planlagte IKT-investeringer 2008 29 700 000 32 590 000
Tilbakeholdt fra UNN 13 000 000 13 000 000
Tilbakeholdt fra NLSH 15 000 000 15 000 000
SUM 15 000 000 75 700 000 90 700 000
 
Det er avsatt 47,7 mill kr i investeringsmidler til styrets disposisjon i styresak 96-2007 
Budsjett 2008 – Rammer og føringer. I tillegg overføres 15 mill kr av ubrukte 
investeringsmidler fra 2007. I sum tilsvarer dette 62,7 mill. kr.  
 
Adm. direktør foreslår å fordele midlene til prosjektene presentert i det følgende:  
 
a. Nye nasjonale forskrifter samt oppfyllelse av krav regulert i styringsdokument fra 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
 ”Melding om personskade” vil komme som forskrift fra 1.1.2008. Leveranse av modulen 
planlegges rundt mai 2008 og Sosial- og Helsedirektoratet er orientert om forsinkelser i 
registreringen som følger leveransetidspunktet. Administrerende direktør foreslår å sette av 
midler til anskaffelse av en modul som skal oppfylle denne forskriften 
 
Helse- og Omsorgsdepartementet har i foretaksmøte den 13.februar 2007 pålagt Helse Nord å 
ta i bruks siste versjon av epikrise, henvisning og laboratoriesvar på XML-format, samt starte 
overgangen til ebXML i tråd med samhandlingsarkitekturen. For 2007 ble epikrise lagt over, 
mens det for 2008 foreslås å avsette 0,5 mill kr for ytterligere konvertering i tråd med 
foretaksprotokollen. 
 
b. Nye prosjekter for realisering av tidligere styrevedtak 
Bedre koordinering av pasientinnkallelse: Styret har tidligere vedtatt å effektivisere 
pasienttransporten i regionen. Det foreslås prioritert penger til anskaffelse av moduler som 
sikrer at ansatte ved helseforetakene kan koordinere innkallelse av pasienter. Verktøyet skal 
legge til rette for at pasienter som innkalles kan gjennomføre besøk ved flere ulike avdelinger 
på samme dag. 
 
c. Igangsatte prosjekter 
Mikrobiologi: Det foreslås avsatt midler til sluttføring av mikrobiologiprosjektet. Disse siste 
investeringsmidler er tiltenkt benyttet for kjøp av nødvendige endringer i systemet som skal 
sikre at de mikrobiologiske laboratorier kan bli papirløse.  
 
SAS: Det foreslås avsatt investeringsmidler til verktøy for uttrekk, analyse og presentasjon av 
ledelsesinformasjon og klinisk dokumentasjon (SAS). Verktøyet skal i første omgang 
benyttes av SKDE (kvalitetsregistre og analyser) samt LIS-prosjektet 
(ledelsesinformasjonssystem). På sikt vil systemet også kunne benyttes til andre formål bla 
kvalitetssikring og monitorering. Investeringen sikrer at Helse Nord kan implementere en 
løsning som er i tråd med foreslått fremdrift på LIS-prosjektet og understøtter prosjekter i 
SKDE. 
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Overføring av røntgeninformasjon mellom helseforetak: For å lukke nødvendige avvik påpekt 
av datatilsynet i tilsynsrapporter fra Helse Finnmark HF og UNN HF foreslås det å avsette 
midler til anskaffelse av en løsning som sikrer en utlevering av røntgeninformasjon mellom 
helseforetakene som er i tråd med lovverket. Nødvendige anskaffelsesprosesser er 
gjennomført, og helseforetakene anbefaler kjøp av løsningen. 
 
d. Reinvesteringer i eksisterende systemer 
Det foreslås avsatt følgende beløp til nødvendige investeringer i eksisterende systemer: 
 
- Publiseringsløsningen (inter/intranett) 
- Kvalitetssystem  
- Innkjøpssystem/Fakturasystem 
- Arbeidsplansystem 
 
e. Investeringer i nye prosjekter 
Felles IKT plattform i Helse Nord 
Som det vises til i styresak om felles IKT-plattform for Helse Nord foreslås det disponert 
avsatt midler til standardisering av de tekniske IKT-tjenestene i regionen, også kalt 
infrastruktur. Nærmere redegjørelse gis i den konkrete saken. 
 
Hålogalandsprosjektet: Det foreslås avsatt kroner midler til avslutning av sammenslåingen 
Harstad, Narvik og UNN på IKT-siden.  
 
Sykepleierfaglig dokumentasjon: Implementering av elektronisk sykepleiefaglig 
dokumentasjon har lenge vært etterspurt i regionen. Det foreslås avsatt investeringsmidler til 
gjennomføring av anbudsprosess i 2008. Løsningen vil integrere seg med dagens DIPS 
EPJ/PAS system. 
 
Fornyelse av eksisterende infrastruktur ved helseforetakene. 
Til slutt foreslås det disponert 18 mill kr til fornyelse av eksisterende infrastruktur ved 
helseforetakene. Dette er investeringer som er nødvendig for å sikre nødvendig oppetid og 
stabilitet på eksisterende IKT løsninger. Dette beløpet kan bli høyere hvis styret skulle velge å 
si nei til det foreslåtte felles IKT-plattform prosjektet. 
 
f. Investeringsnivå 
I sum vil de foreslåtte investeringene utgjøre 62,7 mill kr. 
 
Konklusjon 
Budsjett 2008 for Helse Nord RHF er på 1,14 mrd. kr. Helse Nord IKT budsjetteres å gå i 
balanse, mens det budsjetteres med et overskudd på 2,5 mill. kr. for øvrig i Helse Nord RHF.  
 
Dette er de viktigste særtrekkene ved budsjettet for Helse Nord RHF for 2008: 
 
− Gi bedre styringsinformasjon og oversikt. 
− Styrke eierstyringen og utvikle organisasjonen slik at den er bedre tilpasset de 

styringsmessige utfordringer i foretaksgruppen og krav fra eier. 
− Gi konkrete tiltak som bidrar til effektivisering og lavere kostnader for foretaksgruppen.  
− Styrke forskningen.  
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I statsbudsjettet legges det opp til reduksjon av takstene til poliklinisk lab/røntgen. Dette 
foreslåes ved å tildele foretakene 23,2 millioner kroner fra aktivitet ved foretakene og 13,1 
millioner kroner for å kompensere for økninger i kjøp fra private og reduksjon fra salg til 
andre regioner. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF skal i 2008 prioritere tiltak som: 
 

a. Bidrar til omstilling og effektivisering i foretaksgruppen 
b. Styrker oppfølging og styring av foretakene  
c. Bidrar til bedre kvalitet på styringsinformasjon og analyser. 

 
2. Kompensasjon for reduksjon i lab/røntgen takster fordeles til: 
 

a. Helse Finnmark HF 3,547 mill kr 
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF  18,382 mill kr 
c.  Nordlandssykehuset HF 10,049 mill kr 
d. Helgelandssykehuset HF 4,322 mill kr  

 
 
 
Bodø, den 30. november 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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 30.11.2007 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 106-2007  STATSBUDSJETT 2009 – INNSPILL  
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 12. desember 2007 
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STYRESAK 107-2007  HÅNDTERING AV ØKTE  
 PENSJONSKOSTNADER 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
Saken orienterer om håndtering av økte pensjonskostnader for foretaksgruppen.  
 
Helse Nord RHF er underlagt regnskapsloven og følger de prinsipper som gjelder her for 
fastsetting av pensjonskostnader. Som følge av høyere forventet lønnsvekst og lavere rente, 
øker beregnet pensjonskostnad. I tillegg har Norsk regnskapsstiftelse vedtatt en veileder for 
fastsettelse av økonomiske forutsetninger ved beregning av ytelsesbaserte pensjonsordninger 
som er enda strengere enn de forutsetninger som har vært lagt til grunn tidligere. Dette 
medfører at helseregionenes pensjonskostnader (inkl. private ideelle institusjoner) vil øke med 
3,2 mrd kr i 2007 og med 2,2 mrd kr i 2008 sammenliknet med kostnadsnivået som ble lagt til 
grunn ved utarbeidelsen av statsbudsjettet for disse to årene. For Helse Nord vil 
pensjonskostnaden øke med 321 mill kr i 2007 (eksklusive Svalbard) og det er foreløpig 
beregnet at de vil øke med ca 225 mill kr i 2008 i forhold til de forutsetninger som er lagt til 
grunn i budsjettarbeidet.  
 
I St.prp. nr 10 Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet 
foreslår regjeringen at de økte pensjonskostnadene i 2007 som følger av endrede økonomiske 
parametere unntas fra resultatkravet som er stilt til de regionale helseforetakene. På samme 
måte vil økte pensjonskostnader grunnet skjerpede parametere unntas fra resultatkravet for 
helseforetakene i Helse Nord.  
 
Bakgrunn/fakta/vurdering 
Pensjonskostnaden avgjøres i hovedsak av 4 faktorer og forholdene mellom disse; 
diskonteringsrente, G-regulering, forventet lønnsvekst og avkastning på pensjonsmidlene. 
Veilederen fra Norsk Regnskapsstiftelse legger til grunn at lønnsveksten framover vil bli 
høyere og det langsiktige rentenivået lavere enn det som tidligere har vært lagt til grunn ved 
beregning av pensjonskostnadene. Dette innebærer høyere pensjonsgrunnlag og fremtidige 
utgifter og lavere avkastning på pensjonsmidlene.  
 
I henhold til ny veileder skal diskonteringsrenten for beregning av pensjonskostnad ta 
utgangspunkt i den risikofrie renten (i praksis dagsnotert rente på 10-års statspapirer ved 
inngangen av året). Renten på 10 års stat har det siste året vist stor variasjon fra 4,1 % - 1. 
september 2006, 5,23 % - 20. juni 2007 til 4,86 % - 19. oktober 2007. Ovennevnte tall viser at 
det er grunn til å tro at diskonteringsrenten vil svinge i årene som kommer, mens det antas at 
lønnsvekst og G-regulering vil ligge mer fast. Konsekvensen av dette er at regnskapsmessig 
kostnad trolig vil svinge betydelig fra år til år og at det fortsatt vil være usikkerhet i 
budsjettprosessen knyttet til denne kostnaden. Tabellen viser beregnet effekt per helseforetak i 
2007 og 2008.  
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PENSJONSKOSTNAD i mill kr  2007 tidl par 2007 nye par Endring 2008 tidl 2008 nye par Endring
Finnmark 60,7 98,8 38,1 59,9 86,8 26,9
UNN* 300,8 456,6 155,8 306,1 414,4 108,3
NLSH 146,2 235,4 89,3 152,3 215,5 63,2
Helgeland 57,8 91,6 33,9 57,4 81,2 23,8
HNIKT 6,5 7,5 1,1 6,9 7,8 0,9
RHF 3,8 4,8 0,9 4,0 4,5 0,6
Apotek** 3,9 5,8 1,8
Sum 579,6 900,5 320,9 586,6 810,2 223,7
* Eksklusive Svalbard 
** Foreløpig ikke tall for apoteket 2008  
 
Pensjonspremien som helseforetakene betaler, er i dag langt høyere enn pensjonskostnaden 
som regnskapsføres. Dette medfører at likviditeten til foretakene belastes ytterligere og Helse 
Nord RHF vil kunne få behov for økte kassakredittrammer.  
 
I omtalen av pensjonskostnader i St.prp. nr. 1 (2007–2008) heter det: ”De økonomiske 
forutsetningene har stor innvirkning på de regionale helseforetakenes årlige 
pensjonskostnader. (…) Regjeringen vil komme tilbake til håndteringen av eventuelle større 
avvik som måtte oppstå som følge av disse svingningene.”  
 
Dette er fulgt opp i St.prp. nr 10 Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og 
omsorgsdepartementet hvor det blant annet står: ”Pensjonskostnader er en ikke-betalbar 
kostnad, og påvirker således ikke foretakenes likviditet. En eventuell økning av 
pensjonspremier i 2008 vil derimot påvirke foretakenes likviditet. For 2007 foreslår 
regjeringen at de økte pensjonskostnadene som følger av endrede økonomiske parametere 
unntas fra resultatkravet som er stilt til de regionale helseforetakene. Regjeringen vil senest i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2008 komme tilbake til hvordan saken skal 
håndteres i 2008 (…).  
 
Konklusjon 
Regnskapsmessig pensjonskostnad vil trolig svinge betydelig fra år til år fremover.  
Økte pensjonskostnader i 2007 som følger av endrede økonomiske parametere unntas fra 
resultatkravet som er stilt Helse Nord RHF. På samme måte vil økte pensjonskostnader 
grunnet skjerpede parametere unntas fra resultatkravet for helseforetakene i Helse Nord. Inntil 
avklaring i revidert nasjonalbudsjett 2008 foreligger, forutsettes det at økte pensjonskostnader 
i 2008 som følge av skjerpede parametere unntas fra resultatkravet.  
 
Helse Nord RHF vil legge til grunn at resultatkravene for helseforetakene i 2007 justeres 
tilsvarende økte pensjonskostnader. Helse Nord RHF vil komme tilbake med konkrete 
resultatkrav for 2008 etter foretaksmøtet i januar.  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar saken til etterretning.   
 
 
Bodø, den 30. november 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 108-2007  JUSTERING AV INTERNE RAMMER FOR  
 KASSAKREDITT 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) og Helse Finnmark HF styrebehandler i desember behov for 
økte rammer for kassakreditt. Det foreslås i denne saken å øke rammen for disse 
helseforetakene med henholdsvis 50 og 75 mill kr.  
 
For Helse Finnmark HF innebærer justeringene at vedtektene må endres i neste foretaksmøte.  
 
Bakgrunn/fakta/vurdering 
Den svake økonomiske utviklingen og store utbetalinger til pensjonspremie har medført at 
NLSH og Helse Finnmark HF nå er i taket av sin ramme for kassakreditt. Uten at 
helseforetakenes rammer for kassakreditt økes, vil ikke foretakene kunne betale sine 
regninger på forfall.  
 
Tabellen nedenfor viser fordeling av rammene etter justeringer i tråd med denne saken.   
 

Helse Finnmark HF 450 450 0 0
Universitetssykehuset Nord-
Norge HF

550 550 0 0

Nordlandssykehuset HF 915 400                      440                          75 
Helgelandssykehuset HF 250 250 0 0
Sykehusapotek Nord HF 5 0 0
Helse Nord RHF inkl IKT 30 30
SUM 2 200 1 650 440 110

Udisponert 
låneramme

Helseforetak Låneramme Herav intern 
kassakreditt

Herav lån

5

 
 
Justeringene innebærer at totale lånerammer i vedtektene for Helse Finnmark må økes med 50 
mill kr. Dette må vedtas i neste foretaksmøte med helseforetaket. 
 
Konklusjon 
Det tilrådes å øke rammen for kassakreditt for NLSH og Helse Finnmark med henholdsvis 50 
og 75 mill kr til henholdsvis og 400 og 450 mill kr.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret godkjenner at rammen for kassakreditt for Nordlandssykehuset HF og Helse 

Finnmark HF økes til henholdsvis 400 mill kr og 450 mill kr.  
 
2. De totale lånerammer i vedtektene til Helse Finnmark HF økes med 50 mill. kr. i neste 

foretaksmøte med Helse Finnmark HF. 
 
 
Bodø, den 30. november 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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STYRESAK 109-2007  KONSERNBESTEMMELSER INVESTERINGER 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
Helse Nord har gjennom flere styresaker siden oppstarten i 2002 vedtatt klare regler knyttet til 
beslutning og finansiering av investeringer. Jamfør blant annet styresakene 57-2002 
Konsernbankstruktur / finansforvaltning, 58-2002 Investeringsrammer 2002. Finansiering av 
investeringer, 68-2002 Nordlandssykehuset HF. Utbygging og modernisering, 60-2003 
Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2003, 111-2005 Prinsipper for investering, 
finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord og 112-2005 Endring av helseforetakenes 
vedtekter – avhending av fast eiendom og lånerammer. I tillegg kommer bestemmelser i lover, 
vedtekter og foretaksmøter, samt styrevedtak i forbindelse med de årlige budsjetter. Dvs. at 
foretaksgruppen har overordnede retningslinjer for planlegging, dokumentasjon og 
godkjenning av investeringer. Disse er imidlertid ikke samlet i ett dokument, og det mangler 
mer utfyllende detaljer om hvordan dette skal praktiseres. 
 
Foretaksgruppen har siden oppstarten årlig hatt driftskostnader som overstiger tildelte 
inntekter til å drive virksomheten. Dette har medført press på likviditeten, samt en sterkere 
styring fra Helse- og omsorgsdepartementet med hensyn til fordeling av lånemidler. Samtidig 
har regionen et stort investeringsbehov i årene som kommer, jf. vedtatt investeringsplan. 
Disse forholdene krever streng prioritering med hensyn til hvilke investeringer som skal 
gjennomføres, samt gode analyser og dokumentasjon i forkant for å sikre at alle økonomiske 
og andre konsekvenser av investeringen fremkommer før investeringen besluttes og 
iverksettes. 
 
I foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), den 13. februar 2007 ble det 
uttrykt bekymring for at Helse Nords planlagte investeringsnivå synes høyt, uten at det er 
godtgjort hvordan regionen skal håndtere kapitalkostnadene knyttet til disse investeringene, 
når disse tas i bruk. Foretaksmøtet forutsatte videre at det skal foreligge konsernbestemmelser 
i det regionale helseforetaket som legger til grunn at driftsøkonomiske beregninger, inkludert 
hvordan økte kostnader er tenkt dekket inn, skal inngå som en del av 
investeringsbeslutningen. Slike bestemmelser skal gjelde alle typer investeringer. 
 
I denne styresaken fremlegges forslag til konsernbestemmelser for investeringer. Disse vil 
bygge på og utfylle tidligere styrevedtak, men samtidig være en innstramming i forhold til 
dagens praktisering og krav til dokumentasjon. Formålet med konsernbestemmelsene er at 
disse skal bidra til å sikre at investeringsmidlene brukes på de riktige områdene, og at 
beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig og viser konsekvenser av investeringene for pasient, 
ansatte og foretakets økonomi. 
 
Følgende omhandles i forslag til konsernbestemmelser: 
 
- Fullmakter 
- Dokumentasjonskrav 
- Krav til behandling og godkjenning av investeringer 
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Investeringsplanlegging og beslutning av gjennomføring skal gjøres i to faser 
Forslag til konsernbestemmelser legger opp til en todelt prosess i forbindelse med 
investeringsbeslutninger.  
 
I helseforetakets årlige budsjettbehandling skal investeringsplan behandles og vedtas av 
helseforetakets styre. Denne behandlingen er en overordnet prioritering og vurdering, og skal 
inneholde: 
 
- analyse av økonomisk bæreevne og konsekvenser av planen med hensyn til driftsøkonomi 

(som må taes hensyn til i driftsbudsjettet) 
- prioritering mellom prosjekter, og fordeling av gitt investeringsramme på enkeltprosjekter 

(styret kan fastsette samlesummer for mindre anskaffelser i utstyr og bygninger)  
- vurdering av om noen av prosjektene er av en slik art at de påvirker pasienttilbud, 

oppgavefordeling mellom enheter eller mellom helseforetak, og om de etter 
konsernbestemmelsene skal godkjennes av Helse Nord RHF 

 
Før det enkelte punkt i vedtatt investeringsplan igangsettes eller avtaler som medfører 
økonomiske forpliktelser inngås, skal det gjøres en mer konkret og grundig vurdering, om det 
er riktig å gjennomføre investeringen eller ikke. I denne vurderingen inngår: 
 
- sikre riktig bruk og prioritering innenfor investeringsrammen, herunder om foretakets 

økonomiske situasjon eller behovet for denne investeringen har endret seg siden 
investeringsplanen ble vedtatt 

- utfyllende og oppdatert konsekvensvurdering av anskaffelsen, herunder driftsøkonomiske 
konsekvenser 

- sikre oppfølging av lov og forskrifter om anskaffelser, inkludert å sikre at alternative 
leverandører eller løsninger blir vurdert 

- sikre nødvendig styrebehandling og godkjenning av Helse Nord RHF i henhold til 
konsernbestemmelsene 

 
Dvs. at selv om en investering ligger inne i vedtatt investeringsplan, er ikke dette en 
tilstrekkelig godkjenning til å iverksette investeringen. 
 
Krav om styrebehandling 
Forslag til konsernbestemmelser legger opp til en skjerpelse med hensyn til krav om 
styrebehandling i forhold til dagens noe varierende praktisering i helseforetakene. Det foreslås 
følgende krav: 
 
- Den årlige investeringsplanen skal behandles av helseforetakets styre senest i forbindelse 

med behandlingen av driftsbudsjettet for å sikre at økonomiske driftskonsekvenser av 
investeringen er innarbeidet i budsjettet. 

- Tilsvarende gjelder ved revisjon av investeringsplanen i løpet av året 
- Styrebehandling av enkelte investeringer før iverksetting. Det fremmes her forslag til krav 

om styrebehandling når investeringen oppfyller ett eller flere av punktene: 
 

o påvirker oppgavefordelingen mellom enheter i foretaket eller mellom helseforetak 
o medfører økte kostnader til drift 
o beløper seg samlet til mer enn 5 mill kr. (Dvs. kan ikke splitte en investering i flere 

mindre eller over flere år for å unngå styrebehandling) 
 
- Tertialvis rapportering til styret over foretatte investeringer, fattede administrative 

investeringsbeslutninger og investeringskostnad sammenholdt mot plan.  
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Konsernbestemmelsene her er minimumsregler. Det vil si at styret i det enkelte helseforetak 
kan beslutte lavere beløpsgrense eller hyppigere orientering til styret. 
 
For investeringer i regi av Helse Nord RHF (inklusive Helse Nord IKT) gjelder de samme 
regler for styrebehandling. 
 
Krav om godkjenning av Helse Nord RHF 
Forslag til konsernbestemmelser legger opp til en skjerpelse med hensyn til godkjenning av 
Helse Nord RHF. Til nå har i hovedsak større prosjekter, og da hovedsakelig større 
bygningsmessige investeringer inkl. opptrappingsplanen for psykisk helse, vært behandlet på 
regionalt nivå. Investeringer som har påvirket oppgavefordelingen mellom enheter og 
helseforetak har ikke i tilstekkelig grad vært underlagt slik behandling. Det foreslås krav om 
godkjenning av Helse Nord RHF ved administrerende direktør før iverksetting av 
investeringer som oppfyller et eller flere av punktene: 
 
- i stor grad påvirker pasienttilbudet 
- påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak, og/eller har driftsøkonomiske 

konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen 
- medfører større endring i oppgavefordeling mellom enheter i samme helseforetak 
- medfører avvik fra fastsatte standarder eller strategier i foretaksgruppen 
- beløper seg samlet til mer enn 10 mill kr. (Dvs. kan ikke splitte en investering i flere 

mindre eller over flere år for å unngå krav til godkjenning av Helse Nord RHF).  
  

Helse Nord RHF’s viktigste rolle i forhold til godkjenning av investeringsprosjekter er å 
ivareta en styrings- og kontrollfunksjon, ikke saksbehandling i forhold til vurderingene. Dvs. 
vurdering av om investeringen er fornuftig i et regionalt perspektiv, samt kontroll av om 
tilstrekkelige vurderinger er foretatt.  
 
Investeringer over 50 mill kr og/eller innebærer vesentlige endringer med hensyn til 
oppgavefordeling i regionen, skal forelegges styret i Helse Nord RHF før iverksetting. Helse- 
og omsorgsdepartementet skal orienteres om investeringer over 500 mill kr, samt behandle 
investeringer over 1 mrd kr med hensyn til finansiering. 
 
Krav til innhold i beslutningsgrunnlag 
Det stilles allerede i dag krav og forventninger til helseforetakene med hensyn til anskaffelser 
og investeringer. Praksis har imidlertid vist at beslutningsgrunnlaget for disse er varierende, 
og ofte manglende, mangelfull og/eller dårlig dokumentert. Gjennom konsernbestemmelsene 
legges minimumskrav til hvilke vurderinger som skal gjøres før en investeringsbeslutning kan 
tas, og ikke minst til at disse vurderingene skal dokumenteres og etterprøves og evalueres. 
 
Retningslinjer fra Helse- og omsorgsdepartementet ved brev av 31. desember 2002 
”Beslutning om og gjennomføring av investeringsprosjekter i de regionale helseforetakene” 
skal følges. Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter legges til grunn for alle 
sykehusprosjekter der utvikling av bygg og anlegg er en sentral del av prosjektet. 
 
Konklusjon 
Med vedlagte konsernbestemmelser for investeringer, mener adm. direktør at det legges til 
rette for en bedre planlegging, vurdering og behandling av investeringsbeslutninger. 
Forutsetningen i foretaksmøte, den 17. februar 2007 om konsernbestemmelser anses samtidig 
tilfredsstilt.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret vedtar Konsernbestemmelser investering som gjeldende for foretaksgruppen 
 
2. Konsernbestemmelsene er minimumsregler. Styret i det enkelte helseforetak kan beslutte 

strengere krav. 
 
 
Bodø, den 30. november 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Konsernbestemmelser investeringer i Helse Nord  
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KONSERNBESTEMMELSER INVESTERINGER I HELSE NORD 
 
1. Formål 
Konsernbestemmelsene fastsetter fullmakter og krav til behandling og dokumentasjon av 
investeringsbeslutninger. Bestemmelsene skal bidra til:  

a) Riktig/god prioritering av investeringsmidlene 
b) Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag med hensyn til økonomi og andre konsekvenser  

 
2. Avgrensning  
Konsernbestemmelsene omfatter investeringer i realkapital, dvs. i bygninger, inventar og 
utstyr. 
 
3.  Fastsetting av investeringsvolum 
 

3.1. Overordnet investeringsramme  
Styret i Helse Nord RHF beslutter samlet investeringsvolum i foretaksgruppen, herunder: 

a) samlet investeringsramme for det enkelte helseforetak 
b) investeringsramme for fellesprosjekter 
c) fordeling av investeringsramme i det enkelte helseforetak mellom større 

enkeltprosjekter og disponibel ramme for helseforetaket til inventar/utstyr og mindre 
bygningsmessige investeringer 

d) forutsetninger for disponering av investeringsrammen 
e) finansiering av investeringsvolumet 

 
Investeringsvolumet fastsettes på grunnlag av vurdering av foretaksgruppens økonomiske 
bæreevne, økonomiske resultater, status og fremskriving av disponible likvide midler, samt 
tilgang på lånemidler.  
 

3.2. Helseforetakets fullmakter med hensyn til investeringsvolum  
Investeringsrammen til det enkelte helseforetak er et øvre tak på investeringsvolumet det 
aktuelle året. Helseforetak har ikke fullmakt til å øke investeringsrammen eller gjøre 
omfordeling i forhold til fordeling vedtatt av styret i Helse Nord RHF 
 
Helseforetak har ikke fullmakt til å fatte investeringsbeslutninger som legger forpliktelser på 
Helse Nord RHF’s styres disponering av fremtidige års investeringsramme. 
 

3.3. Låneopptak og leasing/leieavtaler 
Helseforetak har ikke fullmakt til å ta opp lån til finansiering av investeringer utover hva som 
innvilges av Helse Nord RHF til enkeltprosjekter. Finansiell leasing er å betrakte som 
låneopptak. Låneopptak i eide aksjeselskap skal hensyntas sammen med helseforetakets 
låneramme. 
 
Det vil være gråsoner mellom låneopptak/finansiell leasing og ulike former for leieavtaler. 
Alle leie- og leasingformer kan betraktes som alternative finansieringsmåter for egne 
investeringer. På den bakgrunn skal alle anskaffelser av bygninger og inventar/utstyr vurderes 
på samme måte etter disse konsernbestemmelsene, uavhengig av finansieringsmåte. Dette 
innebærer samtidig at ulike finansieringsmåter skal vurderes opp mot egenfinansiering. Dvs. 
at det skal foretas reelle vurderinger av hvilken finansieringsmåte som er driftsøkonomisk 
mest gunstig, og unngå mindre lønnsomme valg med begrunnelse knappe 
investeringsrammer. .  
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4.  Årlig plan for disponering av investeringsramme 
Styret i det enkelte helseforetak skal årlig behandle og vedta investeringsplan for kommende 
år. Dette skal senest skje i forbindelse med behandling av det årlige driftsbudsjettet slik at 
driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i driftsbudsjettet. 
 
Følgende krav stilles til helseforetakets investeringsplan: 

a) Analyse av foretakets økonomiske bæreevne. Herunder vurdering av om foretaket har 
likviditet til å betale investeringen, og driftsøkonomi til dekke evt. merkostnader som 
følge av investeringene innenfor fastsatt resultatkrav 

b) Samlet vurdering av økonomiske konsekvenser av investeringene i investeringsåret, 
samt helårskostnad/besparelse i påfølgende år. 

c) Fordeling av investeringsramme på enkeltprosjekt, evt. samlesummer for mindre 
prosjekter/anskaffelser. 

d) Fastsetting av administrative fullmakter i forhold til iverksetting av investeringer 
innenfor de rammer som fremkommer av disse konsernbestemmelsene. 

e) Vurdering av om de enkelte prosjekter er av en slik art at det påvirker pasienttilbudet, 
oppgavefordeling mellom enheter i helseforetaket eller oppgavefordeling mellom 
helseforetak, samt vurdering av om investeringen etter disse konsernbestemmelsene 
skal godkjennes av RHF før iverksetting.  

 
5.   Investeringsbeslutning  
Før en investering iverksettes og det inngås økonomisk forpliktende avtaler, skal 
helseforetaket fatte en konkret investeringsbeslutning. Som grunnlag for denne beslutningen 
skal det ligge vurderinger, herunder: 

a) er det fortsatt behov for investeringen 
b) er det skjedd endringer som medfører behov for annen prioritering innenfor 

investeringsrammen 
c) har foretakets økonomiske situasjon endret seg slik at det kan påvirke 

investeringsvolumet 
d) utfyllende og oppdatert konsekvensvurdering av anskaffelsen, herunder utarbeidelse 

av økonomisk analyse knyttet til investering og drift av anskaffelsen 
e) sikre korrekt anskaffelse og økonomisk beste løsning  

- vurdering av alternative løsninger 
- er anskaffelsen i samsvar med besluttede standarder og strategier i foretaksgruppen   
- aktuelle innkjøpsavtaler i regi av HINAS, Helse Nord eller foretaket 
- kan anskaffelsen koordineres med anskaffelser i andre enheter eller helseforetak 
- oppfølging av lov og forskrift for anskaffelser 

f) sikre korrekt behandling av investeringen i hht disse konsernbestemmelsene med 
hensyn til styrebehandling i foretaket og godkjenning av Helse Nord RHF 

 
6.  Krav til styrebehandling i helseforetaket 
Styret i helseforetaket skal behandle følgende i forhold til investeringer: 

a) årlig investeringsplan 
b) evt. revideringer av planen 
c) enkeltprosjekter med samlet investeringssum 5 mill kr eller mer 
d) enkeltprosjekter som i stor grad påvirker pasienttilbudet 
e) enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom enheter i helseforetaket  
f) enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak og/eller har 

driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen 
g) enkeltprosjekter som medfører økte kostnader til drift utover forutsatt i 

investeringsplan og inkludert i driftsbudsjettet 
h) orientering om status fremdrift og investeringskostnad per investeringsprosjekt hvert 

tertial 
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Dette er minimumskrav til styrebehandling. Styret i det enkelte helseforetak kan beslutte 
strengere krav med hensyn til styrebehandling. 
 
7. Krav til godkjenning av Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF skal godkjenne følgende investeringer: 

a) enkeltprosjekter med samlet investeringssum 10 mill kr eller mer 
b) enkeltprosjekter som i stor grad påvirker pasienttilbudet 
c) enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak, og/eller har 

driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen 
d) enkeltprosjekter som medfører større endring i oppgavefordeling mellom enheter i 

samme helseforetak 
e) enkeltprosjekter som medfører avvik fra fastsatte standarder eller strategier i 

foretaksgruppen 
 

Investeringer opp til 50 mill kr kan godkjennes av administrerende direktør. Prosjekter med 
samlet investeringssum på 50 mill kr eller mer skal godkjennes av styret i Helse Nord RHF. 
Helse- og omsorgsdepartementet skal orienteres om investeringer over 500 mill kr, samt 
behandle investeringer over 1 mrd kr med hensyn til finansiering.  
 
8. Krav til beslutningsgrunnlag og dokumentasjon 
Beslutningsgrunnlaget skal inneholde følgende vurderinger som skal dokumenteres og kunne 
etterprøves: 

a) Hensikt og mål med investeringen. Strategisk tilknytning. Er det fortsatt riktig å 
prioritere denne investeringen, er behovet fortsatt til stede, evt. har det skjedd noe som 
endrer prioriteringene. 

b) Beskrivelse av investeringen/prosjektet, herunder: 
- Gjennomføringsplan inkludert fremdrift 
- Kompetanse/opplæringsbehov 
- Behov for personellressurser til gjennomføring og prosjektorganisering 

c) Konsekvenser av å gjennomføre investeringen/prosjektet 
- Kost/nyttevurderinger for pasienter, ansatte, miljø, driftsøkonomi, likviditet og 

lånebehov 
- Helsefaglige vurderinger 
- Konsekvenser for bemanningsbehov etter at investeringen er gjennomført 
- Konsekvenser for rutiner og arbeidsfordeling 
- Behov for organisasjonsutviklingsprosjekt eller andre tiltak for å sikre 

gevinstrealisering 
- Konsekvenser for oppgavefordeling mellom enheter og mellom helseforetak, og 

for andre helseforetaks driftsøkonomi 
d) Beskrivelse av alternativer (på hvilke andre måter kan målet med investeringen nås) 
e) Gjennomføring av anskaffelsen. Eksisterer avtaler i regi av foretaket, Helse Nord eller 

HINAS. Sikres at lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges, og er 
konkurransegrunnlaget slik utformet at det fremmer og ikke hemmer konkurranse. 
Kan anskaffelsen koordineres med tilsvarendre anskaffelser i andre helseforetak. 

f) Økonomisk analyse skal inneholde: 
- Investeringsanalyse og økonomisk lønnsomhetsanalyse, herunder konsekvenser 

for drift, transport av pasienter og finanskostnader 
- Kritiske variabler og økonomiske konsekvenser av endring i disse 
- Risikovurderinger 
- Har foretaket økonomisk bærekraft til å foreta investeringen og til å dekke de 

eventuelle fremtidige konsekvensene av investeringen 
g) Finansiering av investeringen. Hvordan skal investeringskostnaden dekkes (er det 

behov for lån eller økt driftskreditt), og hvordan skal eventuelle økte driftskostnader 
dekkes inn.  Side 35



 
 

h) Vurdering av om styrebehandling og evt. godkjenning av Helse Nord RHF er 
nødvendig i hht disse konsernbestemmelsene 

 
Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter skal legges til grunn for alle 
sykehusprosjekter der bygg og anlegg er en sentral del av prosjektet. 
 
Hensikten med dokumentasjonskravene er å sikre at beslutningen er tatt på et godt fundert 
grunnlag, og at det er godtgjort at investeringen er formålstjenlig. 
 
Omfanget av vurderingene og dokumentasjonen vil variere i forhold til investeringens 
størrelse. Dess større investering, eller der investeringen innebærer vesentlige endringer eller 
førstegangsanskaffelse, jo større krav stilles til innhold og omfang i forhold til punktene over. 
 
For reanskaffelse av utstyr mv som er utrangert og må erstattes, er kravene til omfang av 
vurdering og dokumentasjon tilsvarende mindre. Her kreves at det gjøres vurdering av om det 
er riktig og hensiktsmessig å foreta en reanskaffelse, samt konsekvensen av ikke å foreta 
reanskaffelse.. 
 
Uavhengig av investeringens størrelse og type, skal det imidlertid alltid gjøres en økonomisk 
analyse, sikre korrekt gjennomføring av anskaffelsen, samt vurdering og planlegging av 
hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre at planlagte økonomiske gevinster av 
investeringen realiseres. 
 
 

Side 36



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.11.2007 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 110-2007  KONSERNBESTEMMELSER FOR HÅNDTERING  
 AV FORHOLDET TIL GAVER, STIFTELSER,  
 LEGATER OG FOND  
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 12. desember 2007 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.11.2007 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trond M. Elsbak/Oddvar Larsen, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 111-2007  AMK-STRUKTUR I HELSE FINNMARK –  
 LOKALISERING AV AMK-SENTRAL OG  
 DRIFTSORGANISASJONEN FOR AMBULANSE-  
 OG NØDMELDETJENESTEN 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 12. desember 2007 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.11.2007 200400451-36 321 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Knut Tjeldnes/Irene Skiri, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 112-2007  HANDLINGSPLAN REVMATOLOGI 2008-2013 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Innledning 
Handlingsplan for revmatologi 2008 – 2013 har bakgrunn i Helse Nords kronikersatsing.  
Revmatiske sykdommer er blant de vanligste sykdommene i befolkningen, og er ofte årsak til 
kroniske lidelser og rehabiliteringsbehov. Det er for lav kapasitet i forhold til behovene, og 
lange ventelister. Dette var bakgrunn for at revmatologi ble vedtatt som et av 
satsingsområdene i kronikersatsingen, og at Helse Nord RHF har sett behov for en egen 
handlingsplan for fagområdet.  
 
Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 79-2004 Styrking av tilbudet til eldre og pasienter 
med kroniske lidelser i Helse Nord en styrking av tilbudet innen habilitering og rehabilitering, 
geriatri, revmatologi og diabetes. Handlingsplaner for habilitering og rehabilitering og geriatri 
ble lagt fram under styresak 79-2004, og disse to planene har fått den største andel av 
ressursene i oppfølgingen av kronikersatsingen i 2005 og 2006, med ca 10 mill. til geriatri og 
like mye til rehabilitering. Alle fagområdene har gjennom kronikersatsingen fått tildelt egne 
prosjektleder/koordinatorstillinger, og ressurser til kompetanseutviklingstiltak.  
 
Revmatologi er styrket med følgende tiltak: 
 
Prosjektleder/koordinatorstilling, kompetanseutviklingstiltak:  kr. 1 000 000 
To overlegestillinger, Tromsø og Bodø:  kr. 1 600 000 
To sykepleierstillinger, Tromsø og Bodø: kr. 750 000   
 
Tallene gir ikke et fullstendig bilde av utviklingen innen de ulike fagområdene i 
kronikersatsingen, fordi dette må sees i sammenheng med de omstillingsprosesser som er 
gjennomført i helseforetakene. 
 
Plangruppen har bestått av representanter fra de ulike helseforetak, kommunehelsetjenesten 
og Norsk Revmatiker Forbund, og har hatt følgende medlemmer:   
 
• Wenche Koldingsnes, avdelingsoverlege dr.med., Revmatologisk avdeling, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø (leder)  
• Berit Bjørke, prosjektleder revmatologi Helse Nord /Revmatologisk avdeling, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø (ansvar for forberedelser/oppfølging)  
• Inger Myrnes Hansen, overlege, Medisinsk avdeling, Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana 
• Gøran Karlsson, avdelingsoverlege, Revmatologisk avdeling, Nordlandssykehuset HF, 

Bodø 
• Heli Sandgren, overlege, Medisinsk poliklinikk, Kirkenes og Spesialistlegesenteret i 

Karasjok, Helse Finnmark HF 
• Berit Harham Solheim, avdelingsergoterapeut, Ergoterapiavdelingen, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 
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• Tore Stenersen, avdelingssykepleier, Revmatologisk poliklinikk, Nordlandssykehuset HF, 

Bodø 
• Sirin Johansen, spesialist i allmennmedisin og praksiskonsulent revmatologi, Nordbyen 

Legesenter og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 
• Arnfinn Sarila, brukerrepresentant Norsk Revmatiker Forbund, Alta 
 
Intern og ekstern bistand i planarbeidet: 
 
• Hanne Grete H. Hansen, kontorleder, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 
• Kim Hellesnes Revold, prosjektleder revmatologi (vikar), Helse Nord/Revmatologisk 

avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 
• Mai-Liss Larsen, senior manager, PricewaterhouseCoopers AS (15.02.07 - 30.03.07) 
 
Prosjektgruppen har fått bidrag til beskrivelse av status og forslag til tiltak innen 
barnerevmatologi fra seksjonsoverlege Ellen Nordal, Barneavdelingen, Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN) og overlege Dag Veimo, Barneavdelingen, Nordlandssykehuset HF 
(NLSH). 
 
Plangruppens mandat har vært å beskrive nåsituasjonen for revmatologi i Nord-Norge, noen 
aktuelle trender i utvikling i fagområdet mot 2012, og foreslå tiltak fram mot 2012. 
Prosjektgruppen har i samråd med oppdragsgiver utvidet planperioden til 2013. 
 
Rapporten omhandler i hovedsak de inflammatoriske sykdommer, som for den enkelte pasient 
gir størst organskade og redusert overlevelse. Degenerative tilstander og bløtdelsrevmatisme 
er omtalt siden disse har store konsekvenser for livskvalitet og funksjon for den enkelte 
pasient. Det gir også store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Mer uklare tilstander i 
muskel/skjelett er ikke omtalt spesielt. Arbeidsgruppen har ikke omtalt alternativ medisin.  
 
Hvorfor en handlingsplan i revmatologi? 
Plangruppen har i kapittel 3 gjennomgått de revmatiske tilstander med forekomst, klinisk 
bilde og leveutsikter, årsaker, diagnostikk og behandling. I kapittel 4 beskrives ulike 
faggruppers ansvar i behandlingen, inndeling av faser i behandling og rehabilitering, samt 
psykososiale og økonomiske konsekvenser. I kapittel 6 gjennomgås faglige utviklingstrekk i 
revmatologi. Disse kapitlene begrunnes med at det mangler kunnskap hos myndigheter og i 
befolkningen om de revmatiske sykdommenes alvorlighet, konsekvenser og behandling:  
 
”Oppfatningen har vært at ”revmatisme” innebærer mye smerte og nedsatt funksjon, men at 
det ikke dreier seg om alvorlige sykdommer…………”  
 
”Denne oppfatning er grunnleggende feil og hovedårsak til at det trengs en handlingsplan for 
pasienter med revmatiske sykdommer. Revmatiske sykdommer spenner fra svært alvorlige 
livstruende betennelsesaktige sykdommer til degenerative lidelser som osteoporose og artrose 
og bløtdelsrevmatisme. De mest alvorlige tilstander affiserer indre organer, og kan gi 
organskade innen kort tid. De degenerative lidelser gir kroniske smertetilstander i muskel-
/skjelettapparatet”. (kap. 2.1., side 10)  

 
Plangruppen konkluderer med at behandlingsmulighetene for revmatiske pasienter er radikalt 
forbedret de siste årene på grunn av de nye biologiske medikamentene. Målet for 
pasientbehandlingen nå er ikke bare å lindre og bremse utvikling av sykdom, men å stoppe 
sykdommen og forbedre tilstanden for pasientene.  
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Status – behandlingstilbud for revmatikere i Helse Nord 
Det er til sammen 23-24 senger øremerket revmatiske pasienter ved UNN, NLSH og 
Helgelandssykehuset HF. Data fra sengepostene i 2006 viser at UNN har en større andel 
pasienter med inflammatoriske sykdommer, lengre liggetid og høyere andel øyeblikkelig hjelp 
enn de andre enhetene.  
   
Dagbehandling innen revmatologi har økt de senere år. UNN har egen dagenhet, mens NLSH 
driver dagbehandling på sengeposten eller på et undersøkelsesrom. Biologisk behandling 
dominerer diagnoselisten innenfor dagbehandling. Alle foretak har tilbud om polikliniske 
konsultasjoner. Tilbudene er enten stasjonære eller ambulante.  
 
Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF har ansatt revmatolog. UNN Tromsø og 
NLSH Bodø er komplette avdelinger bestående av flere yrkesgrupper. UNN Harstad har 
ansatt revmatolog. UNN er godkjent som gruppe I institusjon for utdanning innen 
spesialiteten revmatologi. NLSH er godkjent som gruppe II institusjon.  
 
UNN har forskningsaktivitet innen revmatologi. Avdelingen på UNN har etablerte kliniske 
registre innenfor vaskulitter (betennelse i åre), revmatoid artritt (kronisk leddgikt) og 
bindevevssykdommer og deltar i et nasjonalt register for medikamentell behandling ved 
artrittsykdommer (artritt = leddbetennelse).  
 
Det er fem rehabiliteringsinstitusjoner i Nord-Norge som gir ulike tilbud til personer med 
revmatiske sykdommer. Disse er Rehabiliteringssenteret Nord Norges Kurbad, Valnesfjord 
Helsesportssenter, Opptreningssenteret i Finnmark, Nordtun HelseRehab og Salangen 
HelseRehab. Det behandles årlig ca 300 revmatikere fra Nord-Norge i Behandlingsreiser til 
utlandet.  
 
Handlingsplanens forslag til tiltak 
 
• Pasienter med inflammatoriske (inflammasjon = betennelse) tilstander utgjør den 

prioriterte gruppe i spesialisthelsetjenesten. De mest sjeldne og mest alvorlige tilstander 
bør sentraliseres slik at erfaringsgrunnlaget og kompetansen til behandlere blir best mulig.  

• Spesialistpoliklinikk for diagnostikk og kontroll, tverrfaglig team, pasientskoler for de 
hyppigst forekommende tilstander og dagenhet for pasientopplæring og for infusjon av de 
mest vanlige biologiske medikamenter må finnes i alle helseforetak. Sengeavdelingene i 
landsdelen må prioritere diagnostikk, utredning og behandling av de inflammatoriske 
tilstander. De mest sjeldne tilstander bør alle få en vurdering ved UNN. 5-dagers posten i 
Rana bør konsentrere seg om diagnostikk og behandling av de hyppigst forekommende 
sykdommer.  

• Revmakirurgi med proteseinnsettelse i hender, albuer og skuldre bør sentraliseres. Det bør 
videre etableres et håndkirurgisk team ved UNN Tromsø, som også behandler pasienter 
med revmatisk sykdom. Revmakirugi for barn bør fortsatt være sentralisert til 
Rikshospitalet.  

• Landsdekkende funksjoner med spesialistkompetanse på sjeldne sykdommer må benyttes 
når den aktuelle situasjon tilsier det. 

• Telemedisin har ikke vært benyttet i revmatologisk vurdering/behandling i regionen. Dette 
er derfor ikke nærmere omtalt, men Helse Nord RHF oppfordres til å nedsette en 
arbeidsgruppe for å se på telemedisinens muligheter i revmatologi. 

• Det bør opprettes deltidsstilling for en regional brukerkonsulent. NRFs Likemannstjeneste 
må brukes mer aktivt for nydiagnostiserte pasienter. Revmainstruktører (tidligere 
pasientpartnere) benyttes i dag i undervisning ved medisinerutdanningen og i 
pasientskoler ved UNN Tromsø. Denne ordningen bør utvides til alle HF, samt benyttes i 
større grad i primærhelsetjenesten. 
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• Helse Nord bør prioritere rekruttering og utdanning av samisktalende legespesialist og 

samisktalende revmasykepleier i Helse Finnmark HF.  
• Det foreslås at antall spesialister i landsdelen bør økes med 6,4 stillingshjemler, og at det 

gis lønnsdekning for 3 overlegehjemler tildelt i 2006/2007. I tillegg bør det komme 1,5 
overlegestillinger innen barnerevmatologi. Helse Nord har startet et utdanningsprogram 
for å bedre tilgangen på spesialister. Plangruppen forutsetter at det fortsatt vil komme 
egne bevilgninger til dette utdanningsprosjektet slik som i dag. Etablering av tverrfaglige 
team, økning i antall pasientskoler og ambulering tilsier også en økning i antall stillinger. I 
planperioden foreslår prosjektgruppen at det her skjer en økning med 17,55 
stillingshjemler. Stillingen som regional revmasykepleier/prosjektleder bør videreføres.  

• UNN Tromsø må ha hovedansvar for forskningsaktiviteten i samarbeid med Universitetet 
i Tromsø. Forskningen må imidlertid bli et felles anliggende for hele regionen. 
Forskningsarbeidet må også styrkes bemanningsmessig både med hensyn til 
fordypningsstilling (utdanningsstilling for lege) både ved UNN Tromsø og NLSH Bodø, 
samt forskningssekretær og forskningssykepleier ved UNN Tromsø. Det bør etableres 
register for sjeldne sykdommer og for biologisk behandling.  

• Plangruppen foreslår egne stipendmidler for personell som ønsker videreutdanning i 
revmasykepleie og etterutdanning for livsstyrketrening, og at det etableres et 
kompetanseprogram som omfatter alle yrkesgrupper innen fagfeltet. Det bør være en 
prioritert oppgave å arrangere en regional konferanse minimum hvert annet år for fagfolk, 
offentlige etater, brukergruppene, rehabiliteringsinstitusjoner og samarbeidspartnere 
generelt. Barnerevmatologi og revmakirurgi innlemmes i den regionale konferansen.  

• Som ledd i daglig oppfølging av pasienter, anbefales innkjøp av dataprogam for 
oppfølging av pasienter, samt for forskning. Norsk Revmatologisk Forening arbeider med 
å få opprettet nasjonale registre for flere revmatologiske sykdommer. Helse Nord bør bli 
en viktig samarbeidspartner i dette.  

• Henvisning til rehabiliteringsopphold for pasienter med revmatisk sykdom kan med fordel 
skje fra fastlege. Det er behov for økning i rehabiliteringsplasser som er disponible for 
pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom. Det samme gjelder for pasienter med 
degenerative lidelser og bløtdelsrevmatisme. Tilbudet må styrkes til begge gruppene når 
det gjelder treningsopphold og pasientskoletilbud av ulik varighet. Det er behov for bedre 
samordning av rehabiliteringstilbudene til pasienter med revmatiske sykdommer, hvor 
behandlingsreiser til utlandet bør inngå.  

• For å sikre en moderne og god drift på diagnostikk og behandling må enhetene ha 
moderne utstyr, spesielt tilgang til avansert billeddiagnostikk. Ultralydapparat må finnes 
på alle avdelinger/poliklinikker. Videre må sengeenhetene ha tilstrekkelig areal for å 
kunne gjennomføre effektiv og god pasientbehandling. Det må finnes tilstrekkelig med 
kontorer og samtalerom. 

• Det foreslås i planen å etablere et regionalt fagråd for revmatologi blant annet for å 
samordne tjenestetilbudet i landsdelen. Dette bør bestå av faglige ledere og ha 
representasjon fra brukere. Prosjektleder for revmatologi i Helse Nord bør utgjøre 
sekretariat for fagrådet. Videre foreslås å etablere faglige nettverk innen fagområdet, 
spesielt er behovet for faglige nettverk innenfor legegruppen og pleiegruppen stort. For å 
bedre samarbeidet mellom nivåene bør praksiskonsulentordningen opprettes på alle 
revmatologiske avdelingene i regionen.  
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Plangruppens forslag til omstillingstiltak med minimale kostnader som kan 
gjennomføres/påbegynnes i 2008: 
 
• Omlegging av drift fra sengeavdeling til dagopphold, poliklinikk og dagkirurgi 
• Sentralisering av sjeldne/avanserte revmakirurgiske inngrep og opprettelse av 

håndkirurgisk team ved UNN 
• Sjeldne sykdommer skal vurderes minimum en gang ved UNN 
• Felles prosedyrer for evidensbasert medisinsk behandling utarbeides i fagråd 
• Overlegesamlinger i regi av utdanningsprogrammet (egen finansiering i dag i 

kronikersatsingen) gir økt samarbeid og faglig fokus i regionen 
• Felles undervisning i hele regionen via telematikk 
• Hospiteringsordninger ved sykehusavdelinger for ene-spesialister, primærleger og annet 

personell 
• Jevnlige pasienttilfredshetsundersøkelser 
• Utarbeide felles retningslinjer for pasientskoler og rehabiliteringsopphold ved å nedsette 

to arbeidsgrupper  
• Helse Nord RHF bør ta initiativ overfor statlige behandlingsreiser om utredning av mulig 

rehabiliteringsopphold i utlandet på vinterstid 
• Nedsette en gruppe som kan vurdere nytte ved bruk av telemedisinske tjenester i 

revmatologien 
• Plangruppen oppfordrer Helse Nord RHF til å være pådriver for at Helse- og 

Omsorgsdepartementet utarbeider en nasjonal plan for pasienter med revmatiske 
sykdommer 

 
Høringsinstansenes synspunkter 
Høringsperioden på handlingsplanen var fra 9. mai 2007 til 20. juni 2007. Felles høringsbrev 
for reuma- og diabetesplanene ble sendt til helseforetakene, praksiskonsulenter (fastleger med 
deltidsstilling i helseforetak), samtlige nordnorske kommuner, konserntillitsvalgte, 
brukerorganisasjoner, og private rehabiliteringsinstitusjoner. Høringsinstansene gir i alt 
vesentlig sin tilslutning til handlingsplanens strategier og tiltak. Det framheves at planen er 
meget gjennomarbeidet og faglig solid. Det foreligger ikke samlede/koordinerte 
høringsuttalelser fra helseforetakenes administrasjon eller styrer. 
 
Konserntillitsvalgte i Helse Nord støtter i store trekk handlingsplanens strategier og tiltak. 
Rekruttering av samisktalende personell foreslås prioritert. Det påpekes at kostnadselementet 
er for lite problematisert i planen. De konserntillitsvalgte konkluderer med at revmatologi bør 
bli et nasjonalt innsatsområde på linje med rus, psykiatri, rehabilitering og diabetes.  
  
Regionalt Brukerutvalg Helse Nord viser til at planen er god, tar opp viktige problemstillinger 
og også kan være til inspirasjon for kommunehelsetjenestens arbeid med disse pasientene. 
Utvalget er opptatt av at pasienter som har alvorlige sykdommer, men ikke kan nyttiggjøre 
seg de nye biologiske medisinene, ikke blir ”glemt” av spesialisthelsetjenesten. 
 
Norsk Revmatikerforbund sentralt viser blant annet til at et viktig problemområde er den 
lange ventetiden for å komme til spesialist, flere av enhetene hadde pr. juni 2007 ventetider på 
opptil 52 uker. Det er også et problem at manglende kunnskap hos fastleger fører til at mange 
pasienter ikke blir sendt raskt nok til spesialist. Betydningen av lærings- og mestringssentrene 
påpekes.  
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Norsk Revmatikerforbunds (NRF) fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark at barn, unge og 
nydiagnostiserte pasienter må gis høy prioritet. Tilbud i lærings- og mestringssentrene må 
styrkes. Veiledning av primærleger om revmatiske lidelser, kronikeromsorg og informasjon 
om tilgjengelige behandlingstilbud bør vektlegges. Likemannsarbeidet⊗ til NRF er en viktig 
ressurs som kan utnyttes bedre. Brukerkonsulentstillingen som foreslås i handlingsplanen kan 
stå for nødvendig opplæring av brukerrepresentanter og likemenn. Tilbudene for revmatikere 
ved private rehabiliteringsinstitusjonene bør styrkes. Helse Nord bør også vurdere å arbeide 
for vinteropphold i regi av Behandlingsreiser og ved NRFs eget behandlingssted Revma-Sol.    
 
Praksiskonsulentene i Helse Finnmark HF viser til at det er behov for kortere ventetid for 
diagnostisk avklaring. Dette er i særlig grad et problem for pasienter med bløtdelsrevmatisme, 
som er et langt høyere antall men ikke er så høyt prioritert av revmatologene som pasienter 
med inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer. Bedre koordinering av 
revmatologitilbudet mellom UNN og Helse Finnmark HF etterlyses. Det er behov for 
opprustning av lærings- og mestringssentrene, og at helseforetakene stiller tydelige krav til 
kvalitet på fastlegenes henvisninger.    
 
Valnesfjord Helsesportssenter og Opptreningssentret i Finnmark påpeker at de private 
rehabiliteringsinstitusjonene har kapasitet og kompetanse til å styrke tilbudene for revmatiske 
pasienter med rehabiliteringsbehov. Opptreningssenteret i Finnmark viser også til at de har  
30 % samisktalende blant personalet. 
   
Høringsuttalelser fra avdelinger på UNN tar blant annet opp behov for å trekke inn behov 
innen alle ”kronikerfagene” forut for inngåelse av nye avtaler med de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. Høringsuttalelser fra ansatte ved Nordlandssykehuset fokuserer 
blant annet på behov for styrking av tilbudene ved de private rehabiliteringsinstitusjonene, 
utvikle lærings- og mestringstilbudene og helsepedagogikk som kompetanse, og på 
oppgradering av bassengtilbudet ved Nordlandssykehuset. For øvrig antas at helseforetakene 
ikke har hatt så stort behov for å gi samlede høringsuttalelser, siden alle er representert i 
plangruppen og har vært løpende orientert om planprosessen.   
 
Plangruppen har behandlet høringsuttalelsene og innarbeidet synspunkter fra 
høringsinstansene i det endelige plandokumentet som legges fram for styret. Dette gjelder 
blant annet planens forslag vedrørende samarbeid med brukerorganisasjonene, samhandlingen 
med primærhelsetjenesten, styrking av lærings- og mestringssentrenes tilbud til revmatikerne, 
og behovet for å styrke tilbudene til revmatikere med ikke-inflammatoriske sykdommer.  
 
Vurdering av økonomiske konsekvenser 
Når det gjelder de økonomiske forutsetningene i planen, er det ikke er tatt hensyn til 
følgekostnader (kontorkostnader, sykelønnskostnader, reisekostnader, kurskostnader m.v.). 
Det er heller ikke tatt inn økte behandlingskostnader (medisiner, forbruksmateriell m.v.) ved å 
behandle flere, eller økte transportkostnader ved å behandle flere personer eller hver person 
hyppigere. Derimot er det heller ikke trukket fra økte inntekter poliklinikk/ISF. 
  
Noen av tiltakene er i tillegg ikke tilstrekkelig kostnadsvurdert, og er ikke med i den 
prioriterte oversikten i handlingsplanen side 8 og 9 på 23,38 mill kr. Dette gjelder: 
 
- økonomiske konsekvenser ved omlegging av drift fra døgn til dag eller poliklinikk 

inkludert inntektssiden, transportkostnader, og muligheter for gevinstuttak ved nedlegging 
av senger. 

                                                 
⊗ Likemannsarbeidet – definisjon: At erfarne brukere som har lært "å leve med" en kronisk sykdom eller 
funksjonshemning gir råd og støtte til nydiagnostiserte. Er en viktig aktivitet i mange brukerorganisasjoner. 
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- økonomiske konsekvenser ved sentralisering av en del sjeldne tilstander til UNN, 

herunder om det er kapasitet på øvrige avdelinger, evt. forutsetninger som må oppfylles 
for å få det til. Betydning for reisekostnader er ikke vurdert.  

- økt satsing på tilbud ved UNN vanskeliggjøres av plassmangel. Det er ikke gjort 
vurderinger på hvilke økonomiske konsekvenser det eventuelt vil ha å rette opp dette.  

- økt og mer variert tilbud om rehabiliteringstjenester er ikke kostnadsberegnet, heller ikke 
eventuelle konsekvenser av at andre pasienter får lavere volum/tilbud som følge av 
omprioriteringer innenfor eksisterende ramme. 

- besparelser ved at tiltakene gir mulighet for at pasientene blir friskere eller får behandling 
tidligere i sykdomsforløpet er ikke beregnet.   

- samfunnsmessige besparelser ved at tiltakene reduserer uføretrygd og andre trygdeytelser 
er heller ikke beregnet. 

 
I oppfølging av planen må de økonomiske konsekvenser utredes før enkelttiltak kan besluttes 
iverksatt. 
  
Konklusjon 
Administrerende direktør mener at Handlingsplan for revmatologi er et godt grunnlag for å 
styrke tilbudene overfor personer med kroniske lidelser.  
 
På kort sikt vil iverksetting av planen forutsette budsjettbalanse, slik at det skapes nødvendig 
handlefrihet. Innenfor dagens økonomiske rammer vil det være viktig å ha fokus på å styrke 
samhandlingen med primærhelsetjenesten, og bedre utnyttelse av kapasiteten ved private 
rehabiliteringsinstitusjoner. Videreføring av utdanningsprogram for legespesialister i 
revmatologi og, kompetanseutvikling av øvrige faggrupper i revmatologi bør prioriteres. Det 
må dokumenteres at samiske pasienters særlige behov blir ivaretatt. For øvrig vises det til 
oversikten over omstillingstiltak med mindre kostnader i saksframlegget.  
 
Styrkingstiltak for revmatologi og øvrige prioriterte fagområder kan bli vurdert i løpet av 
2008, blant annet avhengig av Helse Nords samlede økonomiske situasjon. De 
styrkingsmidlene som er overført til revmatologi gjennom kronikersatsingen videreføres.  
 
Konkretisering av hvordan handlingsplanen skal følges opp av helseforetakene vil bli tatt inn i 
oppdragsdokument 2008, og i egen sak om samordning av tilgrensede planer. 
Prosjektorganiseringen av revmatologi og de andre fagområdene i kronikersatsingen, hvor 
direktørmøtet har status som felles styringsgruppe, opphører. UNN tillegges fortsatt et 
regionalt ansvar for koordinering og oppfølging av handlingsplanen. Det vil bli etablert et 
regionalt fagråd for revmatologi, med brukerrepresentasjon.  
  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Handlingsplan for revmatologi 2008 – 2013 godkjennes som retningsgivende for utvikling 

av tilbudene i Helse Nord. 
 
2. Stilling som regional prosjektleder endres i tråd med de oppgaver som er skissert i 

handlingsplanen. 
 
3. Det opprettes et regionalt fagråd for revmatologi. 
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4. Tiltak som ikke krever økte bevilgninger innarbeides i oppdragsdokumenter for 2008. 
 
5. Videre styrking av tilbudene tas opp i forbindelse med egen sak om prioritering av 

kronikersatsingen, rus og psykisk helsevern i 2008. 
 
 
Bodø, den 30. november 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Handlingsplan i revmatologi 2008 – 2013 
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STYRESAK 113-2007  HANDLINGSPLAN FOR HABILITERING I  
 HELSE NORD 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Innledning 
På oppdrag fra Helse Nord RHF har to faglige arbeidsgrupper utarbeidet delplaner for 
voksenhabiliteringstjenesten og barnehabiliteringstjenesten i Helse Nord. Planene er samlet i 
en koordinert plan for habiliteringstjenesten. I saksframlegget vil den koordinerte planen være 
referanse for kommentarer og vurderinger. Denne er vedlagt saken. Samtlige overordnede 
strategier og tiltak er tatt med i den koordinerte planen.   
 
Bakgrunn for planarbeidet er styrets vedtak i styresak 79-2004 Styrking av tilbudet til eldre og 
pasienter med kroniske lidelser i Helse Nord i november 2004, som markerte oppstarten for 
kronikersatsingen. På dette møtet ble den regionale handlingsplan for habilitering og 
rehabilitering vedtatt. Et av tiltakene i denne planen var at det skulle utarbeides en 
oppfølgende delplan for voksenhabilitering, fordi dette fagområdet ikke ble godt nok belyst i 
handlingsplanen for habilitering og rehabilitering. Voksenhabiliteringsplanen ble utarbeidet i 
2005 og lagt fram for styret som orienteringssak i april 2006.  
 
Habiliteringstjenesten har fått en relativt liten andel av styrkingstiltakene i kronikersatsingen, 
til sammen tre stillinger til barnehabiliteringstjenesten og en ny legestilling til 
voksenhabiliteringstjenesten. Den største andel av midlene har så langt gått til rehabilitering 
og geriatri.    
 
Bakgrunn 
Habiliteringstjenesten omhandler behandlingstilbudene til personer med medfødte eller tidlig 
ervervede funksjonsnedsettelser. Det skilles mellom barnehabiliteringstjenesten (0 til 18 år) 
og voksenhabiliteringstjenesten. Barnehabiliteringstjenester har tradisjonelt vært nært knyttet 
til barneavdelinger basert på pediaterne som den viktigste legeressurs. Tjenesten skal gi råd 
og veiledning til kommunene, til foreldre og foresatte. Habiliteringstjenesten i Helse Nord har 
ulik organisatorisk tilknytning, både til psykiatri og somatikk.  
 
Alle regionale helseforetak har utarbeidet regionale planer for habilitering ut fra krav om 
prioritering i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og fordi 
habilitering har lav spesialistlegedekning. Dette vil synliggjøre tjenesten bedre, og gi et 
helhetlig og faglig grunnlag for videreutvikling av tjenestene.  
 
En samlet helse- og omsorgskomité uttrykker at «habilitering og rehabilitering må bli det 
neste store satsningsområdet i helsetjenesten» (Budsjett-innst. S nr. 11 (2006-2007)). Soria 
Moria-erklæringen slår fast at regjeringen vil sikre rehabilitering og opptrening til alle som 
trenger det. I forbindelse med statsbudsjettet for 2008 har regjeringen lagt fram en nasjonal 
strategi for habilitering og rehabilitering 2008 – 2011. Det signaliseres krav til de regionale 
helseforetakene om prioritering av habilitering og rehabilitering innenfor de tilgjengelige 
ressursrammer. Viktige strategier i den nasjonale strategien er å styrke brukermedvirkning, 
bedre koordinering av tjenestetilbudene, og å styrke faglig kvalitet og status for habiliterings- 
og rehabilitering. Disse krav er i tråd med Helse Nord RHF’s langsiktige strategier i 
kronikersatsingen. 
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Arbeidsgruppens mandat 
I 2006 nedsatte adm. direktør en arbeidsgruppe til å utarbeide en plan for barnehabilitering 
etter samme mal som voksenhabiliteringsplanen. Planen skulle sees i sammenheng med Helse 
Nords plan for voksenhabilitering, slik at begge planene til sammen utgjør en helhetlig plan 
for habiliteringstjenesten i Helse Nord. I brev fra Helse Nord til helseforetakene datert 19. mai 
2006 presiseres det at planen skal belyse følgende:  
 
• Beskrive de tilbud innen habiliteringstjenestene for barn som finnes i regionen 
• Beskrive de tilbud innen habiliteringstjenestene for barn som ikke finnes, eller som er for 

lite utviklet i regionene 
• Beskrive sentrale utfordringer innen fagområdet habiliteringstjenestene for barn i 

helseregionen 
• Skissere en konkret opptrappingsplan 
• Skissere fremtidig organisering av habiliteringstjenestene for barn 
• Skissere funksjonsfordelingen mellom foretakene/tjenestene i regionen 
• Peke på fremtidige muligheter for å nå frem til konsensus innen vesentlige relevante tema 

innen fagområdet 
• Legge vekt på tiltak som sikrer overgangen barn – ung - voksen 
 
Habiliteringstjenesten for barn var gjenstand for landsomfattende tilsyn fra Statens helsetilsyn 
i 2006, og plangruppen ble også bedt om å gjennomgå og gi råd i forhold til de 
avviksmeldinger og merknader som er gitt i felles tilsynsrapport (nov. 2006) fra Helsetilsynet 
i Nordland, Troms og Finnmark.  
 
Arbeidsgruppens sammensetning 
- Helse Finnmark HF: Hilde Lund 
- Universitetssykehuset Nord Norge HF: Ole Reidar Myrland, Vivian Schjølberg, Inger 

Johanne Dybwad 
- Nordlandssykehuset HF: Eva Opdalshei, Åge Hansen 
- Helgelandssykehuset HF: Åse Tamnes 
- Valnesfjord Helsesportsenter: Odd Almendingen 
- Brukerrepresentant: Rigmor Hamnvik (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) 
- Prosjektleder Merete Blankholm: prosjekt rehab-plan 2010 Universitetssykehuset Nord-

Norge HF (UNN) 
- Sekretær: Anne Caspersen: Avdeling for barnehabilitering, UNN 
 
I tillegg til de oppnevnte representantene er det oppnevnt følgende assosierte personer til 
arbeidsgruppen for å bidra med faglige innspill: 
- Representant for legene innen barnehabilitering: Gyro Aas Herder, Nordlandssykehuset 

HF, Bodø 
- Representant for statlig spesialpedagogisk støttesystem: Arild Kjølsrud, Nord-Norsk 

Kompetansesenter Alta 
- Representant fra kommunehelsetjenesten: Odén Singarajah, Habiliteringsavdelinga 

Tromsø kommune 
- Representant fra barneavdeling på sykehus: André Grundevik, UNN 
- Representant i forhold til kvalitetssikringssystemer: Ann Kristin Jordan, Seksjon for 

ambulant rehabilitering, UNN 
 
Arbeidsgruppen som har utarbeidet den koordinerte planen for barne- og voksenhabilitering 
har bestått av Vivian Schjølberg, Per Wilhelmsen, Åge Hansen, Eva Opdalshei, Merete 
Blankholm., sekretær: Anne Caspersen. 
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Tilrådninger i planen 
Tiltakene som foreslås i planen er omfattende og detaljerte, og omfatter både 
kostnadskrevende tiltak og tiltak som er lite kostnadskrevende. Det vises til den koordinerte 
planen for en fullstendig oversikt.  
 
En av de største utfordringer for habiliteringstjenestene i Helse Nord er å forankre det 
medisinskfaglige ansvar i alle helseforetak. Voksenhabiliteringstjenesten har en svært lav 
legedekning. Det framgår av planen at det er i underkant av tre legeårsverk i denne tjenesten, 
og det mangler psykologer i flere helseforetak. Å sikre fremtidig tilgang på 
spesialistkompetanse bl.a. gjennom rekrutteringsprogram er viktig. I planen anses det også for 
nødvendig at det utarbeides en funksjonsfordeling på regionale oppgaver innad i 
helseregionen, der de store fagmiljøene ved UNN og Nordlandssykehuset HF (NLSH) bistår 
de små habiliteringsteamene i lokalsykehusene, slik at alle pasienter får lik tilgang på 
tjenestetilbudene.  
 
Fagnettverkene for habiliteringstjenesten har en viktig funksjon i samordning mellom 
habiliteringstjenesten for barn og habiliteringstjenesten for voksne. Fagnettverkene bidrar 
også til en god arbeidsdeling mellom de største enhetene i UNN Tromsø og NLSH Bodø, og 
mindre team ved lokalsykehusene.  
 
Det foreslås også å styrke samarbeidet med lærings- og mestringssentrene, og med 
Valnesfjord Helsesportssenter. Å sikre gode, sammenhengende pasientforløp ved forbedret 
samhandling og avtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er også 
prioriterte tiltak i planen. Videre er det en utfordring å sikre koordinerte pasientforløp innen 
somatikk og psykiatri. Det foreslås å styrke arbeidet med individuell plan som arbeidsform.   
 
Forskning er et viktig satsingsområde for alle fagområdene i kronikersatsingen, også for 
habiliteringstjenesten, og vil ha betydning for rekruttering av fagpersonell og for stabilisering 
av kompetanse.  
 
Habiliteringsplanen foreslår en bemanningsmessig styrking med 15,5 nye stillinger til 
barnehabilitering og 20 nye stillinger til voksenhabilitering (koordinert plan, side 23, 24).   
 
Høringsinstansenes synspunkter  
Planen har vært ute til bred høring (jf oversikt i eget vedlegg). Uttalelsene fra 
høringsinstansene er gjennomgått av plangruppen, og innspillene er innarbeidet. I hovedsak 
får planen tilslutning fra høringsinstansene.  
 
Vurdering 
Planprosessen har vært viktig for å styrke samarbeid mellom enhetene internt i de enkelte 
helseforetak og på tvers av foretakene. Anbefalingene i habiliteringsplanen er i tråd med 
nasjonale føringer i Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering.  
 
En hovedutfordring for Helse Nord er å kunne implementere tiltak innenfor de tilgjengelige 
ressursrammer.  
 
Helsetilsynet påpeker etter tilsynet i 2006 at det er behov for styrking av fagmiljøer i 
banehabiliteringstjenesten i Helse Nord. Det tilrås også at Helse Nord RHF evaluerer 
samarbeidet mellom barnehabiliteringstjenesten og det barnepsykiatriske tilbudet. Dette vil bli 
fulgt opp overfor foretakene, i første omgang gjennom en vurdering av samarbeid rundt barn 
og unge med utviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme m.v.).   
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Tjenestetilbudet til den samiske befolkning er drøftet i plangruppene. Det er enighet om at det 
er tilstrekkelig kompetanse i teamene om de særlige behovene til samiske pasienter, eller en 
vet hvor en skal hente denne kunnskapen.  
 
Helse Nord RHF har lagt føringer for at de private rehabiliteringsinstitusjonene skal trekkes 
inn i fagnettverk og samarbeid med helseforetakene. Valnesfjord Helsesportssenter har et 
bredt tilbud for funksjonshemmede barn og er en viktig del av barnehabiliteringstjenesten. 
Helsesportssenteret har planer om å styrke behandlingstilbudene til barn og unge. 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad har et samarbeidsprosjekt med UNN for barn 
med CP.  
 
Helse Nord RHF har nylig inngått en rammeavtale med det statlige spesialpedagogiske 
støttemiljøet (Statped). Det er behov for å styrke samhandlingen med Statped rundt felles 
pasientgrupper, som multifunksjonshemmede barn, barn med autisme, ADHD, Tourette m.v.  
Styrking av samarbeidet med Valnesfjord Helsesportssenter, mellom enheter innen psykiatri 
og somatikk som deler ansvar for habiliteringstjenestens brukere, og med Statped Nord bidrar 
til en sterkere samordning av ressursene, og i etablering av helhetlige pasientforløp. 
   
Adm. direktør foreslår at prosjektorganiseringen av kronikersatsingen avsluttes ved utgangen 
av 2007, og at prosjektgruppene erstattes med fagråd, jf handlingsplanen for revmatologi og 
for diabetes. Nåværende prosjektgruppe/referansegruppe for habilitering og rehabilitering 
foreslås erstattet med et fagråd for habilitering og rehabilitering.  
 
Alle tiltak som har fått støtte gjennom kronikersatsingen i 2005, 2006 og 2007 videreføres. 
Dette innebærer at UNN fortsatt har midler på vegne av hele foretaksgruppen til 
kompetanseprogram og stipender innen habilitering og rehabilitering. Nåværende stilling 
knyttet til oppfølging av handlingsplan for habilitering og rehabilitering videreføres.  
 
Vurdering av økonomiske konsekvenser 
Økonomiske konsekvenser av habiliteringsplanene er vanskelig å beregne. Det er ikke 
utarbeidet kostnadsestimater per tiltak eller angitt samlede økonomiske konsekvenser.  
Det er heller ikke angitt andre typer kostnader som vil komme utover de rene 
lønnskostnader. En økning i bemanningen som skissert i planen med 35,5 stillinger (30-35%) 
nødvendiggjør vurdering av behov for om det må leies, bygges eller omdisponeres lokaler. 
Det bør også tydeligere fremkomme om et tiltak vil gi økt behandlingstilbud eller bedre 
kvalitet før tiltaket besluttes gjennomført.   
 
Det er laget tabeller for bemanning/bemanningsbehov, og planene peker på en rekke områder 
som bør utredes nærmere. Økonomiske og faglige konsekvenser av å nedsette arbeidsgrupper 
(som innebærer å ta bemanning ut av pasientbehandling) bør vurderes opp mot muligheten for 
å raskere iverksette pasientrettede tiltak.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår at Koordinert plan for habilitering godkjennes som retningsgivende for 
videreutvikling av tjenestene. Ved en prioritering av tiltakene i senere års budsjetter må en 
vurdere nærmere de bemanningsmessige og økonomiske konsekvenser, og vurdere 
muligheten for å iverksette tiltakene gjennom interne omprioriteringer i foretakene.    
 
Planen foreslår flere nye utredninger og arbeidsgrupper. Adm. direktør forutsetter at 
helseforetakene vurderer tidsaspekt og ressursbruk ved oppnevning av arbeidsgrupper opp 
mot andre oppfølgingstiltak for å gjennomføre tiltakene.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Delplanene for barnehabilitering, voksenhabilitering og Koordinert plan for 

habiliteringstjenesten i Helse Nord RHF godkjennes som retningsgivende for utvikling av 
tilbudene i Helse Nord.  

 
2. Stilling som regional prosjektleder endres i tråd med de oppgaver som er skissert i 

handlingsplanen. 
 
3. Det opprettes et regionalt fagråd for habilitering og rehabilitering.  
 
4. Tiltak som ikke krever økte bevilgninger innarbeides i oppdragsdokumenter for 2008. 

Tiltak som bidrar til å styrke habiliteringstjenestens pasienter tilgang til psykolog- og 
legespesialister skal særskilt prioriteres. Ved iverksetting av tiltak forutsetter styret at 
bemanningsmessige og økonomiske konsekvenser vurderes nærmere, slik det framgår av 
konklusjonen i saksframlegget.   

 
5. Videre styrking av tilbudene tas opp i forbindelse med egen sak om prioritering av 

kronikersatsingen, rus og psykisk helsevern i 2008.   
 
 
Bodø, den 30. november 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Oversikt over høringsuttalelsene 
 Koordinert plan for habiliteringstjenesten for barn og voksne 
 
 
Utrykte vedlegg: Delplan for habiliteringstjenestene for barn 
 Revidert delplan for habiliteringstjenestene for voksne  
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STYRESAK 114-2007  INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN I  
 HELSE NORD RHF – ENDRING  
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF ble vedtatt i styresak 125-2005 Instruks for 
kontrollkomiteen Helse Nord RHF, den 13. desember 2005. Instruksen ble endret 3. mai 2006 
(styresak 28-2006 Instruks for kontrollkomiteen i Helse nord RHF – endring) som følge av 
justering av valgbarhetsbestemmelsene for kontrollkomiteen.  
 
Denne saken gjelder redaksjonelle endringer i instruks for kontrollkomiteen. 
 
Bakgrunn og vurdering 
Kontrollkomiteens instruks, vedtatt av styret i Helse Nord RHF, den 3. mai 2006, ble 
gjennomgått i sak 25/07 i kontrollkomiteens møte, den 19. september 2007.  
 
Komiteen fattet vedtak om å foreslå følgende redaksjonelle endringer i instruksen: 
 
Pkt 1, annet avsnitt: Som følge av endring i Helse- og omsorgsdepartementets begrepsbruk 
bør ordet ”bestillerdokument” endres til ”oppdragsdokument”.  
 
Pkt 3, annet avsnitt: Som en konsekvens av styrevedtak i sak 110/2006 bør første punktum 
endres til: ”Styret velger tre medlemmer og ett fast møtende varamedlem til kontrollkomiteen, 
blant styrets medlemmer.” 
 
Pkt 5, første avsnitt: Det har vist seg unødvendig å rapportere muntlig til styret etter hvert 
komitémøte. Formuleringen bør derfor endres til: ”Ved behov rapporterer kontrollkomiteen 
muntlig til styret etter møte i komiteen.” 
 
Pkt 6, femte avsnitt: Ordet ”Internrevisjonssjefen” bør endres til ”Leder av internrevisjonen”, 
som er korrekt stillingsbetegnelse. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
I instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF gjøres følgende endringer: 
 
• Pkt 1, annet avsnitt: Ordet ”bestillerdokument” endres til ”oppdragsdokument”.  

 
• Pkt 3, annet avsnitt, første punktum endres til: ”Styret velger tre medlemmer og ett fast 

møtende varamedlem til kontrollkomiteen, blant styrets medlemmer.” 
 

• Pkt 5, første avsnitt: Formuleringen endres til: ”Ved behov rapporterer kontrollkomiteen 
muntlig til styret etter møte i komiteen.” 
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• Pkt 6, femte avsnitt: Ordet ”Internrevisjonssjefen” endres til ”Leder av internrevisjonen”. 
 
 
Bodø, den 30. november 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Instruks for kontrollkomité – vedtatt, den 3. mai 2006 med foreslåtte  
 endringer innarbeidet 
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INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN I HELSE NORD RHF 
 
 
 

1. FORMÅL 

Kontrollkomiteen er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF og har som formål å 
styrke styrets fokus på kontroll og tilsyn, blant annet ved å se til at Helse Nord har en 
uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon.  
 
Kontrollkomiteen skal forberede saker for styret og se til at krav som er gitt i regelverk, 
foretaksmøte og årlige oppdragsdokument blir tilfredsstilt. 
 
Kontrollkomiteen skal ha tilsyn med hvordan etiske retningslinjer blir etterlevd, og med 
andre tiltak som kan ha innvirkning på foretakenes omdømme.  

 
Komiteen kan i forbindelse med dette foreta undersøkinger på spesielle saksområder 
innen Helse Nord og rapportere til styret. 

 

2. MYNDIGHET OG ANSVAR 

Kontrollkomiteen er ansvarlig for utføringen av sine oppgaver bare overfor styret i 
Helse Nord RHF. Ansvaret til styret og det enkelte styremedlem blir ikke endret som 
følge av kontrollkomiteens arbeid. 

 
Kontrollkomiteen har myndighet til å undersøke alle forhold ved helseforetakene. Alle 
ansatte skal gi de opplysningene og yte den bistand som kontrollkomiteen måtte be om, 
med forbehold om avgrensinger i lov og regelverk. 

 
Kontrollkomiteen kan sette i verk de undersøkelser den finner nødvendig for å ivareta 
sine oppgaver. Kontrollkomiteen skal i slike situasjoner normalt benytte 
internrevisjonen, men kan også innhente eksterne råd og bistand. Kostnaden for arbeidet 
skal dekkes av Helse Nord RHF. 
 

3. ORGANISERING 

Styret fastsetter instruks for kontrollkomiteen.  
 
Styret velger tre medlemmer og ett fast møtende varamedlem til kontrollkomiteen, blant 
styrets medlemmer. Medlemmene må tilfredsstille eventuelle krav som er definert i lov, 
av eier eller i generelle krav til god virksomhetsstyring. 
 
Medlemmer til kontrollkomiteen velges i første styremøte etter nyoppnevning av 
eierrepresentanter, med samme funksjonstid som styremedlem.  
 
Styret velger leder av kontrollkomiteen. 
 

Slettet: (Vedtatt av styret 
03.05.2006)¶

Slettet: bestiller
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4. OPPGAVER 

Kontrollkomiteen skal følge opp de etablerte revisjonsfunksjonene i Helse Nord 
(ekstern og intern revisjon), for å sikre at de opptrer uavhengig og gjennomfører sine 
oppdrag i samsvar med faglige standarder og profesjonelle krav. 
 
Kontrollkomiteen skal gjennom sitt arbeid se til at Helse Nord har etablert 
internkontroll- og kvalitetssikringstiltak som er tilpasset risikoen i foretakene.  
 
Kontrollkomiteen skal forsikre seg om at styrings- og kontrollsystemene i foretakene 
sikrer korrekt økonomisk rapportering, etterleving av regelverk, samsvar med 
kvalitetskrav og pasientrettigheter.  
 

 Kontrollkomiteen skal holde seg orientert om tilsyns- og kontrollrapporter og hvordan 
rapporterte feil og avvik blir rettet opp. Kontrollkomiteen skal i denne forbindelse 
vurdere om etablerte rutiner er tilfredsstillende. 

 

5. RAPPORTERING TIL STYRET 

Ved behov rapporterer kontrollkomiteen muntlig til styret etter møte i komiteen.  
 
Etter pålegg fra styret, og når kontrollkomiteen vurderer det som nødvendig, skal 
enkeltsaker rapporteres skriftlig til styret. 
 
Protokoll fra møtene i kontrollkomiteen skal legges fram for styret. 

 
Kontrollkomiteen skal årlig utarbeide en rapport om arbeidet sitt, og legge denne fram  
for styret. 
 

6. MØTER 

Kontrollkomiteen møter så ofte den finner det nødvendig, men minst fire ganger årlig.  
Komiteen utarbeider en årlig møte- og aktivitetsplan som skal legges fram for styret.  
 
Ordinær behandling i kontrollkomiteen skal skje i møter. Sakene skal behandles av en 
samlet komité og det må være minst to medlemmer tilstede for at møtet skal være lovlig 
satt. 
 
Kontrollkomiteen bestemmer selv sin møteform. 
 
Innkalling til møtene skal skje skriftlig og de sakene som skal behandles skal gå fram av 
innkallingen. I spesielle tilfelle kan leder av kontrollkomiteen avgjøre at innkalling kan 
skje muntlig. 
 
Leder av internrevisjonen eller den denne utpeker deltar på møtene, med talerett, og er 
sekretær for komiteen. 
 
Ekstern revisor deltar etter innkalling på møter i kontrollkomiteen.  

 
 

Slettet: Kontrollkomiteen 
rapporterer muntlig til styret på 
første styremøte etter hvert møte i 
komiteen.

Slettet: Internrevisjonssjefen 

Side 55



 

  
Side 3  av 3 

7. INFORMASJON 
 

Virksomheten i Helse Nord er omfattet av offentlighetsloven. Informasjon i 
saksdokument skal benyttes slik at den ikke er til skade for arbeidet i komiteen og i 
styret.  

 
Det skal gå fram av sakspapirene dersom informasjon skal behandles konfidensielt med 
hjemmel i lov, og det innebærer også at medlemmene i komiteen har taushetsplikt i 
disse sakene. 
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Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 115-2007  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra a dm. direktør til styret – muntlig 
3. Utvikling av lokalsykehus – planprosess 
4. ”Raskere tilbake” – status i Helse Nord 
5. Regionalt brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 2008-2010 
6. Brannsikring av sykehusene i Helse Nord 

Sakspapirene ettersendes. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 30. november 2007 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401  
 

 

STYRESAK 115-2007/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Saksbehandler: Lars Vorland, tlf. 75 51 29 10 
 

 

STYRESAK 115-2007/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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STYRESAK 115-2007/3  UTVIKLING AV LOKALSYKEHUS – PLANPROSESS  
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
Denne orienteringssaken skisserer prosessen fram mot styrebehandling av en 
lokalsykehusstrategi for Helse Nord, basert på føringer i oppdragsdokumenter, 
Lokalsykehusutvalgets innstilling og statsbudsjett 2008. 
 
Bakgrunn/fakta 
Lokalsykehusvalgets innstilling ble lagt fram for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), 
den 19. mars 2007. Departementet signaliserte at de ville gi føringer for oppfølgingen av 
utvalgets anbefalinger i statsbudsjettet 2008. Basert på disse signalene ble det sommeren 2007 
besluttet at det skulle fremmes en styresak om lokalsykehusstrategi for Helse Nord innen 
utgangen av 2007. I denne saken skulle det nedfelles, hvilke tjenester lokalsykehusene skal 
tilby, og hvordan helseforetakene i samarbeid med Helse Nord RHF skal kunne utvikle den 
kompetansen som er nødvendig for å tilby de aktuelle tjenestene. Saken skal også omhandle 
hvor stort handlingsrom det skal være for lokale tilpasninger. Strategien som utvikles skal 
også legges til grunn for planlegging av nye lokalsykehusbygg. 
 
I statsbudsjettet for 2008 gis det ikke konkrete anbefalinger vedrørende 
lokalsykehusutvikling, men ”lokalsykehusutvalgets” anbefalinger er sitert, og HOD vil følge 
arbeidet i de regionale helseforetakene.  
 
Vurdering 
Det ble lagt inn som en forutsetning for sluttføring av vårt arbeid med lokalsykehusstrategien 
at Helse- og omsorgsdepartementet skulle ha gjennomført sine vurderinger av 
Lokalsykehusutvalgets rapport, samt sin annonserte vurdering av fødetilbudet. Helse Nord 
RHF har videreført planarbeidet for de nye lokalsykehusbyggene i Narvik og på Stokmarknes 
ut fra det grunnlaget som foreligger. Arbeidet med en helhetlig lokalsykehusstrategi 
gjennomføres derfor nå i to trinn, parallelt med HOD’s prosesser. Styresak planlegges i 
august 2008. 
 
Det ble i sommer laget et notat om problemstillinger/utfordringer for den videre utvikling av 
lokalsykehusene med felles planforutsetninger. Notatet er et diskusjonsunderlag til bruk i 
prosessen innen det enkelte helseforetak og bygger på et tidligere notat om felles 
planforutsetninger og på erfaringer fra en studietur til Skottland våren 2007, som en gruppe 
fra Helse Nord RHF gjennomførte.  
 
Dette notatet viser at mange av elementene allerede er på plass gjennom vedtatte nasjonale 
føringer og regionale handlingsplaner, samtidig som det på noen områder gjenstår uavklarte 
problemstillinger som har betydning ved planlegging av nye lokalsykehus.  
 
De overordnede prinsippene må inntil videre være at tjenestetilbudet skal bygges rundt de fire 
hovedområdene diagnostikk, akuttilbud, generell indremedisin/geriatri og fødetilbud. Det bør 
etableres felles akuttmottak (FAM) og akuttposter der det tradisjonelle skillet mellom 
kirurgiske og indremedisinske senger utviskes. Geriatriske senger og rehabiliteringssenger bør 
samlokaliseres og vurderes integrert i akuttposten ved de minste sykehusene, eller etablert 
som egen sengepost ved litt større sykehus.  
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Det må legges opp til tett samarbeid med vertskommunen og omkringliggende kommuner for 
å vurdere om samlokalisering av kommunale tjenester og sykehustjenester kan være 
hensiktsmessig. 
 
Det må gjøres lokale tilpasninger selv om forutsetningene i hovedsak er de samme for alle 
lokalsykehus. Transporttider, værforhold, rekrutteringssituasjonen og lokale 
behandlingstradisjoner er eksempler på forhold som det kan være nødvendig å ta hensyn til.  
 
De ulike lokalsykehusene vil ha ulike utfordringer, og det vil være riktig å legge opp til at det 
kan, og bør, være lokale forskjeller mellom sykehusenes tjenestetilbud, basert på lokal 
kompetanse og behovene i befolkningen. Det bør også legges mer vekt på de ansattes 
kompetanse og mulige framtidige kompetanse, og ikke ensidig fokuseres på profesjon og 
tradisjonelle utdanninger. Det vises her til at Helse Nord har igangsatt et nasjonalt prosjekt for 
å vurdere tilpasning i legespesialistutdanningen innenfor akuttmedisin. 
 
Problemnotatet og et foredrag som oppsummerer erfaringene fra studieturen til Skottland skal 
danne utgangspunkt for diskusjoner i: 
 
• Direktørmøtet/helseforetakene 
• Fagsjefmøtet 
• Regionalt brukerutvalg 
• Drøftings- og medvirkningsmøte med KTV 
• Innspillsmøter med fylkene og vertskommunene  
• Ledergruppen i Helse Nord RHF 
 
Det er svært viktig at helseforetakene selv engasjerer seg i diskusjonen rundt utvikling av 
egne lokalsykehus basert på det framlagte problemnotatet og de felles planforutsetningene.  
 
Styresaken om lokalsykehusstrategien skal deretter utformes med bakgrunn i de innspillene 
som kommer fra diskusjonene i disse fora.  
 
Hittil har problemnotatet vært drøftet i direktørmøtet og fagsjefmøtet. På grunn av den knappe 
tiden som gjenstår av 2007, og at Stortinget ikke vil behandle den nasjonale planen for 
svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen før til våren, anses det imidlertid som lite 
realistisk, eller ønskelig, å fremme styresaken til behandling før i august 2008. Dette 
tidspunktet vil være gunstig både i forhold til HOD’s prosesser, og det vil gi rom for brede 
diskusjoner i helseforetakene.  
 
Det anses som nødvendig å forankre planene for det enkelte lokalsykehus i lokale prosesser 
med medvirkning fra både fagmiljø, brukere, vertskommuner og helseforetaksledelse.   
 
Konklusjon 
Adm. direktør anser det som viktig å gi tid nok til lokale prosesser, før endelig styresak om 
lokalsykehusstrategi i Helse Nord fremmes for styret, og at saken først kan fremmes for styret 
i august 2008. 
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STYRESAK 115-2007/4  ”RASKERE TILBAKE” – STATUS I HELSE NORD 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Bakgrunn  
Formålet med denne saken er å gi styret i Helse Nord RHF en orientering om status og 
utfordringer i oppfølgingen av ”Raskere tilbake”.  
 
Som en oppfølging av Sykefraværsutvalget høsten 2006 ble det etablert en tilskuddsordning 
for å redusere sykefravær og å få personer på ulike trygdeordninger raskere tilbake i arbeid. 
Ordningen har senere fått navnet ”Raskere Tilbake”. Fra 2007 er de regionale helseforetakene 
tillagt et betydelig ansvar for iverksetting av tiltakene i ordningen.  
 
Pasientgrupper som inngår i ”Raskere tilbake” er: 
 
- sykmeldte, herunder også langtidssykmeldte, og alle grader av sykmeldingsprosent 
- personer som alternativt ville blitt sykmeldt, om de ikke ble omfattet av ordningen 
- personer som er inne på ulike ordninger/oppfølging, når sykepengeperioden opphører 
 
Det er et krav at alle pasientene som omfattes av ordningen, vurderes å ha betydelig mulighet 
til å komme raskere tilbake i arbeid som en følge av behandlingen som tilbys.  
 
Pasientgrupper som antas å være mest aktuelle for ordningen er de store gruppene i 
sykepengestatistikken: Personer med muskel-skjelettlidelser, psykiske lidelser og/eller 
sammensatte lidelser. Det er også relativt lang ventetid for noen ortopediske pasienter.  
 
Hovedtall for ”Raskere tilbake” 
1. Helse Nord ble i brev av 31. januar 2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) – 

tilleggsdokument til Oppdragsdokument for 2007 (vedlegg) – tildelt 44,132 mill. til 
”Raskere tilbake” for 2007. Av regjeringens budsjettforslag for 2008 framgår det at de 
regionale helseforetakene vil få overført tilsvarende beløp som i 2007. Midlene er 
overførbare og skal gå til spesialisthelsetjenester innenfor hele spekteret av 
behandlingstiltak. 

 
2. I tillegg til hovedsummen på 44 mill. fikk Helse Nord RHF midler fra de såkalte 

”gråsonemidlene” som skal gå til tiltak som er i ”gråsonen” mellom NAV’s og 
spesialisthelsetjenestens ansvarsområder. Disse midlene er fordelt til både NAV og RHF-
ene, jf. brev fra HOD av 25. april 2007. Helse Nord RHF fikk 7,6 mill. av disse 
gråsonemidlene. Det er forutsatt av departementet at denne potten skal benyttes til kjøp av 
rehabiliteringstjenester.  

 
3. NAV fått tildelt til sammen 120 mill. på landsbasis til ”kjøp av avklarings-, oppfølgings- 

og arbeidsrettede rehabiliteringstjenester”. Flere private rehabiliteringsinstitusjoner i 
Helse Nord har fått tildelt kontrakter høsten 2007 på NAV-midlene.  
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Stykkprisfinansiering 
Tiltakene i ”Raskere tilbake” er stykkprisfinansiert, med 80 % DRG-takst, eller evt. dobbel 
poliklinikktakst. Det er gjort andre beregninger for noen fagområder der denne modellen ikke 
passer. Helseforetakene rapporterer pasientbehandlingen og kostnader videre til HOD som 
dokumentasjon på disponeringen av midlene.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 7. mai 2007 gjort et viktig unntak for prinsippet 
om stykkpris. Tverrfaglig utredning og behandling av pasienter med sammensatte lidelser kan 
nå dekkes i sin helhet, selv om utgiftene overstiger DRG- og poliklinikktakstene for 
ordningen. Denne godkjenningen kom som resultat av påtrykk fra de regionale 
helseforetakene, som alle har sett slike typer tiltak som avgjørende for å få et godt resultat.    
 
Gjennomføringen av ”Raskere tilbake” i Helse Nord 
Helse Nord RHF har etablert henvisningsenheter for ”Raskere tilbake” i hvert helseforetak 
med egne pådrivere/koordinatorer som etablerer og følger opp tiltak i de enkelte helseforetak. 
Henvisningsenhetene skal blant annet bidra til å få i gang nye skjermede behandlingsløp, 
sørge for at søknader fra fastleger og andre innsøkende instanser blir behandlet etter 
retningslinjene for ordningen, og sørge for månedlig aktivitetsrapportering til Helse Nord 
RHF. 
 
Det viste seg i løpet av første halvåret 2007 at helseforetakene var tilbakeholdne med å 
etablere henvisningsenheter, fordi det ikke har vært anledning i ordningen til å få dekket slike 
administrative utgifter av bevilgningen fra HOD. Eventuell risiko for at planlagt aktivitet vil 
medføre økte kostnader/større underskudd tilligger foretakene. Det betyr at de må gjøre en 
grundig vurdering av om det er behov for de foreslåtte tiltakene og vurdere sannsynligheten 
for at de vil kunne håndtere denne risikoen. 
 
For at ikke usikkerheten rundt økonomien skulle hindre fremdriften, valgte adm. direktør i 
brev av 31. mai 2007 å garantere for helseforetakenes administrative kostnader til 
henvisningsenhetene med inntil kr 500 000 for ett års drift. Det er forutsatt at helseforetakene 
aktivt prøver å dekke kostnaden til henvisningsenhetene gjennom å beregne en ”overhead” til 
fellesutgifter i tiltakene som etableres. Samtlige helseforetak er nå i gang med å etablere 
behandlingstilbud. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har kommet meget godt i 
gang med ordningen. 
 
Det forutsettes at pasienter som får tilbud gjennom ordningen ikke skal fortrenge andre 
pasienter slik at disse får lengre ventetid. Det er uakseptabelt om tiltakene for sykmeldte fører 
til lengre ventetid for andre pasienter.   
 
Dette følges opp aktivt fra Helse Nord RHF. HOD har i brev av 19. november 2007 presisert 
at det skal være skjermede behandlingsløp for de pasientene som inngår i ordningen, som 
nødvendig sikkerhet for at midlene brukes til formålet og ikke fortrenger andre pasienter 
 
Status – bruk av private aktører 
I HOD’s brev av 19. november 2007 presiseres rammer for bruk av private aktører som er gitt 
i oppdragsdokument av 31. januar 2007. De regionale helseforetakene forutsettes å benytte 
private aktører, der disse kan tilby sykemeldte en kortere ventetid enn helseforetakene.  
 
Det har nylig vært en anbudsprosess på arbeidsrettet rehabilitering blant de private 
rehabiliteringsinstitusjonene i Helse Nord, med en ramme på 8 mill. Kontrakt er ikke 
undertegnet (pr. 20. november 2007), fordi det er kommet klage fra en av tilbyderne.  
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Det er inngått avtale innen ortopedi med Stokkan-klinikken. Avtalen har en ramme på 4 mill. 
Kontrakten er nylig underskrevet, og de er i gang med inntak av pasienter.  
 
Videre bruk av private aktører vil bli løpende vurdert. Da anbudsprosessen ble satt i gang 
sommeren 2007, var det ikke klart om de regionale foretakene ville få friske midler til 
”Raskere tilbake” for 2008.  
 
Anbudsprosessene er gjennomført i henhold til reglene i Forskrift om offentlige anskaffelser.  
Departementets krav i forhold til private aktører er fulgt opp slik forutsatt.  
 
Status i helseforetakene: 
Behandlingstiltak: 
UNN har etablert flere skjermede behandlingsløp i ”Raskere tilbake”: 
 
- tverrfaglig utredning og behandling av pasienter med muskel- og skjelettlidelser 
- tverrfaglig utredning og behandling av revmatologiske pasienter 
- psykiatrisk behandling, kveldspoliklinikk 
- motivasjons- og mestringstilbud ved lærings- og mestringssenteret 
 
Helgelandssykehuset HF har blant annet under etablering en tverrfaglig poliklinikk for 
personer med muskel-/skjelettlidelser. Flere andre tiltak i helseforetakene er under 
planlegging og etablering.  
 
For fullstendig oversikt over behandlingstiltak vises det til informasjonen som er lagt ut på 
www.helse-nord.no/raskeretilbake. Tiltak blir ikke ført opp på hjemmesiden før de er etablert 
og klar til å ta imot pasientsøknader.  
 
Foreløpig er den innrapporterte aktiviteten lav, under 1 mill. totalt. Dette antas å ta seg 
betydelig opp de nærmeste månedene. Det gjøres en løpende kartlegging av pasienter som 
søkes inn til ordningen, slik at vi kan få bedre bakgrunn til å evaluere tiltakene. Samme 
kartlegging gjøres i de andre regionale foretakene. 
 
Helse Nord RHF har etablert en prosjektgruppe med fagpersoner fra helseforetakene. 
Gruppen har hatt tre møter, og har gitt faglige innspill til prioriteringer og utforming av tiltak. 
Prosjektgruppen ledes av Helse Nord RHF. Det er fastlegerepresentant i prosjektgruppen, og 
representant fra NAV. Helse Nord RHF har jevnlig kontakt og oppfølgingsansvar i forhold til 
lederne for henvisningsenhetene i helseforetakene, og deltar på månedlige møter i SH-dir. 
sammen med de andre RHF-ene. ”Raskere tilbake” har også vært tatt opp på flere 
direktørmøter.  
 
Konklusjon 
”Raskere Tilbake” har vært en krevende oppgave i en periode, hvor helseforetakene har 
måttet ha sterk fokus på kostnadskontroll. Samtidig er tiltaket høyt prioritert av våre eiere, og 
følges opp aktivt. Det er fortsatt noen uavklarte spørsmål om finansiering av tiltak i ”Raskere 
tilbake”, som skal avklares snarest med departementet.  
 
Etablering og oppfølging av tiltak i ”Raskere tilbake” vil være en høyt prioritert oppgave for 
Helse Nord RHF og helseforetakene også i 2008. Forholdet til prioriteringsforskriften må 
fortsatt være i fokus.  
 
 
Trykte vedlegg: Brev av 31. januar 2007 fra HOD: Oppdragsdokument 2007 –  
 Tilleggsdokument vedr. avtaleordning for helse- og rehabiliteringstjenester 
 Brev av 17. november 2007 fra HOD: ”Raskere tilbake” – presisering av  
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STYRESAK 115-2007/5  REGIONALT BRUKERUTVALG – PRINSIPPER FOR  
 OPPNEVNING AV NYTT UTVALG 2008-2010 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
Helseforetaksloven og vedtektene for Helse Nord RHF tilsier at Helse Nord RHF skal etablere 
et Regionalt brukerutvalg (RBU) som et rådgivende organ for styret. Dagens utvalg ble 
oppnevnt i oktober 2006 med samme funksjonstid som styrene (januar 2008). Utvalget skal 
oppnevnes etter forslag fra organisasjonene, og styret skal fastsette mandat og 
sammensetning. Alle regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF har hittil hatt ulik 
sammensetning og størrelse. Nåværende utvalg ble oppnevnt i oktober 2006 i henhold til 
prinsipper for representasjon og oppnevning som ble vedtatt av styret i styresak 45-2006 
Regionalt brukerutvalg – prinsipper for representasjon og oppnevning.  
 
I denne saken drøftes prinsipper for sammensetningen ved oppnevning av nytt RBU i Helse 
Nord RHF for perioden 2008-2010. Brukerutvalget oppnevnes formelt i styret i mars 2008. 
 
Bakgrunn/fakta 
På bakgrunn av krav stilt i foretaksmøte for Helse Nord RHF i 2006 og drøftinger med 
brukerorganisasjonene i regionen, ble det i styresak 45-2006 utformet noen hovedprinsipper 
for representasjon, oppnevning og konstituering av RBU i Helse Nord RHF. Disse 
prinsippene ble siden fulgt ved oppnevning av nåværende brukerutvalg:  
 
• RBU oppnevnes av styret i Helse Nord RHF, og skal følge samme funksjonstid som 

styrene i helseforetakene. 
• Alle representanter til RBU i Helse Nord RHF, inkludert leder, skal oppnevnes fra de 

kandidater som foreslås fra pasientorganisasjonene eller eldres organisasjoner. 
• Styret i Helse Nord RHF utnevner leder og nestleder av og blant de oppnevnte 

medlemmer. 
• Det er etablert en ordning med vararepresentanter i rekkefølge for hver gruppe som har 

forslagsrett. Vararepresentantene utnevnes også av styret i Helse Nord RHF. 
• RBU i Helse Nord RHF settes i utgangspunktet sammen ut fra en fordelingsnøkkel avtalt 

mellom organisasjonene sentralt; dvs. med representanter foreslått fra de 
fylkeskommunale eldrerådene, FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) og SAFO 
(Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes organisasjoner). 

• Representasjon fra ”enkeltorganisasjoner” skal/bør unngås.  
• Etter særskilte vurderinger knyttet til behov for fokus eller styrking av enkeltområder, kan 

styret imidlertid velge å oppnevne representanter i tillegg for hver valgperiode (rusomsorg 
ble utvalgt til satsingsområde for perioden 2006-08). 

• Innspill fra organisasjoner i tillegg til/utenom de organisasjoner som er representert i 
utvalget innhentes ut fra behov, f eks gjennom at de innkalles til møter i utvalget el. 
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• Ved oppnevning av nytt RBU i Helse Nord RHF, setter Helse Nord RHF opp en liste over 

kriterier, som organisasjonene er ansvarlige for å vurdere når de velger ut kandidater. Det 
bes om CV for alle kandidater (inkludert vara). Følgende momenter er viktige:  
− Kjønn, alder, geografisk- og helseforetaktilknytning.  
− Evt. samisk, minoritet, innvandrerbakgrunn.  
− Evne til å se ”helhet” og representere alle brukere/pårørende.  
− Brukerkompetanse og tidligere erfaring fra arbeid med brukermedvirkning.  
− Hvilke strategiske satsinger har Helse Nord for den aktuelle perioden, og som bør 

vurderes inkludert? (f eks psykisk helse, kronikergrupper, eldre osv) 
• Ved oppnevning av nye brukerutvalg, inviteres FFO, SAFO og fylkeseldrerådene i 

regionen samt organisasjonene fra evt. satsingsområde til å komme med forslag til 
kandidater.  

 
Nåværende RBU i Helse Nord RHF har følgende sammensetning: 
- 5 representanter fra FFO i regionen  
- 2 representanter fra SAFO i regionen 
- 2 representanter fra de fylkeskommunale eldrerådene i regionen 
- 1 representant fra satsingsområde (for denne perioden: rusorganisasjonene) 
 
Styret har senere i styresak 75-2006 Regionalt brukerutvalg – Plan for brukermedvirkning og 
observatørordning til styret i Helse Nord RHF vedtatt å opprette en ordning, hvor én fast 
representant med personlig vararepresentant fra RBU deltar som observatør med møte- og 
talerett i styret i Helse Nord RHF. Denne oppnevnes av RBU. 
 
Vurdering 
De vedtatte prinsippene for representasjon og oppnevning av RBU ble utformet etter grundige 
vurderinger sammen med brukerorganisasjonene i regionen. Den følger en fordelingsnøkkel 
avtalt mellom organisasjonene sentralt, og inkluderer de viktigste organisasjoner og 
pasientgrupper. Sammensetningen ser så langt ut til å fungere bra, de viktigste pasientgrupper 
er representert, og utvalget har en håndterlig størrelse. Av innvendinger er at utvalget ikke har 
en fast representant fra psykisk helse, selv om flere vararepresentanter har slik bakgrunn. 
Videre har de fylkeskommunale eldrerådene ytret ønske om representasjon fra alle fylker (tre 
i stedet for to representanter). Fylkesfordelingen sikres i dag ved at første vara er fra det fylke 
som ikke har fast representant.  
 
Ved oppnevning av nåværende utvalg ble det etablert en ordning med vararepresentanter. Selv 
om det varierer hvor ofte vara blir innkalt, ser ordningen ut til å fungere greit. Den ivaretar at 
alle organisasjoner har mulighet til å være representert i alle møtene. 
 
Med tanke på de viktige prosesser brukerutvalget har startet de senere årene, bl.a. i samband 
med plan for brukermedvirkning, vil det nok være viktig å henstille organisasjonene om å 
prioritere kontinuitet når de gjør vurderinger av hvilke kandidater de skal foreslå. Utvalget 
bruker også noe tid på å finne sin egen samarbeidsform. To års funksjonstid er en relativt kort 
periode og utvalget har få møter (totalt 7 siste periode). Nåværende sammensetning har i 
praksis kun fungert drøyt ett år. Dette tilsier at nåværende sammensetning bør videreføres.   
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Den valgte sammensetningen legger et viktig ansvar på organisasjonene som skal foreslå 
kandidater. Ved siden av ønsket om en balansert sammensetning (kjønn, alder, geografi, 
helseforetakstilknytning), bør utvalget reflektere barn, ungdom og voksnes perspektiv og 
inkludere representanter med samisk, minoritets-, innvandrerbakgrunn. Helse Nords 
satsingsområder skal også tilgodeses (kronikergrupper som diabetes, revmatologi og øvrige 
brukergrupper innen habilitering og rehabilitering, eldre, psykisk helsevern og rus). Styret 
vedtok i forrige periode å forsterke satsingen på rusfeltet gjennom å oppnevne en representant 
for dette satsingsområdet.  
 
RBU skal som rådgivende organ for RHF evne å se helheten regionalt og ivareta 
brukerperspektivet for svært omfattende fagområder. Representantenes evne til å representere 
alle brukere/pårørende, ikke kun ”egen gruppe”, deres brukerkompetanse og tidligere erfaring 
fra arbeid med brukermedvirkning blir ut fra dette et svært viktig vurderingspunkt. 
 
Ved oppnevning av nåværende utvalg ønsket RHF-styret å styrke brukerutvalget med 
representant fra et aktuelt satsingsområde. Med tanke på de utfordringene som fortsatt ligger 
på rusfeltet, bl.a. ny handlingsplan, kan det være riktig å videreføre representasjonen herfra. 
Dette betyr ikke at andre satsingsområder også er aktuelle. Helse Nord RHF har store 
utfordringer både innenfor kronikersatsingen (kronikere og eldre) og psykisk helse. 
Representasjon fra organisasjoner tilknyttet samiske, innvandrere og minoriteter kan f. eks. 
også være aktuelt. Samtidig forutsettes det at disse områdene ivaretas av de øvrige 
representantene.      
 
Med unntak av en eventuell representant for satsingsområde, innebærer nåværende 
sammensetning at utvalget ikke har representanter fra enkeltorganisasjoner. Dette inkluderer 
organisasjoner for samer, minoriteter og innvandrere. Organisasjonene er bedt om å vurdere 
dette kriteriet ved utvelgelsen av kandidater. RBU kan i tillegg gjerne invitere 
enkeltorganisasjoner til møtene i samband med aktuelle saker. Samtidig er det viktig at 
spørsmål som gjelder brukerne, inkludert samiske brukere, innvandrere og minoriteter også 
må ivaretas på annen måte av Helse Nord RHF. Samarbeidsorganet som Helse Nord RHF og 
øvrige RHF har opprettet med Sametinget vil her være et viktig organ for brukerutvalget å 
samarbeide med. Dette er imidlertid et forhold som bør vurderes nøye når sammensetningen 
av fremtidige utvalg skal vurderes. 
 
Konklusjon 
Styret i Helse Nord RHF vedtok noen hovedprinsipper for representasjon og oppnevning av 
RBU i Helse Nord RHF i styresak 45-2006. Disse kom på grunnlag av egne vurderinger og 
drøftinger med organisasjonene i regionen. Utvalget har i praksis fungert litt over ett år. Adm. 
direktør foreslår ikke vesentlige endringer i disse prinsippene for neste periode. 
Sammensetningen ivaretar hensynet til representasjon fra viktige grupper og satsingsområder 
for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold 
til utvalgets rolle. Det foreslås å gjøre en grundigere vurdering mht. sammensetningen av 
utvalget ved neste oppnevning i 2010. Det foreslås at RBU i Helse Nord RHF for 2008-2010 
settes sammen på følgende måte: 
 
− 5 representanter, oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra FFO i regionen  
− 2 representanter, oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra SAFO i regionen 
− 2 representanter, oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra de fylkeskommunale 

eldrerådene i regionen 
− 1 representant fra satsingsområde (videreføre fra forrige periode: rusorganisasjonene) 

Side 67



 
 
Nytt RBU i Helse Nord RHF for 2008-2010 oppnevnes med samme funksjonstid som styrene. 
Ordningen med vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver 
gruppe som har forslagsrett, foreslås videreført.  
 
FFO, SAFO og fylkeseldrerådene i regionen samt evt. organisasjonene fra aktuelt 
satsingsområde inviteres til å komme med forslag til kandidater. RBU skal siden oppnevnes 
av styret i egen sak i mars 2008 i henhold til de vedtatte prinsipper. Styret i Helse Nord RHF 
utnevner leder og nestleder av og blant de oppnevnte medlemmer. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.11.2007  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Asbjørn Elde, tlf. 75 51 29 27 
 

 

STYRESAK 115-2007/6  BRANNSIKRING AV SYKEHUSENE I HELSE NORD 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 12. desember 2007 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.11.2007 200700010-101 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 116-2007  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 1. november 2007 – protokoll  
2. Brev fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 1. november 2007 med høringsuttalelse 

ad. forslag til endring av pasientrettighetslovens § 2-6 og forslag til forskrift om rett til 
dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelser eller behandling 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 30. november 2007 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.11.2007   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 116-2007/1  MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG, DEN  
 1. NOVEMBER 2007 – PROTOKOLL 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 01.11.2007 200300249-350  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09   
 

 

 
REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF avholdte møte 1.november 2007 kl. 10.30 – 14.30 i 
Helse Nord RHFs lokaler i Bodø.  
 
Til stede: 
Hans Austad, FFO 
Sissel Brufors Jenssen, FFO 
Else Andreassen, FFO 
Asle Sletten, FFO 
Arnfinn Sarilla, FFO 
Edel Hætta Eriksen, fylkeseldrerådene 
Bård Moen, fylkeseldrerådene (vara for Bjørnar Østgård) 
 
Forfall: 
Halgeir Holthe, SAFO. Vara innkalt, kunne ikke møte. 
Mari-Tove Ådal, SAFO. Vara innkalt, kunne ikke møte. 
Bjørnar Østgård, fylkeseldrerådene. Vara innkalt og møtte (Bård Moen). 
 
Fra administrasjonen i Helse Nord RHF: Rådgiver Ingvild Røe (sekretær) 
Administrerende direktør Lars Vorland deltok ved møtestart, samt under sak 48/2007 og 
51/2007. 
 
Saksliste: 
Sak 43/2007  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 44/2007  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 05.10.2007 
Sak 45/2007  Tilskudd til brukerorganisasjonene – kriterier og utlysning 2008 
Sak 46/2007  Høring: forslag til endring i pasientrettighetsloven § 2-6 og forslag til forskrift 

om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse og 
behandling (oppfølging av sak 37/2007) 

Sak 47/2007  Høring forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA) (oppfølging av sak 38/2007) 

Sak 48/2007  Budsjett 2008 og utkast til oppdragsdokument 2008 
Sak 49/2007  Plan for brukermedvirkning – rullert handlingsprogram 
Sak 50/2007  Referatsaker 
Sak 51/2007  Orienteringer 
Sak 52/2007  Ressurssituasjonen for Pasientombudet i Nordland 
Sak 53/2007  Eventuelt 
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43/2007 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent med følgende endring på sakslisten: 
Sak under 52/2007 eventuelt om pasientombudet ble flyttet til sakskartet, til ny sak 52/2007. 
Opprinnelig sak 52/2007 Eventuelt flyttet tilsvarende til ny sak 53/2007. 
 
 
44/2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RBU 5.10.2007 
 
Vedtak: 
Protokollen ble godkjent med følgende kommentarer:  
- Presentasjonen må sendes ut til utvalget på nytt.  
- Til sak 37/2007 presiseres at det er Helse- og omsorgsdepartementet som ikke har sendt 

høringen til fylkeseldrerådene.  
- Til sak 42/2007 stilte Nils Gunnar Kristoffersen spørsmål om rehabiliteringstilbudet i flere 

foretak blir organisert under nevrologiske avdelinger. 
- Til sak 41/2007 Orienteringer, om diskusjonen om syketransport, presiserer utvalget at det 

er viktig at det må etableres gode venterom i alle eksisterende institusjonene i 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, ikke bare i forbindelse med nybygging. 

 
45/2007 TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER – KRITERIER OG 
UTLYSNING 2008  
Leder og nestleder redegjorde for forslag til endringer i teksten i informasjonen om tilskuddet, 
rapportskjemaet og søknadsskjemaet.  
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg slutter seg til de foreslåtte endringene i utlysningstekst, 
søknadsskjema og rapportskjema for tilskudd til brukerorganisasjoner. Tilskuddet til 
brukerorganisasjoner utlyses så snart som mulig, men frist 31.12.2007. 
 
46/2007 HØRING: FORSLAG TIL ENDRING I PASIENTRETTIGHETSLOVEN § 2-6 
OG FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL DEKNING AV UTGIFTER VED 
PASIENTERS REISE FOR UNDERSØKELSE OG BEHANDLING (OPPFØLGING 
AV SAK 38/2007) 
På bordet ble uttalelse fra brukerutvalget i Helse Finnmark HF, som ble tilsendt 31.10.2007.  
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalget tar høringsinnspillet fra Helse Finnmark HF til orientering, og ber 
AU om å utforme en uttalelse på bakgrunn av diskusjonen i møtet. 
 
47/2007 HØRING: FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHESTFESTING AV 
ORDNINGEN MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
(OPPFØLGING AV SAK 38/2007). 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg vil avgi følgende uttalelse: Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
har drøftet forslaget til ny bestemmelse om rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 
Utvalget er enig i behovet for å sikre personer rett til å få tjenester etter sosialtjenestelovens 
organisert som BPA og dermed flytte det avgjørende ord i dette spørsmålet fra kommunen til 
den som har behov for bistand. Utvalget støtter forslaget om at rettigheten ikke knyttes til 
bestemte diagnoser, funksjonsnivå eller alder, og at brukeren selv får bestemme 
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arbeidsgivermodell. BPA handler om en selvsagt rett til å styre sitt eget liv og om sikring av 
kvalitet på bistanden (færre hjelpere som brukeren selv velger og lærer opp).  
 
Regionalt brukerutvalg finner det imidlertid svært uheldig hvis retten til å få tjenesten 
organisert som BPA begrenses til personer som har fått innvilget bistand etter lovens § 4-2 a) 
med 20 timer eller mer (”omfattende”), slik høringsutkastet foreslår. Dette vil ramme personer 
som får og fortsatt kan ha behov for å få deler av sitt dekket på annen måte, f eks som 
avlastning etter § 4-2 b), som en del av skoletilbud (skoleassistent, SFO) eller etter 
kommunehelsetjenesteloven. Også når samlet bistandsbehov er mindre enn 20 timer, bør det 
være en rett å få hele eller deler av bistanden organisert som BPA, slik det mange steder 
praktiseres i dag. Dette er spesielt viktig for familier med barn med funksjonsnedsettelser 
hvor foreldrene selv yter omfattende bistand og hvor ukentlige behov for hjelp kan være 
under 20 timer uten at behovet for å få hjelp organisert som BPA av den grunn er noe mindre.  
 
Å gi rett som er definert såpass snevert som det foreliggende utkast, kan få utilsiktede 
negative følger.  
 
48/2007 BUDSJETT OG UTKAST TIL OPPDRAGSDOKUMENT 2008 
Administrerende direktør Lars Vorland redegjorde for budsjettsaken. Se styresak 96-2007 for 
nærmere detaljer. Oppdragsdokumentet blir kun muntlig orienteringssak fra AD til styret nå, 
vedtas endelig i februarmøtet. Fra orienteringen: 

- Med mer friske midler og tidligere tildelte midler til investeringer, skal Helse Nord 
RHF ha god mulighet til å gå i balanse i 2008. Det er også styringskravet fra eier.  

- Det er svært viktig å få til en god kultur og holdning for budsjettkontroll og styring, 
også på avdelingsnivå, for å kunne realisere målsettingen om balanse.    

- Til utkastet til oppdragsdokument - hvem skal lese oppdragsdokumentet? Vanskelig 
tilgjengelig tekst. Mange forslag og tiltak, men likevel resultatmål om økonomisk 
balanse. Vanskelig å prioritere. Bør være mer presise krav. Telemedisin er fremtiden, 
det er viktig at dette brukes i kobling opp mot IKT. Samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar orienteringen om budsjettet for 2008 til etterretning. Utvalget 
understreker viktigheten av å styrke tilskuddet til brukerorganisasjonene i RHF-budsjettet, 
som skal behandles i styret i desember. 
 
Medlemmene inviteres til å komme med innspill og forslag til dokumentet som bidrar til 
forbedringer. Forslag sendes til Ingvild Røe. 
 
49/2007 PLAN FOR BRUKERMEDVIRKNING – RULLERT 
HANDLINGSPROGRAM 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg vil slå sammen punkt 3 og 6, og slutter seg til de tiltakene som 
foreslås i saken. Regionalt brukerutvalg vil ut fra dette arbeide etter følgende 
handlingsprogram i 2008: 

1. Sikre brukerkompetansen i styrende ledd 
2. styrke kontakt og samhandling mellom lokale og regionalt brukerutvalg 
3. bedre medvirkning i Helse Nord RHFs plan- og budsjettprosesser og økte bevilgninger 

til brukermedvirkning 
4. følge opp kvaliteten på tjenestene 
5. økt kunnskap og forståelse for spesialisthelsetjenestens utfordringer 
6. utvikle møteplasser og arena for erfaringsutveksling og samarbeid  
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I de neste møtene må følgende tema belyses nærmere: 

- Behandling av avvik, skader og pasientklager, arbeid i kvalitetsutvalg mm.  
- Koordinerende enhet – status for etableringen. 
- Brukermedvirkning i kommunene. 
- Etablering av brukerpris 

 
50/2007 REFERATSAKER 
 
Vedtak: 
Referatsaker tas til etterretning, med følgende kommentar: 

- Referatsak 3 vedrørende tolketjenester for hørselshemmede: Denne uttalelsen støttes 
av RBU. Dette er en sak som er viktig i hele regionen. 

 
51/2007 ORIENTERINGER 
Orienteringer og spørsmål til administrerende direktør Lars Vorland: 

- budsjett og økonomisk situasjon ble tatt opp under sak 48/2007. 
- Sissel Brufors Jenssen stilte spørsmål knyttet til desentralisering av 

lysbehandlingstilbud (Vesterålen). Det sjekkes ut om Helse Nord har fått henvendelse. 
- Arnfinn Sarilla stilte spørsmål om situasjonen knyttet til LMS-senteret i Finnmark: 

dette tas opp med Helse Finnmark i oppfølgingsmøte. 
- Hans Austad stilte spørsmål vedr. utbygging i Narvik. Styret behandler denne saken i 

desembermøtet. 
- Sissel Brufors Jenssen påpekte at pasienthotell er stengt i høytider. Dette skaper 

vansker for pårørende.  
 
Orientering fra leder/AU: 

- Styreseminar oktober – brukerutvalgets time: Leder og nestleder har mottatt kun 
positive tilbakemeldinger fra øvrige deltakere. Presentasjonen som Ragnar Moan 
brukte i sitt innlegg sendes til utvalget. 

 
Vedtak: 
Orienteringene tas til etterretning. 
 
52/2007 RESSURSSITUASJONEN FOR PASIENTOMBUDET I NORDLAND 
Hans Austad tok opp henvendelse fra pasientombudet i Nordland vedr. ressurssituasjonen og 
samarbeidet med Sosial- og helsedirektoratet jf saker i media også om dette tidligere i høst.  
Saken ble flyttet til sakslisten fra eventuelt.  
 
Vedtak: 
På bakgrunn av henvendelse og årsmelding for pasientombudet i Nordland for 2006 til 
Regionalt brukerutvalg, ber utvalget om at AU utformer en uttalelse om saken som rettes til 
Sosial- og helsedirektoratet, med kopi til RBU og Helse Nord RHF.  
 
53/2007 EVENTUELT 
1. Hans Austad tok opp henvendelse fra pasientombudet i Nordland vedr. ressurssituasjonen.  
 
Vedtak: 
Saken flyttes opp på sakslisten, og blir ny sak 52/2007 Ressurssituasjonen for pasientombudet 
i Nordland. For øvrig, ingen saker til eventuelt. 
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Protokollen utskrevet, 
 
 
Bodø, 01.11.2007 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Ingvild Røe 
rådgiver 
         
 
 
 
 
 
 
Kopi: LHV, KIF, AMK, OL 
Helseforetakene, ved direktører og brukerutvalg 
Brukerorganisasjonene i Nord-Norge jf e-postliste 
Pasientombudene i Nordland, Troms og Finnmark jf e-postliste 
 
Vedlegg:  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.11.2007   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 116-2007/2  BREV FRA BRUKERUTVALGET I HELSE FINNMARK HF  
 AV 1. NOVEMBER 2007 MED HØRINGSUTTALELSE AD.  
 FORSLAG TIL ENDRING AV  
 PASIENTRETTIGHETSLOVENS § 2-6 OG FORSLAG TIL  
 FORSKRIFT OM RETT TIL DEKNING AV UTGIFTER VED  
 PASIENTERS REISE FOR UNDERSØKELSER ELLER  
 BEHANDLING 
 

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.11.2007 200700010-102 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36  
 

 

STYRESAK 117-2007  EVENTUELT 
 

Møtedato: 12. desember 2007 
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