
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 6. februar 2008 
 
Kl.: 09.00 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
  
 



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

 Deres dato: Deres referanse: 
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Styrets medlemmer i Helse Nord RHF 
Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 6. FEBRUAR 2008 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 6. februar 2008 – fra kl. 09.00 
i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, Sjøgata 10. 

 
 
Etter behandling av styresak 1-2008, 2-2008 og 3-2008 lukkes styremøte for offentligheten 
for behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 09.30. 
 
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 1-2008 KONSTITUERING AV STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Formål/sammendrag 
Det vises til foretaksmøte for Helse Nord RHF, den 24. januar 2008, kl. 15.00. 
 
I sak 5 Valg av nytt styre jf. helseforetakslovens § 21 fattet foretaksmøtet følgende vedtak: 
 
For perioden fra 24. januar 2008 til avholdelse av foretaksmøte i januar 2010 oppnevnes følgende 
personer som representanter til styret for Helse Nord RHF: 
 
Bjørn Kaldhol (leder) 
Wenche Pedersen (nestleder) 
Inger Lise Strøm 
Trygve Myrvang 
Line Miriam Haugan 
Terje Olsen 
Kåre Simensen 
Inge Myrvoll 
Tone Finnesen 
 
Foretaksmøtet oppnevnte Bjørn Kaldhol som styreleder og Wenche Pedersen som nestleder. 
 
Tjenesteperioden til de ansattevalgte styremedlemmer varer frem til nyvalg er gjennomført våren 
2008. 
 
I tillegg møter Hans Austad som fast observatør fra Regionalt Brukerutvalg. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol (leder) 
Wenche Pedersen (nestleder) 
Inger Lise Strøm 
Trygve Myrvang 
Line Miriam Haugan 
Terje Olsen 
Kåre Simensen 
Inge Myrvoll 
Tone Finnesen 
Kirsti Jacobsen 
Kari B. Sandnes 
Stig-Arild Stenersen 
 
 
Bodø, den 25. januar 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør Side 1
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STYRESAK 2-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 6. februar 2008: 
 
Sak 1-2008 Konstituering av styret i Helse Nord RHF Side 1
Sak 2-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 3-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte, den 12. desember 

2007 
Side 4

Sak 4-2008 Budsjett 2008 Helse Nord – konsolidert  
Sakspapirene ettersendes. 

Side 16

Sak 5-2008 Oppdragsdokument 2008 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 17

Sak 6-2008 Kronikersatsingen, psykisk helsevern og rus – prioriteringer i 
2008 

Side 18

Sak 7-2008 Smittevernplan 2008-2011 i Helse Nord Side 25
Sak 8-2008 Sluttrapport fase 1 Nasjonalt prosjekt for Stabs- og 

støttefunksjoner 
Side 30

Sak 9-2008 Beslutnings- og forankringsstruktur i tariffområdet Side 37
Sak 10-2008 Internrevisjonsrapport nr. 1/07: Vern av taushetsbelagte 

opplysninger i pasientjournal- og røntgensystemer i 
foretaksgruppen, oppfølging av styresak 74-2007 

Side 47

Sak 11-2008 Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF Side 51
Sak 12-2008 Orienteringssaker Side 53
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Regnskap 2007 – foreløpig 

Sakspapirene ettersendes. 
 

 4. Lokalsykehusstrategi – prosess 
Sakspapirene ettersendes. 

 

 5. Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 
– evaluering  

 

Sak 13-2008 Referatsaker Side 77
 1. Brev fra Helgeland Regionråd av 11. desember 2007 ad. 

sykehustilbudet på Helgeland  
 

 2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest 
RHF av 12. desember 2007 ad. pensjonskostnader i de 
regionale foretakene og private ideelle 

 

 3. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen, den 19. september 
2007, 8. november 2007, 11. desember 2007, 4. januar 
2008 og 23. januar 2008 

 

 4. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune av 
11. desember 2007 med uttalelse fra Nordland Fylkesting 
– Fullverdig fødetilbud må opprettholdes 
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 5. E-post fra Ola O. K. Giæver jr. av 3. januar 2008 til 

KOFA ad. klage i forbindelse med avtalen om 
ambulansestasjoner i Lyngen Kommune 

  

 6. E-post fra Ivar Østberg av 19. januar 2008 med vedtak 
fattet av årsmøtet i Harstad KrF ad. sykehuspreststillingen 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 

 

 7. E-post fra konserntillitsvalgte i Helse Nord av 21. januar 
2008 med vedlagt brev ad. krav om styrerepresentasjon til 
styret i Helse Nord RHF 

 

Sak 14-2008 Eventuelt Side 106
 
 
Bodø, den 25. januar 2008 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 3-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 12. DESEMBER 2007 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 12. DESEMBER 2007 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 12. 
desember 2007 – fra kl. 09.00 til kl. 12.30. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Mona Søndenå, Trude L. Husjord, Runar Sjåstad, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, 
Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen. 
 
Forfall: 
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, informasjonsdirektør Kristian Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, 
økonomidirektør Jann Georg Falch, kst. fagdirektør Oddvar Larsen og leder for 
internrevisjonen Tor Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 103-2007  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 103-2007 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 104-2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. november 2007 
Sak 105-2007 Budsjett 2008 Helse Nord RHF 
Sak 106-2007 Statsbudsjett 2009 – innspill 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 107-2007 Håndtering av økte pensjonskostnader 
Sak 108-2007 Justering av interne rammer for kassakreditt 
Sak 109-2007 Konsernbestemmelser investeringer 
Sak 110-2007 Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, 

legater og fond 
Sakspapirene ble ettersendt. 

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

Sak 112-2007 Handlingsplan revmatologi 2008-2013 
Sak 113-2007 Handlingsplan for habilitering i Helse Nord 
Sak 114-2007 Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF – endring 
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Sak 115-2007 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. 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 ble ettersendt. 
Sak 116-2007 Referatsaker 
 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 

 3. Brev fra Fylkesrådet i Nordland Fylkeskommune av 20. november 
2007 med uttalelse - Fullverdig fødetilbud må opprettholdes ved 
lokalsykehus 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 4. Uttalelse fra Sametinget vedr. Sak 111-2007 AMK struktur i Helse 
Finnmark HF 
Kopi av uttalelsen ble lagt frem ved møtestart. 

 5. Drøftingsprotokoll av 12. desember 2007 ad. styresak 111-2007 
AMK-struktur i Helse Finnmark – lokalisering av AMK-sentral og 
driftsorganisasjonen for ambulanse- og nødmeldetjenesten 
Kopi av drøftingsprotokollen ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 117-2007 Eventuelt 
Orientering om arbeidet i kontrollkomiteen 

Sak 118-2007 Økonomirapport nr. 10-2007 
Sakspapirene ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak:
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 104-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 7. NOVEMBER 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 7. november 2007 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 105-2007  BUDSJETT 2008 HELSE NORD RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende reviderte forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for Helse 

Nord RHF for 2008. 
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2. 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. 

 
3. 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  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for Helse 

Nord RHF for 2008 
 
2. 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. 

 
3. 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  

 
 
STYRESAK 106-2007  STATSBUDSJETT 2009 – INNSPILL 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innspill til statsbudsjettet i 2009, slik de er lagt frem i 
denne saken og adm. direktør bes om å oversende innspillene til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innspill til statsbudsjettet i 2009, slik de er lagt frem i 
denne saken og adm. direktør bes om å oversende innspillene til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
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STYRESAK 107-2007  HÅNDTERING AV ØKTE  
 PENSJONSKOSTNADER 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar saken til etterretning.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar saken til etterretning.   
 
 
STYRESAK 108-2007  JUSTERING AV INTERNE RAMMER FOR  
 KASSAKREDITT 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
 
 
STYRESAK 109-2007  KONSERNBESTEMMELSER INVESTERINGER 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar Konsernbestemmelser investering som gjeldende for foretaksgruppen 
 
2. Konsernbestemmelsene er minimumsregler. Styret i det enkelte helseforetak kan beslutte 

strengere krav. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar Konsernbestemmelser investering som gjeldende for foretaksgruppen 
 
2. Konsernbestemmelsene er minimumsregler. Styret i det enkelte helseforetak kan beslutte 

strengere krav. 
 
 
STYRESAK 110-2007  KONSERNBESTEMMELSER FOR HÅNDTERING  
 AV FORHOLDET TIL GAVER, STIFTELSER,  
 LEGATER OG FOND 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Alle gaver som mottas og som innebærer krav til bruk av foretakets egne midler, eller som 

kan ha betydning for foretakets prioriteringer, skal styrebehandles i helseforetaket før 
mottak. 

 
2. Alle gaver som mottas og som innebærer endringer i funksjonsfordelingen mellom 

helseforetak, eller som har konsekvens for investeringsplan skal behandles i styret i Helse 
Nord RHF før mottak. 

 
3. Opprettelser av nye stiftelser skal besluttes av styret i Helse Nord RHF. 
 
4. Overføring av midler til stiftelser (ikke kjøp av tjenester) skal besluttes av styret i 

helseforetaket. 
 
5. Regelverket oppdateres, når det felleregionale samarbeidsprosjektet er avsluttet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Alle gaver som mottas og som innebærer krav til bruk av foretakets egne midler, eller som 

kan ha betydning for foretakets prioriteringer, skal styrebehandles i helseforetaket før 
mottak. 

 
2. Alle gaver som mottas og som innebærer endringer i funksjonsfordelingen mellom 

helseforetak, eller som har konsekvens for investeringsplan skal behandles i styret i Helse 
Nord RHF før mottak. 

 
3. Opprettelser av nye stiftelser skal besluttes av styret i Helse Nord RHF. 
 
4. Overføring av midler til stiftelser (ikke kjøp av tjenester) skal besluttes av styret i 

helseforetaket. 
 
5. Regelverket oppdateres, når det felleregionale samarbeidsprosjektet er avsluttet. 
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STYRESAK 111-2007  AMK-STRUKTUR I HELSE FINNMARK –  
 LOKALISERING AV AMK-SENTRAL OG  
 DRIFTSORGANISASJONEN FOR AMBULANSE-  
 OG NØDMELDETJENESTEN 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende reviderte forslag til styrets vedtak: 
 
1. Helse Finnmark HF skal samordne AMK-funksjoner i én felles AMK for Finnmark. 
 
2. AMK-sentralen skal inngå i en felles driftsorganisasjon for ambulanse- og 

nødmeldetjenesten i helseforetaket. 
 
3. AMK-sentralen og driftsorganisasjonen for ambulanse- og nødmeldetjenesten lokaliseres 

til Kirkenes sykehus. 
 
4. Omleggingen skal skje i 2008, i nært samarbeid med fagmiljøene og ansattes 

organisasjoner. 
 
Forslagene ble vedtatt mot én stemme (Kari B. Sandnes). 
 
5. Styret forutsetter at ved organisering av AMK-sentral i Finnmark ivaretas den samiske 

språk og kulturkompetansen som allerede er utviklet ved tidligere AMK-sentraler i Helse 
Finnmark. 

 
6. Styret i Helse Nord RHF vil også påpeke den beredskapsmessige betydningen av å styrke 

mobildekningen i Finnmark. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
Styremedlemmet Kari B. Sandnes fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
1. Sak 111.2007 AMK-struktur i Helse Finnmark – lokalisering av AMK sentral og 

driftsorganisasjonen for ambulanse- og nødmeldetjenesten utsettes og utredes nærmere 
med hensyn til de spørsmål om konsekvensutredninger som fremkommet i styremøtet. 

 
2. Tillitsvalgte og vernetjeneste skal involveres som etter HA bestemmelser. 
 
Forslaget falt mot én stemme (Kari B. Sandnes). 
 
Styremedlemmet Stig Arild Stenersen fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Styret  forventer at administrasjonen tar med seg erfaringene man har fra allerede 
gjennomførte omlegginger og legger til rette for en balansert utvikling også innen UNN HF i 
deres arbeid med samordning av sine AMK  funksjoner.  
 
Forslaget ble vedtatt oversendt administrasjonen  
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Styrets vedtak: 
 
1. Helse Finnmark HF skal samordne AMK-funksjoner i én felles AMK for Finnmark. 
 
2. AMK-sentralen skal inngå i en felles driftsorganisasjon for ambulanse- og 

nødmeldetjenesten i helseforetaket. 
 
3. AMK-sentralen og driftsorganisasjonen for ambulanse- og nødmeldetjenesten lokaliseres 

til Kirkenes sykehus. 
 
4. Omleggingen skal skje i 2008, i nært samarbeid med fagmiljøene og ansattes 

organisasjoner. 
 
5. Styret forutsetter at ved organisering av AMK-sentral i Finnmark ivaretas den samiske 

språk og kulturkompetansen som allerede er utviklet ved tidligere AMK-sentraler i Helse 
Finnmark. 

 
6. Styret i Helse Nord RHF vil også påpeke den beredskapsmessige betydningen av å styrke 

mobildekningen i Finnmark. 
 
Styremedlemmet Stig Arild Stenersen fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Styret  forventer at administrasjonen tar med seg erfaringene man har fra allerede 
gjennomførte omlegginger og legger til rette for en balansert utvikling også innen UNN HF i 
deres arbeid med samordning av sine AMK  funksjoner.  
 
Forslaget ble vedtatt oversendt administrasjonen  
 
Protokolltilførsel fra styremedlem Kari B. Sandnes til styresak 111-2007 – 
stemmeforklaring: 
 
Saksutredningen som legges til grunn for behandlingen av sak 111-2007 AMK-struktur i 
Helse Finnmark – lokalisering av AMK sentral og driftsorganisasjonen for ambulanse- og 
nødmeldetjenesten mangler en rekke konsekvensutredninger. 
Rapporten sier blant annet lite om konsekvenser for den samiske befolkningen i Helse 
Finnmark, spredt bosetning eller oljevirksomheten og beredskap. Det er heller ikke gjort 
beregninger i kostnader knyttet til omstrukturering til en AMK der for eksempel 
rekrutteringsproblematikken med er hensyntatt ved oppbygging av en AMK på ett sted i 
Helse Finnmark HF. 
Dette hadde vært ønsket utredet og satt opp mot utredningen om Barentssamarbeidet. 
 
 
Det er derfor vanskelig å stille seg bak et vedtak som fastslår lokalisering som er basert på et 
ufullstendig beslutningsgrunnlag på flere områder. 
Det er også beklagelig at arbeidet med denne saken kom uheldig ut med tanke på Helse Nords 
håndtering av tillitsvalgtes medvirkningsmulighet. 
 
Kari B. Sandnes /s/ 
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STYRESAK 112-2007  HANDLINGSPLAN REVMATOLOGI 2008-
2013 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
 
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. 
 
 
STYRESAK 113-2007  HANDLINGSPLAN FOR HABILITERING I  
 HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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.  
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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.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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.   
 
 
STYRESAK 114-2007  INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN I  
 HELSE NORD RHF – ENDRING 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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.” 
 

• Pkt 6, femte avsnitt: Ordet ”Internrevisjonssjefen” endres til ”Leder av internrevisjonen”. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets 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.” 
 

• Pkt 6, femte avsnitt: Ordet ”Internrevisjonssjefen” endres til ”Leder av internrevisjonen”. 
 
 
STYRESAK 115-2007  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Økonomioppfølging mot helseforetakene  
- Foretaksmøter for Helse Nord RHF 8. januar 2008 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Organisering i Helse Nord RHF 
- Økonomioppfølging helseforetakene 
- Status økonomi, jf. styresak 118-2007 Økonomirapport 10-2007. 
- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. samlerapport fra landsomfattende 

tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Helse Nord 2007 
- Revisjonsrapport pr. 2. tertial, oppfølging fra styremøte, den 10. oktober 2007 – 

tilbakemelding  
- Fødselsomsorgen/ferieavviklingen i regionen sommeren 2007 – evaluering (i påvente 

av at HF-ene har evaluert ferieavviklingen)  
- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. økonomi, den 20. 

november 2007. Nytt møte planlagt, den 18. desember 2007 
- Oppfølgingsmøter med HF-ene gjennomført i slutten av november 2007  
- Møte med Hadsel Kommune, den 21. november 2007 ad. nybygg sykehus Vesterålen. 
- Nasjonal Helseøvelse 2007, den 22. november 2007 

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 ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
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STYRESAK 116-2007  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 

3. Brev fra Fylkesrådet i Nordland Fylkeskommune av 20. november 2007 med uttalelse - 
Fullverdig fødetilbud må opprettholdes ved lokalsykehus 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

4. Uttalelse fra Sametinget vedr. Sak 111-2007 AMK struktur i Helse Finnmark HF  
Kopi av uttalelsen ble framlagt ved møtestart 

5. Drøftingsprotokoll av 12. desember 2007 ad. styresak 111-2007 AMK-struktur i Helse 
Finnmark – lokalisering av AMK-sentral og driftsorganisasjonen for ambulanse- og 
nødmeldetjenesten 
Kopi av drøftingsprotokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 117-2007  EVENTUELT 
 
Nestleder Grete Bang informerte styret i Helse Nord RHF om arbeidet i kontrollkomiteen.  
 
 
STYRESAK 118-2007  ØKONOMIRAPPORT NR. 10-2007 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport per oktober 2007 til etterretning. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette den tette oppfølgingen av helseforetakene, slik den 

har blitt gjennomført så langt i 2007.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport per oktober 2007 til etterretning. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette den tette oppfølgingen av helseforetakene, slik den 

har blitt gjennomført så langt i 2007.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 12. desember 2007 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 25. januar 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008 200800181-1 11 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 4-2008  BUDSJETT 2008 HELSE NORD –  
 KONSOLIDERT 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Sakspapirene ettersendes.  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008 200700082-3 021 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 5-2008  OPPDRAGSDOKUMENT 2008 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008 200300510-142 021 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Knut Tjeldnes, tlf. 75 51 29 16 
 

 

STYRESAK 6-2008  KRONIKERSATSINGEN, PSYKISK HELSEVERN  
 OG RUS – PRIORITERINGER I 2008 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF har høsten 2007 vedtatt fire faglige handlingsplaner innen 
rusbehandling, diabetes, revmatologi og habilitering. I styrets vedtak på handlingsplanene ble 
det vist til at videre styrking av tilbudene skal tas opp i forbindelse med egen sak om 
prioritering av kronikersatsingen, rus og psykisk helsevern i 2008.  
 
I styremøtet i november 2004 vedtok Helse Nord RHF’s styre handlingsplaner for 
habilitering/rehabilitering og geriatri, og det ble satt av midler til plan- og utviklingsprosesser 
innen revmatologi og diabetes. Tidsperspektivet på kronikersatsingen er langsiktig, til ca 
2013. 
 
Oppdragsdokumentene/styringsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har 
siden 2002 inneholdt krav til de regionale foretakene om styrking av tilbudene innen psykisk 
helsevern, rusbehandling, og for pasienter med kroniske lidelser og rehabiliteringsbehov. 
Kravene i oppdragsdokument for 2008 innen disse fagområdene er omfattende og 
gjennomgående i hele dokumentet.  
 
Tiltakene i kronikersatsingen har vært finansiert gjennom økt tilskudd som har kommet i 
tillegg til de ordinære rammene til helseforetakene. Teknikken som har vært benyttet i 
kronikersatsingen har vært å avsette en prosentandel av budsjettet til styrking av de prioriterte 
områdene som ikke ble fordelt til foretakene, og fordele disse midlene på bakgrunn av 
overordnede prioriteringer som godkjennes av styret. Dette er fortsatt en aktuell modell for 
finansiering av underprioriterte tjenester, selv om det primært må være fokus på 
omstillingstiltak for å frigjøre ressurser til nye oppgaver.  
  
Formålet med denne saken er å foreslå en prioritering av tiltak som forutsetter ressursøkning 
innen de prioriterte fagområdene. Det skal tas hensyn til kravet om økonomisk balanse i 2008, 
krav i HOD’s oppdragsdokument og faglige behov som er dokumentert gjennom 
handlingsplanene. Det er en forutsetning for tiltak som innebærer økning i økonomiske 
rammer til hat økonomien til Helse Nord kommer under kontroll, jf forutsetninger i styrets 
budsjettvedtak for 2008. 
 
I det følgende gjennomgås status og behov innen de enkelte fagområdene som er omfattet av 
saken, og foreslås kriterier for prioriteringer i 2008. 
 
Status og behov innen fagområdene   
 
1.  Status og behov – geriatri   
Målgruppen for geriatrisatsingen er skrøpelige eldre med langtkomne aldersforandringer, flere 
sykdommer og fysisk og/eller mental funksjonssvikt. Hos eldre vil sykdom i ett organ ofte 
føre til svikt i flere andre organer. Pasientene har et spesielt behov for en bred tverrfaglig 
geriatrisk kompetanse i sitt møte med helsetjenesten.  
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Handlingsplan for geriatri slår fast at det geriatriske spesialisttilbudet er så sparsomt utbygd 
at det både er generelt behov for å etablere nye tilbud i hele regionen og styrke de 
eksisterende tilbud. De viktigste tiltakene er å etablere et geriatrisk tilbud ved alle somatiske 
sykehus i regionen, med sengeplasser og poliklinisk tilbud. For å styrke tilbudet er det helt 
nødvendig å få utdannet og rekruttert kompetent personell. Det anslås behov for mellom 16-
20 nye geriatere i løpet av planperioden. I tillegg kommer øvrige helsefaglige yrkesgrupper.  
Det er behov for å styrke forskningsvirksomheten. På bakgrunn av posisjonen som 
universitetssykehus, understrekes viktigheten av å styrke avdelingene ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) når det gjelder utdanning, kvalitetsutvikling og 
forskningsvirksomhet.  
 
I HOD’s oppdragsdokument for 2008 er det vist til at Helse- og omsorgsdepartementet har 
under utarbeidelse en strategi for spesialisthelsetjenester for eldre. Det er en målsetning at 
spesialisthelsetjenesten i samarbeid med de kommunale tjenestene, herunder fastlege og pleie- 
og omsorgstjenesten, bidrar til helhetlige behandlings- og rehabiliteringskjeder, innrettet mot 
eldre pasienters behov. Helse Nord skal påse at den regionale handlingsplanen sammenfaller 
med den nasjonale strategien, slik at de nasjonale målene nås når den regionale 
handlingsplanen følges opp.  
 
Det er etablert styrkingstiltak i oppfølging av geriatriplanen for ca. kr. 12-13 mill. i 2005-
2007. Samtlige tiltak i helseforetakene gjennom kronikersatsingen er videreført i budsjett 
2008.  
 
Tiltakene er kort oppsummert geriatriske team i Sandnessjøen, Bodø, Narvik og Hammerfest, 
nye legestillinger, midler til kompetanseutvikling og til utdanningsprogram for geriatere, 
lønns- og driftsmidler til regional koordinator. Fagråd for geriatri er under etablering som 
følge av at prosjektorganiseringen er opphørt fra 1.1.2008. 
 
I handlingsplan for geriatri er det vedtatt en fremtidig struktur med geriatriske tem i alle 
lokalsykehus. Dette ser også ut til å bli føringer i den kommende nasjonale strategiplanen.   
Det er særlig aktuelt å styrke prosesser i lokalsykehus som også vil bidra til omlegging av 
lokalsykehusene i retning av økt satsing på tilbudene til eldre og styrking av 
samhandlingsprosesser med kommunene for å ivareta geriatriske pasienter.  
 
2. Status og behov – habilitering og rehabilitering 
Krav i HOD’s oppdragsdokument for 2008 er: 
- Helse Nord skal sørge for at det er kvalitativt gode lærings- og mestringssentre (LMS) ved 

alle helseforetak, og tilby opplæring og bidra til innsikt i pasienters egen sykdom for 
pasienter med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser 

- i forhold til 2007-nivå skal kapasiteten styrkes når det gjelder årsverk og plasser i sykehus 
og andre institusjoner som yter tjenester innen spesialisert habilitering og rehabilitering, 
herunder poliklinikk og rehabiliterings- og habiliteringsteam  

- arbeidet med styrking av rehabiliteringstilbudet til personer med alvorlig hodeskade skal 
videreføres 

- krav om å videreutvikle og styrke barnehabiliteringstjenestene  
- styrke tilbudet til pasienter med kroniske smerter. Det skal iverksettes tiltak som skal 

legge til rette for tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å møte utfordringene på dette 
området, bl.a. ved smerteklinikkene. 

- Helse Nord skal sikre at regionens arbeid med Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-
2011 medfører at målene blir nådd på spesialisthelsetjenestens område. 
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Regional handlingsplan for habilitering og rehabilitering ble godkjent av styret samtidig som 
geriatriplanen i november 2004. Det er iverksatt tiltak i 2005 – 2007 i omtrent samme 
størrelsesorden som for geriatriplanen. Handlingsplanen er fortsatt aktuell og gjeldende som 
faglig retningsgivende. og er nå supplert av en plan for habilitering, jf styrebehandling i møtet 
12.12.07.  
 
I oppfølgingen av handlingsplanen 2005 – 2007 har det vært prioritert å styrke de spesialiserte 
rehabiliteringsavdelingene og de ambulante habiliterings- og rehabiliteringsteamene. I samme 
periode har det vært nedskjæringer, spesielt ved UNN, som også har omfattet 
rehabiliteringstilbudene og dermed gjør det vanskelig å vurdere helhetlig effekt av tiltakene. 
Fagråd for habilitering og rehabilitering er under etablering, som følge av at 
prosjektorganiseringen har opphørt fra 01.01.08.  
 
Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 – 2011, som ble lagt fram i 
statsbudsjettet for 2008, understreker behovet for styrking av rehabilitering i hele helse- og 
omsorgstjenesten. Strategien påpeker også at rehabilitering i sykehus ikke bare kan ivaretas av 
de spesialiserte rehabiliteringsavdelingene, men må være en generell arbeidsform for 
avdelinger med pasienter som har behov for langsiktig oppfølging og samarbeid mellom ulike 
nivåer i helsetjenesten. Dette behovet er også påpekt i regional handlingsplan for habilitering 
og rehabilitering, og aktualiseres gjennom kravene i oppdragsdokumentet for 2008 vedr. 
KOLS-pasienter og pasienter med kroniske smerter.  
 
Kravene i oppdragsdokumentet samsvarer med prioriteringer i handlingsplan for habilitering 
og rehabilitering. Det vil i videreføring av arbeidet med oppfølging av handlingsplanen være 
behov for å gå nærmere inn i utvikling av habiliterings- og rehabiliteringstiltak som er koblet 
opp mot samhandlingsprosesser, utvikling av lokalsykehusenes tilbud og rehabilitering som 
ledd i behandlingsforløp også for pasienter som ikke er innlagt i spesialiserte 
rehabiliteringsavdelinger.     
 
De private tjenestetilbudene gjennom opptreningsinstitusjonene og Valnesfjord 
Helsesportssenter utgjør en stor andel av de samlede ressurser i habiliterings- og 
rehabiliteringstjenesten, med et samlet budsjett på ca 150 mill.. Det forutsettes at disse 
institusjonene trekkes aktivt med i plan- og utviklingsprosesser i helseforetakene for de 
pasientgruppene som er målgrupper for institusjonene.   
 
Lærings- og mestringssentrene er omtalt i handlingsplan for habilitering og rehabilitering. 
Disse har en viktig funksjon i forhold til å ivareta pasient- og pårørende opplæring generelt 
som en av spesialisthelsetjenestens 4 hovedoppgaver. På oppdrag fra Helse Nord har SINTEF 
foretatt en evaluering av lærings- og mestringsaktiviteten i Helse Nord som ble lagt fram i 
januar 2007. Evalueringen konkluderer med at LMS-ene er på riktig vei, men er små og 
sårbare enheter. Det er forventninger i alle handlingsplanene om at LMS-ene skal inngå i 
behandlingskjedene. Disse forventningene står ikke i forhold til ressursene.  
Gjennom kronikersatsingen er det avsatt midler til et fagnettverk for LMS-ene som har en 
viktig funksjon for samarbeid og kompetanseutvikling.   
 
3. Status og behov – diabetes  
Handlingsplan for diabetes ble godkjent som faglig retningsgivende i styremøtet 07.11.07. 
Fagråd er under etablering. 
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Helse Nord er i HOD’s oppdragsdokument for 2008 pålagt å følge opp nasjonal strategi for 
diabetesområdet 2006-2010 på spesialisthelsetjenestens område, og sørge for at det etableres 
tverrfaglige diabetesteam ved alle helseforetak. Det skal etableres tiltak for å redusere 
senkomplikasjoner, herunder fotamputasjoner, og settes av 0,5 mill. kroner til arbeid med 
veiledning rettet mot personer med eller som er i risikogruppen for å utvikle type 2-diabetes. 
Kravene i oppdragsdokumentet samsvarer med prioriteringer i handlingsplanen.  
 
Diabetes har fått lavest andel av midler gjennom kronikersatsingen, tils. 1,4 mill. som dekker 
utgiftene til regional koordinator, brukerkonsulent (prosjekt, 2 år), og driftsmidler samt midler 
til kompetanseutvikling. I forhold til den beskjedne finansieringen gjennom kronikersatsingen 
har det vært høy aktivitet. Blant annet er ny diabetes poliklinikk etablert ved 
Nordlandssykehuset HF (NLSH), og ca 90 ansatte, de fleste fra Helse Nord, har tatt en 30 
vekttalls tverrfaglig etterutdanning i diabetes som er etablert med sterk medvirkning fra 
NLSH.   
 
Styrking av tjenestetilbudene med egne, dedikerte stillinger for diabetessykepleiere, leger og 
ernæringsfysiolog, og styrking av tilbudene i lærings- og mestringssentrene vurderes som 
høyt prioritert for at diabetes reelt skal bli et satsingsområde. Tiltakene som foreslås i 
handlingsplanen har en kostnadsramme på ca kr 8 mill. 
 
Diabetesteam bør ifølge handlingsplanen inngå som en lokalsykehusfunksjon ved alle 
lokalsykehus. Diabetesansvarlig lege i sykehusene skal inngå i diabetesteamene. Dette vil 
være en funksjon som inngår som en integrert del av driften og forutsettes etablert uten 
ekstern finansiering. Det er også behov for diabetesteam for barn i Hammerfest, Bodø og 
Tromsø.  
 
4. Status og behov – revmatologi  
Handlingsplan for revmatologi ble godkjent i styremøtet 12.12.2007. Også her er fagråd under 
etablering, og de styrkingstiltakene som er finansiert gjennom kronikersatsingen blir 
videreført. Dette omfatter regional koordinator (Universitetssykehuset Nord-Norge HF), 
kompetansemidler, to overlegestillinger og to sykepleierstillinger ved de revmatologiske 
avdelingene i Tromsø og Bodø. Samlet er revmatologi styrket med kr 3 350 000 gjennom 
kronikersatsingen. 
   
Handlingsplanen viser til at pasienter med inflammatoriske tilstander utgjør den prioriterte 
gruppen i spesialisthelsetjenesten, og til at de nye biologiske medikamentene gjør at 
behandlingsmulighetene for disse pasientene er radikalt forbedret.  
 
Handlingsplanen foreslår en samlet styrking av tjenestetilbudet på ca 23 millioner. Det er noe 
usikkerhet om kostnadsoverslagene, jf saksframlegg i styresaken. Blant annet foreslås at det 
etableres spesialistpoliklinikk for diagnostikk og kontroll, tverrfaglig team, pasientskoler for 
de hyppigste tilstandene og dagenhet for pasientopplæring og for infusjon av de mest vanlige 
biologiske medikamenter i alle helseforetak.  
 
5. Status og behov – psykisk helsevern  
Krav i HOD’s oppdragsdokument for 2008 er: 
- prosentvis vekst i psykisk helsevern og rusbehandling skal i 2008 være sterkere enn innen 

somatikk 
- antall konsultasjoner pr årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker per virkedag skal 

økes, og tiltak pr årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker skal økes 
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- Distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal være faglig og bemanningsmessig i stand til å 

ivareta individuelle og sammensatte behandlingsbehov hos pasienter som henvises til 
psykisk helsevern. Sykehusavdelingene skal ivareta spissfunksjoner. Ressursfordelingen 
mellom sykehusavdelinger og DPS må tilpasses oppgavefordelingen. Det vises i den 
sammenheng til DPS-veileder fra Sosial- og helsedirektoratet.  

- Helse Nord skal overvåke overbelegg og tidlig utskrivning ved akuttavdelingene. Helse 
Nord må iverksette ytterligere tiltak herunder vurdere å øke akuttplasser dersom det er 
risiko for overbelegg utover det som kan defineres som ekstraordinære situasjoner. 

- Helse Nord skal ha etablerte systemer som sørger for forsvarlige helsetjenester. 
Systemene skal være dokumentert og systemene skal sikres i et internkontrollperspektiv. 

- Helse Nord skal sørge for at det er rutiner/systemer som innebærer at henvisninger til 
spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern blir koordinert, slik at pasienter slipper å 
henvende seg til flere tjenesteytere for å få hjelp. 

- Helse Nord skal sørge for at barn som har foreldre med psykiske lidelser eller 
rusmiddelavhengighet skal identifiseres og bli vurdert i forhold til eventuelle hjelpebehov 
samt motta tilpasset oppfølging. 

- Helse Nord skal legge til rette for at ingen barn og unge under 23 år med psykiske lidelser 
eller rusmiddelavhengighet må vente mer enn 10 virkedager på vurdering (lenger frist ved 
vurderingssamtale) av rett til nødvendig helsehjelp eller mer enn maksimalt 90 dager (65 
virkedager) før behandling senest blir iverksatt der det foreligger rett til nødvendig 
helsehjelp, jf. ny ventetidsgaranti som trer i kraft i 2008. 

- Helse Nord skal videreutvikle tilbudet til personer med spiseforstyrrelser. 
 
Styrkingen av psykisk helsevern har i vært finansiert gjennom opptrappingsplanen, som nå er 
inne i sitt siste år. Helse Nord har i tillegg en egen tiltaksplan for psykisk helsevern 2005 – 
2015. Tiltakene er omfattende og kostnadskrevende. Krav om budsjettbalanse og redusert 
tilgang til økonomiske midler er årsaken til at det i 2006 og 2007 kun ble iverksatt nye tiltak 
med en ramme på 3.0 mill kr. Det psykiske helsevern for barn og ungdom ble styrket med tre 
årsverk. UNN og NLSH fikk tildelt 0,4 mill kr til styrking av brukermedvirkning og 
etablering av stillinger for medarbeidere med brukererfaring. 
 
De distriktspsykiatriske sentrene er preget av ulikheter når det gjelder størrelse, 
behandlingstilbud, tilnærming, faglighet og kvalitet. For å styrke et desentralisert 
behandlingstilbud og for å sikre likeverdige behandlingstilbud foreslås det at det foretas en 
gjennomgang av tilbudet ved DPS-ene hvor målsetningen er å se nærmere på organiseringen, 
samarbeid med akuttavdelingene, samarbeid mellom voksenpsykiatri (VOP) og psykiatri for 
barn og ungdom (BUP), samhandling med kommune, differensiering av behandlingstilbudet 
og samlokalisering. Et overordnet mål er at større grad av konformitet, samhandling mellom 
DPS-ene og differensiering på sikt vil gi et bedre og mer differensiert tilbud – uavhengig av 
hvor folk bor.  
 
For å gjennomføre en slik omfattende kartlegging, som har som mål å styrke DPS-ene uten at 
de i første omgang tilføres nye stillinger, foreslås å opprette to stillinger tilknyttet Avdeling 
for kunnskapsbygging ved NLSH og Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling ved UNN. 
De to stillingene skal være øremerket en systematisk gjennomgang og kartlegging av et 
samlet behandlingstilbud på DPS-nivå. Sammen med forskningsresultatene som nå 
fremkommer gjennom VELO-prosjektet, som sammenligner DPS-ene i Lofoten og 
Vesterålen, skal denne kartleggingen danne grunnlaget for utviklingen av behandlingstilbudet 
ved DPS-ene og DPS-enes roller i behandlingsnettverket. Samtidig styrkes Psykiatrisk 
forsknings- og utviklingsavdeling ved UNN og Avdeling for kunnskapsbygging ved NLSH. 

Side 22



 
 
Kostnader beregnet til 2.0 mill kr pr år for en tidsbegrenset prosjektperiode. Ved oppstart 
andre halvår 2008 vil årseffekt være betydelig lavere. Tiltaket forventes å ha langsiktig effekt 
i forhold til kravene i Oppdragsdokumentet for 2008.  
 
6. Status og behov – rus   
Krav i oppdragsdokument 2008 er: 
- Helse Nord skal øke kapasiteten innen tverrspesialisert rusbehandling med særlig vekt på 

økt kapasitet innen akuttbehandling, avrusning og ambulante team, samt 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 
 Helse Nord skal styrke den helsefaglige kompetansen innen tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengige.  
 Helse Nord skal videreutvikle samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten, 

kommunale tjenester og barnevern for gravide rusmiddelavhengige i LAR og annen 
tverrfaglig spesialisert behandling. 

 Helse Nord skal sikre at alle pasienter som blir henvist til tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige også skal vurderes for sine behov for øvrige 
tjenester innen spesialisthelsetjenesten. 

 Helse Nord skal sikre gode rutiner ved utskrivning etter endt behandling eller ved 
behandlingsavbrudd for å legge forholdene til rette for god oppfølging for kommunale 
tjenesteytere. 

 Helse Nord skal årlig registrere antall gravide rusmiddelavhengige som er i 
legemiddelassistert rehabilitering og hva slags tilbud disse pasientene mottar. 

 Helse Nord skal i samarbeid med Kriminalomsorgen legge forholdene til rette for at 
innsatte som gis anledning til dette, kan sone etter § 12 i straffegjennomføringsloven i 
institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. 

  
Helse Nords handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk ble styrebehandlet i møte 
10.10.07. De samlede økonomiske konsekvenser av planen er beregnet til ca kr 115 mill. i 
økte årlige driftsutgifter og kr 110 mill. i investeringer. Primært gir planen retning for en 
nødvendig videreutvikling som vil måtte tilpasses økonomi og andre rammebetingelser i 
årene framover. Statsbudsjettet for 2008 har ikke reelt bidratt til en styrking av 
rammebetingelsene.  
 
Basisrammen til helseforetakene tiltak mot rusmiddelbruk er i budsjett 2008 styrket med  
kr 10 mill. Disse midlene er i hovedsak planlagt til tiltak for å redusere ventetid på 
institusjonsbehandling, gjennom kjøp av institusjonsplasser i og utenfor Helse Nord. I denne 
saken foreslås ytterligere kr 500 000, med full årseffekt kr 1 mill., til styrking av 
regionsfunksjon for den samiske befolkning.   
 
Vurdering 
Forhold som bør vektlegges ved kriterier for prioritering av tiltak ved evt. ressursøkninger til 
de fagområder som er omtalt i saken er: 
- krav i oppdragsdokument fra HOD. Det vises til at de fagområdene som her er omtalt i 

stor grad er identisk med 3.5. ”Områder med særlig fokus” i oppdragsdokumentet 
- kriterier som følger av Prioriteringsforskriften, som er særlig viktig å få gjort og ikke kan 

forventes gjennomført uten ekstra ressurser     
- tiltak som kan gi god effekt for mange pasienter, med relativt lav ressursbruk og/eller god 

inntektsside 
- engasjement og gjennomføringsevne i de fagmiljøene som skal gjennomføre tiltakene  
- tiltak som bidrar til gode samhandlingsprosesser mellom helseforetakene og kommunene, 

og som bidrar til å utvikle og tydeliggjøre innhold og funksjon til lokalsykehusene, jf for 
øvrig egen styresak om lokalsykehusfunksjonen 
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- økningen i antall eldre i befolkningen, som har som konsekvens at en stans i 

videreutvikling av tilbudene reelt innebærer en nedbygging 
- den økonomiske situasjonen tilsier at det ikke er mulig å prioritere ut over en ramme på ca 

10 mill. i denne omgang  
- det bør tilstrebes en fordeling til alle helseforetakene, og forutsettes at nåværende aktivitet 

opprettholdes for de tiltak som støttes  
 
En slik vurdering må nødvendigvis innebære en stor grad av skjønn, og noe ulikt 
konkretiseringsnivå for tiltakene. Endelig tildeling forutsettes avklart i samråd med 
helseforetakene.  
 
Følgende tiltak foreslås prioritert i 2008 under forutsetning av økonomisk kontroll, med 
virkning (evt.) fra ca september 2008.  
 
Tiltak Utgifter 2008 Helårseffekt 
2 fagstillinger, geriatiske team ved to 
lokalsykehus  

450 000 1 000 000 

Styrking av lærings- og mestringssentrene 500 000 1 500 000 
2 fagstillinger til barnehabilitering og 
voksenhabilitering 

450 000 1 000 000 

Styrking av avdelingene for fysikalsk medisin og 
rehabilitering  

800 000 1 500 000 

4 stillinger for diabetessykepleiere mv 800 000 2 000 000 
Endokrinolog, overlege/evt. ass.lege  500 000 900 000 
Med. utstyr revmatologi (ultralydapp. Mv)* 250 000 250 000 
Styrking av forskningsaktivitet ved Revm. avd. 
UNN (lege, forskningssykepleier, sekretær) 

500 000 1 000 000 

Overlegestilling revma Helgelandssykehuset 400 000 900 000 
DPS-prosjekt psykisk helsevern 1 000 000 2 000 000 
Regionsfunksjon rus samiske pasienter 500 000 1 000 000 
SUM 6 150 000 13 050 000 
 * Samlet investering ca 1,740 mill. ifølge handlingsplan revmatologi, avskrivningstid 7 år  
  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret vil under forutsetning av budsjettkontroll vurdere å avsette inntil 7 mill. kr. som 

øremerket tilskudd i tillegg til ordinær budsjettoverføring til kronikersatsingen, 
rusbehandling og psykisk helsevern i 2008, jf. prioriteringer i saksframlegg.  

 
2. Styret vil ta endelig stilling til om tiltaket kan iverksettes etter 1. halvår. Det forutsettes at 

administrerende direktør følger opp saken overfor helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 25. januar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 7-2008  SMITTEVERNPLAN 2008-2011 I HELSE NORD 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Formål/sammendrag 
Effektivt smittevern er én av de viktigste faktorene for å sikre gode pasientforløp i dagens 
helsetjenester, og regionale helseforetak er i følge Smittevernloven pålagt å utarbeide 
smittevernplaner. I denne saken fremlegges ”Smittevernplan 2008-2011 i Helse Nord” til 
behandling. Dette er en revisjon av gjeldende regionale smittevernplan som ble vedtatt i styret 
i 2004. Planen er utarbeidet av en gruppe fagfolk innen smittevernet i regionen, ledet av 
Kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN). Arbeidsgruppa har etter tillatelse 
benyttet smittevernplanen for Helse Vest RHF som mal der dette har vært hensiktsmessig.  
 
Smittevernplanen gir en god og gjennomarbeidet beskrivelse av status og utfordringer for 
smittevernarbeidet i regionen, og peker på en rekke anbefalinger og tiltak, beregnet til en 
samlet kostnadsramme på ca 69 mill kr inkludert investeringer for om lag 42 mill kr. De 
viktigste tiltakene vil være å øke isolatkapasitet gjennom å bygge flere isolater og enerom, 
samt styrking av fagmiljø og bemanning innen infeksjonsmedisin og smittevernarbeid. 
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN), som ble etablert som følge av den 
forrige smittevernplanen, har en viktig rolle som må ytterligere styrkes og videreutvikles. 
Utdanning og kvalitetssikring av sterilforsyningsenhetene, samt strukturert sykehushygienisk 
bistand til kommunehelsetjenesten prioriteres også. Samhandling med aktuelle aktører 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt (bl.a. i Nordområdene) blir også stadig viktigere.    
 
Smittevernplanen omfatter forhold som gjelder daglig virksomhet. Pandemiberedskap skal 
være en del av beredskapsplanene og er derfor ikke omfattet av denne planen.  
 
Planen har vært til høring blant berørte instanser, drøftet i direktørmøte og med tillitsvalgte. 
Regionalt brukerutvalg har fått planen til vurdering, men har valgt å ikke avgi egen uttalelse. 
Høringsinstansene gir generelt positive tilbakemeldinger.  
 
I og med at planen ikke fremlegges for behandling før i 2008, har vi valgt å forskyve 
tidsperioden tilsvarende til 2008-2011 (fra 2007-2010 i høringsutkastet).  
 
I tillegg fremlegges en kartlegging foretatt av KORSN i 2007 oppsummert i ”Modeller for 
faglig bistand innen smittevern til kommunehelsetjenesten i Nord- Norge”, som belyser ett av 
de tiltakene som også er prioritert i smittevernplanen. 
 
Bakgrunn/fakta 
Foreliggende ”Smittevernplan 2008-2011 Helse Nord” er en revisjon av den første regionale 
smittevernplanen i Helse Nord; ”Smittevernplan 2004-06 Helse Nord” som ble vedtatt i styret 
i styresak 16-2004. Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av fagfolk innen 
smittevern i regionen, under ledelse av Kompetansesenter i smittevern i Helse Nord 
(KORSN). Arbeidsgruppen har benyttet ”Smittevernplan 2006-08 for Helse Vest RHF” som 
retningsgiver og mal der dette har vært vurdert som hensiktsmessig, etter tillatelse fra de som 
utarbeidet denne planen.  

Side 25



 
 
Arbeidsgruppens mandat har vært å revidere og oppdatere eksisterende smittevernplan med 
vekt på et enhetlig smittevern i helseforetakene. Den skulle vurdere og evt. foreslå felles 
løsninger mellom helseforetakene innen smittevern, herunder funksjonsfordeling og 
organisering. Smittevernplanen skulle bygge på faglig anerkjente standarder og omfatte alle 
helsetjenester innenfor helseforetakene i Helse Nord, dvs. somatisk medisin, psykiatri, rus og 
ambulansetjeneste. Sammenhengen med de helsemessige utfordringene i nordområdene og 
bistand til kommunehelsetjenestene i Nord-Norge var også viktige punkter. En best mulig 
ressursutnyttelse skulle legges til grunn for forslagene.  
 
Planen er inndelt i en statusdel som beskriver dagens situasjon med hensyn til smittevern i 
Helse Nord. I tiltaksdelen angir arbeidsgruppen forslag til nødvendige tiltak. Systematisk og 
godt smittevernarbeid forebygger infeksjoner. Forebygging medfører også kostnader. Planen 
inneholder en oversikt som viser hva det vil koste Helse Nord å gjøre hele ”smittevernløftet” i 
planperioden. Detaljert oversikt over forslag til prioriterte tiltak inkludert kostnader finnes i 
planens kapittel 7. 
 
Status og utfordringer 
Sykehusinfeksjoner har store økonomiske konsekvenser. Infeksjoner som var påført 
pasientene under behandling, utgjorde i 2006 15 % av sakene som fikk medhold av Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE), og utbetalingene relatert til dette utgjorde ca. 36 mill kr i 2006 
kr1. I tillegg medfører infeksjoner økt antall liggedøgn, økte kostnader til antibiotika og økt 
lidelse i form av sykelighet og død.  
 
Det er en rekke viktige utfordringer innen smittevernarbeidet. Pasientpopulasjonen endres, 
med flere eldre og flere immunsupprimerte pasienter. Pasientene reiser mer generelt, og 
behandling foregår også oftere f eks gjennom ambulant virksomhet eller mellom ulike 
behandlingssteder. Nye infeksjonstyper og resistente bakterier oppstår. Nye og kompliserte 
behandlingsmetoder og utstyr tas i bruk. 
 
Flere av sykehusene i regionen har en gammel og mangelfull bygningsmasse. Kompetanse 
om infeksjonsforebyggende tiltak er manglende blant mange helsearbeidere, og det er mangel 
på smittevernfaglig personell generelt. Infeksjonsforebyggende tiltak som ikke har 
dokumentert effekt, og som er fordyrende og unødvendige, blir likevel ikke alltid avskaffet til 
fordel for oppdaterte metoder. Nye lovpålagte krav som f eks krav om å yte sykehushygienisk 
bistand til kommunehelsetjenesten (sykehjem) gir utfordringer for spesialisthelsetjenesten. 
Det er behov for økt standardisering og dokumentasjon av infeksjonsregistrering og 
overvåkingssystemer, samt dokumentasjon av kostnader ved manglende effektivt smittevern 
og reelle innsparinger ved godt planlagt, fokusert og veldrevet smittevern. 
 
En gjennomgang av status for planen fra 2004, viser at det fortsatt er en del tiltak som ikke er 
iverksatt. Arbeidsgruppen mener at disse fortsatt er svært viktige. Særlig gjelder dette 
utbygging av luftsmitteisolater ved UNN Tromsø og oppretting av lønnede 
smittevernlegestillinger ved de mindre sykehusene. Infeksjonsmedisin er fremdeles preget av 
stor mangel på spesialister, for få hjemler og for få sykehussenger til å etablere solide 
fagmiljøer. Målet om forbedret og strukturert samarbeid mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten innen smittevern er heller ikke oppnådd.  

                                                 
1 Norsk Pasientskadeerstatning, statistikk 2006 
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Målsettinger og anbefalinger 
Visjonen er at Helse Nord skal være best på samarbeid innen smittevern i landet. De 
overordnede målsettinger for planen er å bidra til at bl.a. pasientene skal være trygge og ikke 
utsettes for unødvendig infeksjonsrisiko når de er innlagt på sykehus. Forutsetningen for å 
lykkes på andre områder, er at sykehusene har det grunnleggende smittevernet på plass. Dette 
er ikke bare en plikt men bør også være i det enkelte helseforetaks egeninteresse. Faglig godt 
arbeid, god organisering og ledelse er viktige elementer for å lykkes i dette arbeidet. 
 
Arbeidsgruppen understreker at samhandling og samarbeid innen smittevern mellom 
spesialist- og kommunehelsetjenestene må fungere etter tydelige retningslinjer. Dette er en 
stor utfordring i vår landsdel med store geografiske avstander. Nord-Norge har mange små 
sykehus og desentraliserte spesialisthelsetjenester, 88 kommuner og 135 sykehjem med et 
beskjedent antall personer med kompetanse innen smittevern og infeksjonsmedisin. Dette 
tydeliggjøres gjennom kartleggingen som KORSN har gjennomført i kommunene i Nord-
Norge. Det foreslås her å opprette stillinger for hygienesykepleiere som skal arbeide mot 
kommunehelsetjenesten i landsdelen. 
 
Arbeidsgruppen har gjennomgått og vurdert ulike anbefalinger mht. faglige standarder i 
sykehushygiene og bemanningsnormer for ulike typer helsepersonell. Det anbefales å bruke 
veiledere fra Nasjonalt folkehelseinstitutt og fra CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention). Når det gjelder bemanningsnormer, anbefaler arbeidsgruppen å følge planene fra 
Helse Øst og Helse Vest, som legger seg på en hel stilling per 150 heldøgns-senger. For å 
sikre god oppfølging, anbefaler arbeidsgruppen at det er en stedlig hygienesykepleier ved hver 
institusjon i en stillingsbrøk som er tilpasset omfang av oppgaver, men på minimum 50 %. I 
følge Smittevernforskriften har legen et viktig ansvar i koordinering av smittevernarbeidet. I 
henhold til anbefalinger fra Medisinsk arbeidsgruppe for sykehushygiene (MASH) fra 2001 
skal Regionale kompetansesentre og regionsykehus ha fulltidsstillinger for smittevernlege, 
lokalsykehus ha minimum 20 %, små sentralsykehus minimum 30 % og store sentralsykehus 
minimum 50 % stillinger.  Arbeidsgruppen påpeker at av hensyn til rekrutteringsmulighetene, 
sengetall, geografiske forhold og behov for bistand til kommunene, bør stillingsbrøkene 
sannsynligvis være større. 
 
Planen inneholder en rekke tiltak. Arbeidsgruppen ville prioritere følgende 
hovedsatsingsområder innen smittevern i perioden 2008-2011: 
- Bygningsmessige forhold 

o Bygging av flere isolater og enerom 
- Personell 

o Styrking av fagmiljøene i infeksjonsmedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge må 
etablere fullt utdanningsløp for infeksjonsspesialister. 

o Utdanning av sterilforsyningsledere og kvalitetssikring av driften ved 
sterilforsyningsenheter i helseforetakene i Helse Nord 

o Rekruttering og tilrettelegging for smittevernleger og annet smittevernpersonell i 
sykehus. Styrke Kompetansesenter i smittevern Helse Nord. 

o Etablering av strukturert sykehushygienisk bistand til kommunehelsetjenesten (jfr. 
også anbefalingene i rapporten om modeller for faglig bistand innen smittevern til 
kommunehelsetjenesten i Nord-Norge) 

- Styrket samhandling innen smittevern 
o mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten 
o regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
o i nordområdene 
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Økonomiske konsekvenser 
Arbeidsgruppen har også foretatt en vurdering mht. kostnadene for hvert enkelt tiltak. Totalt 
sett for hele planperioden har planen en kostnadsramme på ca 69 mill kr i økte driftsutgifter 
og omtrent 42 mill kr i investeringer. Kostnadene for de driftstiltakene som plangruppen 
foreslår å iverksette første år beløper seg til ca 21 mill kr, samt 14 mill kr til investeringer. En 
stor del av de nye kostnadene refereres naturlig nok til bygging av isolater, enerom og 
etablering av nye stillinger. En del av de foreslåtte tiltakene, som f eks gjennomgang og 
harmonisering av rutiner, optimalisering av drift og organisering samt planarbeid kan i større 
grad gjennomføres innenfor dagens kostnadsrammer.  
 
Høringsinstansenes synspunkter 
Det vises til vedlagte oppsummering av høringsuttalelsene, som har kommet fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Fylkeslegen i Finnmark, 
konserntillitsvalgte og Rana kommune. I tillegg ble den tatt opp i direktørmøtet i november 
2007.  
 
Planen får svært god mottakelse av alle høringsinstansene. Den oppfattes som godt 
gjennomarbeidet og godt faglig fundert, og de tiltakene som foreslås får generelt stor støtte. 
Arbeidsgruppens forslag til prioriteringer blir også støttet av alle høringsinstansene.  
 
Det har kommet noen få forslag til å ta inn nye tiltak i planen. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF mener det bør tas inn i planen hvor og hvordan tvangstiltak skal gjennomføres. 
Dette vil i de fleste tilfeller innebære tvangsisolering. Arbeidsgruppen påpeker at 
tvangsvedtak er gjort svært sjelden de senere årene, og prioriterer ressursene til generell 
styrking av smitteverntilbudet, bl.a. med flere isolater. 
 
De konserntillitsvalgte ønsker et allerede godt samarbeid mellom smittevern og HMS-
området enda tettere, og gjerne også løftet på regionalt nivå. Videre påpekes behovet for 
kompetanse om smittevern i forbindelse med utbyggingsarbeid. Fylkeslegen i Finnmark 
anbefaler at KORSN organiseres med veiledere som har et særlig oppfølgingsansvar ut mot 
ulike deler av regionen.     
 
Vurdering 
Smittevernplan 2008-2011 for Helse Nord gir etter administrerende direktørs vurdering en 
god og gjennomarbeidet beskrivelse av status og utfordringer for smittevernarbeidet i Helse 
Nord i årene framover. Den foreslår en rekke tiltak som skal bidra til å innfri visjonen om at 
Helse Nord skal være best på samarbeid innen smittevern i landet og den overordnede 
målsettingen om at pasientene skal være trygge og ikke utsettes for unødvendig 
infeksjonsrisiko når de er innlagt på sykehus.  
 
Det er viktig at sykehusene har det grunnleggende smittevernet på plass. Faglig godt arbeid, 
god organisering og ledelse er viktig for å lykkes med dette. Behovet for økt isolatkapasitet og 
styrking av fagmiljø og bemanning, kvalitetssikring av sterilforsyningsenhetene og videre 
styrking og utvikling av Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) står sentralt. 
Bedre sykehushygienisk bistand til kommunehelsetjenesten, samt samhandling med aktuelle 
aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt (bl.a. i Nordområdene) blir også stadig viktigere.  
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Planen inneholder også vurderinger av hvor store kostnadene vil være med å iverksette 
planen. Totalt sett for hele planperioden har planen en kostnadsramme på ca 69 mill kr i økte 
driftsutgifter og omtrent 42 mill kr i investeringer. Kostnadene for de driftstiltakene som 
plangruppen foreslår å iverksette første år beløper seg til ca 21 mill kr, samt 14 mill kr til 
investeringer. En stor del av de nye kostnadene refereres naturlig nok til bygging av isolater, 
enerom og etablering av nye stillinger. En del av de foreslåtte tiltakene, som f eks 
gjennomgang og harmonisering av rutiner, optimalisering av drift og organisering samt 
planarbeid kan i større grad gjennomføres innenfor dagens kostnadsrammer.  
 
Adm. direktør foreslår at smittevernplanen formelt godkjennes som retningsgivende for Helse 
Nords arbeid med smittevern. Det foreslås at de ikke kostnadskrevende tiltakene følges opp 
og implementeres gjennom årlige oppdragsdokument til helseforetakene. Samarbeidsutvalget 
for smittevern i helseregion Nord (SUSH) vil sammen med KORSN ha en sentral rolle i dette 
arbeidet. Implementeringen av de kostnadskrevende tiltakene må vurderes og prioriteres 
nærmere i kommende års budsjetter. Styrking av samhandling mellom helseforetakene, og 
med kommunene må gis høy prioritet. Nye investeringer må innpasses i helseforetakenes 
investeringsplaner.  
 
Konklusjon 
Smittevernplan for Helse Nord 2008-2011 anbefales godkjent som retningsgivende for 
arbeidet med å utvikle smittevernet i regionen. Planen gir en grundig oversikt over status og 
utfordringer for smittevernet i Helse Nord, og påpeker en rekke gode foreslag til tiltak. 
Administrerende direktør anbefaler at arbeidsgruppens forslag til prioritering av tiltak. De 
ikke-kostnadskrevende tiltakene konkretiseres i oppdragsdokumentene for helseforetakene. 
Iverksettingstakten for nye, kostnadskrevende tiltak må vurderes i forbindelse med 
budsjettarbeidene for 2009 – 2011   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Smittevernplanen for 2008 – 2011 godkjennes som retningsgivende for arbeidet med å utvikle 
smittevernet i regionen. De ikke-kostnadskrevende tiltakene konkretiseres i 
oppdragsdokumentene for helseforetakene. Iverksettingstakten av nye, kostnadskrevende 
tiltak skal vurderes i forbindelse med budsjettarbeidene for 2009 – 2011. 
 
 
Bodø, den 25. januar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Smittevernplan 2008-2011 Helse Nord 
 Høringsuttalelser – oppsummering  
 Drøftingsprotokoll av 29. januar 2008 – ettersendes  
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STYRESAK 8-2008  SLUTTRAPPORT FASE 1 NASJONALT 
 PROSJEKT FOR STABS- OG  
 STØTTEFUNKSJONER 
 

Møtedato: 6. februar 2008 
 
Denne saken fremmes som en likelydende styresak for de fire regionale helseforetakene etter 
behandling i RHF-direktørmøte, den 17. desember 2007. I tillegg vises til foretaksmøte i 
Helse Nord RHF, den 24. januar 2008, pkt. 5.1 i protokollen. 
 
Saken er ført i pennen av Helse Sør-Øst RHF.  
 
Adm. direktørs innledning, anbefaling og konklusjon 
Utredningsoppdraget ble i utgangspunktet gitt til tidligere Helse Sør RHF i 
oppdragsdokumentet for 2007. Oppdraget ble videreført av Helse Sør-Øst RHF etter 
opprettelsen av den nye regionen. 
 
Helse Nord RHF har vært aktiv deltaker i gjennomføringen av utredningen. Det er 
administrerende direktørs oppfatning at utredningen gir en redegjørelse som er i samsvar med 
de forventningene, slik disse fremkommer i prosjektdirektivet, og stiller seg bak 
hovedkonklusjonene i rapporten med tilhørende forslag til vedtak og styringsgruppens 
utfyllende kommentarer. 
 
Administrerende direktør vil anbefale at styret slutter seg til det vedtaket som er formulert 
felles for alle de regionale helseforetakene.  Det legges opp til at denne anbefaling skal være 
likelydende fra alle fire helseregioner til respektive styrer.  

Administrerende direktør vil imidlertid påpeke at det er et klart behov for bred forankring og 
involvering dersom en skal lykkes med en videreføring.  
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Det gjennomføres en fase 2 for realisering av nasjonale fellesløsninger, som foreslått i 

prosjektrapporten. Prosjektrapporten anbefaler at det etableres nasjonale fellesløsninger 
innenfor nærmere definerte områder, og gir en beskrivelse av hva disse nasjonale 
fellesløsningene bør bestå av.  

 
2. Det etableres et nasjonalt program for realisering av de nasjonale fellesløsningene, med 

sterk forankring i de regionale helseforetakene. 
 

3. Ulike behov og utgangspunkt gjør at regionene vil innføre de nasjonale fellesløsningene i 
ulikt tempo. Det er allikevel en forutsetning at regionene deltar i et forpliktende samarbeid 
og at alle regionene skal over på de nasjonale fellesløsningene på sikt, dersom de 
nasjonale fellesløsningene skal fungere best mulig og gi de ønskede effekter. 

 
4. Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor med utgangspunkt i 

gjestepasientoppgjørskontoret (GOPP) for å håndtere gjestepasientoppgjør mellom 
regionene. 
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5. Det utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi innenfor programmet for videre 
kommunikasjon, både internt og evt. eksternt mot førstelinjetjenesten, kommuner og 
fylkeskommuner m.m.  

 
6. Det legges til rette for at ansatte sikres medvirkning og medbestemmelse gjennom sine 

organisasjoner i det videre arbeid, for å sikre gode prosesser og best mulige vilkår for 
eventuelle omstillings- og endringsprosesser. 

 
 
Bodø, den 25. januar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Sammendrag av prosjektgruppens rapport   

Drøftingsprotokoll av 29. januar 2008 – ettersendes  
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UTREDNING 
 
1. Bakgrunn 
I tråd med mandatet gitt i prosjektdirektivet fra Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) er 
det utredet og vurdert samarbeidsformer på tvers av regionale helseforetak med hensyn til 
stabs- og støttefunksjoner. Arbeidet har bygd videre på fellesutredning datert 23. november 
2006 (fase 0). De beskrevne områdene i mandatet har blitt besvart så langt som mulig,  
hvilket innebærer: 
• Utredningen inneholder en oppdatert beskrivelse av nåsituasjonen i den enkelte region, 

på de områder som omfattes av mandatet, inkludert foreliggende planer 
• Utredningen beskriver rammer og forutsetninger for driftsmodell og eierskap av 

tjenesten, og drøfter økonomiske, juridiske og organisatoriske aspekter ved alternative 
modeller for organisering av tjenesten  

• Det er innenfor det enkelte område gitt en mulig fremtidig beskrivelse av tjenestene 
• Det er beskrevet forskjellige typer økonomiske gevinster tilknyttet etablering av 

nasjonale felles løsninger innenfor områdene: 
− Kvalitative gevinster, i form av bedre styringsinformasjon eller bedre kvalitet på de 

tjenestene som utføres 
− Kvantitative gevinster, gjennom mer effektiv drift eller reduserte investeringsbehov 

• Det er foretatt en risikoanalyse ved realisering (økonomisk, juridisk, annet) 
• Det gis anbefalinger om hva som bør legges i begrepet "nasjonale fellesløsninger" og 

hvilke aktiviteter som bør settes i gang for å gi videre fremdrift. 
 
I arbeidet med utredningen har det dukket opp problemstillinger som det ikke har vært mulig 
eller hensiktsmessig å gi et svar på i løpet av prosjektperioden. Det gjenstår derfor fortsatt 
utredningsarbeid, men dette passer naturlig inn som en del av en fase 2, hvor detaljert design 
av fellestjenestene står i fokus.  
 
2. Organisering og prosessen 
Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe, en prosjektgruppe og arbeidsgrupper 
innenfor de ulike fagområdene. Leder av styringsgruppen rapporterte til det nasjonale AD-
møtet, mens prosjektgruppen sto for den praktiske gjennomføringen av prosjektet.  
 
Representanter fra alle helseregioner, ansattes organisasjoner og konsernverneombud har 
deltatt i arbeidet. Det vises til rapportens kapittel 1 for en nærmere beskrivelse av organisering 
og deltakere. 
 
Prosjektgruppen har sammen med styringsgruppen gjennomført et referansebesøk til Irland 
for å innhente erfaringer knyttet til organisering og drift av administrative støttefunksjoner i 
irsk helsevesen. Et utvalg av prosjektgruppen har også besøkt Forsvarets fellestjeneste innen 
økonomi og regnskap, Forsvarets regnskapsadministrasjon (FRA) i Bergen. Disse 
referansebesøkene er beskrevet i rapporten.  
 
Arbeidet er i hovedsak gjennomført i perioden august-november. Styringsgruppen har lagt 
hovedføringene for gjennomføringen av arbeidet, mens prosjektgruppen har hatt ansvaret for 
å produsere rapporten. Arbeidsgruppene fungerte som faglige diskusjonspartnere og kom med 
både faglige innspill og anbefalinger til prosessen, men det er prosjektgruppen som er 
ansvarlig for den helheten som presenteres i rapporten. 
 
Det har vært et relativt stort tidspress og det har derfor vært viktig å sikre en god dialog og 
prosess mellom styringsgruppen og prosjektgruppen. Det er styringsgruppens vurdering at 
dette har vært håndtert på en tilfredsstillende måte.  
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Styringsgruppen har avholdt fem møter og tre telefonmøter. Informasjon om prosjektet og 
møtereferater er lagt ut på de regionale helseforetakenes hjemmesider. 
 
3. Om rapporten 
Rapporten tar utgangspunkt i anbefalingene fra fase 0 og bygger videre på disse. Rapporten 
har hovedfokus på å beskrive gevinster ved etablering av nasjonale fellesløsninger på de 
transaksjonsintensive områdene og hva slike nasjonale fellesløsninger bør bestå av. Målet har 
vært å fremskaffe et tilstrekkelig beslutningsunderlag til å kunne fatte konkrete vedtak om 
videre arbeid i retning av etablering av nasjonale administrative fellestjenester. 
 
En lønnsomhetsanalyse med et tilstrekkelig presisjonsnivå vil kreve mer kunnskap om 
detaljene i fremtidige løsninger/tjenester enn det som foreligger i fase 1, spesielt i forhold til 
veien frem til det målbildet som er beskrevet i denne rapporten.  På bakgrunn av de analyser 
som er utført i regionene i forbindelse med regionale initiativ og prosjektgruppens arbeid i 
fase 1 mener prosjektgruppen allikevel at det foreligger tilstrekkelige kvalitative og kvantita-
tive gevinster til å anbefale en videreføring av prosjektet til fase 2.  
 
3.1.Begrepsavklaringer 
Begrepet "nasjonale fellesløsninger" kan gi mange assosiasjoner og det er derfor viktig med 
en nyansering av hva prosjektgruppen legger i begrepet. Prosjektgruppen har tatt utgangs-
punkt i tre ulike dimensjoner som kan omfattes av begrepet:  
• Felles standarder – Felles forvaltning og utvikling av standarder for design av admini-

strative prosesser og for definisjon av sentrale data i systemene. 
• Felles systemer – Felles systemløsning for de administrative støttefunksjonene, herunder 

leverandørrelasjoner, videreutvikling, driftsspesifikasjoner og teknisk drifting av 
systemløsningen. 

• Felles utførelse – Felles faglig forvaltning og utførelse av de aktuelle transaksjons-
orienterte prosessene innen de administrative støttefunksjonene. 

 
En nasjonal standardisering av kodeverk og arbeidsprosesser er en forutsetning for å kunne 
høste ledelsesmessige, styringsmessige og økonomiske gevinster på nasjonalt plan.  
En effektiv og disiplinert oppfølging av standarder som skal leve over tid må understøttes av 
en felles systemløsning. Standardisering av kodeverk og arbeidsprosesser alene vil kunne gi 
mange gevinster, men det vil være svært krevende å opprettholde disse gevinstene uten en 
felles systemløsning.  
 
Nasjonale standarder understøttet av en felles systemløsning vil muliggjøre de beskrevne 
gevinstene, samtidig som det gjøres minimale inngrep i dagens organisering av foretakene og 
legges til rette for regionale tiltak. Regionene må samarbeide om å utvikle felles optimale 
arbeidsprosesser, uten at det legges opp til en felles nasjonal utførelse av tjenestene. 
 
3.2. Anbefalinger 
Prosjektgruppen anbefaler at det etableres en nasjonal felles plattform bestående av felles 
standarder og arbeidsprosesser, understøttet av en felles nasjonal systemløsning1.  
Prosjektgruppen anbefaler videre at regionene gis frihet til å etablere og organisere egne 
løsninger for administrative støttefunksjoner, forutsatt at:  
• Løsningene baserer seg på nasjonale standarder og en felles systemløsning 
• Alle relevante systemanskaffelser skjer gjennom felles nasjonale avtaler 
 

                                                 
1 En felles nasjonal systemløsning kan bestå av en eller flere applikasjoner 
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Det må etableres god koordinasjon mellom regionale og nasjonale løp for å sikre at alle drar i 
samme retning og bidrar til helhetlige nasjonale løsninger på sikt.  
 
Oppsummering av prosjektgruppens anbefalinger:  
• Et begrenset omfang av nasjonale løsninger – At det etableres nasjonale fellesløsninger på 

alle de områdene som ble identifisert i fase 0, men at disse løsningene kun skal omfatte 
felles nasjonale standarder og arbeidsprosseser, understøttet av en felles nasjonal system-
løsning. De regionale helseforetakene vil stå fritt til å organisere de aktuelle tjenestene 
etter egne ønsker og behov.  

• Etablering av nasjonale felles standarder – At arbeidet med å etablere felles nasjonale 
standarder prioriteres og intensiveres. 

• Etablering av en nasjonal felles systemløsning – At det etableres en nasjonal felles 
systemløsning for områdene HR/lønn, økonomi/regnskap og innkjøp. Eksisterende 
regionale eller lokale kontrakter kan ikke videreføres på nasjonalt nivå så dette vil 
innebære en ny, nasjonal anskaffelsesprosess. Avtaler bør bestå av obligatoriske elementer 
og opsjoner for anskaffelse av systemstøtte for relaterte funksjonsområder.  

• Etablering av et nasjonalt program – At det etableres et nasjonalt program for realisering 
av de nasjonale fellesløsningene, med sterk forankring i de regionale helseforetakene.  

• Etablering av prosjekter for realisering – At det raskt startes forberedelser til en 
anskaffelsesprosess for felles systemstøtte, slik at akutte behov i regionene kan møtes i 
tide og konkurrerende og fordyrende mellomløsninger kan unngås. Arbeidet med å 
definere de fremtidige felles standardene og prosessene som en slik anskaffelse skal bygge 
på bør starte umiddelbart etter en beslutning om videreføring.  

• Samordning av regionale initiativ – At alle eksisterende nasjonale og regionale initiativ 
innenfor områdene vurderes ut fra fremtidig målbilde og implementeringsplan, og utvides 
med en nasjonal dimensjon dersom de skal videreføres. For å unngå duplisering av arbeid 
og sikre at alle trekker i samme retning bør alt arbeid utføres innenfor rammene av det 
nasjonale programmet for etablering av nasjonale felles løsninger. 

• Skrittvis implementering – Dette innebærer at ulike foretaksgrupper innfører den felles 
løsningen i ulike etapper, basert blant annet på regionenes akutte behov og igangsatte 
inititativ. Selv om de felles løsningene fases inn ulikt mellom regionene, er det et mål at 
alle regionene skal innføre den nye felles systemløsningen på sikt.  

• Samordning med nasjonal IKT – Organisering av disse tjenestene forutsettes sett i 
sammenheng med det konseptet for felles tjenesteleverandør som utarbeides av prosjektet 
"Langsiktig organisering av IKT-området". Denne prosjektrapporten vil være et innspill til 
dette prosjektet, mens regionene vil fungere som premissgiver ovenfor den 
tjenesteleverandøren som prosjektet skal etablere. 

• Etablering av oppgjørskontor – At et nasjonalt oppgjørskontor for gjestepasienter 
etableres med utgangspunkt i Gjestepasientoppgjørskontoret (GOPP).  

• Kompetanseintensive funksjoner – At det gjennomføres en egen utredning for de kompe-
tanseintensive funksjonene innen HR-området. Dette er kompetanse som er av kritisk 
betydning for det enkelte helseforetak og som således også må være plassert i helse-
foretakene. I regionalt og nasjonalt perspektiv vil det nå og på mellomlang sikt være 
viktigere å bygge faglige nettverk framfor å konstruere kompetansesentre hvor risikoen 
ligger i stor avstand til brukerne. Hvorvidt dette på sikt kan gi grunnlag for andre løsning-
er kan først vurderes på et senere tidspunkt. Arbeidet med å samordne kompetanse-
utviklingen vil allikevel kunne ha en nasjonal komponent.  

 
Etableringen av et nasjonalt program bør skje raskt, slik at pågående og planlagte aktiviteter i 
regionene snarest mulig kan koordineres og i fellesskap bidra til etableringen av nasjonale 
felles løsninger. En rask etablering er også viktig for å ivareta de umiddelbare behovene til 
regionene.  
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Samtidig er det viktig at prosjektarbeidet skjer på en slik måte at de regioner som ikke har 
umiddelbare behov også får en aktiv og medvirkende deltakelse, samt at man lærer av de 
erfaringer som er gjort i de regionene som har kommet lengst i etableringen av regionale 
løsninger. 
 
4. Styringsgruppens vurderinger og kommentarer 
Det er styringsgruppens vurdering at rapporten holder en tilstrekkelig kvalitet i forhold til å 
være et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag i fase 1. 
 
Styringsgruppen stiller seg bak hovedkonklusjonene i rapporten. Styringsgruppen vil i tillegg 
komme med noen supplerende vurderinger og utfyllende kommentarer 
• Etablering av et program – Det er viktig at det raskt etableres et nasjonalt program for å 

sikre god gjennomføring av fase 2, slik at det ikke skapes en beslutningsmessig usikkerhet 
om videre fremdrift, samtidig som det skapes en felles ramme for samordning av 
regionale prosesser som kan lede til gode nasjonale fellesløsninger. Det er vider viktig at 
det opprettes et programstyre med representanter fra regionene og de ansattes 
organisasjoner. 

• Gevinstanalyser – Gevinstanalysene baserer seg i hovedsak på innføring av beste praksis. 
Beste praksis kjennetegnes ved god og effektiv flyt mellom de deler av arbeidsprosessene 
som utføres av hhv. kjerne- og støttefunksjonene, samt god integrasjon av understøttende 
systemer. Det er viktig at det bygges videre på dette grunnlaget i utviklingen av nasjonale 
løsninger, samtidig som fremtidige løsningsmodeller risikovurderes opp mot dette og 
eventuelle forskjeller i regionenes forutsetninger og behov.. 

• Investeringsbehov – En komplett implementering av felles nasjonale systemløsninger på 
alle områdene vil kreve store investeringer, også i forhold til de gevinster som hentes ut. 
Innenfor tilgjengelige økonomiske rammer i RHFene vil dette måtte underlegges en 
helhetlig prioritering knyttet til prosess-støtte, for eksempel pasientforløp og EPJ-
systemer. Usikkerhet rundt finansiering vil være en stor risiko for gjennomføring og det 
må i samråd med eier etableres klare rammer for finansiering.  

• Forankring av programmet – Også i neste fase (fase 2) må det gjøres et grundig forarbeid 
og etableres et solid fundament for regionenes beslutninger om implementering. For å 
sikre nødvendig forankring må ansattes organisasjoner være representert i programstyret. I 
tillegg må medbestemmelse og medvirkning være gjennomgående i alle prosesser 
innenfor programmet, både nasjonalt og regionalt. 

 De ansattes representanter i styringsgruppen ønsker å påpeke viktigheten av å skape trygg-
het, ryddighet og likebehandling i forhold til regionale omstillingstiltak som kreves 
fremover.  

• Kommunikasjonsstrategi – Styringsgruppen anbefaler at det utarbeides en egen kommu-
nikasjonsstrategi for videre kommunikasjon, både internt og evt. eksternt mot 
førstelinjetjenesten, kommuner og fylkeskommuner m.m.  

 En strategiplan for kommunikasjon bør omhandle bakgrunn for de tiltakene som gjøres, gi 
informasjon om de aktuelle prosessene, og skape motivasjon og "eierskap" til prosessene. 
Styringsgruppen ser det som viktig at en plan for kommunikasjon og oppfølging av denne, 
utføres som et eget arbeid i den videre prosessen. Det nasjonale programmets rolle i dette 
må fremkomme som en del av dets mandat. 

• Forholdet mellom regionene – Regionene har ulike forutsetninger for å gå inn i prosesser 
knyttet til eventuelle nasjonale felles løsninger. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom planen 
for realisering og prinsippene for organisering av arbeidet. Styringsgruppen mener 
allikevel at det er en forutsetning at regionene deltar i et forpliktende samarbeid og at alle 
regionene skal over på de nasjonale felles løsningene på sikt, dersom de felles nasjonale 
løsninger skal fungere best mulig, og gi de ønskede effekter. 
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• Oppgjørskontor – Det anbefales at det etableres et nasjonalt oppgjørskontor med 

utgangspunkt i GOPP. Det bør gis et mandat til GOPP ved Helse Sør-Øst RHF om å starte 
arbeidet med å utvikle og implementere en løsning, som beskrevet i kapittel 9 av 
rapporten. 
De ansattes representanter i styringsgruppen er enige i at det synes å være hensiktsmessig 
å kunne håndtere gjestepasientoppgjør mellom regionene knyttet til ISF og RTV-
refusjoner i en felles nasjonal løsning. Ansattes representanter vil imidlertid understreke, 
som i fase 0, at etableringen av en slik løsning må skje på annen måte en gjennom å 
etablere et felleseid aksjeselskap (AS). Deres forslag til løsning vedrørende en nasjonal 
løsning og håndtering av gjestepasientoppgjør er at ett av de fire regionale helseforetakene 
får ansvaret for å drive tjenesten på vegne av de andre regionene.  
 

5. Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør støtter de anbefalinger som gis i prosjektgruppens rapport og 
styringsgruppens anbefaling, og ber derfor om at styret gjør følgende vedtak i saken: 
 
1. Det gjennomføres en fase 2 for realisering av nasjonale fellesløsninger, som foreslått i 

prosjektrapporten. Prosjektrapporten anbefaler at det etableres nasjonale fellesløsninger 
innenfor nærmere definerte områder, og gir en beskrivelse av hva disse nasjonale 
fellesløsningene bør bestå av.  

 
2. Det etableres et nasjonalt program for realisering av de nasjonale fellesløsningene (fase 2), 

med sterk forankring i de regionale helseforetakene. 
 
3. Ulike behov og utgangspunkt gjør at regionene vil innføre de nasjonale fellesløsningene i 

ulikt tempo. Det er allikevel en forutsetning at regionene deltar i et forpliktende samarbeid 
og at alle regionene skal over på de nasjonale fellesløsningene på sikt, dersom de 
nasjonale felles løsningene skal fungere best mulig og gi de ønskede effekter. 

 
4. Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor med utgangspunkt i 

gjestepasientoppgjørskontoret (GOPP) for å håndtere gjestepasientoppgjør mellom 
regionene. 

 
5.  Det utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi innenfor programmet for videre 

kommunikasjon, både internt og evt. eksternt mot førstelinjetjenesten, kommuner og 
fylkeskommuner m.m.  

 
6.  Det legges til rette for at ansatte sikres medvirkning og medbestemmelse gjennom sine 

organisasjoner i det videre arbeid, for å sikre gode prosesser og best mulige vilkår for 
eventuelle omstillings- og endringsprosesser. 
 

Det legges opp til at denne anbefaling skal være likelydende fra alle fire helseregioner til 
respektive styrer, men det tas forbehold om endelig avklaring av sakens innhold i de enkelte 
regionale helseforetakene. 
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Åshild Nordnes, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 9-2008  BESLUTNINGS- OG FORANKRINGSSTRUKTUR  
 I TARIFFOMRÅDET 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
1. Formål  
Hensikten med denne saken er å redegjøre for de administrative arbeidsprosesser og 
beslutnings- og forankringsstrukturen som ligger i Helse Nord RHF og HF-ene knyttet til 
tariffområdet. Tilsvarende gis et bilde av prosesser i øvrige helseregioner. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet, den 7. november 2007 styresak 99-2007/4 Arbeidsgivers 
rutiner i forbindelse med lønnsforhandlinger og involvering av styret, en orienteringssak om 
hvordan styret skal involveres i prosessen omkring lønnsforhandlinger.  
 
Styret i Helse Nord RHF ba i den forbindelse om en oppfølgingssak med hensyn til HF-enes 
håndtering av lønnsforhandlingene og involveringen av HF-styrene. 
 
Videre orienteres det om forslag til ny beslutnings- og forankringsstruktur som foreslås av 
Spekter Helse for 2008 samt forslag til fremtidig beslutnings- og forankringsstruktur i Helse 
Nord, spesielt med fokus på hovedlønnsoppgjøret for 2008.  
 
2. Bakgrunn 
I tilknytning til arbeidsprosesser i tariffområdet er det i hovedsak to fokusområder: 
 
- beslutnings- og forankringsstruktur på arbeidsgiversiden 
- ivaretakelse av partsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker  

 
Begge forhold krever løpende oppmerksomhet og omforente arbeidsrutiner både sentralt, 
regionalt og på foretaksnivå. Informasjon og involvering på arbeidsgiversiden på ulike nivå er 
nødvendig for å sikre forankring av de strategier, prioriteringer og fullmakter som fastsettes. 
 
I denne saken vil vi først og fremst fokusere på beslutnings- og forankringsstrukturen på 
arbeidsgiversiden og hvordan vi i fremtiden i enda sterkere grad gjennomfører de strategier og 
oppnår de forventninger arbeidsgiver stiller til lønnsoppgjørene. Konkret gjelder dette først og 
fremst kommende lønnsoppgjør 2008.  
 
3. Beslutnings- og forankringsstruktur 
3.1.Helse Nord RHF-nivå 
Helse Nord RHF er ikke part i forhandlingene, bortsett fra hva gjelder de ansatte i RHF-
administrasjonen. Helse Nord RHF ved organisasjonsseksjonen har hatt en koordinerende 
rolle i forhold til forhandlinger og oppgjør som har vært. 
 
Siden årets lønnsoppgjør har vært et mellomoppgjør og mye av forhandlingene har foregått 
sentralt, har Helse Nord RHF ikke medvirket i like stor grad som ved hovedoppgjørene. Dette 
gjelder både i forhold til koordineringsfunksjonen regionalt og i forhold til avgivelse av 
ressurs i forhandlingsdelegasjonen sentralt. 
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Koordineringsfunksjonen mellom foretakene er i hovedsak å forankre beslutninger gjort i 
underutvalg helse, gjensidig informasjonsutveksling i prosessene, kompetanseoverføring i 
lokale forhandlinger etc.  
 
Tilsvarende koordinering kan i enkelte tilfeller også gjøres mellom RHF-ene.  
 
Styre ti Helse Nord RHF har i hovedsak blitt informert om utfall av prosesser og 
forhandlinger. 
 
3.2.Rutiner for arbeidsgiverarbeid lønn i øvrige regioner 
For å forbedre forankring og øke forutsigbarheten for RHF-styret med hensyn til involvering 
av arbeidsgiversiden på dette området, ønsker vi å foreslå en plan for 2008. Denne planen er 
inspirert av hvordan styrene blir involvert i øvrige helseregioner.  
 
Helse Sør-Øst RHF har tema lønnsforhandlinger/lønnsoppgjør som fast orientering med 
jevne mellomrom i styret. Hver gang er det uten at de ansattevalgte medlemmer i styret er 
tilstede, det vil si i lukket møte. 
 
Når det gjelder reforhandling av hovedavtalen i høst, vil dette bli gitt som en orienteringssak 
som også vil bli sendt HF-ene. 
 
Hovedoppgjøret 2008 vil det bli orientert om i lukket møte i januar/februar 2008, etter at 
Spekter har jobbet ut fullmakten. 
 
I løpet av 2008 vil det også være en tematime om tariffområdet for et lukket styremøte. 
 
Organisasjonsdirektør har en arbeidsgruppe knyttet til seg bestående av tre HF-direktører. 
Vanligvis de samme som sitter i Faglig Råd Helse i Spekter. 
 
Helse Vest RHF går noe lenger med hensyn til formaliteter og forankring i styret og hos HF-
direktør. De sørger for at det foreligger skriftlige mandater/fullmakter fra styrene når det 
gjelder lokale lønnsforhandlinger. 
 
Dette skjer etter en presentasjon i styret på bakgrunn av prosessen med Spekter og 
utformingen av fullmakten. En får en tilbakemelding fra styret om hvor langt en kan gå i 
forhandlingene (fullmakt). Som oftest er denne identisk med den som blir jobbet ut i Spekter. 
Det har vært tilfeller av forskjell. 
 
En har lagt inn i oppdragsdokumentet at det skal foreligge skriftlig forhandlingsfullmakt fra 
HF-styrene til HF-direktør.  
 
RHF-et har gjennom året jevnlige presentasjoner for styret som omhandler lønn mv., og det 
vil – som i Helse Sør-Øst RHF, bli fremmet en orienteringssak i lukket møte etter 
utformingen av fullmakten med Spekter, sannsynligvis i januar/februar.  
 
For 2008 vil Helse Vest presentere analyser for lønnsutvikling samt ta i bruk en nyutviklet 
forhandlingsmodul. 
 
Helse Midt-Norge RHF legger frem orienteringssaker for styret, vanligvis adm. direktørs 
muntlige orientering i lukket møte. Dette kan være om prinsipielle forhold i tilknytning til 
lønnsoppgjøret, evaluering av det oppgjøret som har vært o. l. Styret ønsker å være orientert. 
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Helse Midt-Norge synes det er naturlig med en sak på våren, f. eks. i januar/februar om det 
forestående oppgjøret. 
 
3.3.Oppsummering av øvrige regioner 
1. Alle regionene orienterer muntlig om aktuelle lønn- og tarifftema med jevne mellomrom 

gjennom året. Orienteringen gis i lukket styremøte uten ansattevalgte styremedlemmer 
tilstede.  

2. I én region gir styret skriftlige fullmakter på både RHF- og HF nivå. 
3. Skriftlige fullmakter fra styrene er for tiden ikke aktuell politikk i de øvrige regionene. 
4. I én region har organisasjonsdirektøren en arbeidsgruppe med tre HF-direktører knyttet til 

seg som oppleves nyttig. 
5. Alle regioner planlegger en orientering til styret om det forestående hovedoppgjøret i 

etterkant av utforming av mandat i Spekter Underutvalg Helse, sannsynligvis i februar 
2008. 

 
3.4.Beslutnings- og forankringsstruktur i helseforetakene i Helse Nord 
Helseforetakene i Helse Nord har i noen grad ulike arbeidsprosesser og rutiner knyttet til sin 
beslutnings- og forankringsstruktur. Vi skal kort gå gjennom hovedtrekkene i rutinen samt 
hvordan foretakene eventuelt tenker seg endringer for 2008.  

Helseforetakene har blitt bedt om å besvare de samme spørsmålene med en kort 
sammenfatning: 

- arbeidsprosessene omkring lønnsforhandlingene 
- involvering av HF-styrene 
- hvordan dette er tenkt gjort i 2008 
 
Forespørselen ble også sendt til andre aktuelle kontaktpersoner enn foretaksdirektørene, 
personalsjefer og styresekretærer. 
 
I det følgende gjengis de svar som er mottatt. 
 
3.4.1. Helgelandssykehuset HF 
 
Arbeidsprosessene omkring lønnsforhandlingene – slik vi gjør det i dag 
• Sentral styringsinformasjon gis oss av Spekter  
• Foretaksdirektør gir forhandlingsfullmakt på bakgrunn av forslag/rientering fra 

forhandlingsleder 
• Forhandlingsutvalg innhenter innspill fra avd. direktører og øvrige ledere på 

innretning/strategier før forhandlingene 
• Beregninger av evt. sentrale tillegg kostnadsberegnes 
• Innledende møter med de forskjellige organisasjonene 
• Forhandlingene gjennomføres inkludert beregninger av tilbud/krav 
• Spekter konsulteres undervegs 
• Regionale koordineringsmøter på telefon undervegs 
• Protokoll undertegnes 
 
Involvering av HF-styret i 2007 
I år ble det oversendt en presentasjon til ledergruppen og øk.sjef den 18.5. Presentasjonen var 
laget av NAVO til bruk i HF-styrene.  
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Hvordan vil styret bli involvert i 2008 
Spekter lager en presentasjon – som i 2007 – sprer denne til HFene 
Lokal presentasjon m/utfordringer og fremdriftsplan produseres 
HF-styret informeres vha nevnte presentasjoner 
 
3.4.2. Nordlandssykehuset HF 
 
Prosesser knyttet til forhandlinger/lønnsoppgjør i Nordlandssykehuset  
Alt arbeid knyttet til forhandlinger/lønnsoppgjør (forberedelser, beregninger, forhandlinger, 
oppfølging) gjøres av personalsjef og 3 medarbeidere i Arbeidsgiverseksjonen (som er en av 
to seksjoner i personalavdelingen). Disse 4 personene utgjør også arbeidsgivers 
forhandlingsdelegasjon under forhandlingene.  
 
Forhandlingsfullmakten er delegert til personalsjefen. Fullmakten avklares med direktøren før 
forhandlingene starter. Personalsjef og leder for Arbeidsgiverseksjonen er arbeidsgivers 
forhandlingsledere og forhandler parallelt for å oppnå størst mulig effektivitet under 
forhandlingene.  
 
Før forhandlingene arrangeres forberedende møter med ledere for å finne hvilke 
områder/grupper som skal prioriteres. Prioriteringene diskuteres med sykehusledelsen før 
forhandlingene. Det arrangeres også møter med hovedsammenslutninger, evt 
enkeltorganisasjoner som har behov for det, for å avklare problemområder, prioriteringer m.v.  
 
Koordinering mellom foretakene i Helse Nord underveis i forhandlingene skjer via 
telefonmøter med Helse Nord RHF. I disse møtene deltar også representanter fra Spekter.  
 
Tidsfrister for de enkelte organisasjoner, hvem som skal forhandle sentralt og/eller lokalt o.a 
er avklart gjennom sentrale forhandlinger.  
 
Styrets involvering er begrenset til orientering om budsjettavsetning, ramme for oppgjøret, 
orientering om utfordringer og prioriteringer. Formen har variert fra orientering i styremøte til 
tosidig kontakt mellom direktør og styreleder. Styreleder har på enkelte tidspunkt blitt 
kontaktet med direktør knyttet til forhold i prosessen som har vært ansett som spesielle eller 
truende i forhold til de rammemessige forhold.  
 
Styret har ikke på noe tidspunkt vært forelagt detaljer knytta til innhold, og har heller ikke på 
noe tidspunkt gitt uttrykk for ønske om å bli involvert i detaljer i gjennomføring av 
forhandlingene.  
 
3.4.3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
Kartlegging av HF-enes håndtering av lønnsforhandlingene og involveringen av HF- styrene.  
Kort sammenfatning om  
- arbeidsprosessene omkring lønnsforhandlingene 

• Direktøren gir fullmakt til personalsjefen å føre forhandlingene for UNN 
• Personalsjefen har utpekt et forhandlingsutvalg som består av Espen M. Hauge 

(forhandlingsleder), Marit Johansen (jurist), Ståle Karlsen (personalrådgiver) og Svein 
Malvin Vatne (personaløkonomi). 

• Forhandlingsleder og evt. flere fra utvalget deltar i tariffkonferanser med Spekter 
(vinter/vår),   

• og tilsvarende i telefonkoordineringsmøtene med Helse Nord og Spekter som pågår 
ukentlig eller mer under tarifforhandlingsperioden 
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• Forhandlingsutvalget ved forhandlingsleder rapporterer til personalsjef og direktør ift 
fullmakt og avklaringer 

• Forhandlingsmøtene med fagforeningene lokalt gjennomføres i fortrinnsvis i Tromsø 
• Protokoller signeres av forhandlingsleder etter fullmakt 
• Tariffmessig etterarbeid, pottfordeling utbetaling m. m. skjer etter innarbeidede rutiner 

mellom forhandlingsutvalget, innspill fra avdelingsledere og personalservice/lønn 
- involvering av HF-styret 

• Styret har ikke vært direkte involvert i prosessene. Direktør har orientert styret om 
aktuelle og pågående tarifforhandlinger 

- Hvordan dette er tenkt gjort i 2008? 
• Planleggingen for hovedoppgjøret 2008 er ikke startet opp lokalt. 

 
3.4.4. Helse Finnmark HF 
 
Arbeidsprosesser omkring lønnsforhandlingene 
Arbeidsgivers forhandlingsutvalg består i 2007 av forhandlingsleder/juridisk rådgiver, 
økonomirådgiver og leder for seksjon for personalservice og lønn. 
I forkant av lønnsforhandlingene deltar arbeidsgivers forhandlingsleder og andre i 
forhandlingsutvalget på Spekters vårkonferanse, hvor lønnsoppgjøret er det sentrale tema. 
Etter dette fremmes en sak til foretaksledelsen hvor de signaler som er kommet fra sentralt 
arbeidsgiverhold legges frem, sammen med prognoser og anbefaling i forhold til prioritering 
av grupper/forbund. Direktøren gir rammer og fullmakter for forhandlingene lokalt. 
I forhold til organisasjonene sendes det ut lønnslister til organisasjonene for å bidra til deres 
arbeid med å klarlegge medlems- og lønnsmasse. Normalt er det lønnsjournal for mars som 
legges til grunn for dette arbeidet. 
Det innhentes videre opplysninger fra ledere på alle nivå i foretaket i forhold til hvilke 
grupper som ønskes prioritert, og det spørres også om eventuelle endringer i overenskomst 
som er ønskelig.  
I forbindelse med forhandlingene styres de lokale frister av det som er blitt avtalt mellom 
partene sentralt, mens det i forhold til økonomi og profil er foretaket som i hovedsak legger 
egne føringer på dette feltet. I forhandlingene gjøres det justeringer i forhold til de krav som 
blir fremsatt, og den lokale del av overenskomsten baseres på de sentrale deler av 
overenskomsten og tidligere fremforhandlede avtaler. 
Under forhandlingene er det tett kontakt mellom forhandlingsutvalget og administrerende 
direktør. I forbindelse med lønnsforhandlingene er det tett kontakt mellom helseforetakene i 
regionen, og det er også kontakt og støtte fra Helse Nord RHF og Spekter sentralt. 
Dersom det er sentraliserte oppgjør har foretakets forhandlingsutvalg lite med selve 
forhandlingene å gjøre, men foretaket effektuerer resultatet i etterkant via lønnssystemet.  
 
Involvering av styret 
I de senere år har styret i liten grad vært involvert i forberedelsene til lønnsoppgjøret, og 
administrerende direktør har i liten grad fått føringer fra styret i forhold til oppgjøret. Derimot 
har direktøren fått føringer fra Spekter og Helse Nord RHF i forhold til innretning, rammer og 
fullmakter for lønnsoppgjøret.  
 
Prosessen med involvering av styret før lønnsoppgjøret 2008 
Det bør legges frem en sak for styret, enten muntlig eller skriftlig, hvor det redegjøres for 
antatt prosess og rammer, herunder hvor stor lønnsvekst det er tatt høyde for i budsjettet. 
Styret bør på bakgrunn av saken gi sine føringer for lønnsoppgjøret, basert på de perspektiver 
som foreligger på det aktuelle tidspunkt, herunder det som har kommet fra sentralt hold.  
 
De ansattes representanter må ikke få tilgang til dette materialet.  
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3.4.5. Sykehusapotek Nord HF 
 
Vi har vanligvis en prosess som innebærer samarbeid og kommunikasjon både med 
sykehusapotekforetakene nasjonalt og med dere og HF-ene her regionalt. Styret har vi 
imidlertid tidligere kun involvert i form av orienteringssaker.  
 
Dialogen med sykehusapotekforetakene nasjonalt starter gjerne i januar/februar på felles 
personalsjefmøte. Der prøver vi å legge opp noen felles strategier og kanskje også en felles 
tidsplan. Når frister for lokale forhandlinger er satt i sentrale forhandlinger, så pleier vi å 
avtale en felles tidsløp som innebærer at vi prøver å gjennomføre forhandlingsprosessen 
parallelt i de fire sykehusapotekforetakene, fortrinnsvis med forhandlinger samtidig (for å 
unngå at resultatet et sted blir brukt i andre regioner) for de to store fagforeningene vi 
forhandler med.  
 
Dialogen med tillitsvalgte starter litt før de sentrale forhandlingene starter. Vi har månedlige 
dialogmøter med tillitsvalgte, og i disse snakker vi om strategier, hva vi ønsker å vektlegge.  
Vi har bare ett styremøte neste år før lønnsforhandlingene starter, og da er det naturlig å ta en 
orienteringssak om de strategier vi har diskutert både med de øvrige foretak og med 
tillitsvalgte. Da informerer vi også om de måltall vi har fått fra dere/NAVO/statsbudsjettet 
etc.- og evt om vi har satt oss noe mål i vårt foretak. 
 
Hvis forhandlingen ikke blir ferdige før styremøtet i mai, så informeres det også der og evt 
drøftes strategien videre med styret. 
 
4. Beslutnings- og forankringsstruktur sentralt  
Ved innmelding i Arbeidsgiverforeningen Spekter avgir virksomheten myndighet til 
arbeidsgiverforeningen i forbindelse med bl.a. inngåelse av tariffavtaler. Dette er regulert i 
foreningens vedtekter. 
 
Det vises spesielt til vedtektenes § 4-3, der det bl.a. fremgår at adm. direktør i Spekter leder 
foreningens forhandlinger om inngåelse eller revisjon av kollektive avtaler. Videre vises til 
vedtektenes § 6-1 tredje ledd vedrørende opprettelse av underutvalg for styret. Denne 
bestemmelsen følger vedlagt med den merknad til forslaget som lå i saken for 
generalforsamlingen i 2006 da bestemmelsen kom inn. 
 
Det foreslås at dagens formelle beslutningsstruktur for Spekter Helse, slik den følger av 
Spekters vedtekter, videreføres uendret. Dette innebærer en videreføring av ordningen med et 
underutvalg for styret slik det fremgår av vedtektenes § 6-1 tredje ledd. Det foreslås ingen 
endringer i underutvalgets sammensetning. 
 
Det er en utfordring i tilstrekkelig grad å sikre eierskap til strategi og beslutninger. Spekter 
har derfor invitert foretakene og regionene til dialog omkring forbedringer på dette området.  
Forslaget til endring skal behandles i Spekters underutvalg Helse, den 11. februar 2008.  
 
Forslaget som foreligger vil, hvis det bli vedtatt medføre: 
• Faglig råd Helse avvikles  
• Det etableres et strategi- og forhandlingsutvalg (01.01.08). 

– fem adm. direktører fra helseforetakene med personlige varamedlemmer (to fra Sør-
Øst)  

– fire HR-direktører på regionalt nivå (med samme rettigheter som øvrige medlemmer)  
– Møtene ledes av adm. direktør i Spekter  
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• Strategi- og forhandlingsutvalget skal: 

– evaluere lønnsoppgjørene i forhold til mål og strategier 
– foreslå mål og strategier for lønnsoppgjørene 
– ha ansvar for plan for gjennomføring av forhandlingene sentralt og lokalt 
– etablere andre situasjonsbestemte forhandlingsutvalg 

• delta i mekling og ha ansvar for nødvendige beslutninger 
• Beslutninger forutsettes å skje innenfor strategi vedtatt av styrets underutvalg Spekter 

Helse 
 
For å styrke eierskapet til strategi og beslutninger foreslås altså etablert et ”strategi- og 
forhandlingsutvalg”. Dette utvalget erstatter dagens ordning med ”faglig råd”. 
 
Dette vil være en ny møteplass med større vekt på strategiske diskusjoner og mindre vekt på 
avtaletekniske spørsmål. Videre foreslås at utvalget i noen tilfeller gis besluttende myndighet 
innenfor gitte fullmakter. 
 
Oppsummert vil rolle - og ansvarsfordelingen i strategi og forhandlingsutvalget bli slik: 
• Adm. direktør RHF 

– Ansvar for forhandlingene på vegne av alle foretakene som kommer inn under lov om 
helseforetak m.v. 

• Adm. direktør HF 
– Ansvar for å bringe strategier og beslutninger på dagsorden i direktørmøte 

• HR-direktør RHF 
– Forankre strategien og forhandlings- og meklingsresultatene 
– Ansvar for å sikre forankring og oppslutning blant HR-aktører i regionens helseforetak 

om strategier og beslutninger 
– Bidra til at HR-funksjonen er organisert hensiktsmessig i forhold til beslutnings- og 

forankringsbehovene i interesseorganisasjonen (ref. årshjulet) 
– Samarbeide med Spekter Helse om forhold knyttet til forankringsprosessen 
– Forberede saker til styret og direktørmøte 

 
For å synliggjøre aktivitetene over året, kan vi se for oss følgende årshjul. 
 

Årshjul

September

August

Juli Juni

Mai

April

Mars

Februar

Januar

Oktober

November

Desember

Forankre 
strategi

Forhandle
Forankre 
resultat

Evaluere

Utarbeide 
strategi

Vedta 
strategi

HR direktørene 
RHF

Styrets 
underutvalg 
Spekter Helse

Strategi- og 
forhandlingsutvalget

Strategi- og 
forhandlingsutvalget

HR direktørene 
RHF

Strategi- og 
forhandlingsutvalget

Årshjul

September

August

Juli Juni

Mai

April

Mars

Februar

Januar

Oktober

November

Desember

Forankre 
strategi

Forhandle
Forankre 
resultat

Evaluere

Utarbeide 
strategi

Vedta 
strategi

HR direktørene 
RHF

Styrets 
underutvalg 
Spekter Helse

Strategi- og 
forhandlingsutvalget

Strategi- og 
forhandlingsutvalget

HR direktørene 
RHF

Strategi- og 
forhandlingsutvalget
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5. Forankring og samhandling regionalt  
Det har vært et mål for utviklingen av avtalestrukturer innenfor helseforetakssektoren, at 
lønnsoppgjørene gradvis skal gjennomføres mer desentralisert slik at det enkelte foretak kan 
få mer kontroll over lønnsdannelsen og kostnadskonsekvensene. Dette skal igjen bidra til at 
lønnsoppgjørene i større grad kan bygge på det enkelte fortaks økonomi og 
produktivitetsutvikling. 
 
Det er et faktum at kostnadskontrollen på det enkelte helseforetak blir mer krevende med 
sentraliserte oppgjør. Hovedbegrunnelsen er at lønnsglidning og overheng er sentrale 
størrelser og ikke tar hensyn til lokale ulikheter. 
 
Noe av utfordringen med oppgjørene fra arbeidsgiver ståsted, er å legge opp til prosesser hvor 
en sikrer forankring og felles forståelse av den forhandlingsfullmakt som blir gitt samtidig 
som det enkelte foretak benytter anledningen til å kompensere og finne løsninger for særpreg 
og spesielle utfordringer som del av oppgjøret.  
 
Hvordan organiserer vi prosessene i Helse Nord? 
Det er viktig at de enkelte foretak legger ned et arbeid som premissgiver for strategi i forhold 
til lønnsoppgjør, i første omgang vårens hovedoppgjør. Det bør organiseres en bredt anlagt 
prosess hvor det sikres en forankring og ansvarliggjøring av helseforetakenes foretaksdirektør, 
personalsjef og økonomisjef i tillegg til de forhandlingsansvarlige. Det er en kritisk faktor for 
suksess at denne prosessen organiseres som en ”nedenfra og opp – prosess” i forhold til 
Spekter.  
 
De forankrings – og samhandlingsarenaer en har regionalt er: 
- Helse Nord RHF – styret/HF - styrene 
- AD-/direktørmøtet 
- Personalsjefmøtet 
- Tariffnettverk (foreslås opprettet) 
 
Adm. direktør foreslår at det etableres en mer formalisert rutine for informasjon- og 
strategidiskusjoner i helseforetakenes styrer og at det i neste omgang blir en omforent 
forhandlingsstrategi i regionen som blir kommunisert til de som skal gjennomføre 
forhandlingene/forhandlingsutvalget. Dialog og fremlegg til styret/styrene blir tilpasset i 
forhold til om en er i sentrale eller lokale forhandlingsløp. 
 
Det legges en årlig plan for rapportering/fremlegg av styresaker. Styrene etterspør 
statusrapporter og innspill fra administrasjonen ved behov utover de planlagte saker. Adm. 
direktør foreslår i første omgang en plan for involvering av RHF-styret, med en anbefaling om 
gjennomgående oppfølging av foretaksstyrene. 
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En tentativ plan kan være: 
 
Plan for orientering om lønn, tariff og forhandling i 2008 
RHF/HF-styremøte: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Behandling av Beslutnings- 
og forankringsstruktur 

 
 

X           

Presentasjon og dialog om 
hovedutfordringene, 
retningene, strategier, 
forhandlingsfullmakt og   
samhandling med 
helseforetakene. 

   
 
 

 
 
 

X 

        

Underveisinformasjon og 
dialog med styret om forløpet 
i hovedoppgjøret. 
Anslagsvise tidspunkt. 

     
X 

   
X 

  
 

  

Orientering om sluttresultatet 
av hovedoppgjøret i 2008  

          
X 

  

Eventuelle bestillinger fra 
styret; 

            

- tematimer             
- analyser             
- evaluering av organisering 
og struktur 

            
X 

- annet?             

  
Koordineringsfunksjonen ved Helse Nord RHF forsterkes og videreutvikles. Det foreslås at 
det etableres et tariffnettverk med mandat gitt av regionens personalsjefer. Hensikten med og 
mandatet for tariffnettverket er bl. a.: 
- Understøtte helseforetakenes/regionens samlede medlemsaktiviteter innen Spekter i 

tilknytning til lønns- og tariffspørsmål.  
- Bistå i utvikling av innspill i forkant av sentrale forhandlinger om overenskomster og 

Hovedavtalen, samt oppsummere erfaringene fra prosess og innhold etter forhandlingene. 
- Utveksling av lokale overenskomster, særavtaler og lønnsstatistikk. 
- Utvikle og fremme generell debatt om policy og strategier innen lønns- og tariffområdet. 
 
Aktuell sammensetning av tariffnettverket: 
- En deltaker fra hvert helseforetak samt leder fra Helse Nord RHF. Deltakerne fra hver 

virksomhet utnevnes av virksomhetens personalsjef. Det er enighet om at det fortrinnsvis 
bør være forhandlingsleder eller tilsvarende fagperson, dvs. den som har fagansvar for 
helseforetakets lønnsforhandlinger og tariffrettslige oppfølginger i det enkelte foretak.  

- Når temaene på møtene tilsier dette inviteres også representant for Spekter. 
- For øvrig tilknyttes ad hoc kontakt med helseforetakenes fagmiljø for lønns- og 

personalsystemet, forhandlingsmodulansvarlige etc. 
 
Ledelse, organisering og oppgaver for tariffnettverket: 
- Tariffnettverket ledes av Helse Nord RHF.  
- Det gjennomføres minst et møte pr halvår for å ivareta nettverkets generelle oppgaver. 

Videre gjennomføres møter/telefonkonferanser etter behov tilpasset kjøreplaner for de 
enkelte forhandlingsaktivitetene. Det skrives korte referat fra møtene som distribueres til 
nettverkets deltakere og personalsjefene.  

 
Oppgaver: 
- I tillegg til å ivareta hensikten med nettverket skal det hvert år lages en kort statusrapport. 
- Det forutsettes at personalsjefmøtet i Helse Nord til enhver tid kan gi spesifikke oppgaver 

til nettverket. 
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Ved utgangen av 2008 vil personalsjefmøtet i Helse Nord foreta en evaluering av hele 
modellen, spesielt med fokus på resultatet av lønnsforhandlingen. Eventuelle endringer i 
organisering mv vil forelegges styret. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Det fremlagte forslag til beslutnings - og forankringsstruktur tariffområdet i Helse Nord tas til 
etterretning. 
 
 
Bodø, den 25. januar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 08 
 

 

STYRESAK 10-2008  INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 1/07:  
 VERN AV TAUSHETSBELAGTE  
 OPPLYSNINGER I PASIENTJOURNAL- OG  
 RØNTGENSYSTEMER I FORETAKSGRUPPEN,  
 OPPFØLGING AV STYRESAK 74-2007 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 22. august 2007 styresak 74-2007 
Internrevisjonsrapport nr. 1/07: Vern av taushetsbelagte opplysninger i pasientjournal- og 
røntgensystemer i foretaksgruppen. Styret fattet følgende vedtak:  
 
1. Internrevisjonsrapport nr 1/07: ”Vern av taushetsbelagte opplysninger i pasientjournal- 

og røntgensystemer i foretaksgruppen” tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt 3.3. 
 
3. Styret ber om senest ved årsskiftet 2007/2008 å bli orientert om utviklingen i de 

problemstillinger som tas opp i rapporten. 
 
I rapportens pkt. 3.3 var følgende omtalt:  
Internrevisjonen ser det som vesentlig at Helse Nord RHF følger nøye med i den videre 
utviklingen knyttet til de tema som er behandlet i denne rapporten, og at RHF-et bidrar til at 
tilfredsstillende løsninger blir tatt i bruk ved alle helseforetak i regionen så snart som mulig. 
Oppfølgingen vil omfatte følgende: 
 
Helse Nord RHF må fortsette å øve trykk på DIPS ASA om å finne tilfredsstillende løsninger 
på de ikke innfridde krav i brevet av 20. oktober 2005. 
 
Spørsmålet om foretakene har etablert rutiner og tiltak som kompenser for svakhetene i 
pasientjournalsystemet må følges opp. Dersom risikoen for brudd på lovgivningens krav til 
vern av taushetsbelagte helseopplysninger viser seg å være høyere enn hva man kan 
akseptere, må det tas initiativ for å få helseforetakene til å treffe ytterligere tiltak.  
 
Ved de foretak/sykehus som fortsatt ikke har tatt i bruk DIPS versjon 4.0 bør Helse Nord 
RHF holde seg orientert om fremdriftsplan og fremdrift i arbeidet, og om nødvendig bidra til 
at problemer knyttet til implementeringen blir løst.  
 
Helse Nord RHF må holde seg løpende orientert om arbeidet med lukking av de avvik 
Datatilsynet har påpekt, inklusive implementering av nye elektroniske løsninger for 
røntgeninformasjon i foretaksgruppen, og vurdere om fremdriften i arbeidet er 
tilfredsstillende. 
 
Utredning 
Internrevisjonen påpeker i sin rapport flere punkter hvor det ønskes en tett oppfølging fra 
Helse Nord RHF ovenfor leverandører og helseforetak. I det følgende gis en kortfattet status 
over disse. 
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1. Vedrørende manglende leveranser fra DIPS ASA 
Helse Nord RHF har fortsatt å øve påtrykk på DIPS ASA etter at internkontrollen har levert 
sin rapport. I rapporten var det vist til et brev til DIPS datert 20.10.205 hvor punktene 7, 11 og 
14 ikke var levert. Punkt 15 var delvis levert.  DIPS har nå bekreftet følgende leveranser i 
versjon 4.1: 
 
Pkt 7 og Pkt. 11:   
Dette er tilgjengelig i 4.1 ved Rapport D-8124 – Pasienter jeg er journalansvarlig for 
og Rapport D-8126 - Blålysbruk - Pasienter jeg er journalansvarlig for 
 
Pkt. 14:  
Saken er avsluttet og funksjonalitet tilgjengelig i 4.1 ved nytt oppsettparameter (5106): 
 
Pkt 15: 
 Det er tilgjengelig funksjonalitet for sperring på: 
Sperre enkeltdokumenter 
Sperre journalgruppe 
Sperre journalen med gitt fra- og tildato 
 
Ønsket tilbakemelding fra Helse Nord på pkt 15: 
Det er vurdert slik at det nok bør bli mulig å legge inn et notat i en journal som er sperret selv 
om det ikke er satt tildato for sperringen, men dette er ikke gjort ennå. DIPS ASA ber om 
tilbakemelding fra Helse Nord om dette må til for å dekke behovet for sperring.  
 
Versjon 4.1 er nå installert som pilot ved Stokmarknes sykehus, og videre utrulling 
gjennomføres når denne viser seg å være driftsstabil.  
 
Vedrørende tilbakemelding til DIPS ASA på punkt 15. gjennomføres dette når versjon 4.1 er 
installert ved helseforetakene og man får gjennomført en vurdering av den funksjonaliteten 
som nå er tilgjengelig. Denne vurdering vil gjennomføres av de 
informasjonssikkerhetsansvarlige ved helseforetakene, og prosessen er igangsatt. 
 
De punktene som beskrives i rapporten fra internrevisjonen vurderes som levert fra 
leverandørens side. Når versjon 4.1 er installert må de informasjonssikkerhetsansvarlige ved 
helseforetakene gjennomføre ytterligere vurderinger av hvorvidt funksjonaliteten er god nok. 
Dette er imidlertid en del av de løpende vurderinger som utføres knyttet til bruk av systemet. 
 
2. Har foretakene etablert rutiner og tiltak som kompenserer for svakhetene i 

pasientjournalsystemet? 
Helse Nord RHF har behandlet dette spørsmålet i direktørmøtet høsten 2007 og det er gitt 
klare føringer på at helseforetakene skal gjennomføre nødvendige risiko og sårbarhetsanalyser 
(ROS) på de systemer som innholder pasientsensitiv informasjon. Dette kravet er forsterket i 
styringsdokumentet til helseforetakene for 2008 hvor følgende krav til rapportering er 
foreslått: Helseforetakene skal innen 1.mai 2008 ha gjennomført ROS analyse på samtlige 
systemer som innholder sensitiv informasjon. 
 
De ROS analyser som gjennomføres er virkemiddelet og anbefalt fremgangsmåte for 
avdekking av hva som er akseptable risiko knyttet til denne type systemer. I ROS analysen vil 
korrigerende tiltak også være beskrevet. 
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3. Ved de foretak/sykehus som fortsatt ikke har tatt i bruk DIPS versjon 4.0 bør Helse 

Nord RHF holde seg orientert om fremdriftsplan og fremdrift i arbeidet. 
Status pr. 18. januar 2008 er som følger:  
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Tromsø, Narvik, Harstad): 4.0.1.7, forestående 

oppgradering til 4.0.2.6 
- Nordlandssykehuset Bodø: 4.0.1.7, forestående oppgradering til 4.0.3 
- Nordlandssykehuset Vesterålen: 4.1.1.1  
- Nordlandssykehuset Lofoten: 4.0.1.7 
- Helgelandssykehuset Mo: 4.0.2.6 
- Helgelandssykehuset Mosjøen: 4.0.2.4 
- Helgelandssykehuset Sandnessjøen: 4.0.2.6 
- Helse Finnmark Hammerfest: 4.0.1.7, ferdig testet 4.0.3. Oppgradering innen kort tid. 
- Helse Finnmark Kirkenes: 4.0.1.7, ferdig testet 4.0.3. Oppgradering innen kort tid        
 
4. Helse Nord RHF må holde seg løpende orientert om arbeidet med lukking av de 

avvik Datatilsynet har påpekt, inklusive implementering av nye elektroniske 
løsninger for røntgeninformasjon i foretaksgruppen, og vurdere om fremdriften i 
arbeidet er tilfredsstillende. 

I forhold til pålegget fra Datatilsynet som internkontrollen viser til i sin rapport finnes 
følgende status.  
 
Helse Nord har anskaffet en elektronisk løsning for sikker utlevering av sensitiv informasjon 
mellom helseforetaklene i regionen. Denne løsningen er nå under innføring ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, hvor de andre helseforetakene implementeres 
forløpende. Løsningen skal benyttes for lukking av det avviket som er beskrevet av 
Datatilsynet knyttet til utlevering av pasientinformasjon for røntgen mellom helseforetak.. I 
denne saken vises det til den siste korrespondansen mellom Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Datatilsynet, hvor Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal rapportere status 
til Datatilsynet senest 1. februar 2008 for lukking av avviket.  
 
Helse Nord RHF mener som Universitetssykehuset Nord-Norge HF at den valgte løsningen er 
i tråd med dagens lovverk og at avviket vil lukkes helt i tråd med Universitetssykehuset Nord-
Norge HF’s brev til datatilsynet datert 17. september 2007. 
 
Vurdering 
Adm. direktør mener at de forhold som internkontrollen har påpekt håndteres korrekt. 
Imidlertid burde ROS-analyser vært gjennomført allerede på nåværende tidspunkt. At 
helseforetakene i regionen ikke har gjennomført denne type risikovurdering sees på som en 
gjennomgående svakhet og ikke i tråd med dagens lover og forskrifter. Helse Nord RHF vil 
derfor fortløpende følge opp dette avviket og se til at de nødvendige analyser gjennomføres i 
tråd med frist beskrevet i styringsdokumentet til helseforetakene. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Bodø, den 25. januar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Korrespondanse mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og  
 Datatilsynet – brev av 13.9.2007 og 17.9.2007 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008 200800112 -1 132 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 11-2008  OPPNEVNING AV REVISJONSKOMITÉ I HELSE 
NORD RHF 

 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Formål/sammendrag 
I foretaksmøte, den 24. januar 2008 ble det oppnevnt nytt styre i Helse Nord RHF. I samme 
foretaksmøte ble det også vedtatt å endre navn på styrets kontrollkomité til ”styrets 
revisjonskomité”.  
 
Denne saken er en oppfølging av foretaksmøtet med hensikt å få oppnevnt ny revisjonskomité 
etter endringene i styrets sammensetning.  
 
Bakgrunn/fakta 
I styresak 88-2005 Kontrollkomité Helse Nord RHF – oppnevning ble det for første gang 
oppnevnt kontrollkomité i Helse Nord RHF. Komiteens medlemmer ble valgt blant de 
eieroppnevnte styrerepresentanter, i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets 
forutsetning i foretaksprotokollen fra januar 2005.  
 
I foretaksmøtet den 25. januar 2006 slo Helse- og omsorgsdepartementet fast at også 
ansattevalgte styremedlemmer kan oppnevnes til kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens 
instruks ble endret i styresak 28-2006 Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF– 
endring i overensstemmende med dette.  
 
Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i styresak 110-2006 Oppnevning av 
kontrollkomité i Helse Nord RHF:  
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av kontrollkomiteen med virkning 

fra 1. januar 2007: 
 

Grete Bang 
Terje Olsen 
Trude Husjord 
Stig-Arild Stenersen, vararepresentant (fastmøtende) 
 

2. Grete Bang velges som leder for kontrollkomiteen. 
 
I styresak 114-2007 Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF – endring ble instruksen 
brakt i samsvar med vedtaket i styresak 110-2006, ved at pkt. 3 første punktum ble endret til: 
”Styret velger tre medlemmer og ett fast møtende varamedlem til kontrollkomiteen, blant styrets 
medlemmer.”  
 
Etter oppnevning av nytt styre i Helse Nord RHF i foretaksmøte, den 24. januar 2008 må ny 
revisjonskomité oppnevnes blant styrets medlemmer. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 

virkning fra 6. februar 2008: 
 

NN 
NN 
NN  
NN (fast møtende varamedlem) 

 
2. NN velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
 
Bodø, den 25. januar 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008 200800016-6 012 
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Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 12-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Regnskap 2007 – foreløpig 

Sakspapirene ettersendes. 
4. Lokalsykehusstrategi – prosess  

Sakspapirene ettersendes. 
5. Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – evaluering  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 25. januar 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401  
 

 

STYRESAK 12-2008/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Lars Vorland, tlf. 75 51 29 10 
 

 

STYRESAK 12-2008/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 12-2008/3  REGNSKAP 2007 – FORELØPIG 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008  
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 12-2008/4  LOKALSYKEHUSSTRATEGI – PROSESS 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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STYRESAK 12-2008/5  FØDETILBUDET/SOMMERTURNUS I HELSE NORD 
 SOMMEREN 2007 – EVALUERING 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
1. Bakgrunn 
I styremøte, den 18. juni 2007 ble det bedt om en muntlig orientering om fødselsomsorgen/ 
ferieavviklingen i Helse Nord sommeren 2007. I påfølgende styremøte ble orienteringen fulgt 
opp med ønske om en evaluering av fødselsomsorgen/fødetilbudet.  
 
Evaluering av fødetilbudet sommeren 2007 har hatt forskjellig fremdrift i de to helseforetak 
som har hatt ”avvikende” tilbud fra ”normaltilbudet”, nemlig Helgelandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset i Nord-Norge. 
 
Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har ikke avveket sitt fødetilbud sommeren 
2007 i forhold til tidligere år. De vil derfor ikke bli spesielt omtalt i forhold til dette tema. 
 
Helseforetakenes forankring av fødetilbudet sommeren 2007, for de som har hatt et endret 
opplegg, er gjort i følgende styresaker; 
 
- Helgelandssykehuset HF: sak 56/2006 Budsjettdokument 2007 
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF: styremøtet 28.02.07 
 
Helgelandssykehuset HF har behandlet evaluering av saken i sitt styre i flere omganger, sak 
57, 70 og 79/2007, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF drøfter saken i ledermøte, 
den 30. januar 2008.  
 
I styremøte Helse Nord RHF, den 22. august 2007 ble det presisert at ”Evalueringen skal 
inkludere bruk av personal og godkjenning av turnusplanene etter AML’s bestemmelser”. 
 
Alle helseforetakene ble derfor bedt om å redegjøre for om turnusplanene var signert i 
henhold til regelverket. I tilfelle de ikke var undertegnet, skulle helseforetakene gi en 
begrunnelse for forholdet. Videre skulle helseforetakene redegjøre for tiltak som var planlagt 
gjennomført for ikke å komme i tilsvarende situasjon sommeren 2008. 
 
2. Fødetilbudet ved de enkelte helseforetak i Helse Nord, sommeren 2007 
 
2.1.Helgelandssykehuset HF 
Fødetilbudet i Helgelandssykehuset HF ble samlet på ett til to steder i sommerferieperioden. 
Mo i Rana og Sandnessjøen hadde stengt fire uker hver, samt fødestuene i Brønnøysund og 
Mosjøen hadde det samme. 
 
Konkret ble opplegget slik: 
 
Fødeavdelingen i Sandnessjøen stengte for inntak av pasienter mandag, den 25. juni 2007 – 
kl. 08.00. De hadde fortsatt åpent for de som da var i fødsel og for barsel til onsdag, den 
27.juni 2007 – kl. 16.00. De åpnet igjen mandag, den 23. juli 2007 – kl. 08.00. 
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Fødestua i Mosjøen stengte, den 9.juli 2007 – kl. 08.00 og åpnet igjen, den 6.august 2007 – kl. 
08.00. 
 
Fødeavdelingen i Mo i Rana stengte for inntak mandag, den 23. juli 2007 – kl. 08.00. De 
hadde fortsatt åpent for de som var i fødsel og barsel til onsdag, den 25. juli 2007 – kl. 16.00. 
De åpnet igjen mandag, den 20.august 2007 – kl. 08.00. 
 
Fødestua i Brønnøysund stengte mandag, den 23. juli 2007 og åpnet igjen mandag, den 20. 
august 2007.  
 
For nærmere detaljer, vises til vedlegg. 
  
2.2.Nordlandssykehuset HF 
I forbindelse med planlegging av hovedferieavviklingen for 2007 ble fødetilbudet særskilt 
vurdert og regnet på i forhold til ev. stenging/sammenslåing hva angår Lofoten og Vesterålen. 
Nordlandssykehuset HF kom til at det var uhensiktmessig å stenge i Vesterålen.  
 
Når det gjelder Lofoten ble besparelsen ved ev. stenging så liten, sett opp mot reisutgifter og 
ev. følgetjeneste, at en besluttet å beholde tilbudet åpent.  
 
Ferieavvikling ble således planlagt på vanlig måte.  
 
2.3.Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Når det gjelder åpningstider for fødeinstitusjoner som hører under Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF var situasjonen sommeren 2007 følgende: 
 
- Fødeavdelingen Narvik var stengt f.o.m. 17. juli 2007 t.o.m. 12. august 2007. I denne 

perioden fødte 17 kvinner fra Narvikområdet ved fødeavdelingen i Harstad, tre ved 
fødeavdelingen i Tromsø. Det var ingen transportfødsler.  

 
- Fødeavdelingene i Tromsø og Harstad og fødestuene i Nord-Troms (Sonjatun) og Midt-

Troms (Finnsnes) var alle åpne hele sommeren. 
  
2.4.Helse Finnmark HF 
Helseforetaket har meldt tilbake at de har hatt det samme fødetilbudet i sommer som i resten 
av året. 
 
2.5.Vurdering 
Generelt kan en anføre at både ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Helgelandssykehuset HF var det mobilisering og stor medieoppmerksomhet knyttet til 
tiltaket. Dette bidro også til at Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet 
engasjerte seg. Et fremtidig opplegg bør ta hensyn til denne erfaringen.  
 
Helgelandssykehuset HF 
Det vises til vedlegg II vedrørende ferieopplegget i Helgelandssykehuset HF. Resultatet av 
stenging av elektiv virksomhet i åtte uker og stengt fødetilbud alternerende i fire uker ble at 
420 pasienter ble rammet av stengt elektivt tilbud og 52 fødende ble berørt av det stengte 
fødetilbudet. 
 
Ekstern og intern evaluering av opplegget ble gjennomført. Ingen alvorlige hendelser og 
tilfredsstillende gjennomføring ble rapportert. 
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Flere senger og høyere bemanning enn planlagt var resultatet, av faglige og praktiske grunner.  
 
Isolert sett bidro stengning av fødetilbudet til et positivt økonomisk bidrag på kr. 600.000,- 
Imidlertid viste den økonomiske evalueringen av hele opplegget at en fikk redusert 
kostnadene med 2,6 mill i forhold til 2006, mens inntektstapet var hele 3,4 mill. 
 
Det var altså feriestengning av den elektive virksomheten som var hovedårsaken til det svake 
økonomiske resultatet. 
 
For sommeren 2008 har styret i Helgelandssykehuset HF, den 14. desember 2007 ved 
behandling av styresak 79/2007 Budsjettdokument 2008, vedtatt følgende: 
 
Fødestuen i Brønnøysund stenges i 4 uker som de siste 3 somrene. Fødestuo i Mosjøen holdes 
åpen, men pålegges å dekke inn bemanningsbehovet ved årsturnus. Dette alternativet 
representerer en besparelse på kr. 600.000,- ift. Alternativ 1. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Selve sommerstengningen i Narvik gikk greit fra en faglig synsvinkel og på en faglig 
forsvarlig måte, sier helseforetakets egenevaluering, jfr. vedlegg III. 
 
Den økonomiske besparelsen ble beregnet til ca. kr. 400.000,-, vesentlig grunnet reduserte 
utgifter en har for jordmødre og leger ved UNN, Narvik. 
 
Kvinneklinikken i Narvik gir innspill på at om tilsvarende opplegg skal gjentas, bør 
beslutningen tas tidlig slik at en gjennomføring kan planlegges godt. 
 
Det foreslås også en jordmorberedskap for konsultasjon samt ledsagertjeneste ved transport. 
Stengning kan også berettiges ut fra en situasjon hvor det er vanskelig å få kompetente vikarer 
for jordmødre og leger i ferieperioden. 
 
3. Bemanningsbruk og sommerturnus 
Når det gjelder helseforetakenes ferieavvikling generelt og bruk av personal, tar vi med alle 
fire helseforetakene. Her har vi bedt helseforetakene redegjøre for godkjenning av 
sommerturnus samt få oversikt over begrunnelse for eventuell manglende godkjenning samt 
tiltak for å unngå å komme i tilsvarende situasjon sommeren 2008. Helse Nord RHF har fått 
rapportert følgende. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF hadde sommeren 2007 drøftet og fått signert drøftingsprotokoller 
ved alle enheter. Ved sykehuset i Sandnessjøen ble det imidlertid inngått en særavtale med 
NSF som ble svært kostbar. Denne særavtalen var en forutsetning for å få på plass signert 
sommerturnus. 
 
For sommeren 2008 har sykepleiefaglig råd og tillitsvalgte allerede tidlig i januar startet 
arbeidet med opplegg for neste sommer. Dette for å være i forkant i forhold til uenighet om 
sommerturnusen.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF fikk etter en lang og krevende prosess godkjent alle 
sommerturnusplaner for sommeren 2007. Prosessen var så krevende at en for neste sommer 
allerede en god stund før jul startet prosessen med å utarbeide nye retningslinjer for 
ferieturnus samt startet opp prosessen med planlegging av ferieturnusen for 2008. Det var 
viktig å være tidlig ute slik at en fikk inn en forutsigbarhet for partene.  
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Utfordringen er bl. a. å få tilstrekkelig kvalifisert personell. Helseforetaket ønsker å legge opp 
til arbeidstakervennlige retningslinjer, men har i år vært nødt til å be avdelingslederne vurdere 
behovet for å gå utover de vanlige 9 uker som ferieavviklingsperioden strekker seg over. 
 
Rutinene for planlegging av sommerturnus er lagt i kvalitetssystemet DocMap, se vedlegg IV.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Planleggingen av sommerferieravviklingen startet som de øvrige år allerede ultimo januar/ 
primo februar 2007. Føde/barsel har vært så heldige de fleste år at de har fått kjente vikarer 
som har vært 2 til 3 uker sammenhengende om sommeren. Dette var annerledes sommeren 
2007, samt at det var umulig å få vikarer fra byrå. Det er også blitt slik at det er en 
konkurranse med sykehusene sørpå om vikarer - og det avgjørende er oftest at de får betalt 
bopel under vikaroppholdet sørpå (det gjelder spesielt sykehus på Sørlandet og i 
osloområdet). 
 
Turnusplanen for sommeren 2007 ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø ble ikke 
signert av tillitsvalgte. Årsaken til dette var at det manglet personelldekning for svært mange 
vakter. Ved hovedferiestart manglet det nærmere 130 jordmorvakter ved føde-barsel. Det 
manglet vikarer for de øvrige personellgruppene også. 
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad og Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 
var turnus underskrevet av tillitsvalgte. 
 
I løpet av januar sendes det ut brev med tilbud om sommerferievikariat til de vikarene 
avdelingen ønsker tilbake. 
 
Sommerturnus som ikke var godkjente: 
• Nyfødt intensiv, Føde/barsel, Nevrokirurgien og Intensiv hadde udekte vakter 
• Hjerte/lunge/kar underskrevet 5/7 pga. to søndager på rad etter avtale med ansatte samt 

fravær av tillitsvalgte. 
• Oppvåkningen planlagt frem til 1.september, hvor to vakter udekt på høsten pga. ikke 

avklart med vikaren. Personalet meget fornøyd med turnus. 
 
Planer/strategier for 2008: 
Den overordnete driftsplan for 2008 er drøftet med foretakstillitsvalgte, den 18. desember 
2007. 
 
I det videre arbeid ønsker Universitetssykehuset Nord-Norge HF å samarbeide med 
tillitsvalgte for å sikre en forsvarlig og lovmessig turnusplan. I dette arbeidet vil en se på 
prinsippene bak turnusarbeid for å unngå misforståelser og konflikter. 
 
Helse Finnmark HF 
For sykepleietjenesten i Hammerfest var alle turnuser signert av partene. Det samme gjelder 
for akuttavdelingen og øvrige avdelinger med endringer i turnus for sommerferieavviklingen. 
Det har vært en del uro i helseforetaket pga. sykefravær og ikke besatte stillinger. 
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Kirkenes sykehus Ferieturnus godkjent av begge parter ferien sommer 2007: 
 
Avdeling Sykepleietjenester: 
- føde/gyn avd - ok 
- medisinsk avd - ok 
- kirurgisk avd - ok 
- med pol - ok 
- kir pol gyn pol ok 
 
Akuttavdelingen: 
- intensiv - ok 
- operasjon - ok 
- anestesi - ok 
- luftambulanse - ok 
 
Rehabilitering: 
- Fys-med/Rehabilitering – ok (sommerstengt) 
 
Assistentleger og turnuslegene kirurgisk avdeling - ok 
 
Assistentleger og turnuslegene medisinsk avdeling - ok 

  
Vurdering 
Sommeren 2007 var det gjennomgående krevende å få lagt sommerturnusen. En opplever 
knapphet på vikarer og økt konkurranse med helseforetak andre steder i landet. I noen grad 
opplevdes også uenighet om roller i planleggingen av sommerturnusen, og noen helseforetak 
melder at de i stor grad måtte ta i bruk arbeidsgivers styringsrett. 
 
Helseforetakene synes å ha tatt konsekvenser av sine erfaringer, da de fleste er tidlig ute i år 
med å legge ny turnus for sommeren 2008. 
 
Det vil likevel i dialog med helseforetakenes personalsjefer bli satt fokus på saken og vurdert 
om det for eksempel er behov for opplæring av ledere og tillitsvalgte i forståelsen av partenes 
roller og myndighet i tilknytning til planlegging av turnus. 
 
4. Konklusjon 
Fødselsomsorgen/ferieavviklingen i regionen sommeren 2007 var utfordrende både 
gjennomføringsmessig og mediemessig. Evalueringen viste likevel at gjennomføringen ble i 
gjort på en forsvarlig og i hovedsak på en tilfredsstillende måte. 
 
Helse Nord RHF mener imidlertid at turnusplaner skal være godkjent av partene etter AML’s 
bestemmelser. Dette mener også helseforetakene og tar sikte på at dette i 2008. 
 
 
 
Vedlegg 
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Vedlegg 1 

Foretakets Informasjons / 
Sykepleiefaglige sjef      
       

     

 
 
Til: 
Kommuner på Helgeland v/ ordfører  
Primærleger i Foretaksområdet 
Privatpraktiserende almennleger i Foretaksområdet 
Kommunejordmødre i Foretaksområdet 
 
 
Deres ref.:  Vår ref.:  Sted / Dato: 
      RE Mo i Rana, 25.01.2008 
 
 
Sommerferieavvikling i Helgelandssykehuset HF 
 
Den økonomiske situasjon for Helgelandssykehuset HF – er meget utfordrende, og av en slik størrelse 
at vi som helseforetak ser det som nødvendig å gjennomføre tiltak som også vil ha konsekvenser for 
kommunene på Helgeland. Kravet fra vår eier om økonomisk balanse, er ufravikelig. Som oppfølging 
av det, har også styret i Helgelandsykehuset HF, fattet følgende vedtak i møte 14-15 desember 2006: 
 
56/2006: Budsjettdokument 2007. 
Vedtak: 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF gir sin tilslutning til hovedtrekkene i vurderingene og vedtar de 
tilrådde forslagene i det framlagte budsjettdokumentet for 2007. 
 
2. Styret viser samtidig til de enstemmige vedtakene i budsjettsakene 46/2006 og 04/2006 gjengitt i 
dette saksframlegget og ber eier ta hensyn til dette. Styret i Helgelandssykehuset HF vil understreke 
at Helgelanssykehuset ikke kan komme i økonomisk balanse uten tilførsel av nye midler. Vi viser til 
tidligere vedtak hvor vi påpekte viktigheten av at arbeid med ny inntektsfordelingsmodell ble iverksatt 
snarest mulig. Styret ber styreleder og foretaksdirektør drøfte dette i eget møte med Helse Nord. 
 
3. Styret ber om månedlig rapportering for utviklingen av - og konsekvensene av de foreslåtte tiltak. 
 
 
Utfordringene i underskuddsproblematikken ligger på flere områder, noe vi også tidligere har tatt opp 
og orientert om, i møte med kommuner i nedslagsfeltet. Vårt mål og krav er allikevel å bringe 
sykehusenhetene i økonomisk balanse i 2007. 
For å kunne imøtekomme disse kravene, og samtidig unngå permanente nedstenginger av funksjoner 
innen våre sykehusenheter - vil dette få konsekvenser for årets sommerdrift. 
 
Helgelandssykehuset vil for sommeren 2007 – med virkning fra uke 26 : 25. juni – uke 34 : 
20. august, ha følgende drift: 
 
• Stenging av all elektiv virksomhet over 8 uker med bare mottak av øyeblikkelig hjelp samt felles 
sengeposter for medisinske og kirurgiske pasienter i Mo i Rana og Sandnessjøen. 
 
• Stenging av fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen samt fødestuen Mosjøen og 
Brønnøysund, alternerende 4- ukers perioder. 
 
• Stenging av kirurgisk dagbehandling i Mosjøen i 4 uker og kun ø-hjelp ved medisinsk avdeling 8 uker  
• Dette krever en tidlig og nøye planlegging i samarbeid med primærhelsetjenesten i nedslagsfeltene. 
 
• Målet er at dette skal gi en besparelse på 8,0-10,0 mill. kr. 
 
  
Konsekvenser: 

• Akuttberedskap på Helgeland, sommeren 2007: 
Det vil hele sommeren være akuttberedskap, ved samtlige enheter i helseforetaket, Mo i Rana – 
Mosjøen og Sandnessjøen hele perioden på 8 uker. 
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• Kun Ø-hjelp: 
Dette vil innebære at alle pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, vil få dette på samtlige 
enheter på Helgeland. Pasienter som innen disse 8 ukene må behandles for å begrense fare for 
øyeblikkelig hjelp eller rask utvikling av sykdom / skade, vil få tilbud om behandling. 

 
• Ingen elektiv virksomhet 
Dette innebærer at alle pasienter på ventelister, blir forskjøvet til enhetene er i full drift, etter 20. 
august 2007. 

 
Fødepasienter på Helgeland sommeren 2007: 
Fødselstallet for Helgeland var 716 fødsler i 2006. Fødselstallet er ikke stort for en fødeavdeling - sett i 
landssammenheng for fødeavdelinger.  
I forbindelse med den alternerende stenging, vil antallet senger og bemanning tilpasses forventet 
fødseltall for den åpne fødeavdelingen. Det samme gjelder for ventemuligheter i forkant av fødsel. Ved 
hjelp av undersøkelser i svangerskapet, vil forventet fødselstall kunne være relativt oversiktlig i god tid. 
Kommunikasjon med primærhelsetjenesten, og den enkelte gravide via brev og kontakt med 
sykehuset, er en prioritert oppgave for foretaket. Hver enkelt gravid vil få eget brev med nærmere 
informasjon fra helseforetaket, om hvordan de skal forholde seg og hvilke muligheter som gies i 
perioden. 
Fødetilbudet i foretaket vil bli samlet på ett – til 2 steder i sommerferieperioden. Mo i Rana og 
Sandnessjøen vil ha stengt 4 uker hver, og fødestuene i Brønnøysund og Mosjøen det samme. Dette 
vil i praksis innebære noe lengre reiseavstand for enkelte i perioden.  
 
Sommerstengingen blir gjennomført etter følgende opplegg: 
 
Fødeavdelingen i Sandnessjøen stenger for inntak av pasienter mandag 25.juni kl 0800. De har 
fortsatt åpent for de som da er i fødsel og for barsel til onsdag 27.juni kl 16.00. De åpner igjen 
mandag 23. juli kl 08.00. 
 
Fødestuo i Mosjøen stenger 09.juli kl 0800 og åpner igjen 06.august kl 08.00. 
 
Fødeavdelingen i Mo i Rana stenger for inntak 23.juli kl 08.00. De har fortsatt åpent for de som 
er i fødsel og barsel til onsdag 25.juli kl 16.00. De åpner igjen mandag 20.august kl 08.00. 
 
Fødestua i Brønnøysund stenger 23.juli og åpner igjen 20.august. 
 
Transport 
Utgifter til pasienttransport er helseforetakets ansvar. Pasientene får som normalt dekket billigste 
reisemåte (buss, tog evt. egen bil). Ved særskilte behov dekkes drosje. Egenandel uansett 
transportmiddel er kr 120 hver vei. 
I akuttsituasjoner vil ambulansetransport være aktuelt. Ambulansepersonell vil bli særlig forberedt på 
denne oppgaven i perioden. 
I akuttsituasjoner, vil pasienten i situasjoner som krever dette, måtte følges fra hjem til institusjon, fra 
den kommunale tjeneste som ellers. Ved akutt behov for assistanse utover ambulansepersonell, for 
fødepasienter, vil jordmor fra den åpne fødeavdeling evt. kunne komme i møte i møtende ambulanse.  
 
 
Utskrivningsklare pasienter 
En stor utfordring for sykehusene og ikke minst belastning for alle pasienter i sykehusene, er opphold 
etter ferdig behandling i 2.linjetjenesten. Økonomisk er dette et direkte tap for sykehuset. 
Kapasitetsmessig er det i utstrakt grad, en belastning som vi ikke kan ta ansvaret for. Dette ut fra de 
rådende utfordringene vi har, spesielt i sommerferieperioden. 
Vi vil med dette be om at kommunene allerede nå finner løsninger som fører til at pasientene skal 
kunne komme ut til riktig nivå, til riktig tidspunkt etter behandling.  
 
 
 
Informasjon videre 
For å gjensidig kunne i møtekomme de konsekvenser dette medfører for begge parter, er det 
særdeles viktig at informasjon mellom de enkelte kommuner og helseforetaket blir optimal. 
 
Vi vil følge opp dette brevet – med muntlig informasjon i møter med kommuner og 
primærhelsetjeneste via forestående informasjonsmøter - våren 2007. Sommerferieavviklingen vil 
også være tema i møter mellom sykehusenhetene og primærhelsetjeneste gjennom øvrige 
samarbeidsmøter utover våren. 
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Det vil bli sendt eget brev til gravide i februar og i juni – i forkant av stenging. Primærhelsetjenesten vil 
også motta oppdatert informasjon i forkant av feriestart / stenging. Vi vil også ha fokus på dette 
gjennom media og på våre internettsider: www.helgelandssykehuset.no - under Fagfolk og Pasient. 
Vi vil fortløpende informere og arbeide med framdrift og planlegging for feriedriften. 
 
Vi ber om at kommunikasjonen med kommuner og samarbeidsparter kan bidra til å imøtekomme den 
situasjon vi står over for. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Erik Furunes   Fred A. Mürer  Randi Erlandsen 
Foretaksdirektør  Medisinsk direktør  Informasjon/ Sykepleiefaglig sjef 
 
 
Kopi: 
 
Avdelingsdirektører Mo i Rana – Mosjøen Sandnessjøen 
Avdelingssjefer Mo i Rana – Mosjøen – Sandnessjøen 
Fødeinstitusjoner Helgeland 
Faggrupper Helgelandssykehuset 
PKO v/ Anette Fosse 
Transportkontor Helgelandssykehuset 
Økonomiavdelingen Helgelandssykehuset 
Sentralbord Helgelandssykehuset 
Helse Nord RHF v/ adm. dir, 
Helse Nord RHF v/ informasjonsdirektør 
Nordlandssykehuset HF v/ direktør 
Unn HF v/ direktør 
Sykehuset Namsos v/ direktør 
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Vedlegg 2 
Helgelandssykehuset 
 
Ferieopplegget 
 
Styret har tidligere fått presentert evaluering av ferieopplegget 2007 med stengt elektiv virksomhet i 8 
uker og stengt fødetilbud alternerende i 4 uker. Stengt elektiv virksomhet rammet om lag 420 
pasienter og stengt fødetilbud 52 fødende.  
 
Ekstern og intern evaluering viste ingen alvorlige hendelser og opplegget ble gjennomført 
tilfredsstillende. Imidlertid ble det brukt flere senger og høgere bemanning enn det som var forutsatt i 
det opprinnelige opplegget av både faglige og praktiske grunner.  
 
Den økonomiske evalueringen viste at vi reduserte kostnadene i 2007 sammenlignet med 2006 med 
2,6 mill. kr, mens inntektstapet var på hele 3,4 mill. kr. Mao. et negativ resultat på 0,8 mill. kr. for 
helse-foretaket samlet (se tabell). 
 

Det var store interne forskjeller mellom sykehus-
enhetene og avdelinger. Mosjøen og 
Sandnessjøen kom samlet ut med et positivt 
resultat på om lag 2,0 mill. kr, mens Mo i Rana 
kom ut med et negativt resultat på 2,8 mill. kr. 
 
Det var feriestengingen av den elektive virksom-
heten som var hovedårsaken til det svake 
økonomiske resultatet. Stengingen av 
fødetilbudet ga derimot et positivt resultat på 0,6 
mill. kr. Vi mistet mao. elektive inntekter uten å 
klare å redu-sere kostnadene mer som var 
målet med tiltaket. 
 
Dette viser at vi er spesielt sårbar ved tap av 
ISF-inntekter på elektiv virksomhet, noe som er 
dokumentert gjennom arbeidet med ny 
inntektsfor-delingsmodell i Helse Nord som viser 
at helsefore-taket har lav ramme sammenlignet 
med andre. 
 
Økte transportkostnader var knapt merkbart i 
løpet av ferien. Ambulanse hadde et lavere 
kostnadsforbruk i løpet av sommeren 
sammenlignet med forgående måneder og 

syketransport har gått fra balanse til 1,0 mill. kr. i overskudd i løpet av sommeren. Vi har også 
forventet en gevinst i løpet av høsten da det er mindre restferie igjen noe som vil redusere behovet for 
overtid, vikarer, innleie osv. Det foreligger foreløpige ikke fullstendig oversikt over dette. 

Helgelandssykehuset HF Ferieevaluering per 07-08
Somatikk (hele 1.000) 2006 2007 Endring
Inntektsendring:
 - ISF 25.366 21.834 -3.532
 - Poliklinikk 6.835 6.674 -161
 - Korrigert prisjustering 06-07 900 0 -900
 - ISF-tap omstillingsprosjekt 0 1.170 1.170
 - Korrigert prisjustering 06-07 0 33 33
Sum 33.101 29.711 -3.391
Kostnadsendring:
 - Variable lønnskostnader 18.766 16.034 -2.732
 - Korrigert lønnsoppgjør 06-07 844 0 -844
 - Relaterte driftskostnader 8.853 10.004 1.151
 - Korrigert prissstigning 06-07 176 0 -176
Sum 28.639 26.038 -2.601
Resultat 4.462 3.673 -790

Mo i Rana -2.760
Mosjøen 947
Sandnessjøen 1.023
Resultat -790

Ekstra bil/båtambulansekostnad fødende 100
Ekstra syketransportkostnad fødende 30

Resteferiegevinst X

 
Utfordringen er å trekke erfaringene ut av det gjennomførte ferieopplegget – hva fungerte og hva 
fungerte ikke – hva var forskjellene på de som lyktes og de som ikke lyktes – slik at ferieopplegget og 
driften i 2008 for elektiv virksomhet får en annen innretning, herunder fødetilbudet.  
 
I styremøtet 25.09 ble det derfor lagt fram et alternativ til drøfting uten at dette ble realitetsbehandlet 
før det er gjennomført interne prosesser i helseforetaket. Dette ble gjennomført i lokale ledergrupper 
og med en felles ledersamling i begynnelsen av oktober. Det kom videre innspill fra faggruppe kirurgi 
og faggruppe føde. Et alternativt ferieopplegg i 2008 ble presentert i styremøtet 6.11. og tilrådd utredet 
til styremøtet 13.-14.12:  
 
• Feriebemanningen holdes så lav som mulig for å ivareta øyeblikkelig-hjelp-funksjonene, men noe 

elektiv virksomhet for å utnytte disponibel kapasitet. I prinsippet avvikles 4-ukersferie i 2 perioder, 
men noe større fleksibilitet i ferieuttaket innenfor 8-ukersperioden der dette kan redusere behovet 
for eksterne vikarer. God planlegging, styring, logistikk og kapasitetsutnyttelse i alle ledd – også 
utenom ferieperioden – er et suksesskriterium. 
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• Fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen holdes åpne også av hensyn til gynekologiske 

pasienter, mens fødestuene i Mosjøen og Brønnøysund stenges i 8 uker. Dette vil frigjøre 
personell som kan inngå i feriebemanningen på fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen. 
Vikarbehovet reduseres, kvaliteten blir forutsigbar og det vil gi en god anledning til faglig påfyll og 
oppdatering for dem som ellers i året arbeider ved fødestuene. 

 
Styret vedtok: 
 
Styret viser til foreliggende tiltaksplan som et systematisk og godt grunnlag for forandring og forbedring i 
helseforetaket 2007-2008. Styret ber om at det til neste styremøte utredes alternative ferieopplegg basert på noe 
elektiv virksomhet, og mulighet for åpne fødestuer og fødeavdelinger. 
 
På bakgrunn av de tidligere styresaker og styrets vedtak presenteres det nå følgende alternativer for 
gjennomføring av ferien 2008. 
 
• Feriebemanningen holdes så lav som mulig for å ivareta øyeblikkelig-hjelp-funksjonene, men noe 

elektiv virksomhet for å utnytte disponibel kapasitet. I prinsippet avvikles 4-ukersferie i 2 perioder, 
men noe større fleksibilitet i ferieuttaket innenfor 8-ukersperioden der dette kan redusere behovet 
for eksterne vikarer. God planlegging, styring, logistikk og kapasitetsutnyttelse i alle ledd – også 
utenom ferieperioden – er et suksesskriterium. 

 
• Ulike alternativer for drift av fødeinstitusjonene sommeren 2008: 
 

1. Alle fødeinstitusjonene holdes åpne hele sommeren  
 
2. Fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen holdes åpne også av hensyn til gynekologiske 

pasienter, mens fødestuene i Mosjøen og Brønnøysund stenges i 8 uker. Dette vil frigjøre 
personell som kan inngå i feriebemanningen på fødeavdelingene i Mo i Rana og 
Sandnessjøen. Behovet for eksterne vikarer reduseres, kvaliteten blir forutsigbar og det vil gi 
en god anledning til faglig påfyll og oppdatering for dem som ellers i året arbeider ved 
fødestuene. De pasientene som omfattes av denne typen drift, vil i tillegg treffe kjent personell 
ved de to åpne fødeavdelingene. 

 
Det er gjort kostnadsberegninger for disse 2 alternativene, og det vises til tabellen nedenfor. Siden 
sommeren 2007 innebar en stengingsperiode for alle fødeenhetene er kostnadene basert på 
regnskapstall fra 2006 + prisjustering 2006 - 2007. Siden fødestuen i Brønnøysund har vært stengt i 4 
uker hver sommer de siste årene er vikarutgiftene for å holde åpent stipulert på bakgrunn av tidligere 
års stengningseffekt. 
 
  

Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund Sum
Lønnskostn. ved å holde alle 4 enhetene åpne i 8 uker basert på regnsk. 2006 1 826 589 1 411 182 1 983 120 891 019 6 111 910

Besparelse ved bruk av interne vikarer dersom fødestuer stenger 8 uker: 10 837 946 407 109 571 565 918 1 632 732
Merkostnader ved flytting av personalet til Mo/SS -128 000 0 -115 000 0 -243 000
Netto besparelse ved stengning av fødestuer i 8 uker -117 163 946 407 -5 429 565 918 1 389 732  
 
Som det fremgår av den øverste raden er lønnsutgiftene (inkl. sos. kostnader) ved å holde alle 
fødeenhetene åpent hele sommeren 2008 ca. 6,1 mill kr hvorav ca. 1,8 mill er vikarutgifter. Opplegget 
vil altså representere en merutgift på kr 200.000 ift. sommeren 2006 pga. åpen fødestue også i 
Brønnøysund. 
 
Hvis fødestuene stenger i 8 uker og personalet benyttes som vikarer i 4 uker ved fødeavdelingene i 
Mo i Rana resp. Sandnessjøen sparer disse avdelingene utgifter til innleide vikarer, men 
fødeavdelingene må dekke fastlønn i 4 uker for personalet fra fødestuene, i tillegg kommer 
merkostnader knyttet til denne vikartjenesten. Fødestuene sparer vikarutgifter + fastlønn i 4 uker. 
Samlet effekt kommer på foretaksnivå, men hvordan dette evt. skal se ut budsjettmessig på den 
enkelte enhet, må avklares administrativt hvis dette opplegget blir vedtatt. 
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I merkostnader for flytting av personell fra fødestuer til fødeavdelinger, er følgende 
lagt inn i tallbakgrunnen: 

• Beregnet arbeidstid / antall vakter i pr uke - i 4 uker. 
• Kompensasjon for personell:  
• Avrunding av timer i fht turnuser som vil tilsvare arbeid 4 vakter pr. uke for 

100% stilling. Gjennomsnittlig antall vakter pr uke/ er ellers ca 4,5 vakt.  
• Kompensasjon: resterende timer.  
• For åpen fødeavdeling vurderes innleie på resterende timer. 

 
Beregnet transport / oppholdskostnader for personell fra fødestuer ca kr. 243 000  
Det forutsettes at det utarbeides turnuser som baseres på minst mulig pendling. 
Det stilles overnatting til disposisjon – i sykehusenes leiligheter / hybler. 
 
Stenging av fødestuene i 8 uker vil berøre inntil 20 fødende i hele helseforetaket, slik at vi har valgt å 
se bort fra transportutgifter. Evt. ambulansebehov kan dekkes innenfor eksisterende kapasitet. 
ISF-inntektene og mesteparten av de polikliniske inntektene forblir i helseforetaket. Noen inntekter fra 
svangeskapskontroller kan gå tapt hvis disse utføres i primærhelsetjenesten i fødestuenes 
stengingsperioder, men dette beløpet anses for å være lite. 
Evt. vurderingsberedskap ved jordmor i fødestuenes stengingsperioder kan bli aktuelt. Hvis dette må 
iverksettes, kan dette medfører merkostnader for hele helseforetaket på ca. kr 100.000 
 
Som det fremgår av tabellen kan alternativet med stengte fødestuer i 8 uker gi en innsparing på ca. 
1,4 mill kr for helseforetaket i forhold til drift med alle fødeenhetene åpne hele sommeren. Dette må 
veies mot den negative fokusering som stengte fødeinstitusjoner vil gi. Dog vil en slik sommeravvikling 
som er foreslått gi konsekvenser for færre fødende enn sommeravviklingen 2007 og det vil ikke 
innebære noen konsekvenser for de gynekologiske pasientene, annet enn innskrenking på elektiv 
virksomhet som vil ramme alle pasienter. 
 
3 . Som alternativ til feriestenging er det fra Fødestuo og ledelsen i Mosjøen lansert 
en modell med en  
 helårsturnus i 2008, som tar inn i turnusen vikarbehovet for sommeren dersom 
Fødestuo holder  
 åpent. Dette medfører en maksimal utnyttelse av personalet slik at innleie for 
ordinære ferievikarer  
 ikke er nødvendig (unntak er 6. ferieuke for ansatte over 60 år og ekstra seniordager 
– til sammen 4  
 uker) I tillegg kan aktiviteten opprettholdes, evt økes ved flere kontroller når 
allmennleger har  
 feriestengt. Dette innebærer endret hjemmevaktordning hele året, og som medfører 
en års-  
 besparelse på ca kr 400.000 i Mosjøen (vikarutgiftene 2006).  
 
Fødestuen i Brønnøysund har vært stengt 4 uker hver sommer siden 2005, og ikke 
har tilsvarende innsparingspotensiale med helårsturnus som Fødestuo i Mosjøen. 
Stenging i 4 uker tas derfor med som et av alternativene for sommeravvikling. 
 
 Helgelandssykehuset HF

Ferieopplegg føde per 07-08/2008 (hele 1.000) Kostnad Besparelse
A1. Alle fødeinstitusjonene åpne 6.112 -200
A2. Alle fødeinstitusjonene åpne - Mosjøen med ny årsturnus  - 400
B1. Brønnøysund stengt i 4 uker som i 2005-2007  - 200
B2. Mosjøen med ny årsturnus og Brønnøysund stengt i 4 uker som i 2005-2007 600
B3. Mosjøen og Brønnøysund stengt i 8 uker  - 1.4
Besparelsene vil komme i Mosjøen og Brønnøysynd - ikke i Mo i Rana og Sandnessjøen
Stenging i 8 uker i Mosjøen og Brønnøysund vil ramme omlag 20 fødende - omlag 10 hver plass
Redusert elektiv virksomhet innarbeidet i tiltaksplanene til sykehusenhetene

00
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I tråd med styrets vedtak presenteres følgende alternativer for ferieopplegg 2008 for 
fødeinstitusjonene: 
 
1.  A1: Alle fødeinstitusjonene åpne hele sommeren. Dette opplegget vil altså representere en 

merutgift  
 på kr 200.000 ift. sommeren 2006 pga. åpen fødestue også i Brønnøysund. 
 
2. B2: Fødestuen i Brønnøysund stenges i 4 uker som de siste 3 somrene, Fødestuo i Mosjøen 

holdes 
 åpen, men pålegges å dekke inn bemanningsbehovet ved årsturnus. Dette alternativet  
 representerer en besparelse på kr. 600.000 ift. alternativ 1. 
 
3. B3: Fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen holdes åpne, mens fødestuene i Mosjøen og 
 Brønnøysund stenges i 8 uker. Frigjort personell inngår i feriebemanningen på fødeavdelingene i  
 Mo i Rana og Sandnessjøen. Dette alternativet representerer en besparelse på kr. 1.400.000 ift.  
 alternativ 1.  
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Vedlegg 3 
 
Evaluering ved UNN Narvik 
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Vedlegg 4 

Nordlandssykehuset 

RETNINGSLINJER FOR FERIEAVVIKLING 
Behandlet i AMU 16.11.06 
 
Offentlige lover, avtaler og reglementer som regulerer ferieavvikling:  
Ferieloven og sentrale og lokale overenskomster 

HVEM BESTEMMER TIDEN FOR FERIE 
Arbeidsgiver har drøftingsplikt i forhold til fastsetting av feriefritid og oppsetting av 
ferielister. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tidspunkt for ferie, jfr. ferieloven § 6 
pkt. 1. Arbeidsgiver har med andre ord styringsrett i forhold til plassering av ferien til de 
ansatte. 
 
Arbeidstaker som fyller 60 år innen 1. september i ferieåret, bestemmer selv tiden for 
avvikling av ekstraferie (6. ferieuke). Arbeidstaker skal gi arbeidsgiver 2 uker varsel før 
avvikling av ekstraferie. 

DRIFTSTILPASNINGER OG SAMORDNING AV FERIE 
Tidlig i ferieåret gjøres en avklaring på hvilke enheter som eventuelt skal stenge. Ferien skal 
være samordnet for alle personalkategorier ved avdelingene. Avdelingssjef har ansvar for å 
samordne ferieavviklingen med samhandlende avdelinger. 

FERIENS LENGDE 
Arbeidstaker har iht ferieloven §5 samt overenskomstens bestemmelser rett til 30 virkedager 
ferie pr. år. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- 
eller høytidsdager. Dette betyr at lørdag regnes som feriedag. 

Oppsummert har alle arbeidstakere 5 uker ferie (6 virkedager x 5 uker= 30 virkedager) 

I tillegg har arbeidstakere som fyller 60 år innen 1. september i ferieåret, rett til ekstraferie på 
6 virkedager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager 
som vedkommende normalt har i løpet av en uke. 

Opptjening av feriefritid gjelder uavhengig av opptjening av feriepenger. 

HOVEDFERIE (SOMMERFERIE) 
Hovedregelen er at hovedferieperioden legges til 10 uker i samme tidsrom som skoleferien. 
Under særskilte omstendigheter, eksempelvis når det ikke lar seg gjøre å skaffe kvalifiserte 
ferievikarer i nevnte periode, kan hovedferieperioden utvides innenfor ferielovens 
hovedferieperiode (1. juni – 30. september).  

Slik utvidelse skal i forkant avklares med Personalsjefen. 
 
Alle ansatte har krav på minimum tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden.
Det anbefales at hovedferien organiseres i ferieperioder på 2 x 4 uker eller 3 x 3 uker. Valg av 
alternativ må baseres på en vurdering av driftssituasjonen og tilgang på kvalifiserte vikarer. 
 
Det tilstrebes lik fordeling av personell i de ulike ferieperiodene slik at forsvarlig drift kan 
opprettholdes. 
Dersom noen ønsker lengre sammenhengende ferie (4 eller 5 uker) kan dette gjøres ved å 
legge en uke i forkant eller etterkant av ferieperioden. 
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RESTFERIE 
Restferie er den del av ferien som ikke tas ut i hovedferieperioden. Som hovedregel skal all 
ferie avvikles i ferieåret, også restferien. For å opprettholde forsvarlig drift bør restferien 
fordeles på hele ferieåret, dvs. både før og etter hovedferien.  
 
Arbeidstaker kan kreve at restferien gis samlet innenfor ferieåret. Det kan også avtales at 
restferien tas ut i enkeltdager.  
 
Avvikling av enkeltdager ferie tilpasses perioder med god bemanning og/eller lav aktivitet, 
for eksempel inneklemte arbeidsdager mellom fridager i mai, påsken, jul/nyttår.  

ARBEIDSTAKERE UTEN OPPTJENING AV FERIEPENGER 
Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid i den grad feriepengene ikke dekker 
lønnsbortfallet under feriefraværet, jf. ferieloven § 5 pkt. 6. Det anbefales likevel at 
arbeidstakere uten opptjening av feriepenger tar ut to uker. Arbeidsgiver kan ikke pålegge 
arbeidstaker uten opptjening av feriepenger å ta ut ferie, med mindre driften opphører i 
ferieperioden og det ikke lar seg gjøre å jobbe annet sted i foretaket. 

OVERFØRING AV FERIE 
Det kan i særskilte tilfelle søkes om overføring av ferie til det påfølgende ferieår, jfr. 
ferieloven § 7. Slik søknad skal være begrunnet, og innvilges kun på spesielle vilkår. 
Avgjørelsesmyndighet er lagt til avdelingssjef/ klinikksjef eller den som er bemyndiget. 
Avgjørelse tas etter anbefaling fra nærmeste overordnede.  
 
 Kommentar: 
Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstakeren tar ut 5 uker ferie i løpet av ferieåret. 
Medfører arbeidsuførhet at feriefritid ikke blir avviklet innen ferieårets utløp, kan 
arbeidstaker kreve å få overført inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende år. Krav om 
overføring må fremsettes innen ferieårets utløp, jfr. ferieloven § 9, pkt 1. 
 
Utover dette må det tungtveiende grunner til, eksempelvis lengre utenlandsopphold, for å få 
overført ferie til påfølgende ferieår. 
 
Konfirmasjon, bryllup og tilsvarende regnes ikke som tungtveiende grunn. 
Driftsmessige forhold vil ikke kunne være begrunnelse for at ferien ikke kan tas ut i løpet av 
ferieåret, med mindre det foreligger ekstraordinære forhold.  

UTBETALING AV FERIE 
Arbeidsgiver har plikt til å påse at arbeidstaker tar ut ferie etter lov og avtale, jf. pkt. 3. 
Dersom det pga. ekstraordinære forhold ikke er mulig å ta ut ferie, og arbeidstakeren er villig, 
kan det søkes om utbetaling av deler av ferien. Arbeidstaker kan ikke velge å få ferien 
utbetalt.  

FORHOLD ARBEIDSDAGER/FERIEDAGER 
Innholdet av arbeidsplikt (arbeidsdager) i ferien skal stå i rimelig forhold til stillingens 
størrelse. Hver ferieuke skal i gjennomsnitt inneholde like mange arbeidsdager som 
vedkommende har i gjennomsnitt pr. uke. Dette vil med andre ord si at en person i 50 % 
stilling skal ta ut halvparten så mange arbeidsdager i ferien som en person i 100 % stilling. 
Samme prinsippet gjelder dersom arbeidstakeren deler opp restferien i enkelt dager.  
 
Leder må likevel sørge for at alle arbeidstakere får 5 hele uker ferie (alternativt 6 uker for de 
over 60), med mindre arbeidstakeren har avtalt å ta ut deler av ferien i enkelt dager 
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For deltidsstillinger, og helstillinger med ujevn arbeidsbelastning, kan beregning av antall 
arbeidsdager/vakter i ferien gjøres etter følgende formel: 

 
antall vakter i turnusplanen 
antall uker i turnusplanen x 5 = antall arbeidsdager i ferien 

 
Eksempel: En arbeidstaker i 75 % stilling har 37 vakter i løpet av en 12 ukers turnusplan.  

 
37 
12 x 5 = 15,4, dvs 16 arbeidsdager  

 
Det vil si at i den grad det er mulig, styres ferien til 5 uker som sammenlagt inneholder 16 
arbeidsdager. 

ARBEIDSHELGER I FERIEN 
Ferieloven har ingen bestemmelser om hvor mange arbeidshelger ferien skal inneholde. Dette 
styres av arbeidsgiver, og bør sees i sammenheng med hvor hyppig helgejobbing den 
ordinære turnusplanen innebærer 

INNTAK AV VIKAR 
Når det gjelder inntak av vikarer er hovedregelen at det kun tas inn vikarer for 
turnuspersonell. All innleie i ferien skal vurderes kritisk og samordnes på tvers av enheter og 
yrkesgrupper. 

LEDERE 
Ferieavviklingen skal avvikles slik at det til enhver tid er ansvarlig leder eller stedfortreder 
tilstede. 

GODKJENNING AV FERIEPLANER/FERIETURNUSER 
I henhold til ferieloven § 5 pkt. 3 har arbeidstaker krav på underretning om feriefastsettingen 
tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til.  
 
Ferieplaner (oversikt over tidspunkt for ferie for de enkelte ansatte) utarbeides i samråd med 
den enkelte arbeidstaker, og skal være klare senest 20. april. Ferieplanen godkjennes av 
avdelingssjef/klinikksjef, eller den som bemyndiges. 
 
Som hovedregel skal ferieturnusen være godkjent i god tid før ferien starter og senest innen 
1. mai.  
Under særskilte omstendigheter, eksempelvis ved spesialavdelinger hvor det oppstår 
problemer med å skaffe kvalifiserte vikarer, kan fristen utsettes. Ferieturnusen må i slike 
tilfeller være godkjent senest 3 uker før ferien tar til. 
 
Ferieturnusen godkjennes av leder og tillitsvalgt. Der det ikke er lokal tillitsvalgt, godkjennes 
turnusplanen av hovedtillitsvalgt. 

FERIE OG SYKDOM 
Arbeidstaker som er helt arbeidsufør før ferien tar til, kan kreve at ferien utsettes til senere i 
ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og framsettes før ferien tar til.  
Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør minst 5 virkedager i ferien kan kreve et 
tilsvarende antall virkedager som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med 
legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold når arbeidstaker gjenopptar arbeidet 
(ferieloven § 9, pkt. 1). 
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FERIEPENGER 
Feriepenger blir utbetalt 12. juni. Feriepengene er 12 % av feriepengegrunnlaget pr. 31. 
desember året før. 
 
Feriepengeoppgjøret i juni skjer ved at det utbetales månedslønn + feriepenger og at det blir 
foretatt trekk for det antall uker/virkedager det skal avvikles ferie.  
Ansatte som ikke har full opptjening og som ikke ønsker å ta ut full ferie, må sende melding 
om dette til lønnsseksjonen før 15. mai. 
 
 
Reglementet finnes på intranettet ”Pulsen” under ”Personalhåndboka” i kategorien 
”Retningslinjer”.  
 
Skjema for søknad om overføring/utbetaling av ferie finnes i kategorien ”Skjema” 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008 200800016-7 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 13-2008  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Helgeland Regionråd av 11. desember 2007 ad. sykehustilbudet på Helgeland 
2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest RHF av 12. desember 2007 ad. 

pensjonskostnader i de regionale foretakene og private ideelle 
3. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen, den 19. september 2007, 8. november 2007, 11. 

desember 2007, 4. januar 2008 og 23. januar 2008 
4. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune av 11. desember 2007 med 

uttalelse fra Nordland Fylkesting – Fullverdig fødetilbud må opprettholdes 
5. E-post fra Ola O. K. Giæver jr. av 3. januar 2008 til KOFA ad. klage i forbindelse med 

avtalen om ambulansestasjoner i Lyngen Kommune 
6. E-post fra Ivar Østberg av 19. januar 2008 med vedtak fattet av årsmøtet i Harstad KrF ad. 

sykehuspreststillingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad  
7. E-post fra konserntillitsvalgte i Helse Nord av 21. januar 2008 med vedlagt brev ad. krav 

om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 25. januar 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 13-2008/1  BREV FRA HELGELAND REGIONRÅD AV 
 11. DESEMBER 2007 AD. SYKEHUSTILBUDET PÅ  
 HELGELAND  
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 13-2008/2  BREV FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET  
 TIL HELSE VEST RHF AV 12. DESEMBER 2007 AD.  
 PENSJONSKOSTNADER I DE REGIONALE  
 FORETAKENE OG PRIVATE IDEELLE  
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 13-2008/3  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTROLLKOMITEEN,  
 DEN 19. SEPTEMBER 2007, 8. NOVEMBER 2007,  
 11. DESEMBER 2007, 4. JANUAR 2008 OG  
 23. JANUAR 2008  
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 20.12.2007 200700022-17  134 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:Tor Solbjørg, tlf. 75512902   
 

 

PROTOKOLL KONTROLLKOMITÉMØTE 19. SEPTEMBER 2007 
 
Kontrollkomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i lokalene til Dagsavisen i Oslo, den 19. 
september 2007 fra kl. 08.00 til kl. 11.00. 
 
Til stede var: 
 

Grete Bang (leder)  
Trude Husjord 

 Terje Olsen 
Stig-Arild Stenersen (fastmøtende vararepresentant) 
 

Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
 

Følgende saker var til behandling: 
 

25/07: Kontrollkomiteens instruks 
26/07: Seminar for kontrollkomiteene i de regionale helseforetakene 
27/07: Orienteringer fra internrevisjonen 
28/07: Protokoll fra komiteens møte den 26. juli 2007 
 

 
SAK 25/07  KONTROLLKOMITEENS INSTRUKS 
 
Kontrollkomiteens instruks, vedtatt av styret 03.05.06, ble gjennomgått.  
 
Komiteen konstaterte at det bør gjøres enkelte redaksjonelle endringer i instruksen.  
 
Komiteen viste også til instruksens pkt 4, annet ledd: ”Kontrollkomiteen skal gjennom sitt 
arbeid se til at Helse Nord har etablert internkontroll- og kvalitetssikringstiltak som er 
tilpasset risikoen i foretakene.” I den forbindelse understreket kontrollkomiteen viktigheten av 
at det foretas risikovurderinger i foretaksgruppen. 
 
Kontrollkomiteen fattet følgende vedtak: 
 
a) Følgende endringer bør gjøres i kontrollkomiteens instruks:  
 

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:  
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”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. 

 
b) Styret i Helse Nord RHF bør foreta en overordnet risikovurdering for virksomheten.  
 
 
SAK 26/07  SEMINAR FOR KONTROLLKOMITEENE I DE REGIONALE 
 HELSEFORETAKENE 
 
Leder av internrevisjonen orienterte om arbeidet med å få til et felles seminar for 
kontrollkomiteene i de regionale helseforetakene. Det ser ikke ut til at HoD kommer til å ta 
initiativ til slikt seminar i år, men det kan fortsatt være en mulighet for at internrevisorene i 
RHF-ene avvikler seminaret, gjerne med deltakelse fra HoD. Komiteens medlemmer var 
enige om at det vil være svært nyttig å møte de andre kontrollkomiteene for 
gjensidig orientering/erfaringsutveksling samt gjennomgang av faglige tema.  
 
Kontrollkomiteen fattet følgende vedtak: 
 
Leder av internrevisjonen bes arbeide videre sammen med forum for RHF-enes 
internrevisorer, for om mulig å gjennomføre et seminar for kontrollkomiteene i de regionale 
helseforetakene i løpet av høsten. 
 
 
SAK 27/07  ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN 
 
Leder av internrevisjonen orienterte bl.a. om fremdriften i pågående revisjonsprosjekter, om 
arbeidet med internrevisjonens budsjett for 2008, om arbeidet i forum for RHF-enes 
internrevisorer og om et aktuelt nytt rådgivningsprosjekt.  
 
Kontrollkomiteen tok redegjørelsen til orientering.  
 
 
SAK 28/07  PROTOKOLL FRA KOMITEENS MØTE DEN 26. JULI 2007 
 
Utsendt protokoll ble godkjent. 
 
 
Sted, dato 
 
 
 
_______________ _________________    _________________ ________________     
   Grete Bang       Trude Husjord  Terje Olsen    Stig-Arild Stenersen 
       leder 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 11.12.2007 200700022-18  134 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02   
 

 

PROTOKOLL KONTROLLKOMITÉMØTE 8. NOVEMBER 2007  
 
Kontrollkomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i RHF-ets lokaler torsdag den 8. november 
2007 fra kl. 08.30 til kl. 13.00. 
 
Til stede var: 
 

Grete Bang (leder)  
 Terje Olsen 

Stig-Arild Stenersen (fastmøtende vararepresentant) 
 

Forfall: 
 

Trude Husjord 
 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Lill Jensen 
 

Følgende saker var til behandling: 
 

• Sak 29/07    Godkjenning av protokoll fra møte 19.09.07  
• Sak 30/07    Orientering fra ekstern revisor Ernst & Young AS  
• Sak 31/07    Prosjekt om fullmaktsstrukturen i helseforetakene  
• Sak 32/07    Orientering fra internrevisjonen  
• Sak 33/07    Dato for komiteens neste møte  
• Sak 34/07    Eventuelt 

 
 
SAK 29/07  PROTOKOLL FRA KOMITEENS MØTE DEN 19. SEPTEMBER 2007 
 
Utsendt protokoll ble godkjent. 
 
 
SAK 30/07  ORIENTERING FRA EKSTERN REVISOR ERNST & YOUNG AS 
 
Statsautorisert revisor Tove Kronstad Sundstrøm, manager i Ernst & Young AS, gjorde rede 
for status i revisjonsarbeidet for 2007, og gikk gjennom konklusjonene etter begrenset 
revisjon for 2. tertial 2007. Hun orienterte også om hvordan revisjonsarbeidet i 
foretaksgruppen planlegges, gjennomføres og kvalitetssikres.  
 
Kontrollkomiteen tok gjennomgangen til orientering.  
 
 

 
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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SAK 31/07  PROSJEKT OM FULLMAKTSSTRUKTUREN I 
HELSEFORETAKENE 
 

Leder av internrevisjonen innledet, og viste til strekpunkt 2 i styresak 88-2007/1 
(Orienteringssaker). Kontrollkomiteen drøftet saken, og konstaterte bl.a. at prosjektet kan ses 
som en naturlig og sentral del av prosjekt nr 5 i vedtatt revisjonsplan for 2007/2008 – 
”Foretakenes kontroll med lønns- og personalkostnader.” Komiteen fattet følgende 
enstemmige vedtak: 
 

Internrevisjonen skal prioritere arbeidet med prosjektet om fullmaktsstrukturen i 
helseforetakene, med hovedfokus på de to største helseforetakene. Styret skal 
orienteres om fremdriften i prosjektet i desember, og det er ønskelig med fullføring 
innen styremøtet i februar 2008.  
 

 
SAK 32/07  ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Leder av internrevisjonen orienterte bl.a. om fremdriften i pågående revisjonsprosjekter, om 
arbeidet med internrevisjonens budsjett for 2008, om kontrollkomitéseminaret den 13. 
desember og om BIs studium i Intern revisjon, risikostyring og Corporate Governance.  
 
Kontrollkomiteen ga uttrykk for at de ser svært positivt på om internrevisjonen – i første 
omgang lederen – gjennomfører det aktuelle BI-studiet, og tok for øvrig redegjørelsen til 
orientering.  
 
 
SAK 33/07  DATO FOR KONTROLLKOMITEENS NESTE MØTE 
 
Kontrollkomiteen konstaterte at det er behov for ytterligere ett møte før jul, og det var enighet 
om å avvikle dette i tilknytning til neste styremøte. Komitémøtet holdes tirsdag 11. desember 
kl 14.00 på Terje Olsens kontor på fylkeshuset i Tromsø.  
 
 
SAK 34/07  EVENTUELT 
 
Komiteens og internrevisjonens funksjon ble diskutert med utgangspunkt i ett av punktene i 
styreleders orientering i siste styremøte. Drøftelsen dreide seg bl.a. om eventuelt økt aktivitet 
og økte ressurser i internrevisjonen. Komiteen vil følge dette opp, bl.a. ved samtale med 
styreleder. 
 
 
Tromsø, 11.12.07 
 
 
 
_______________  _________________     _________________  
   Grete Bang         Terje Olsen  Stig-Arild Stenersen     
       leder 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 23.01.2008 200800112-5 132 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02   
 

 

 
PROTOKOLL KONTROLLKOMITÉMØTE 11. DESEMBER 2007  
 
Kontrollkomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i Tromsø tirsdag den 11. desember 2007 
fra kl. 14.00 til kl. 16.30. 
 
Til stede var: 
 

Grete Bang (leder)  
 Terje Olsen 
 Trude Husjord 

Stig-Arild Stenersen (fastmøtende vararepresentant) 
 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Lill Jensen 
 

Følgende saker var til behandling: 
 

Sak 35/07 - Godkjenning av protokoll fra møtet 8. november  
Sak 36/07 - Orientering om prosjektet "Fullmaktsstruktur i HF-ene"  
Sak 37/07 - Andre orienteringer fra internrevisjonen  
Sak 38/07 - Komiteens møteplan  
 

 
SAK 35/07  PROTOKOLL FRA KOMITEENS MØTE DEN 8. NOVEMBER 2007 
 
Utsendt protokoll ble godkjent. 
 
 
SAK 36/07   ORIENTERING OM PROSJEKTET ”FULLMAKTSSTRUKTUR I  
  HELSEFORETAKENE” 

 
Internrevisjonen orienterte om fremdriften i arbeidet, og om foreløpige konklusjoner. 
Internrevisjonen har startet med dokumentgransking og innledende møter med UNN og 
Helgelandssykehuset.  
  
Kontrollkomiteen tok gjennomgangen til orientering, og vil legge den til grunn for en 
foreløpig orientering i styret den 12. desember. 
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SAK 37/07  ANDRE ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN  
 
Leder av internrevisjonen redegjorde bl.a. for Internrevisjonsrapport 03/07 (Journalføring ved 
kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark) og fremdriften i andre pågående 
revisjonsprosjekter. Det ble også orientert om arbeidet med risikostyring i foretaksgruppen, 
internrevisjonens budsjett for 2008 og det forestående kontrollkomitéseminaret som 
arrangeres av internrevisorene i RHF-ene.  
  
Kontrollkomiteen tok gjennomgangen til orientering. 
 
 
SAK 38/07  KONTROLLKOMITEENS MØTEPLAN 
 
Aktuelle møtedatoer ble diskutert og man ble enig om følgende møteplan for de nærmeste 
måneder: 
 
- 05.02.08 Tromsø 
- 11.03.08 Bodø 
- 22.04.08 Bodø 
 
I tillegg til dette vil det bli avviklet telefonmøter ved behov. 
 
Kontrollkomiteen anbefaler at også møtene senere i året avvikles i tilknytning til styremøter.  
 
 
Bodø, 4. januar 2008 
 
 
_____________         ____________        ______________     ________________ 
   Grete Bang                 Terje Olsen           Trude Husjord   Stig-Arild Stenersen  
     leder 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 23.01.2008 200800112-3  132 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02   
 

 

 
PROTOKOLL KONTROLLKOMITÉMØTE 4. JANUAR 2008 
 
Kontrollkomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 4. januar 2008 fra kl. 10.00 til 
kl. 11.00. 
 
Til stede var: 
 

Grete Bang (leder) 
Trude Husjord 
 

Forfall: 
 

Terje Olsen  
Stig-Arild Stenersen (fastmøtende vararepresentant) 

 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg  
 

Følgende saker var til behandling: 
  

Sak 01/08:        Plan for internevisjon 2007-2008, revurdering  
Sak 02/08:        Protokoll fra komiteens møte den 11. desember 2007 
 
 

SAK 01/08  PLAN FOR INTERNREVISJON 2007-2008, REVURDERING 
 
Plan for internrevisjon 2007-2008 ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF 2. mai 2007 (sak 49-
2007), og planen skal evalueres/revideres våren 2008. Grunnen til at saken ble tatt opp til 
foreløpig behandling nå, er at de sittende medlemmer ønsker å gi innspill som en ny komité 
(etter oppnevning av nytt styre) kan ta med i sine vurderinger.  
 
Saken ble drøftet med utgangspunkt i utsendt saksdokument. Drøftelsen dreide seg bl.a. om 
følgende problemstillinger:  
 
- Kan den vedtatte, omfattende revisjonsplanen for 2007/2008 fortsatt legges til grunn for 

internrevisjonens arbeid i 2008, eventuelt med justeringer basert på faglige vurderinger? 
Dette oppfattet kontrollkomiteen som svært vanskelig når det opplyses at ressursene som 
stilles til rådighet for internrevisjonen i budsjettet for 2008 til annet enn lønn og 
lønnsrelaterte kostnader, er redusert med en tredel i forhold til hva man disponerte i 2007. 
Det ble diskutert om det kan frigjøres ressurser til å arbeide med revisjonsprosjektene ved 
å nedprioritere internrevisjonens rådgivningsoppgaver. Komiteen vurderte dette som 
uaktuelt fordi rådgivning er en obligatorisk og viktig del av internrevisjonens arbeid, og 
fremhevet bl.a. viktigheten av å bistå med utvikling av bedre risikostyring i 

 
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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foretaksgruppen.  
 
Ambisjonsnivået for revisjonsprosjekter må følgelig senkes, selv om dette ikke er ønskelig 
ut fra kontrollkomiteens og internrevisjonens ansvar og oppgaver.  
 

- Med utgangspunkt i budsjettprosessen drøftet man om det kan være hensiktsmessig å 
gjøre endringer i hvordan internrevisjonens/kontrollkomiteens saker håndteres i forhold til 
RHF-ets administrasjon og styre. 
 

 
Kontrollkomiteen fattet følgende vedtak: 
 

1. Kontrollkomiteen anbefaler at revurdert revisjonsplan for 2007/2008 skal gjelde til 
utgangen av 1. kvartal 2009 (31.03.09).  

 
2. Komiteen anbefaler at internrevisjonen i 2008 prioriterer de pågående 

revisjonsprosjekter. Det vil si prosjekt 1 (Internkontroll knyttet til mislighetsrisiko ved 
byggevirksomhet og eiendomsforvaltning) og prosjekt 2 (Oppfølging av styrevedtak i 
RHF-et og utvalgte HF) fra vedtatt revisjonsplan for 2007-2008, samt prosjektet om 
Fullmaktsstrukturen i helseforetakene, vedtatt i styresak 88-2007. Videre anbefales det 
at man i den reviderte planen prioriterer prosjekt 5 fra vedtatt revisjonsplan – 
Foretakenes kontroll med lønns- og personalkostnader.  
 

3. Kontrollkomiteen viser til sitt vedtak av 19.09.07 (sak 25/2007, pkt b) om at styret i 
Helse Nord RHF bør foreta en overordnet risikovurdering for virksomheten. Komiteen 
anbefaler at slik risikovurdering gjennomføres så snart som mulig, og legges til grunn 
for videre prioritering i omarbeidet plan for internrevisjon. Kontrollkomiteen antar 
imidlertid at revisjonsprosjekter utover de som er nevnt i pkt 2 forutsetter særskilt 
finansiering, da de neppe lar seg gjennomføre innenfor rammene som ligger i 
internrevisjonens budsjett for 2008. 

 
4. Kontrollkomiteen anbefaler at det nye styret og den nye kontrollkomiteen vurderer 

dagens organisering av internrevisjonen i forhold til styre, kontrollkomité og 
administrasjon. I dette bør også ligge en vurdering av prosessen rundt 
internrevisjonens budsjett. 

  
 
SAK 02/08  PROTOKOLL FRA KOMITEENS MØTE DEN 11. DESEMBER 2007 
 
Utsendt protokoll ble godkjent. 
 
 
Bodø, 23.01.08 
 
 
 
_________________         ________________               
       Grete Bang                          Trude Husjord                  
           leder 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 23.01.2008 200800112-4 132 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02   
 

 

 
PROTOKOLL KONTROLLKOMITÉMØTE 23. JANUAR 2008 
 
Kontrollkomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte 23.01.08 fra kl. 14.00 til kl. 14.30. 
 
Til stede var: 
 

Grete Bang (leder) 
Trude Husjord 
Stig-Arild Stenersen (fastmøtende vararepresentant) 

 
Forfall: 
 

Terje Olsen 
 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Lill Jensen 
 

Følgende saker var til behandling: 
  

03/08: Kontrollkomiteens årsrapport for 2007 
04/08: Protokoll fra komiteens møte den 4. januar 2008  
 

 
SAK 03/08  KONTROLLKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2007 
 
Utsendt utkast til årsrapport ble gjennomgått og drøftet.  
 
Komiteen fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollkomiteens årsrapport for 2007 legges frem for styret. 
 
 
SAK 04/08  PROTOKOLL FRA KOMITEENS MØTE DEN 4. JANUAR 2008 
 
Utsendt protokoll ble godkjent. 
 
 
Avtroppende leder Grete Bang avsluttet med å takke kontrollkomiteens medlemmer for godt 
samarbeid og god innsats i de to årene som har gått.  
 
Protokollen ble lest opp og godkjent. 
 
Bodø, 23. januar 2008 
 
_________________        ________________          ________________     
        Grete Bang                   Trude Husjord Stig-Arild Stenersen 
             Leder  Side 92



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 13-2008/4  BREV FRA FYLKESORDFØREREN I NORDLAND  
 FYLKESKOMMUNE AV 11. DESEMBER 2007 MED  
 UTTALELSE FRA NORDLAND FYLKESTING –  
 FULLVERDIG FØDETILBUD MÅ OPPRETTHOLDES  
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 13-2008/5  E-POST FRA OLA O. K. GIÆVER JR. AV 3. JANUAR 
 2008 TIL KOFA AD. KLAGE I FORBINDELSE MED  
 AVTALEN OM AMBULANSESTASJONER I LYNGEN  
 KOMMUNE 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
 
Vedleggene til e-posten legges frem som utrykte vedlegg. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 13-2008/6  E-POST FRA IVAR ØSTBERG AV 19. JANUAR 2008  
 MED VEDTAK FATTET AV ÅRSMØTET I HARSTAD  
 KRF AD. SYKEHUSPRESTSTILLINGEN VED  
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HARSTAD 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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Karin Paulke 

Fra: Ivar Østberg [iva-oes@online.no]
Sendt: 19. januar 2008 20:36
Til: Lars Vorland; Kaldhol Bjørn; Postmottak Helse Nord
Emne: Sykehuspreststillingen i Harstad
Vedlegg: Sykehuspreststillingen.doc

Side 1 av 1

21.01.2008

Jeg tillater meg å sende vedtak om Sykehusprestestillingen ved Harstad sykehus/UNN Harstad som Årsmøtet 
til Harstad Kristelig Folkeparti fattet vedtak om i går 18.01.08 til Hese Nord, styrleder og direktør for videre 
behandling. 
  
Med vennlig hilsen 
Ivar Østberg 
leder i Harstad KrF  
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Uttalelse vedtatt på Harstad KrF sitt Årsmøte 18.01.08. 
 

Sykehuspreststillingen ved Harstad sykehus 
 

Det er med vantro vi har fått melding om at sykehuspreststillingen i 
Harstad vil forsvinne i løpet av våren 2008 på grunn av reduserte budsjett 
og innsparing ved UNN og i Helse Nord. 
Samtidig har helsestatsråd Sylvia Brustad fått en utredning på bordet som 
viser at Helse Nord er underbusjettert med over 200 millioner kroner årlig i 
forhold til Sør og Øst-Norge! 
 
Konsekvensene ved fjærning av sykehusprestestillingen blir at omsorgen 
ved livets slutt blir redusert. Sykehusprest vil ikke være tilgjengelig for 
pasienter og pårørende som ber om slik hjelp i terminalfasen. 
 
Bistand og hjelp fra sykehusprest ved dødfødsel, og minnestund i 
tilknytning til dette vil ikke være mulig lenger. 
 
Ved ulike krisesituasjoner vil det ikke lenger være mulig for pasienter, 
pårørende og ansatte å få hjelp fra sykehuspresten. 
Sykehuspresten har på kort varsel intensivt fulgt opp familier i vanskelige 
og kritiske sykdomssituasjoner. Sykehuspresten har alltid vært tilgjengelig 
på døgnbasis. Dette tilbudet vil forsvinne. 
 
Sykehuspresten i Harstad deltar med sin spesialkompetanse i forhold til 
pasienter med psykiske lidelser. Sykehuspresten er en flittig brukt 
underviser og kursholder ved den interne kompetanseutvikling. 
 
Harstad Kristelig Folkeparti protesterer mot nedleggelse av sykehusprest-
stillingen, og krever at UNN og Helse Nord sørger for å opprettholde denne 
stillingen. 
 
For Harstad Kristelig Folkeparti  
Ivar Østberg 
leder 
 
Uttalelsen sendes: 
UNN 
Helse Nord 
Regjeringen v helseminister Sylvia Brustad  
Støtteforeningen for Harstad sykehus 
Troms KrF 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 25.1.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 13-2008/7  E-POST FRA KONSERNTILLITSVALGTE I HELSE  
 NORD AV 21. JANUAR 2008 MED VEDLAGT BREV AD.  
 KRAV OM STYREREPRESENTASJON TIL STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 6. februar 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36  
 

 

STYRESAK 14-2008  EVENTUELT 
 

Møtedato: 6. februar 2008 
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