
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 14. mai 2006 
 
Kl.: 14.00 til ca. 18.00 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
  
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008 200800016-34 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 14. MAI 2008 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 14. mai 2008 – fra kl. 14.00 
i Helse Nord RHF’s lokaler, Sjøgata 10 – Bodø. 

 
 
Etter behandling av styresak 44-2008 og 45-2008 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 14.30 
 
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 
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008 200800016-35 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 44-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 14. mai 2008 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 14. mai 2008: 
 
Sak 44-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 45-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. april 2008 Side 2
Sak 46-2008 Det barnemedisinske tilbudet i Helse Nord Side 19
Sak 47-2008 Tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011 Side 30
Sak 48-2008 Internrevisjonsrapport nr. 05/08: Internkontroll knyttet til 

byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i 
helseforetakene – oppsummering 

Side 42

Sak 49-2008 Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av 
legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus – 
oppsummering  

Side 57

Sak 50-2008 Instruks for kontrollkomiteen (nå: revisjonskomiteen) i Helse 
Nord RHF og instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF 
– endring 

Side 68

Sak 51-2008 Forslag til landsverneplan for spesialisthelsetjenesten – 
høringsuttalelse 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 74

Sak 52-2008 Orienteringssaker Side 75
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Økonomirapport nr. 4-2008 

Sakspapirer legges frem ved møtestart. 
 

Sak 53-2008 Referatsaker Side 79
 1. Referat fra møte i valgstyret i Helse Finnmark HF, den 16. 

april 2008 – resultat fra valg av ansattes representanter til 
styret i helseforetaket 

 

 2. Rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og 
Evaluering: ”Har det skjedd endringer i lokalsykehusenes 
aktivitet og innhold i perioden 2002-2006?” 

 

Sak 54-2008 Eventuelt Side 84
 
 
Bodø, den 30. april 2008 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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STYRESAK 45-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 23. APRIL 2008 
 

Møtedato: 14. mai 2008 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 23. APRIL 2008 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
D1 707 – adm. møterom, den 23. april 2008 – fra kl. 9.00 til kl. 13.01. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Wenche Pedersen, styremedlemmer Inger Lise Strøm, 
Kåre Simensen, Tone Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Odd 
Oskarsen 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Terje Olsen, Line Miriam Haugan, Inge Myrvoll og Stig-Arild Stenersen. 
 
Vararepresentanter for Stig-Arild Stenersen var forsøkt innkalt til styremøtet, men kunne ikke 
møte på så kort varsel. 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg.  
 
Nestleder i Regionalt Brukerutvalg, Ragnar Moan kunne ikke møte på grunn av 
utenlandsreise. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen, kst. 
direktør for eieravdelingen Jann-Georg Falch, regnskapsleder Erik Arne Hansen, internrevisor 
Tor Solbjørg, IT-leder Bjørn Nilsen og informasjonsrådgiver Hanne Risa. 
 
Administrasjonen – med unntak av adm. direktør og administrasjonsleder – fratrådte under 
behandling av styresak 34-2008 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21. 
 
Andre: 
Revisjonsselskap Ernst & Young la frem en oppsummering av revisjonen for 2007 i 
forbindelse med styresak 35-2008 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 – 
herunder disponering av resultat. 
 
 
STYRESAK 32-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 32-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 33-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. mars 2008 
Sak 34-2008 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21 

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. Offl. § 5. 
Forslag til styresammensetning i helseforetakene vil bli lagt frem ved 
møtestart. 

Side 2



 
 
Sak 35-2008 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 – herunder 

disponering av resultat 
Sakspapirene ettersendes. 

Sak 36-2008 Økonomirapport nr. 2-2008 og nr. 3-2008 
Sakspapirene ettersendes. 

Sak 37-2008 Etablering av felles IKT-plattform i Helse Nord – forsering av prosjektet 
Sak 38-2008 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene 
Sak 39-2008 Endringer av helseforetakenes vedtekter 

Sakspapirene ettersendes. 
Sak 40-2008 Internrevisjonens revisjonsplan for 2008 
Sak 41-2008 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Risikostyring i Helse Nord 
 4. Økonomiske gevinster av IKT-investeringer i Helse Nord  
 5. Internrevisjonens årsrapport for 2007 
Sak 42-2008 Referatsaker 
 1. Brev fra Eldrerådet i Nordland Fylkeskommune av 13. mars 2008 til 

Eldrerådet i Andøy Kommune ad. fellesuttalelse fra Eldredrådene i 
Vesterålen 

 2. Brev fra Rådet for Psykisk Helse av 12. mars 2008 ad. økonomiske 
kutt ved sykehusene – skjermes psykisk helse? 

 3. Brev fra LPP (Pårørendeforening for psykiatri i Harstad og omegn) 
av 6. mars 2008 til Helsetilsynet i Troms ad. bekymringsmelding 

 4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 22. februar 2008 
 5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan 2008 
 6. Brev av 7. april 2008 til Helse- og omsorgsdepartementet – 

oversendelse av høringsuttalelse fra Helse Nord RHF ad. NOU 
2008:2 Inntektsfordelingsutvalget 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

 7. Referat fra møtet i RHF-valgstyre, den 16. april 2008 – valgresultat 
Kopi av referatet ble lagt frem ved møtestart. 

 8. Protokoll fra møtet i HF-valgstyret ved Helgelandssykehuset HF, den 
8. april 2008 – valgresultat 
Kopi av referatet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 43-2008 Eventuelt 
 
Styrets vedtak:
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 33-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 12. MARS 2008 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 12. mars 2008 godkjennes.  
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STYRESAK 34-2008  VALG AV STYRER I HELSEFORETAKENE,  
 JF. HELSEFORETAKSLOVEN § 21 
 Saken ble behandlet i lukket møte, jf. Offl. § 5. 
 Forslag til styresammensetning i helseforetakene ble lagt frem  
 ved møtestart. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret vedtok styreleders forslag – som følger:  
 
1. For perioden 23. april 2008 til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2010 velges styrer i 

helseforetakene som følger: 
 

1. Helgelandssykehuset HF 
 

o Frode Mellemvik 
o Christine Trones (H), Hemnes  
o Per Iver Øksne, Vefsn 
o Åshild Nordnes, Helse Nord RHF 
o Turid Næss (Bygdeliste), Vega 
o John Aslak Kappfjell (AP), Hattfjelldal 
o Karen Hagland Amundsen (SP), Mo i Rana 
 
Som styreleder velges Frode Mellemvik, og som nestleder velges Christine Trones. 

 
2. Helse Finnmark HF 

 
o Ketil Holmgren, Hammerfest 
o Irene Skiri, Helse Nord RHF   
o Jostein Tørstad, Sør-Varanger 
o Hilde Søraa (AP), Alta 
o Ragnhild Nystad (NSR), Karasjok 
o Staal Nilsen (FrP), Bjørnevatn 
o Ulf Syversen (AP), Nordkapp 
 
Som styreleder velges Ketil Holmgren, og som nestleder velges Irene Skiri. 

 
3. Nordlandssykehuset HF 

 
o Stig Fossum, Bodø 
o Anne Stenhammer, Fauske 
o Finn Henry Hansen, Helse Nord RHF 
o Astrid Bjørgaas (H), Vågan 
o Berit Pettersen (AP), Vesterålen 
o Ingar Kuoljok (NSR), Tysfjord 
o Hege Kristin Aune Jørgensen (SP), Beiarn 

 
Som styreleder velges Stig Fossum, og som nestleder velges Anne Stenhammer. 
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4. Sykehusapotek Nord HF 

 
o Anne Helen Hansen, Tromsø 
o Børge Wahl, Bodø  
o Alf Lorentzen (FrP), Karlsøy 
o Bjørg Helene Jenssen (V), Bodø 
o Svein Iversen (KrF), Alta 
 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl. 

 
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
o Jorhill Andreassen (H), Lenvik 
o Olav Helge Førde, Universitetet i Tromsø   
o Åse Berit Vrenne, Narvik 
o Erik Arne Hansen, Helse Nord RHF 
o Arne Luther (AP), Tromsø 
o Anette Fosse (SV), Mo i Rana 
o Hanne C. Iversen (FrP), Harstad 
o Marius Nilsen (AP), Gamvik 
 
Som styreleder velges Jorhill Andreassen, og som nestleder velges Olav Helge Førde. 

 
2. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 23. april 2008.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 35-2008  GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG 
 ÅRSBERETNING 2007 – HERUNDER  
 DISPONERING AV RESULTAT 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
I forbindelse med denne saken la revisjonsselskap Ernst & Young frem en oppsummering av 
revisjonen for 2007.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og 

balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som 
Helse Nord RHF’s regnskap for 2007.  

 
2. Styrets beretning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken. 

 
3. Strukturfondet oppløses ved overføring til annen innskutt egenkapital. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Side 5



 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og 

balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som 
Helse Nord RHF’s regnskap for 2007.  

 
2. Styrets beretning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
3. Strukturfondet oppløses ved overføring til annen innskutt egenkapital. 
 
 
 
STYRESAK 36-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 2-2008 OG  
 NR. 3-2008 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til at estimert resultat for 2008 fremdeles er beheftet med stor grad av 

usikkerhet. Styret mener at det fortsatt er høy risiko for at Helse Nord ikke skal nå målet 
og balanse i driften i år. 

 
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp og ha spesiell 

oppmerksomhet rettet mot at besluttede tiltak om reduksjon av drift blir gjennomført. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til at estimert resultat for 2008 fremdeles er beheftet med stor grad av 

usikkerhet. Styret mener at det fortsatt er høy risiko for at Helse Nord ikke skal nå målet 
og balanse i driften i år. 

 
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp og ha spesiell 

oppmerksomhet rettet mot at besluttede tiltak om reduksjon av drift blir gjennomført. 
 
 
STYRESAK 37-2008  ETABLERING AV FELLES IKT-PLATTFORM I  
 HELSE NORD – FORSERING AV PROSJEKTET 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å forsere prosjektgjennomføringen i 
forbindelse med etableringen av ny felles IKT-plattform. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å forsere prosjektgjennomføringen i 
forbindelse med etableringen av ny felles IKT-plattform. 
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STYRESAK 38-2008  GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER OG  
 VARAMEDLEMMER I HELSEFORETAKENE 
 
Adm. direktør la frem følgende justerte forslag til styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene forblir uendret: 
 

– Styreleder kr. 137 500 pr. år   
– Nestleder kr.   96 000 pr. år  
– Styremedlemmer kr.   89 000 pr år 

 
2. Medarbeidere i RHF-et, som oppnevnes til styreverv, tilståes som hovedregel ikke 

honorar. Det samme gjelder for topplederne i helseforetakene. 
 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  
 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke 

oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.   
 
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å 

inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon 
må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres kr. 3 380 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.  
 
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats 

lik fravær. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene forblir uendret: 
 

– Styreleder kr. 137 500 pr. år   
– Nestleder kr.   96 000 pr. år  
– Styremedlemmer kr.   89 000 pr år 

 
2. Medarbeidere i RHF-et, som oppnevnes til styreverv, tilståes som hovedregel ikke 

honorar. Det samme gjelder for topplederne i helseforetakene. 
 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  
 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke 

oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.   
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5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å 

inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon 
må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres kr. 3 380 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.  
 
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats 

lik fravær. 
 
 
STYRESAK 39-2008  ENDRINGER AV HELSEFORETAKENES  
 VEDTEKTER 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret vedtok adm. direktørs endrede forslag – som følger:  
 
1. Vedtektene for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, §§ 3-5, § 8, 2. ledd, siste 

setning og §§ 12-14 skal lyde: 
 

§ 3 Hovedkontor og geografisk ansvarsområde  
Helseforetaket har sitt hovedkontor i Tromsø kommune.  
 
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, 
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001, med 
tillegg av Svalbard med Longyearbyen sykehus og kommunene i nedslagsfeltet til 
sykehusene i Harstad og Narvik (inkludert østsiden av Tysfjord kommune). 
  
Endringer i ansvarsområdet kan vedtas av RHF. 
 
§ 4  Helseforetakets formål 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal yte gode og likeverdige 
spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi 
og etnisk bakgrunn samt legge til rette for forsking og undervisning på høyt nasjonalt og 
internasjonalt nivå tilpasset helseforetakets rolle som universitetsklinikk. 
 
§ 5  Helseforetakets virksomhet 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle 
de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, 
forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.  
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
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Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder, funksjoner og 
kompetansesentra som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i 
helseforetakets virksomhet i 2001 og skal blant annet levere planlagte og akutte 
spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-Norge. Gjennom Longyearbyen sykehus 
skal virksomheten levere tilfredsstillende helsetjeneste til den norske befolkningen og 
alle som ferdes på og rundt Svalbard. Den russiske bosetningen i Barentsburg har egen 
helsetjeneste. 
 
Virksomheten omfatter tjenester blant annet innen: 
 
• psykisk helsevern 
• somatiske helsetjenester 
• ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, herunder drift av 

redningshelikopter på Svalbard bemannet med personell fra Longyearbyen sykehus 
• rehabilitering og habilitering 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
• helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant 

beredskapsmyndighet 
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid  
• for Svalbard også 1. og 2. linjetjenester, dvs. tjenester tilsvarende et helsesenter på 

fastlandet, herunder også akuttmedisinsk beredskap, bedriftshelsetjeneste og 
tannhelsetjeneste. 

 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder, og skal som universitetsklinikk ivareta en sentral plass i 
det faglige nettverk i landsdelen. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt 
og internasjonalt nivå innen de områder som naturlig følger av de funksjoner 
helseforetaket har som universitetsklinikk, og skal videre: 
 
• etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og andre relevante 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
• drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i 

spesialisthelsetjenesteloven 
• delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid  
• bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, 

både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og 
sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant 
annet barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder 
 

§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende, 2. ledd, siste setning 
Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og 
innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av 
tjenestene. 
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§ 12  Arbeidsgivertilknytning 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal være tilknyttet arbeidsgiverforeningen 
Spekter. 
 
§ 13  Samarbeid med kommuner o.a. 
 Universitetssykehuset i Nord Norge HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med 
kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør 
holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet. 
 
§ 14  Endringer i vedtektene 
Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. 

 
Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar eventuelt opp forslag til endringer i 
vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og 
hovedoppgaver.    

 
2. Vedtektene for Nordlandssykehuset HF, §§ 3-5, § 8, 2. ledd, siste setning og §§ 12-14 

skal lyde: 
 

§ 3 Hovedkontor og geografisk ansvarsområde 
Nordlandssykehuset har sitt hovedkontor i Bodø kommune 
 
Ansvarsområdet for Nordlandssykehuset HF er de områder foretakets virksomheter hadde 
ansvaret for i 2001 med tillegg av Hamarøy kommune og Tysfjords vestside. Ansvaret 
omfatter Stokmarknes sykehus med tilhørende enheter. 
 
Endringer i ansvarsområdet kan vedtas av RHF. 
 
§ 4 Helseforetakets formål 
Nordlandssykehuset HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som 
trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til 
rette for forskning og undervisning.  
 
§ 5 Helseforetakets virksomhet 
Nordlandssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de 
sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, 
forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. 
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner som 
var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 
2001. Foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til 
befolkningen i sitt ansvarsområde. Dette omfatter virksomhet og tjenester innen: 
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• psykisk helsevern 
• somatiske helsetjenester 
• ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, det omfang og slik disse 

oppgavene er organisert av Helse Nord RHF. 
• rehabilitering og habilitering 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
• helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant 

beredskapsmyndighet.  
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid  
 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder og skal som sentralsykehus ivareta et faglig nettverk / 
kompetansemiljø for helseforetak en naturlig leverer sentralsykehustjenester til.  . 
 
Nordlandssykehuset HF skal drive forskning og utdanning innen de områder som naturlig 
følger av de funksjoner helseforetaket har ansvar for som utdanningsinstitusjon for 
helsepersonell, og skal videre:  
 
• selv og sammen med relevante forskningsmiljø ivareta klinisk og praksisrelatert 

forskning tilpasset sine behandlingsoppgaver, kompetanseprofil og 
pasientsammensetning 

• etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og evt. andre 
relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner 

•    delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid 
• drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i 

spesialisthelsetjenesteloven 
•    skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor 

kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- 
og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant 
annet det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder 

•    innenfor relevante spesialiteter, funksjoner og fagområder, ivareta faglige 
”nettverksfunksjoner” overfor øvrige helseforetak i landsdelen og for øvrig delta i 
faglige nettverk. 
 

§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende, 2. ledd, siste setning 
Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og 
innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av 
tjenestene. 
 
§ 12  Arbeidsgivertilknytning 
Nordlandssykehuset HF skal være tilknyttet arbeidsgiverforeningen Spekter. 
 
§ 13  Samarbeid med kommuner o.a. 
 Nordlandssykehuset HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i 
sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige 
relevante interessenter i dekningsområdet. 
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§ 14  Endringer i vedtektene 
Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. 

 
Styret for Nordlandssykehuset HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene 
dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver. 
 

3. Vedtekter for Helgelandssykehuset HF §§ 3-5, § 8, 2. ledd, siste setning og §§ 12-14 
skal lyde: 

 
§ 3  Hovedkontor og geografisk ansvarsområde 
Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Rana kommune 
 
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, 
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med 
eventuelle endringer som vedtas av RHF. 
 
§ 4  Helseforetakets formål 
Helgelandssykehuset HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som 
trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til 
rette for forskning og undervisning.  
 
§ 5  Helseforetakets virksomhet 
Helgelandssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de 
sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, 
forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.   
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner og 
som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet 
i 2001, og foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til 
befolkningen i sitt ansvarsområde som omfatter: 
 
• psykisk helsevern 
• somatiske helsetjenester 
• ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, i det omfang og slik disse 

oppgavene er organisert av Helse Nord RHF 
• rehabilitering og habilitering 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
• helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant 

beredskapsmyndighet 
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid 
 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder, og skal videre: 
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• drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de 
utdanningsfunksjonerfunksjoner helseforetaket har ansvar for som 
utdanningsinstitusjon for helsepersonell  

• legge til rette for klinisk/praksisrelatert forskning sammen med relevante fagmiljø 
• skal etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og evt. andre 

relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
• delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid 
• bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, 

både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og 
sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant 
annet det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder 

• skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i 
spesialisthelsetjenesteloven 

• delta i faglig nettverkssamarbeid 
 
§ 8  Medvirkning fra pasienter og pårørende, 2. ledd, siste setning 
Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og 
innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av 
tjenestene. 
 
§ 12  Arbeidsgivertilknytning 
Helgelandssykehuset HF skal være tilknyttet arbeidsgiverforeningen Spekter. 
 
§ 13  Samarbeid med kommuner o.a. 
 Helgelandssykehuset HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i 
sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige 
relevante interessenter i dekningsområdet. 
 
§ 14  Endringer i vedtektene 
Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. 

 
Styret for Helgelandssykehuset HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene 
dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver. 
 

4. Vedtektene for Helse Finnmark HF, §§ 3-5, § 8, 2. ledd, siste setning og §§ 12-14 skal 
lyde: 

 
§ 3 Hovedkontor og geografisk ansvarsområde 
Helse Finnmark HF har sitt hovedkontor i Hammerfest kommune 
 
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, 
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med 
eventuelle endringer som vedtas av RHF. 
 
§ 4 Helseforetakets formål 
Helse Finnmark HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som 
trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til 
rette for forskning og undervisning.  
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§ 5 Helseforetakets virksomhet 
Helse Finnmark HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske 
målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og 
utdanningspolitiske vedtak og planer.  
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner som 
var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 
2001, og foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til 
befolkningen i sitt ansvarsområde omfatter: 
 
• psykisk helsevern 
• somatiske helsetjenester 
• ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport i det omfang og slik disse 

oppgavene er organisert av Helse Nord RHF. 
• rehabilitering og habilitering 
• radiologi og laboratoriemedisin 
• tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
• helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant 

beredskapsmyndighet 
• sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid  
 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder, og skal videre: 
 
• drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de utdanningsfunksjoner 

helseforetaket er del i som utdanningsinstitusjon for helsepersonell 
• legge til rette for klinisk / praksisrelatert forskning sammen med relevante fagmiljø 
• etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet og høgskoler og evt. andre 

relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
• delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid 
• bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, 

både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og 
sosialtjenestetilbud.  Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant 
annet barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder 

• drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i 
spesialisthelsetjenesteloven 

• delta i faglig nettverkssamarbeid 
 
Helse Finnmark HF har et særlig ansvar for, i samarbeid med kommunene, å ivareta 
modellutvikling for sykestuefunksjonen og annen spesialisthelsetjeneste med særlig vekt 
på samhandling med kommunale tjenester. 

 
§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende, 2. ledd, siste setning 
Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og 
innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av 
tjenestene. 
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§ 12  Arbeidsgivertilknytning 
Helse Finnmark HF skal være tilknyttet arbeidsgiverforeningen Spekter. 
 
§ 13  Samarbeid med kommuner o.a. 
Helse Finnmark HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt 
geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige 
relevante interessenter i dekningsområdet. 
 
§ 14  Endringer i vedtektene 
Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. 

 
Styret for Helse Finnmark HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom 
dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver. 

 
5. Vedtektene for Sykehusapotek Nord HF, §§ 3 – 5, § 8, 2. ledd, siste setning og § 12 skal 

lyde: 
 

§ 3 Hovedkontor og geografisk ansvarsområde 
Sykehusapotek Nord HF har sitt hovedkontor i Tromsø kommune 
 
Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, 
omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med 
eventuelle endringer som vedtas av RHF. 
 
§ 4 Helseforetakets formål 
Sykehusapotek Nord HF skal yte gode og likeverdige apotektjenester og legge til rette for 
forskning og undervisning.  
 
§ 5  Helseforetakets virksomhet 
Sykehusapoteket Nord HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de 
sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, 
forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer.  
 
Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom 
vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til 
bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede 
virksomhet. 
 
Virksomheten omfatter de fagområder og funksjoner som var godkjent gjennom tildelte 
spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001.  
 
Sykehusapoteket Nord HF sine hovedoppgaver er følgende: 
 
1. Være en leverandør av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen 

bestiller. 
2. Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere.  
3. Produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk 

spesialpreparat. 
4. Yte farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell 

legemiddelbruk, herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter. 
5. Samordne apotektjenestene i regionen slik at helseforetakene kan yte 

kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet. 
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6. Kunne bidra med kompetanse og produksjonsfasiliteter ved beredskapsproduksjon av 
legemidler til den samlede helsetjenesten samt opprettholde et beredskapslager av 
legemidler. 

 
Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i 
andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av 
nasjonale og regionale standarder, og skal videre:  
 
• levere tjenester innen helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse 

Nord RHF / relevant beredskapsmyndighet 
• drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de 

områder som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har som del av en 
universitetsklinikk 

• etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og andre relevante 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner 

• drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i 
spesialisthelsetjenesteloven 

• delta i faglige og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid   
 
Som en del av en universitetsklinikk er Sykehusapotek Nord HF det fremste 
kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord RHF, og skal ivareta en sentral plass 
i det faglige nettverk i landsdelen. 
 
§ 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende, 2. ledd, siste setning 
 
Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og 
innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av 
tjenestene. 
 
§ 12  Arbeidsgivertilknytning 
Sykehusapotek Nord HF skal være tilknyttet arbeidsgiverforeningen Spekter. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 40-2008  INTERNREVISJONENS REVISJONSPLAN  
 FOR 2008 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2008 vedtas som fremlagt.  
 
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. Slike endringer skal 

fortløpende orienteres om i styret i Helse Nord RHF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2008 vedtas som fremlagt.  
 
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. Slike endringer skal 

fortløpende orienteres om i styret i Helse Nord RHF. 
 
 
STYRESAK 41-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Konstituering av adm. direktør for perioden 5. mai til 24. juni 2008 i Lars Vorland 
permisjonsfravær. Finn Henry Hansen konstitueres i stillingen. 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a.  

- Styremøte og styreseminar, den 14. og 15. mai 2008 – foreløpig planlagte program 
- Møte mellom statsråd Sylvia Brustad og styrelederne i de regionale helseforetakene, 

22. og 23. mai 2008 
- Møte med Vesterålen Regionråd, den 2. april 2008 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Omorganisering i RHF-administrasjonen – orientering 

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a.  
- Rekruttering direktør for eieravdeling – status 

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a.  
- Lønnsforhandlinger sentralt – møter med arbeidsgiverforeningen Spekter og Helse- 

og omsorgsdepartementet 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a.  
Med henvisning til Helse Nord RHF’s vedtekter § 8, deltok styremedlemmer som er 
valgt av de ansatte ikke under behandling av denne styresaken. 

- Pilotsykehus – prosjekt i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, orientering om 
status i arbeidet  

- Samarbeidsavtaler med Høgskolene i regionen, jf. instruks til styret i Helse Nord 
RHF. Orientering om arbeidet. Styresak i juni 2008.  

- Møte med Nasjonalt Senter for Telemedisin og Helse Midt-Norge RHF, den 27. mars 
2008 – avtale om samarbeid i forbindelse med videre utvikling av nettsted 
www.helsekompetanse.no  

- Møte med Nordland Fylkesting, den 22. april 2008  
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 21. april 2008 ad. Nasjonale 

kvalitetsregistre 
- Status økonomi 
- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter 
- Ferieavvikling i helseforetakene – sommeren 2008. Styret i Helse Nord RHF 

orienteres utfyllende om dette i neste styremøte i mai 2008.  
3. Risikostyring i Helse Nord 
4. Økonomiske gevinster av IKT-investeringer i Helse Nord 
5. Internrevisjonens årsrapport for 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
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STYRESAK 42-2008  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Eldrerådet i Nordland Fylkeskommune av 13. mars 2008 til Eldrerådet i Andøy 

Kommune ad. fellesuttalelse fra Eldredrådene i Vesterålen 
2. Brev fra Rådet for Psykisk Helse av 12. mars 2008 ad. økonomiske kutt ved sykehusene – 

skjermes psykisk helse? 
3. Brev fra LPP (Pårørendeforening for psykiatri i Harstad og omegn) av 6. mars 2008 til 

Helsetilsynet i Troms ad. bekymringsmelding 
4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 22. februar 2008 
5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan 2008 
6. Brev av 7. april 2008 til Helse- og omsorgsdepartementet – oversendelse av 

høringsuttalelse fra Helse Nord RHF ad. NOU 2008:2 Inntektsfordelingsutvalget 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

7. Referat fra møtet i RHF-valgstyre, den 16. april 2008 – valgresultat 
Kopi av referatet ble lagt frem ved møtestart. 

8. Protokoll fra møtet i HF-valgstyret ved Helgelandssykehuset HF, den 8. april 2008 – 
valgresultat 
Kopi av referatet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 43-2008  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 23. april 2008 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 30. april 2008 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 
 

 

STYRESAK 46-2008  DET BARNEMEDISINSKE TILBUDET  
 I HELSE NORD 
 

Møtedato: 14. mai 2008 

 
Formål/sammendrag 
En arbeidsgruppe som hadde fått i oppgave å utrede det pediatriske tjenestetilbudet i 
landsdelen leverte sin rapport 13.desember 2007. Den 29.februar d.å. sendte Helse Nord 
utredningen ”Tjenestetilbudet til barn i Helse Nord – rapport fra arbeidsgruppe” til høring. I 
mandatet for utredningen står det at arbeidsgruppen bl.a. skal utrede behovet for 
barnelegestillinger/barnestuer ved lokalsykehusene, herunder hvordan barnelegenes ansvar for 
tilsyn med fødestuene kan ivaretas. Behovet for kompetanse innen barnekirurgi i Nord-Norge 
skal også utredes.  
 
Rapporten anbefaler at de tre barneavdelingene i Nord-Norge (Bodø, Tromsø, Hammerfest) 
bør beholdes og at Helgelandssykehuset HF bør få en ny barnelegestilling, men at det ikke 
opprettes ny barneavdeling. Videre anbefales det at alle sykehus fortsatt skal ta i mot barn til 
innleggelse, selv om mer spesialisert behandling skal skje ved barneavdelingene. Også innen 
feltet barn og kirurgi gir arbeidsgruppen konkrete anbefalinger.  
 
Adm. direktør gir tilslutning til rapportens tilrådinger og foreslår at helseforetakene skal følge 
nasjonale faglige krav og retningslinjer, ha et sterkere fokus på ansvars- og myndighetslinjer 
samt å sentralisere kirurgi på barn under to år til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH). Det foreslås også konkrete tiltak for å styrke 
samarbeidet mellom barneavdelingene i Helse Nord. 
 
Bakgrunn/fakta 
Barn behandles på alle sykehusene i regionen, og det er etablert egne barneavdelinger ved 3 
sykehus: Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, Nordlandssykehuset Bodø og 
Hammerfest sykehus. Barneavdelingene i Helse Nord har noe ulik profil på virksomhet mht 
aldersgrenser, hvilke fagområder som dekkes og hvilken type pasienter som innlegges. 
Av alle sykehusinnleggelser av barn < 15 år i perioden 2004 til 2006 skjedde rundt tre 
fjerdedeler på barneavdelingene i Hammerfest, Tromsø og Bodø og rundt én fjerdedel på åtte 
lokalsykehus. 
 
Poliklinisk tilbud skjer primært i Sandnessjøen, Bodø, Tromsø og Hammerfest, men en 
betydelig ambulant virksomhet utføres på lokalsykehus og enkelte andre senter. En 
arbeidsgruppe, ledet av overlege ved barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, Claus Klingenberg, ble bedt om å utrede tjenestetilbudet til barn i Helse 
Nord med målsetting om å bedre kvalitet og samarbeid mellom enhetene som yter tjenester til 
barn for å få en optimal utnytting av ressursene innen virksomheten. 
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Arbeidsgruppens anbefalinger 
Arbeidsgruppen har lagt fram en rekke forslag til framtidige tiltak for å bedre kvalitet og 
organisering av behandlingen av barn i regionen. En del av forslagene kan gjennomføres med 
små- eller ingen nye ressurser mens andre vil kreve tilførsel av friske midler.  
Arbeidsgruppen foreslår også konkrete tiltak for å styrke samarbeidet mellom 
barneavdelingene i Helse Nord og mellom barneavdelingene og lokalsykehusene for øvrig. 
Arbeidsgruppen foreslår videre en rekke tiltak som skal bidra til å øke kvaliteten på 
helsetilbudet til barn i Nord-Norge. Gruppen tror det er urealistisk at dette kan gjennomføres 
uten at det på noen områder vil bety økte kostnader. 
 
Høringsuttalelser 
Det er kommet inn syv høringsuttalelser. Disse er fra Helse Finnmark HF, Finnmark 
fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, Helgelandssykehuset HF og KTV Helse Nord. Høringsuttalelsene er lagt ved 
som utrykte vedlegg. 
 
Vurdering 
Adm. direktør finner at arbeidsgruppen har gjort en grundig og god jobb. Rapporten 
synliggjør på en tydelig måte de utfordringer vi har på området og skisserer de prioriteringer 
som må foretas. Høringsinstansene, som har avgitt høringsuttalelse, har også gitt en generell 
tilslutning til rapportens foreslåtte tiltak. Noen presiseringer og konkrete forslag til 
forbedringer framkommer i høringsuttalelsene, f.eks. har både Nordland fylkeskommune og 
de konserntillitsvalgte påpekt at bruken av ”bør” må erstattes av ”skal”, der det foreligger 
myndighetskrav til ansvarsavklaring. Etter helselovene er dette forhold som skal ivaretas, og 
det er derfor foreslått at styret vedtar at faglige krav og retningslinjer skal følges ved alle 
institusjoner som behandler barn i regionen. 
   
Konklusjon 
Adm. direktør slutter seg til arbeidsgruppens anbefalinger i rapporten om tjenestetilbudet til 
barn i Helse Nord, men tilrår at styret gjør noen presiseringer for å tydeliggjøre faglige krav 
og prioriteringer.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord slutter seg i hovedsak til rapportens anbefalinger.  
 
2. Faglige krav og tiltak, inkludert undersøkelse av nyfødte og retningslinjer for 

nyfødtmedisin, skal gjennomføres i tråd med rapporten og premissene i saksutredningen 
for områdene medisinske – og sykepleiefaglige prosedyrer.   

 
Veiledende kriterier for hvilke barn som bør behandles på/overflyttes til barneavdeling”, 
jfr. rapportens vedlegg 6.2. skal legges til grunn for lokalsykehusenes praksis. Medisinsk 
systemansvar ved sykehus uten barnelege skal ivaretas i tråd med rapportens pkt. 6.4 

 
3. Styret forutsetter at både helseforetakene og RHF-et bidrar til tilrettelegging for 

rekruttering og videreutdanning av helsepersonell. Faglig kvalitetssikring og 
utviklingsarbeid samt forskning skal fremmes gjennom de ordinære budsjettprosesser.             
Fagmiljøet må samhandle om kompetansebygging, prosedyreutvikling samt forskning og 
fagutvikling, slik at tjenestetilbudet til barn utvikles som en helhet og mindre som 
enkeltavdelinger. 
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4. Elektiv kirurgi på barn under to år skal som hovedregel kun utføres ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø. 
 
5. Det etableres en regional perinatalkomité, slik angitt i rapporten. Kostnader til 

sekretærfunksjon vurderes under behandling ab budsjett for 2009. 
 
6. Dagbehandling og ambulerende virksomhet bør stimuleres der dette er faglig ønskelig og 

forsvarlig. 
 
7. Gjennomføring av krav til retningslinjer etc. som følge av denne styrebehandling 

behandles i foretaksmøte for helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 30. april 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Tjenestetilbudet til barn i Helse Nord – rapport fra arbeidsgruppen   
 Se: http://www.helse-nord.no/article53378-1546.html  
 
Utrykte vedlegg:  Syv høringsuttalelser  
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UTREDNING 
 
Innledning  
Helse Nord mottok 13.desember 2007 utredningen ”Tjenestetilbudet til barn i Helse Nord – 
rapport fra arbeidsgruppen” fra regional arbeidsgruppe nedsatt i februar 2007. Utvalget ble 
ledet av Claus Klingenberg, pediater ved barne- og ungdomsklinikken ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), og arbeidsgruppen har vært sammensatt av 
fagfolk fra samtlige helseforetak. 
 
29. februar 2008 ble rapporten sendt ut til høring. Frist for uttalelse var satt til 15. april 2008 
og syv høringsinstanser har sendt inn høringsuttalelse.  
 
Bakgrunn 
Barn behandles på alle sykehusene i regionen, og det er etablert egne barneavdelinger ved tre 
sykehus: Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø og 
Hammerfest sykehus. Barneavdelingene i Helse Nord har noe ulik profil på virksomhet, 
aldersgrenser, hvilke fagområder som dekkes og hvilken type pasienter som innlegges. 
Av alle sykehusinnleggelser av barn < 15 år i perioden 2004 til 2006 skjedde rundt tre 
fjerdedeler på barneavdelingene i Hammerfest, Tromsø og Bodø og rundt én fjerdedel på åtte 
lokalsykehus.  
 
Poliklinisk tilbud skjer primært i Sandnessjøen, Bodø, Tromsø og Hammerfest, men en 
betydelig ambulant virksomhet utføres på lokalsykehus og enkelte andre senter.  
 
Antall innleggelser på barneavdelinger viser ofte store sesongvariasjoner. I vinterhalvåret er 
det ofte epidemier av luftveisinfeksjoner som kan medføre et svært høyt belegg/overbelegg.  
Felles for alle tre avdelingene, men kanskje spesielt i Tromsø og Bodø, er at pasientene som 
innlegges i økende grad utgjør en gruppe barn med forverring av kroniske sykdommer, samt 
mange barn med multiple funksjonshemninger. Dette er en langt tyngre gruppe barn enn det 
man så tidligere. På barnavdelingen ved UNN har f.eks. en rekke pasienter blitt behandlet 
med non-invasiv ventilasjonsstøtte på sengeposten de siste tre år. Andel langliggere (> 7 
dager) er både i Tromsø og Bodø relativt stor og ofte et uttrykk for at det er barn med 
komplekse lidelser som krever mye ressurser. Omsorg for foreldre blir også en stor del av 
barneavdelingenes ansvar, selv om disse ikke registreres som innlagte pasienter. Dette gjør at 
man selv med moderat belegg på en avdeling kan ha høyt arbeidspress. 
 
Barn med kreft er den eneste gruppen barn i Nord-Norge hvor all primær utredning og den 
tyngste delen av behandlingen, er sentralisert til barneavdelingen ved UNN. Disse barna 
utgjør en svært ressurskrevende gruppe av de barna som er innlagt på barneavdelingen ved 
UNN.  
 
På UNN Tromsø og NLSH Bodø tilbys intensivbehandling av kritisk syke nyfødte og 
premature ned til 23 ukers gestasjonsalder (GA, se rapportens s. 9 for 
ordliste/begrepsforklaringer). NLSH tar i mot pasienter fra hele Nordland, utenom Narvik 
regionen. UNN tar i mot nyfødte fra Narvik regionen, hele Troms samt nyfødte/premature < 
32 uker med behov for intensivbehandling fra Finnmark. I Hammerfest behandles syke 
nyfødte med GA > 31 uker. Hvis det er behov for respiratorbehandling eller annen 
intensivbehandling blir disse barna overført til UNN. Truende prematur forløsning før uke 32 
overflyttes til UNN. Hvis man forventer andre alvorlige komplikasjoner hos nyfødte, 
overflyttes også barnet til UNN. 
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Ved behov for nyfødtkirurgi/akutt kirurgi  behandles de fleste tilstander ved UNN. 
Gastrokirurgi gjøres delvis i Bodø. For øvrig er det samarbeid med St. Olavs hospital og 
Rikshospitalet. Barn med alvorlige medfødte misdannelser (inkl. hjertefeil) og som har behov 
for tidlig operativ behandling overflyttes fra alle barneavdelinger i Helse Nord til enten St. 
Olavs Hospital eller Rikshospitalet. Unntaket fra dette er nevrokirurgi, som opereres på UNN.  
 
De siste 10-15 årene har det skjedd en betydelig utvikling innen det nyfødtmedisinske faget. 
Introduksjon av steroidbehandling av mor før forløsning, samt medikamentell behandling av 
nyfødte med respirasjonsproblemer, har medført en betydelig økt overlevelse for de minste 
premature barn. Flere av de minste premature barn blir derved liggende svært lenge på 
nyfødtavdelinger. Samtidig med at flere overlever, har imidlertid også 
behandlingskompleksiteten økt for både de mest premature og alvorligst syke fullbårne.  

  
I Hammerfest, Tromsø og Bodø finnes det også habiliteringstilbud til barn og unge i alderen 
0-18 år med medfødte eller ervervede funksjonshemninger. I Bodø ligger enhet for 
habilitering integrert som en enhet i barnavdelingen. I Tromsø er Avdeling for habilitering 
organisert som en egen avdeling i Barne- og ungdomsklinikken fra 2006. Alle tre steder gis 
tilbud om tverrfaglig utredning, behandling, veiledning og oppfølging, samt kurs og 
opplæring. Aktiviteten foregår primært på dagtid. Når pasienter/foresatte er til 
utredning/behandling over flere dager, finnes det botilbud i egne leiligheter eller på 
pasienthotellene 
 
Det henvises for øvrig til Delplan for habiliteringstjenestene for barn i Helse Nord og 
Koordinert plan for habiliteringstjenesten for barn og voksne i Helse Nord RHF. Begge ble 
levert i mai 2007, og omfatter perioden 2004-2010. Her gjøres det detaljert rede for det 
regionale habiliteringstilbudet til barn og ungdom i Helse Nord.   
 
Nasjonale strategier om svangerskap, fødselsomsorg og barselsomsorg er forventet å foreligge 
innen sommeren 2008. Disse kan legge føringer/retningslinjer vedr. barnelegetjenesten ved 
fødeavdelinger, og intern organisering av pediatertjenesten må legges opp i forhold til til 
dette, (jfr. rapporten s. 28, 1. avsnitt) 
 
Arbeidsgruppens anbefalinger 
Arbeidsgruppen har vært sammensatt av fagpersoner fra alle helseforetakene og det er lagt 
fram en rekke forslag til framtidige tiltak for å bedre kvalitet og organisering av behandlingen 
av barn i regionen. En del av forslagene kan gjennomføres med små- eller ingen nye ressurser 
mens andre vil kreve tilførsel av friske midler. Arbeidsgruppen gir følgende anbefalinger: 
 
• Barn bør fortsatt ha tilbud om behandling ved alle lokalsykehus i Helse Nord som gir 

dette tilbudet i dag 
• Det bør etableres faglige standarder for behandling av barn på lokalsykehus. Dette 

inkluderer avklaring av systemansvar samt veiledende kriterier for hvilke barn som bør 
henvises til en barneavdeling 

• Det bør etableres faglige krav til undersøkelse og behandling av syke nyfødte samt 
opplæring av personell som har ansvar for nyfødte barn på fødeavdelinger/fødestuer der 
det ikke er barnelege på institusjonen. Systemansvaret bør også være tydelig 

• Barnelegetjenesten ved Helgeland bør styrkes ved å øke fra 3 til 4 spesialisthjemler. Det er 
ikke ønskelig å opprette en egen barneavdeling på Helgelandsykehuset HF 

• Dagpasientbehandling bør benyttes der det kan gjennomføres. 
• Ambulant poliklinisk virksomhet bør videreutvikles og støttes. 
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• Samarbeidet mellom større og mindre enheter rundt enkelte komplekse pasientgrupper bør 

styrkes.  
• Det er uenighet rundt spørsmålet om sentralisering av de minste premature 
• Kirurgisk behandling av barn med medfødte misdannelser bør fortsatt foregå ved sykehus 

som har landsfunksjoner for området 
• Kirurgi på svært syke nyfødte og spesielt premature barn skal gjøres ved UNN Tromsø 

evt. i Bodø med innhentet team fra større sykehus 
• Kirurgi på eldre barn med ”vanlige” lidelser bør sentraliseres for de aller yngste 
• Veiledende aldersgrenser for elektiv kirurgi/anestesi til barn på lokalsykehus 
 
Samarbeid mellom barnavdelingene i Helse Nord 
Arbeidsgruppen foreslår konkrete tiltak for å styrke samarbeidet mellom barneavdelingene i 
Helse Nord på følgende områder: 
 
• Spesialistutdanning av barneleger 
• Videreutdanning av barnesykepleiere 
• Arbeid med felles perinatalkomité 
• Arbeid med prosedyrer i DocMap 
• Forskning 
• Fagmedisinsk samarbeid, på utvalgte områder  
 
Arbeidsgruppen foreslår videre en rekke tiltak som skal bidra til å øke kvaliteten på 
helsetilbudet til barn i Nord-Norge. Gruppen tror det er urealistisk at dette kan gjennomføres 
uten at det på noen områder vil bety økte kostnader. 
 
Høringsuttalelser 
Rapporten fra arbeidsgruppen ble sendt på høring, den 29. februar 2008 med høringsfrist 15. 
april 2008. Det er kommet inn syv høringsuttalelser. Disse er fra Helse Finnmark, Finnmark 
fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, Helgelandssykehuset HF og KTV Helse Nord.  
 
Helse Finnmark: 
Styret for Helse Finnmark HF slutter seg i hovedsak til rapportens anbefalinger og ser fram til 
at tiltakene settes i verk. Styret sier seg tilfreds med at Helse Nord RHF i sitt mandat til 
arbeidsgruppen la til grunn at barneavdelingen i Helse Finnmark (Hammerfest) skal bestå. De 
mener videre at det er viktig å få på plass en samlet plan for det pediatriske tjenestetilbudet i 
Helse Nord, slik det er lagt opp til gjennom arbeidsgruppens utredning. Det forutsettes videre  
at det, i tillegg til tilrettelegging i eget foretak, også blir regional tilrettelegging av 
eksempelvis videreutdanning av helsepersonell, rekruttering, faglig kvalitetssikring og faglig 
utviklingsarbeid og forskning. Styret i Helse Finnmark merker seg at det er uenighet i 
arbeidsgruppen om de mest premature barna bør sentraliseres til ett sykehus i regionen. De 
ber derfor Helse Nord RHF nedsette en egen arbeidsgruppe for å utrede dette nærmere. 
 
Finnmark fylkeskommune: 
Finnmark fylkeskommune har behandlet saken i kompetanseutvalget som vedtok å slutte seg 
til høringsuttalelsen fra Helse Finnmark. 
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Nordland fylkeskommune: 
Fylkestinget vedtok at det er bra at rapporten konkluderer med at de tre barneavdelingene i 
Nord-Norge skal beholdes, og at det foreslås opprettet ny barnelegestilling ved 
Helgelandssykehuset. Det forutsettes imidlertid at klare retningslinjer for den faglige 
virksomheten avklares. Fylkeskommunen mener det blir for tynt når rapporten i den 
sammenheng nevner flere forhold som ”bør” avklares og tydeliggjøres, herunder ledelse, 
faglig ansvar og systemansvar. Fylkestinget viser til forskrift om internkontroll i sosial- og 
helsetjenesten og ber Helse Nord sørge for at forskriften etterfølges. Fylkestinget ber også om 
at det utarbeides faglige retningslinjer for behandling av barn på lokalsykehus. 
 
Fylkestinget registrerer også at arbeidsgruppa ikke fikk mandat til å vurdere det viktige 
spørsmålet om en eventuell sentralisering av de minste premature innad i Helse Nord. Det 
henvises til at det fremgår av rapporten at det er uenighet i arbeidsgruppa omkring spørsmålet, 
og det anbefales i rapporten at det settes ned en egen arbeidsgruppe med uavhengige eksterne 
fagpersoner for å utrede dette nærmere. Fylkestinget vedtok derfor at:  
 
”De minste premature må også i fremtiden kunne behandles på de to enhetene, i Tromsø og i 
Bodø.” 
 
 
Nordlandssykehuset HF: 
Nordlandssykehuset HF har oversendt høringsuttalelse fra administrasjon/fagmiljø ved 
foretaket. Nordlandssykehuset støtter arbeidsgruppens innstilling om å ikke opprette 
barneavdeling ved Helgelandssykehuset, men at det satses på det polikliniske tilbudet ved 
foretaket og at fagmiljøet styrkes med en fjerde legestilling. Nordlandssykehuset mener 
alternativet med å legge denne fjerde stillingen til NLSH Bodø er å foretrekke fordi 
subspesialiseringen i pediatri har utviklet seg så langt at det ikke lenger finnes generelle 
pediatere som kan dekke hele fagområdet. Det er derfor ikke faglig ønskelig, mener de, at en 
barnelege driver alenepraksis på et lokalsykehus i Helse Nord uten klar forankring til en større 
enhet.  
 
Videre fremheves at Nordlandssykehuset sterkt vil fraråde overflytting av de minste 
premature både på økonomisk grunnlag, men først og fremst på et faglig grunnlag, fordi dette 
vil forringe barneavdelingens evne til å håndtere større premature barn og fullbårne barn med 
nyfødtintensive problemstillinger.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
UNN stiller seg bak rapporten og mener det er viktig at det i framover bygges gode og nære 
samarbeidsrelasjoner mellom barneavdelingene i regionen, og mellom dem og øvrige enheter 
som behandler barn. UNN ønsker å påta seg å være ledende i dette nettverket. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
Forslaget i utredningen om at det ikke bør opprettes en egen barneavdeling med sengepost i 
Helgelandssykehuset, men opptrapping til 4 spesialiststillinger i helseforetaket, støttes. 
Det er i rapporten gitt eksempler på hvordan 4 spesialisthjemler kan disponeres, men ingen 
anbefaling. En ny overlegehjemmel ble tildelt Helgelandssykehuset Sandnessjøen i 2008 og 
med dette er det fire hjemler for overleger i pediatri på Helgeland, tre i Sandnessjøen og én i 
Mo i Rana.  Det er foreslått å dekke behovet for pediatritjeneste internt ved ambulering fra 
Sandnessjøen, men dette behovet kan ikke dekkes på kort sikt, da det også er behov for 
etablering av ambulant tjeneste til Mosjøen i tillegg til styrking av ambulant tjeneste til 
Brønnøysund.  
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Forslaget i rapporten om å låne ut hjemmelen i Mo i Rana til NLSH, med forpliktende avtale 
om ambulering, til tilbudet i Sandnessjøen kan konsolideres støttes ikke da en slik ordning er 
kostbar for det mottakende sykehuset, mener Helgelandssykehuset. 
 
Konserntillitsvalgte: 
Generelt sett vil de konserntillitsvalgte gi ros til arbeidsgruppen for rapporten, men samtidig 
kommer de med noen helt konkrete tilbakemeldinger i forhold til denne.  
 
KTV anser de tiltak arbeidsgruppen foreslår for bedret samarbeid mellom barneavdelingene i 
Helse Nord som viktige i forhold til kvalitetssikring av tilbudet, og de fremhever 
nødvendigheten av at dette gjelder alle grupper av personell som arbeider med barn. Det er 
etter konserntillitsvalgtes syn viktig at faglig samarbeid også inkluderer sykepleietjenesten og 
annet tverrfaglig samarbeid.   
  
KTV kommenterer at ungdom ikke er særlig synlige i rapporten og de mener det er viktig at 
denne gruppen gis et større fokus.  
 
Videre mener de at rapporten så snart som mulig må følges opp med videre 
utredning/planlegging og beregning av kostnader til de foreslåtte tiltakene.  Det må arbeides 
videre med avklaring rundt fremtidig tilbud til de minste premature, som en del av 
tiltaksarbeidet eller i en egen arbeidsgruppe. Det må være et ufravikelig krav at alle 
lokalsykehus som behandler barn skal være tilrettelagt for barn, jfr. Forskrift om barns 
opphold i helseinstitusjon § 4 andre ledd.  
 
Når det gjelder kompetanse, bør sykepleiere og andre som jobber med barn ha en 
spesialkompetanse på barn. Dette mener KTV bør være et prioritert mål for Helse Nord. De 
støtter videre arbeidsgruppen i at faget barnekirurgi, slik gruppen har definert det, ikke bør 
bygges opp som et eget fag i Helse Nord. KTV støtter arbeidsgruppen i forslaget om en 
regional perinatalkomité og at denne får en jordmor ansatt i 50 % stilling som sekretær. 
 
KTV registrerer at det er uenighet i arbeidsgruppen om de mest premature barna bør 
sentraliseres til ett sykehus i regionen eller ikke, og at gruppen anbefaler at det settes ned en 
uavhengig komité. KTV støtter arbeidsgruppen i anbefalingen. Arbeidet må også inkludere 
bemanning jfr. kvaliteten på tilbudet og nasjonal bemanningsnorm. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Administrerende direktør finner at arbeidsgruppen har gjort en grundig og god jobb. 
Rapporten synliggjør på en tydelig måte de utfordringer vi har på området og skisserer de 
prioriteringer som må foretas. De høringsinstansene som har avgitt høringsuttalelse, har også 
gitt en generell tilslutning til rapportens foreslåtte tiltak. Noen presiseringer og konkrete 
forslag til forbedringer framkommer i høringsuttalelsene, f.eks. har både Nordland 
fylkeskommune og de konserntillitsvalgte påpekt at bruken av ”bør” må erstattes av ”skal” 
der det foreligger myndighetskrav til ansvarsavklaring. Etter helselovene er dette forhold som 
skal ivaretas.  
 
Dette fremgår for så vidt også av rapporten, punktene 5.3 og 5.4 at det foreligger klare faglige 
krav til virksomheter som behandler barn på lokalsykehus og til medisinsk tilsyn av nyfødte 
ved lokalsykehus med fødeavdeling hvor det ikke er barnelege på institusjonen. 
Arbeidsgruppen har foreslått at disse legges til grunn i Helse Nord og jeg slutter meg til de 
tiltak som er skissert med hensyn til systemansvar og ansvar ved overføringer mellom nivåer i 
punktene referert over.  
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Arbeidsgruppen mener at de tre barneavdelinger i Nord-Norge (Bodø, Tromsø, Hammerfest) 
må beholdes og at Helgelandssykehuset bør få en ny barnelegestilling, men at det ikke 
opprettes nye barneavdelinger. Det gis tilslutning til dette samt at alle sykehus fortsatt skal ta i 
mot barn til innleggelse, men at mer spesialisert behandling skal skje ved barneavdelingene.  
Arbeidsgruppen angir to alternative strategier for oppbygging av pediatritilbudet i 
Helgelandssykehuset HF. Det ene er å samle stillingene ved Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen og det andre er å benytte en hjemmel for ambulering fra NLSH, for å sikre 
bredden i fagmiljøet ettersom pediatrifaget er omfattende. Begge alternativene fra 
arbeidsgruppen vil kunne sikre et sterkere og bredere fagmiljø enn å spre stillingene ved flere 
enheter. Det er gode erfaringer i foretaksgruppen ved modellen med ambulering fra 
barneavdeling til lokalsykehus. UNN har over flere år levert pediatriske tjenester til Harstad, 
med såpass gode erfaringer at de nå ekspanderer virksomheten til også å gjelde for Narvik, og 
Hammerfest har levert pediatritjenester til Kirkenes, også det med godt resultat.  Det kan 
således synes hensiktsmessig å vurdere en ambulerende pediatrisk tjeneste fra NLSH til 
Helgelandssykehuset.  
 
Adm. direktør slutter seg til de i rapporten foreslåtte tiltak for behandling av barn ved 
lokalsykehus, dvs. at: 
 
1. Medisinske prosedyrer skal være i henhold til nasjonale standarder. Veileder i generell 

pediatri (2006) og Veileder i akutt pediatri (2007) utgitt av Norsk barnelegeforening. 
anses utfyllende og skal benyttes på alle lokalsykehus/barnestuer i Helse Nord, som har 
ansvar for behandling av barn etter nyfødtperioden. 

2. Det skal etableres et nærmere samarbeid mellom lokalsykehusene og de tre 
barneavdelingene.  

3. Pleiepersonell som er ansatt på lokalsykehus/barnestuer må kunne gis tilbud om 
hospitering ved barneavdelinger i Helse Nord.   

4. Sykepleiefaglige prosedyrer for barn skal være tilgjengelig på lokalsykehus.  
5. Alle lokalsykehus skal følge ”Veiledende kriterier for hvilke barn som bør behandles 

på/overflyttes til barneavdeling”, se vedlegg 6.2  
6. Leder på avdelingen som behandler barn skal ha delegert systemansvar og sørge for faglig 

forsvarlig virksomhet og det samme skal gjelde for nyfødte barn som ligger i en føde-
/barselavdeling på lokalsykehus, se vedlegg 6.4. Systemansvarlig skal sørge for å etablere 
formalisert medisinsk faglig rådgivning fra nærmeste barneavdeling, inkludert årlig tilsyn 
og kursing. 

7. Medisinske prosedyrer for barsel-/nyfødtmedisin skal være i henhold til den til enhver tid 
gjeldende versjon av UNN’s metodebok i Nyfødtmedisin. Denne gis status som regionale 
faglige retningslinjer. 

8. Det skal gjennomføres regelmessig trening i resuscitering av nyfødte, jfr. vedlegg 6.3. 
9. Nyfødtundersøkelsen skal være i tråd med anbefalinger i Metodebok i Nyfødtmedisin. På 

fødeavdeling med gynekolog vil det i all hovedsak være gynekolog som har ansvar for å 
gjøre/organisere nyfødtundersøkelsen. Hvis det ikke er kyndig personell som kan gjøre 
dette, bør man involvere annet helsepersonell (indremedisiner eller dedikert 
allmennpraktiker i kommunen). I de perioder der barnelege ambulerer til lokalsykehus, er 
det naturlig at barnelegen gjør denne undersøkelsen. 
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En stor utfordring er oppbyggingen av kompetanse og personalressurser/kapasitet, ikke bare 
når det gjelder barneleger, men også pleiepersonell og annet personell for spesialiserte 
helsetjenester til barn. Rapporten omtaler dette på en nøktern og god måte og det gis 
tilslutning til at slik kompetansebygging må omfatte alle personellgrupper som jobber med 
barn. En økt satsing på kompetansebygging og utvidet kapasitet vil imidlertid måtte legges 
inn i framtidige budsjetter og vedtas fra budsjettår til budsjettår. Kompetansebygging basert 
på felles undervisning f.eks. gjennom bruk av telematikk, felles kurspakker etc. for å styrke 
det faglige samarbeidet og kontakten mellom barneavdelingene i regionen og mellom 
barneavdelingene og lokalsykehusene uten barneavdeling bør stimuleres.  
 
Et sentralt og viktig tema vedrørende helsetjenestetilbudet til barn er behov for og plassering 
av avdelinger/enheter for premature. I dag finnes slike i Bodø og Tromsø. Det er 
høyspesialisert behandling som utføres her, ofte over lang tid for den enkelte "pasient", og 
med de konsekvenser og behov det medfører for foreldre. Utvalget har ikke tatt stilling til om 
denne behandlingen skal sentraliseres til ett sykehus da det ikke har inngått i mandatet for 
rapportarbeidet, men det framgår at utvalget er delt i synet på denne saken og det anbefales 
nedsatt en komité for utredning av spørsmålet. I tillegg har flere av høringsinstansene uttalt 
seg om spørsmålet.  
 
Arbeidsgruppens rapport belyser at spørsmålet har vært utredet gjennom 10-15 år uten at 
omforente konklusjoner i retning av sentralisering eller ikke har kunnet dokumentere 
forskjeller ved små og store fagmiljø. De faglige resultater er ikke forskjellig på vesentlige 
områder. Fagmiljøet i Norge er lite og uenigheten mellom fagfolk i universitetssykehusene og 
de ”gamle sentralsykehusene” går igjen i alle regioner. En ny utredning i Helse Nord vil 
derfor måtte hente eksperter fra andre fagmiljøer, for eksempel i Norden,  for å kunne få 
legitimitet som en uhildet utredning. Ut fra en samlet vurdering tilrår ikke adm. direktør at vi 
går videre på dette spørsmålet nå. En utredning av dette spørsmålet bør evt. initieres fra 
nasjonale fagmyndigheter på det tidspunkt hvor det faglige grunnlaget for en bred 
gjennomgang anses tilfredsstillende. 
 
Arbeidsgruppen har vektlagt behovet for en regional perinatalkomité for å sikre 
kvalitetsforbedring og helhetlig dokumentasjon av avvik. En slik regional perinatalkomité var 
forsøkt opprettet i 2002, ved etableringen av foretaksreformen. Den gang var det fagmiljøet 
som ønsket 2 ulike komiteer. Når fagmiljøet nå ber om en felles regional komité, synes det 
fornuftig å etablere en felles regional perinatalkomité i Helse Nord. Det er sannsynliggjort at 
det er behov for en sekretærressurs tilsvarende 50 % jordmorstilling. Denne ressursen vil 
tilsvare et behov for ca. kr. 300.000,- i tilskudd på årsbasis. Kostnader til sekretærfunksjonen 
vurderes under behandling av budsjett for 2009. 
 
Rapporten dokumenterer at det er svært få tilfeller av elektiv kirurgi på barn under to år ved 
sykehusene utenom Tromsø og Bodø. Ettersom det kan dokumenteres at det er en 
sammenheng mellom volum og kvalitet på kirurgisk virksomhet i forhold til barn, vil det være 
naturlig å sentralisere kirurgisk virksomhet i forhold til barn under to år til 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø. Adm. direktør 
finner derfor å kunne anbefale at som hovedregel skal elektiv kirurgi på barn under to år 
sentraliseres. 
 
Iverksetting: 
I rapporten og saksutredningen foreslås endringer som helseforetakene skal gjennomføre. I 
henhold til styringsmodellen betyr dette at sakene skal behandles i foretaksmøte.  
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Konsekvenser  
De faglige og organisatoriske konsekvenser av de ovennevnte forlagene er et bedre kvalitativt 
og helhetlig tjenestetilbud til barn i regionen. Klare faglige krav, retningslinjer og 
ansvarslinjer vil ikke utløse behov for økte ressurser men vil kunne bedre ressursutnyttingen 
totalt sett ved at en har like prosedyrer og ansvarslinjer ved alle enheter som behandler barn. 
Kvaliteten vil bedres gjennom felles retningslinjer for overføring av barn til barneavdeling og 
gjennom å sentralisere kirurgien for aldersbestemte grupper.  
 
Når det gjelder kompetansebygging og rekruttering for å øke kapasiteten innen 
pediatritilbudet, vil dette kunne få økonomiske konsekvenser for helseforetakene. Det bør 
derfor lages en kompetanseplan i samarbeid med de tre barneavdelingene hvor de prioriterte 
forslagene legges inn i budsjettforslagene fra år til år. Ved bruk av fellesundervisning over 
telematikk, vil kostnadene kunne minimaliseres.   
 
Oppsummering 
Arbeidsgruppen som har utredet det pediatriske tjenestetilbudet i landsdelen leverte sin 
rapport 13. desember 2007. Den har vært til høring i vinter og syv høringsuttalelser er mottatt.  
 
Saksframlegget presenterer rapportens innhold og forslag til framtidige tiltak for å bedre 
tjenestetilbudet til barnebefolkningen i Helse Nord.  
 
Rapporten anbefaler at de tre barneavdelingene i Nord-Norge (Bodø, Tromsø, Hammerfest) 
bør beholdes og at det ikke opprettes ny barneavdeling ved Helgelandssykehuset. Videre 
anbefales det at alle sykehus fortsatt skal ta i mot barn til innleggelse, selv om mer spesialisert 
behandling skal skje ved barneavdelingene. Også innen feltet barn og kirurgi gir 
arbeidsgruppen konkrete anbefalinger. Administrerende direktør gir tilslutning til rapportens 
tilrådinger og foreslår bl. a. pålegg til lokalsykehusene om å følge faglige krav og 
retningslinjer fra barnelegeforeningen og et sterkere fokus på ansvars- og myndighetslinjer 
samt å sentralisere kirurgi på barn under to år pga lave volumer ved lokalsykehusene. Det 
foreslås også konkrete tiltak for å bedre samarbeidet mellom barneavdelingene i Helse Nord 
bl. a. ved oppnevnelse av en regional perinatalkomité.  
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STYRESAK 47-2008  TUBERKULOSEKONTROLLPROGRAMMET  
 2008 – 2011 
 

Møtedato: 14. mai 2008 

 
Formål/sammendrag 
Regionale helseforetak er i følge Forskrift om tuberkulosekontroll pålagt å utarbeide et 
tuberkulosekontrollprogram. Tuberkulosekontrollprogrammet skal være en del av det 
regionale helseforetakets smittevernplan.  
 
I denne saken fremlegges et revidert tuberkulosekontrollprogram for Helse Nord. 
Kontrollprogrammet er utarbeidet av en gruppe fagfolk innen tuberkulosekontroll i regionen. 
Oppbyggingen og innholdet er endret, slik at denne utgaven er bygd opp tilnærmet lik 
Smittevernplan Helse Nord 2008-2011 som ble godkjent i styresak 7-2008.  
 
Planen gir en god og gjennomarbeidet beskrivelse av status og utfordringer for 
tuberkulosekontrollprogrammet i regionen, og peker på anbefalinger og tiltak, beregnet til en 
samlet kostnadsramme på ca. 1.5mill kr.  
 
Hovedsatsningsområdene for perioden 2008 -2011 vil være: 
 
• gjennomføring av DOT (direkte observert behandling) 
• styrking av årvåkenheten for tuberkulose i Helse Nord 
• å være pådrivere for skissert utbygging av luftsmitteisolat i regionen 
• å sørge for at prosedyrer og internkontroll av prosedyrer følger anbefalingene i 

tuberkulosekontrollprogrammet i Helse Nord og veiledere utgitt av FHI (Nasjonalt 
folkehelseinstitutt) 

• opprettholde tuberkulosekoordinatorfunksjonen.  
 
Det foreslås videre å oppnevne regional rådgivningsgruppe for tuberkulose i Helse Nord. 
 
Et overordnet mål for tuberkulosekontrollprogrammet er at alle helseforetak i Helse Nord skal 
oppfylle myndighetskravene gitt i forskrift om tuberkulosekontroll. 
 
Programmet har vært til høring blant berørte instanser innen kommunehelsetjenesten, 
helseforetakene, tuberkulosekoordinatorene i regionen, brukerorganisasjonene samt 
konserntillitsvalgte. 
 
Bakgrunn/fakta 
Foreliggende ”Tuberkulosekontrollprogram 2008 – 2011” er en revisjon av Helse Nords 
tuberkuloseprogram fra 2003. Programmet er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av 
fagfolk innen tuberkulosekontroll i regionen, under ledelse av KORSN (Kompetansesenter i 
smittevern i Helse Nord). 
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Arbeidsgruppens mandat har vært å revidere og oppdatere eksisterende 
tuberkulosekontrollprogram. Den skulle vurdere behovet for felles løsninger mellom 
helseforetakene og eventuelt fremme forslag om løsning for dette.  
 
Tuberkulosekontrollprogrammet skulle bygge på faglig anerkjente standarder og settes i 
sammenheng med de helsemessige utfordringene i nordområdene.  
 
Programmet belyser status i Helse Nord i forhold til behandlingskapasitet, 
behandlingsmuligheter og forhold som gjelder daglig virksomhet. Programmet beskriver også 
behovet for personell, isolater og andre forhold av betydning. Oversikt over kostnader finnes i 
pkt. 9.4 Økonomi og bruk av ressurser. 
 
Utfordringer 
Spesifikke utfordringer i tuberkuloseforebygging og kontroll i Helse Nord: 
 
• Lite fokus på tidlig tuberkulosediagnostikk, spesielt blant norskfødte. 
• Svært få luftsmitteisolater ved sykehusene i Helse Nord. 
• Store geografiske avstander i regionen. 
• Mange små kommuner og få tilfeller av tuberkulose i den enkelte kommune, 

vanskeliggjør opprettholdelsen av kompetanse. 
• Stor utskifting av leger i både kommune- og spesialisthelsetjenesten gir mindre kontinuitet 

og stabilitet i tuberkulosekontrollen. 
• Stor reiseaktivitet mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland. 
• Økt internasjonal reiseaktivitet i befolkningen. 
• Økende forekomst av resistente former for tuberkulose på verdensbasis kompliserer 

behandlingen. 
• DOT er ressurskrevende. 
• Usikre diagnostiske metoder og mange personer involverte i smitteoppsporinger. 
• Oppfølging i tre år av stort antall personer som blir funnet Mantoux positiv.  
• Etablering av overvåkingssystemer og utvikling av dataverktøy for registrering av 

tuberkulose på sykehusene i Helse Nord. 
 
Målsetninger 
Hovedmålsetting for tuberkulosekontroll er tidlig diagnostikk og effektiv behandling. 
Spesifikke mål for tuberkuloseforebygging og kontroll i Helse Nord: 
 
• Alle pasienter med mistanke om tuberkulose skal ta mikroskopi- og dyrkningsprøver før 

behandlingsstart. Hos alle med positivt bakteriefunn skal det tas prøve til dyrkning under 
behandlingen og etter avsluttet behandling. 

• Alle tuberkulosepasienter skal ha påbegynt behandling innen tre måneder etter 
symptomdebut. 

• Alle som behandles for tuberkulose, skal ha DOT. 
• Alle pasienter skal diagnostiseres, og behandling iverksettes på et så tidlig tidspunkt at 

ingen skal dø av aktiv tuberkulose. 
• God smitteoppsporing rundt alle tuberkulosepasienter skal utføres.  
• Myndighetskrav for tuberkulose skal overholdes. 
• Godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal 

vektlegges. 
• Samarbeid innen tuberkulosearbeid i nordområdene skal videreutvikles. 
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Økonomiske konsekvenser 
Noen av arbeidsgruppens anbefalinger vil kreve økonomiske ressurser. Det vises til tabellen 
nedenfor for detaljer.  
 
Kostnadsoversikt for etablering av luftsmitteisolater omhandles i Smittevernplanen 2008-
2011.  
 
Etablering av IGRA-tester (nye immunologiske blodtester for diagnostikk av tuberkulose) vil 
medføre økte kostnader, men innføringen av disse testene antas å føre til færre 
oppfølgingskontroller. Sett i en slik sammenheng medfører sannsynligvis innføringen av 
IGRA-tester reduserte kostnader og personellressurser. Kostnadsoverslag ved innføring av 
IGRA-tester er derfor ikke utarbeidet. Opprettelse av rådgivingsgruppe for tuberkulose 
beregnes ikke å utløse kostnader utover reiseutgifter for medlemmene.  
 
Tabell 9. Oversikt over kostnader  

Investering Driftskostnader Kap
. 

Tiltak 
200
8 

200
9 

201
0 

201
1 
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m 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 
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5.3.
2 

Luftsmitteisolat * 
 

          

5.3.
3 

Rom ekspektorat- 
prøve ** 

99 99 99  297      

5.3.
7 

Reisekostnader 
rådgivings- gruppe  

     25 25 25 25 100 

5.3.
6 

Regional 
TBkoordinator 
KORSN 

      250 250 250 750 

9.2 TBregistrering 
 

      100   100 

9.3 Jevnlig kurs 
tuberkulosekontroll 

     50 50 50 50 200 

 
Total sum 2008-2011 

 
297 000 1 150 000

* Totale investeringer i planperioden 24 000 000 NOK angitt i Smittevernplan Helse Nord 2008-2011. 
** For etablering ved tre anbefalte sykehus etter kostnadsberegning utført av Helse Vest. 
 
Høringsinstanser 
Utkast til revidert tuberkulosekontrollprogram ble sendt på høring til 
kommuneoverleger/kommunelege 1 i Helse Nord som videresendte til kommuneleger, 
fengsler, asylmottak og ledende helsesøstere. Utkastet ble også sendt helseforetakene, 
tuberkulosekoordinatorene, brukerorganisasjonene og konserntillitsvalgte. 
 
Det er kun mottatt en høringsuttalelse fra Akademikerne, LO, Unio og KVO, som finner det 
positivt at tuberkulosekontrollprogrammet har liknende oppbygging som Helse Nords 
smittevernplan. De finner også planen å være logisk oppbygd og oversiktlig. Utover dette var 
det kommentarer til enkeltpunkter. 
 
I etterkant er tilbakemeldinger gjennomgått og kommentert av KORSN, og nyttige innspill vil 
bli innarbeidet i kontrollprogrammet. 

Side 32



 
 
Vurdering 
Tuberkulosekontrollprogrammet 2008 – 2011 for Helse Nord er etter adm. direktørs vurdering 
en god og gjennomarbeidet revisjon av tuberkulosekontrollprogrammet fra 2003.  
 
Tuberkulosekontrollprogrammet skal inngå i regional smittevernplan for Helse Nord. 
Programmet vil kunne bidra til å nå målsettingen om at alle tuberkulosetilfeller blir oppdaget 
og behandlet etter gjeldene retningslinjer og at nysmitte skal forebygges. 
 
Regionalt tuberkulosekontrollprogram skal omfatte alle ledd av tuberkulosekontrollen i Helse 
Nord for pasientene i forhold til forebygging, diagnostikk, behandling, oppfølging og 
smittesporing, samt for alle involverte helsearbeidere. Tuberkulosekontrollen ivaretas av 
kommuner og helseforetak, og det må etableres gode rutiner og godt samarbeid for å lykkes 
med dette. 
 
Tuberkulosekontrollprogrammet inneholder også vurderinger av hva som vil kreves av 
økonomiske ressurser. For perioden totalt vil dette beløpe seg til ca. 1,5 mill kr. 
 
Adm. direktør foreslår at tuberkulosekontrollprogrammet godkjennes som en del av det 
regionale helseforetaks smittevernplan. 
 
 
Styret for Helse Nord inviteres til å fatte følgende vedtak 
 
1. Tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011 godkjennes og skal inngå i regional 

smittevernplan for Helse Nord.  
 
2. Gjennomføring av enkelttiltak vurderes i forbindelse med budsjettarbeidene for 2009 – 

2011. 
 
 
Bodø, den 30. april 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Tuberkulosekontrollprogram 2008 – 2011 
 Høringsuttalelse 
 Høringsuttalelse – oppsummering. 
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 1

Tilbakemelding på felles høringsuttalelse fra Akademikerne, LO, Unio og KVO 
 
Regionalt tuberkulosekontrollprogram skal omfatte alle ledd av tuberkulosekontrollen i Helse 
Nord; pasientene ift forebygging, diagnostikk, behandling, oppfølging og smitteoppsporing, 
samt alle involverte helsearbeidere. 
 
Arbeidsgruppa har vært bredt sammensatt av fagpersoner innen tuberkulosekontroll i Nord-
Norge. Revisjonsprosessen har også vært løpende forankret i fagmiljøene utenom 
arbeidsgruppa. Leder for arbeidsgruppa deltok 18.1.2008 på samling for nordnorske 
lungespesialister i Harstad. Her deltok også barnelege fra Sandnessjøen. Dokumentet var 
sendt alle deltakerne før møtet og ble presentert og grundig gjennomgått der. I tillegg har 
dokumentet vært sendt til barnelegene og infeksjonsmedisinerne ved UNN Tromsø i forkant 
av høring. 
 
1. Sammendrag og visjon: Bra innspill ift teksten om visjon. Vi foreslår at visjonen side 
4 endres til: Tuberkulosekontrollen i Helse Nord skal gjennom kompetanse, rutiner og 
samarbeid sikre at alle tuberkulosetilfeller blir oppdaget og behandlet etter gjeldende 
retningslinjer. Nysmitte skal forebygges. I realiteten er det svært få som smittes med 
tuberkulose i Nord-Norge. Nydiagnostiserte tilfelle omfatter eldre nordmenn som ble smittet i 
yngre alder da forekomsten av tuberkulose var høy og levekårene annerledes enn nå, samt 
innvandrere fra høyendemiske land som diagnostiseres i Nord-Norge.  
 
2. Definisjoner: Nyttig innspill at ordbruken bør være konsekvent. ”Basiller” endres til 
”bakterier” i hele dokumentet. 
 
3.1 Arbeidgruppens mandat: Fint innspill som dessverre kom for seint ift aktuelle 
revisjon. Deltakelse fra kommunehelsetjenesten ved neste revisjon bør vurderes. Imidlertid vil 
vi presisere at dokumentet har vært sendt på høring til alle kommunelege I /kommunale 
smittevernleger, alle primærleger med ansvar for fengsels- og asylmottakshelsetjenesten, samt 
alle ledende kommunale helsesøstre i Nord-Norge. Det må presiseres at hver kommune ihht 
Forskrift om tuberkulosekontroll § 2.1 har plikt til å utarbeide eget tuberkulosekontroll-
program som en del av den kommunale smittevernplanen. I ulike lovverk er kommunene og 
helseforetakene pålagt å samhandle og samordne sine beredskapsplaner. Det er en oppgave 
for hvert helseforetak å sørge for at slik samhandling skjer. Ift tuberkulosekontroll er 
tuberkulosekoordinatorene et viktig bindeledd mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
Dette påpekes i regionalt tuberkulosekontrollprograms innledning og i kap. 5.3.4. 
 
3.3 Faglig bakgrunn: Dette er en generell innføring i smitterisiko ved tuberkulose. Den 
nevnte setningen har en fotnote som henviser til Veileder for forskrift om tuberkulosekontroll, 
”Smittevern 7” hvor detaljene rundt smitterisiko er beskrevet nærmere. I fotnoteteksten nr 11 
nederst foreslår vi at det tilføyes sidetall 49, for å ytterligere utdypning.  
 
Ift spørsmålet om ”rom med negativt trykk er tilstrekkelig for å sikre personalet mot smitte”, 
er svaret nei. Vi viser til kapittel 5.3.1 som sier følgende: 

5.3.1 Infeksjonskontrollprogram 
Forskrift om smittevern i helsetjenesten sier i § 2-1 at alle institusjoner som omfattes av forskriften, 
skal ha et infeksjonskontrollprogram. Infeksjonskontrollprogrammet skal være tilpasset den enkelte 
virksomhet og inneholde blant annet tiltak for å verne personalet mot smitte. 
Infeksjonskontrollprogrammene til de enkelte helseforetak skal inneholde prosedyrer for isolasjon av 
pasienter med smitteførende tuberkulose og bruk av desinfeksjonsmidler. Det henvises til hvert 
helseforetaks infeksjonskontrollprogram. 
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Det regionale tuberkulosekontrollprogrammet er et overordnet regionalt dokument. 
Helseforetakenes infeksjonskontrollprogram skal ivareta detaljene. 
 
Vi er uenig i at kap 3.3 ”Faglig bakgrunn” skal henvise framover i dokumentet.  Vi anser at 
5.3.3 kan leses som et selvstendig kapittel. 
 
4.1  Lover og forskrifter: Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 2008-2011 er per 
definisjon en del av Smittevernplan Helse Nord 2008-2011, jamfør § 2.1 Forskrift om 
tuberkulosekontroll. Alle myndighetskrav som er anført i Smittevernplanen, skal derfor ikke 
gjentas i tuberkulosekontrollprogrammet. Her nevnes kun ved tittel de lover og forskifter som 
direkte involverer tuberkulose, se kap. 4.1. Imidlertid ser vi at Forskrift om vern mot 
biologiske faktorer på arbeidsplassen av 1. jan 1998 bør inkluderes. 
 
5.1  Kjernetall for tuberkulose: Som nevnt over i pkt 3.1 plikter kommunene å ha egne 
tuberkulosekontrollprogram. Vi foreslår imidlertid følgende endring i teksten som følge av 
denne tilbakemeldingen:   
Første avsnitt: ” Sentrale parametre i forhold til tuberkulosekontroll i Helse Nord er angitt i tabell 2. 
Øvrige parametre som kan være aktuelle er: Antall fengsler og, rusmisbrukere, samt sesongarbeidere, 
familiegjenforening, overføringsflyktninger, adoptivbarn og studenter fra land med høy forekomst av 
tuberkulose.” 
Fjerde og siste avsnitt: ”De senere år er det blitt flere sesongarbeidere innen fiskeri og 
oljevirksomhet. Kommunene må generelt ha gode rutiner for å sikre at alle som har plikt til 
tuberkulosekontroll, blir undersøkt.” 
 
5.3.1 Infeksjonskontrollprogram: Alle sykehus/helseforetak er i følge Smittevern-
forskriften pålagt å ha egne ”Infeksjonskontrollprogram”. I Helse Nord har alle sykehusene 
oppdaterte infeksjonskontrollprogram som en del av sykehusenes internkontrollsystem. Disse 
omfatter også smittevern ift ansatte. Dette er nærmere beskrevet i Smittevernplan Helse Nord 
2008-2011. 
 
5.3.2 Isolater: Det er ikke gjort noen kartlegging av om det har skjedd smitte av tuberkulose 
fra pasienter i kontaktsmitteisolat til helsearbeidere pga manglende luftsmitteisolater. 
Helsearbeidere som pleier pasienter med smitteførende tuberkulose i kontaktsmitteisolat, 
benytter påkrevd personlig verneutstyr (åndedrettsvern, langermet smittefrakk og vinyl- eller 
nitrilhansker), jamfør Smittevern 7 side 50. De situasjoner hvor helsearbeidere utsettes for 
tuberkulosesmitte, er når pasienten ikke er diagnostisert og erkjent smitteførende ved 
innleggelse i sykehus, og dermed ikke er isolert. I slike situasjoner gjøres omfattende 
smitteoppsporinger blant pasienter og helsearbeidere i etterkant under ledelse av smittevern-
personell, jamfør Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 2008-2011, kap 8.2, side 29.  
 
5.3.7 Rådgivingsgruppe for tuberkulose i Helse Nord: Representant fra kommunehelse- 
tjenesten er allerede foreslått som deltaker i gruppa, se side 18: ”Som medlemmer foreslås 
følgende: Legespesialister i lungemedisin, infeksjon og pediatri, tuberkulosekoordinatorer og 
kommuneoverlege.” 
 
6.1 Plikt til tuberkuloseundersøkelse: Nyttig tilbakemelding. Forskriftens § 3.1 skal 
gjengis i sin helhet i dokumentet, og dette betyr at ”opphold> 3 mndr” inkluderes.  
At helseforetakene har organisert smitteverntjenseten for ansatte på ulikt vis, er beskrevet i 
dokumentet basert på en kartlegging. Det er utenfor arbeidsgruppas mandat å beskrive i detalj 
hvordan smittevern for ansatte skal organiseres. Det viktigste ift tuberkulosekontroll er at 
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Forskrift og Veileder følges, og at smitteoppsporing utføres korrekt i påkrevde situasjoner. De 
diagnostiske tester som anvendes er felles for regionen. 
 
6.2 Transport av personer med påvist eller mistenkt smitteførende tuberkulose: 
Nyttig tilbakemelding, vi ser at det er forvirrende med to ulike typer beskyttelse, derfor kuttes 
”eller kirurgisk munnbind,” anbefalingen blir da å bruke åndedrettsvern med utblåsingsventil. 
Vi tilfører en fotnote etter åndedrettsvern med utblåsingsventil i punkt tre under anbefalte 
tiltak, med henvising til Smittevern 7 side 50 der åndedrettsvern anbefales. 
 
8.2 Smitteoppsporing: Vi vurderer det ikke som hensiktsmessig å samle faktorer som 
angår de ansatte, i ett felles kapittel av hensyns til dokumentets øvrige organisering.  
 
8.2.1 I kap 6.1 henviser høringsuttalelsen til kap 8.2.1. Vi har lest nøye gjennom kap 8.2.1 
og ser at teksten må tydeliggjøres. Dette gjøres ved at første setning i tredje avsnitt flyttes til 
slutten av første avsnitt.  
 
9.1 Medikamentlevering/håndtering: Målet om å oppnå en felles håndtering av 
tuberkulosemedikamenter i Helse Nord skal nås gjennom: Opprettelse av regional rådgivings-
gruppe, etablering av fast stilling som regional tuberkulosekoordinator ved KORSN og ved at 
tuberkulosekoordinatorene samarbeider nært og har faste møter. Størrelsen på sykehusene er 
ulik, og de mindre sykehusene har ikke sykehusapotek. Det er derfor vanskelig å ha komplett 
identisk medikamenthåndtering, -forskriving og –utlevering ved regionens sykehus. Vi 
foreslår følgende tilleggstekst i ”Anbefalte tiltak” i kap 9.1 pkt 1, andre setning: ”Det er et 
mål at regionens sykehus har tilnærmet like prosedyrer.”  
 
9.2 Tuberkuloseregistrering i Helse Nord: Vi anser anbefalt tiltak pkt 2 i kap 9.2 for å 
være gjennomførbart i aktuelle planperiode. Det pågår et liknende arbeid i Helse Vest. Det er 
på regionalt nivå at et felles registreringsskjema i elektronisk pasientjournal er ønskelig i 
første omgang. Sykehusene i Helse Nord har samme elektroniske pasientjournalsystem slik at 
implementering i journal skulle være mulig. Alle nyoppdagede tilfelle av tuberkulose meldes 
på standardiserte, nasjonale skjema til det nasjonale tuberkuloseregisteret gjennom MSIS, 
jamfør kap 7.1.3. 
 
9.3 Undervisning, fagutvikling og forskning: Enig! 
 
9.4 Økonomi: Totale kostnader forbundet med bygging av luftsmitteisolater er i 
tuberkulosekontrollprogrammet angitt i stjernepunkt 1 under tabell 9 side 33. Kostnadene skal 
ikke budsjetteres på to steder, dvs både i Smittevernplanen og Tuberkulosekontroll-
programmet. Etter råd fra økonomisjef/rådgiver Halvard Steen, UNN HF er kostnadene 
budsjettert i Smittevernplanen fordi andre tilstander enn tuberkulose også krever 
luftsmitteisolat, for eksempel Varicella, MRSA- lungebetennelse og MRSA-sår med mye 
sekresjon, Herpes zoster hvis det er mottagelige pasienter/helsearbeidere i avdelingen, samt en 
del eksotiske infeksjoner. For øvrig er Tuberkulosekontrollprogrammet en del av 
Smittevernplanen, slik at disse to dokumentene må sees i sammenheng. 
 
 
Tromsø 11.4.2008 
 
Tone Ovesen       Kirsten Gravningen 
Prosjektleder KORSN     Regional smittevernlege, KORSN 
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STYRESAK 48-2008  INTERNREVISJONSRAPPORT NR 05/08:  
 INTERNKONTROLL KNYTTET TIL  
 BYGGEPROSJEKTER OG BYGNINGSMESSIG  
 VEDLIKEHOLD I HELSEFORETAKENE –  
 OPPSUMMERING 
 

Møtedato: 14. mai 2008 

 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet internrevisjonsrapport nr 05/08: 
”Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i helseforetakene - 
oppsummering”, se vedlegg. 
 
Rapporten gjelder et gjennomført revisjonsprosjekt med formål å kartlegge om 
helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at misligheter knyttet til 
byggevirksomhet og eiendomsforvaltning ikke gjennomføres, og at slike misligheter blir 
avdekket, dersom de likevel forekommer.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 05/08: ” Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og 

bygningsmessig vedlikehold I helseforetakene - oppsummering” tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 4: 
 

• Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir 
fulgt opp i helseforetakene. 

• Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også 
kommer til nytte i andre foretak/avdelinger/prosjekter, hvor tilsvarende 
kontrollmessige svakheter kan tenkes å foreligge. 

• Det bør vurderes, om noen av de anbefalte tiltak er av en slik art som tilsier at det bør 
samarbeides om løsninger for hele foretaksgruppen. 

 
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om utviklingen i de 

problemstillinger som tas opp i rapporten. 
 
 
Bodø, 30. april 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr 05/08: ” Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og  
  bygningsmessig vedlikehold I helseforetakene - Oppsummering” 
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1 INNLEDNING 
 
1.1 Bakgrunn, formål 

I de senere år er det avdekket flere omfattende mislighetssaker knyttet til byggevirksomhet og 
eiendomsforvaltning i offentlig sektor, hvor ansatte i virksomheten er involvert (bl.a. ved Ullevål 
Universitetssykehus). Fra styrelederhold i foretakene i Helseregion Nord er det reist spørsmål om 
det er risiko for at slike misligheter også kan la seg gjennomføre her. På denne bakgrunn ble det 
våren 2007 besluttet at internrevisjonen i Helse Nord RHF skulle gjennomføre et 
revisjonsprosjekt med følgende formål:  

Å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at 
misligheter knyttet til byggevirksomhet og eiendomsforvaltning ikke gjennomføres, og at 
slike misligheter blir avdekket dersom de likevel forekommer.   

1.2 Avgrensing og gjennomføring av prosjektet  

Begrepet ”byggevirksomhet og eiendomsforvaltning” kan favne svært vidt. I dette 
revisjonsprosjektet har vi konsentrert arbeidet om byggeprosjekter og bygningsmessig 
vedlikehold. Videre har vi fokusert på risikoen for misligheter som involverer egne medarbeidere 
med eller uten medvirkning utenfra (ofte benevnt ”interne misligheter”), f.eks. i form av 
korrupsjon som kan innebære smøring og bestikkelser, innkjøp til eget bruk m.m. Vi har ikke 
gått inn på risikoen for rene eksterne misligheter, altså svindel og andre misligheter begått av 
tredjemann uten medvirkning fra personer ”på innsiden”. 
 
Som det fremgår av formålet gjengitt i pkt 1.1 ovenfor, dreier revisjonsprosjektet seg om 
hvorvidt internkontrollen er egnet til å hindre gjennomføring av denne type misligheter, eventuelt 
avdekke slike dersom de likevel skulle skje. Det dreier seg altså ikke om gransking av om 
misligheter faktisk har skjedd. 

En anerkjent og mye benyttet definisjon av begrepet intern kontroll lyder slik: 

”Intern kontroll er en prosess, utført av virksomhetens styre, ledelse og ansatte. Den 
utformes for å gi rimelig grad av sikkerhet for måloppnåelse innenfor følgende kategorier: 

• Målrettet og kostnadseffektiv drift  

• Pålitelig regnskapsrapportering 

• Etterlevelse av gjeldende lover og regler.” 

Dette revisjonsprosjektet gjelder først og fremst internkontroll som skal bidra til å sikre 
kostnadseffektiv drift og etterlevelse av lover og regler.  

Det fremgår av § 3 i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten at helseforetakene skal etablere et 
internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres 
og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter. Kravet er 
utdypet i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, og i bestiller-/oppdrags-
dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF. Også i bestiller-/oppdrags-
dokumenter fra Helse Nord RHF til helseforetakene er det stilt krav om å kunne dokumentere et 
godt fungerende internkontrollsystem. 

Interne misligheter kan gjennomføres på forskjellige måter og være av ulik karakter. Omfattende, 
grove og planlagte misligheter kan f.eks. gå ut på at en som arbeider i foretaket bevisst belaster 
virksomheten med innkjøp gjort til privat bruk eller driver et utstrakt samarbeid med tredjemann 
som den ene eller begge parter har fordel av. I andre tilfeller handler den ansatte i strid med 
foretakets interesser pga kunnskapsmangel, uforstand og naivitet, kanskje fordi han eller hun vil 
være imøtekommende overfor en leverandør eller ikke klarer å stå i mot press fra denne. En 
hensiktsmessig internkontroll skal være egnet til å gi tilstrekkelig sikkerhet for at alle varianter 
av interne misligheter hindres eller avdekkes. 
 

Side 45



 4

Etter internrevisjonens vurdering er følgende internkontrollelementer særlig relevante for å 
hindre eller avdekke interne misligheter:  

• Fokus på etikk 

• Risikovurdering 

• Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser 

• Ansvars- og arbeidsdeling 

• Budsjettprosess og budsjettoppfølging 
 

I vedlegg 1 til rapporten gjøres rede for hvorfor dette er spesielt viktige internkontrolltiltak i 
denne sammenheng.  

Internrevisjonen har har undersøkt om disse internkontrolltiltakene er etablert på tilfredsstillende 
vis ved de reviderte enheter. Flere av de vurderte problemstillingene berører ikke bare de aktuelle 
avdelinger og prosjekter, men også andre deler av foretakenes virksomhet. 

Revisjonen er gjennomført i form av følgende delprosjekter, som er fullført og rapportert til 
helseforetakene i april 2008:  

• Byggeprosjektet Byggetrinn 1, somatikk Bodø, Nordlandssykehuset HF (rapport 02/08) 

• Byggeprosjektet Felles akuttmottak Mosjøen (FAM), Helgelandssykehuset HF (rapport 
01/08)  

• Bygningsmessig vedlikehold ved Helgelandssykehuset HF, avd. Sandnessjøen (rapport 
03/08) 

• Bygningsmessig vedlikehold ved psykiatrisk senter for Tromsø og omegn (Åsgård), 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (rapport 04/08) 

 
Arbeidet er utført ved dokumentstudier, regnskapsgjennomgang, intervjuer og samtaler.  

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har hatt bistand fra KPMG AS i revisjonsprosjektet. 
 
Våre funn og konklusjoner er gjennomgått i oppsummerings-/verifiseringsmøter med foretakene 
før rapportutkast ble skrevet. I samsvar med pkt 5.4 første punktum i Instruks for 
internrevisjonen ble rapportutkastene sendt foretakene for uttalelse og kvalitetssikring av fakta 
før endelige rapporter ble skrevet.  
 

2 FUNN, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
 
Internrevisjonen har undersøkt og vurdert hvordan internkontrollelementene som er nevnt i pkt 
1.3.1 t.o.m. 1.3.5 ovenfor er ivaretatt i de reviderte enheter. I vedlegg 2 til rapporten gjøres det 
nærmere rede for våre funn og konklusjoner. Her gjengis disse i en sammenfattende oversikt: 
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BYGGEPROSJEKTER: 

 
BYGNINGSMESSIG 

VEDLIKEHOLD: 
 

 
INTERN- 
KONTROLL-
ELEMENT: 

 
NORDL.SYKE-
HUSET BODØ, 
SOMATIKK, 

BYGGETRINN 1 
 

 
HELGELANDS-

SYKEHUSET 
MOSJØEN, 

PROSJ. FAM 

 
H.SYKEHUSET 
SANDNESSJ., 

BYGN.MESSIG 
VEDLIKEHOLD  

 
UNN HF, 
ÅSGÅRD, 

BYGN.MESSIG 
VEDLIKEHOLD 

 
ETIKK 
GENERELT 

 
- Betydelig fokus 
- RHF-reglement 
ikke vedtatt, men 

egne etiske 
retningslinjer for 
byggeprosjekter 

 
 

 
- Beskjeden 
fokus (mest i 
enkeltsaker) 

- RHF-reglement 
ikke vedtatt, men 

etikk berørt i 
arbeidsreglement 

 

 
- Beskjeden 
fokus (mest i 
enkeltsaker)  

- RHF-reglement 
ikke vedtatt, men 

etikk berørt i 
arbeidsreglement 

 
- Beskjeden 
fokus (mest i 
enkeltsaker) 

- RHF-reglement 
vedtatt 

 

 
ETIKK – 
KARTLEGG. 
AV FOR-
BINDELSER 
 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 
- Er gjort, men 
med liten opp-

merksomhet. Er 
neppe fulgt opp. 

 
 
RISIKO-
VURDERING 
 

 
Ikke dokumentert

 
Ikke dokumentert

 
Ikke dokumentert 

 
Ikke dokumentert

 
OFF. ANSKAF-
FELSER –  
 

GJENNOM-
FØRTE KON-
KURRANSER 

 
Ok 

 
Ok 

 
- Regelbrudd.  
(gjelder med.- 
teknisk utstyr, 
ikke bygnings-

messig vedl.hold) 
 

 
Ok 

 
OFF. ANSKAF-
FELSER –  
 

KJENNSKAP 
TIL/ETTER-
LEVELSE AV 
AVTALER 

 
Ok 

 
Ok 

 
- Dårlig kjent 
- Mangelfulle 
kunnskaper 

- Regelbrudd 

 
- Mangler 

oversikt, stor 
usikkerhet 

- Mangelfulle 
kunnskaper 
- Feilinfo på 

intranett 
- Ikke klare 
regelbrudd 
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INTERN- 
KONTROLL-
ELEMENT 

 
NLSH, BODØ, 
BYGGETR. 1 

 
HELGELANDS-

SYKEHUSET 
MOSJØEN, FAM

 

 
HELGELANDS-

SYKEHUSET 
SANDNESSJ. 

 

 
UNN HF, 
ÅSGÅRD, 

 
ANSVARS- OG 
ARBEIDS-
DELING 

 
- Manglende 
beløpsgrenser  

 
- Ikke dokumen-
tert vurdering av/ 
kompensering for 
unnlatt arbeids-
deling mellom 

prosjektleder og 
byggeleder 

 

 
- Uklart innhold i 
attestasj./anvisn. 

- Manglende/ 
uklare beløps-

grenser 
- Bestilling uten 

formell 
myndighet 

 

 
- Mangelfulle 

instrukser/ 
retningslinjer  
- Manglende 
beløpsgrenser  

 

 
BUDSJETT 
(PRIMÆRT 
OM OPP-
FØLGING) 

 
- Stor post 

”uforutsett” 
- Manglende 
skriftlighet 

- Manglende av-
stemming bygge-

regnskap – 
finansregnskap 

 

 
- Manglende 
skriftlighet 

- Manglende av-
stemming bygge-

regnskap – 
finansregnskap 

 

 
- Svikt i rutine 
for økonomi-
rapportering 
- Manglende 
prognoser/ 

forventninger 

 
- Uformelt, 
manglende 
skriftlighet 

- Manglende 
prognoser/ 

forventninger 
 

 

Som oversikten viser, er følgende kontrollmessige svakheter konstatert ved flere av de reviderte 
enheter: 
 
• Mangel på systematiske, dokumenterte risikovurderinger. Gjelder alle.  
 
• Med ett unntak har det vært beskjeden fokus på etikk.  

 
• Ingen av foretakene har etablert rutiner som gir ledelsen oversikt over eventuelle 

forbindelser mellom sentrale medarbeidere og potensielle leverandører/forbindelser.  
 

• Manglende oversikt over inngåtte rammeavtaler (gjelder ikke byggeprosjektene) og til dels 
manglende etterlevelse av disse. Det har også vært andre svakheter i rutiner som skal sikre 
etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 
• Ved enkelte foretak fremstår innholdet i attestasjons- og anvisningsfunksjonene som uklart, 

og det er usikkerhet rundt beløpsmessige grenser for bestilling, attestasjon og anvisning.   
 
• Styringsdialog, rapportering, orienteringer og oppfølging i foretakene har til dels foregått 

uten skriftlig dokumentasjon. Det er også konstatert rutinemessige svakheter knyttet til 
økonomirapporteringen for bygningsmessig vedlikehold.  

 
På bakgrunn av de avdekkede svakhetene har internrevisjonen anbefalt alle foretakene å 
gjennomføre tiltak for å styrke internkontrollen. I vedlegg 3 er det tatt inn en sammenfattende 
oversikt over disse anbefalingene. 
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3 OPPSUMMERING OG TOTALKONKLUSJON 
 
En internkontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for at interne misligheter knyttet til 
byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i helseforetakene ikke kan gjennomføres, er 
viktig av flere grunner. For det første kan misligheten påføre foretaket et betydelig økonomisk 
tap. Videre foreligger det en ”omdømmerisiko” da slike misligheter kan resultere i negativ fokus 
og medieomtale. Hensynet til involverte medarbeidere som kan la seg forlede til å begå 
misligheter i et miljø preget av dårlig internkontroll, tilsier også at viktige internkontrollelemen-
ter må være på plass, også som sikring mot at noen blir gjenstand for urettmessig mistanke.  
 
I dette revisjonsprosjektet er det konstatert at en rekke viktige og relevante kontrollrutiner er på 
plass i de reviderte foretak, avdelinger og prosjekter. Det er imidlertid også avdekket så klare 
svakheter at vår konklusjon er: Ingen av helseforetakene kan sies å ha etablert en internkontroll i 
perioden som er omfattet av revisjonen som har gitt tilstrekkelig sikkerhet for at det ikke kunne 
gjennomføres interne misligheter knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold, 
eller for at slike misligheter ville bli avdekket dersom de skulle ha forekommet.  

Internrevisjonen er kjent med pågående prosesser med omorganisering og endring av 
fullmaktsstruktur ved foretakene som er omfattet av revisjonen, samt at ny programvare og nye 
systemer skal tas i bruk. Foretakene har vist til at disse prosessene vil få positiv innvirkning på 
flere av de avdekkede svakheter, bl.a. knyttet til arbeids- og ansvarsdeling. Internrevisjonen vil 
også nevne at alle de reviderte enhetene i tilbakemeldinger til oss har bekreftet at det vil bli 
truffet tiltak for å rette opp de avdekkede svakheter.  
 

4 ANBEFALINGER TIL HELSE NORD RHF 
 
I denne rapporten oppsummeres fire delrapporter til hhv. Helgelandssykehuset HF (to rapporter), 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Delrapportene inneholder 
anbefalinger til foretakene, se pkt 2 foran og vedlegg 3.  
 
Virksomheten i det regionale helseforetaket har ikke vært vurdert i revisjonsprosjektet. På 
bakgrunn av Helse Nord RHFs påse-ansvar i forhold til de underliggende helseforetakene vil 
internrevisjonen likevel anbefale følgende: 
 
• Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir fulgt 

opp i helseforetakene. 
 

• Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også kommer 
til nytte i andre foretak/avdelinger/prosjekter, hvor tilsvarende kontrollmessige svakheter 
kan tenkes å foreligge. 
 

• Det bør vurderes om noen av de anbefalte tiltak er av en art som tilsier at det bør 
samarbeides om løsninger for hele foretaksgruppen. 
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VEDLEGG 1:  
VIKTIGE INTERNKONTROLLELEMENTER I FORHOLD TIL 
RISIKO FOR INTERNE MISLIGHETER 
 

1. Fokus på etikk:  
 
Interne misligheter innebærer uetisk opptreden. Ved å øke de ansattes kunnskap og bevissthet om 
hva det er akseptabelt å foreta seg og hva man ikke kan gjøre, reduseres risikoen for at noen 
handler i strid med foretakets interesser pga naivitet og uforstand. Fokus på etikk har neppe 
samme effekt i forhold til grove, overlagte misligheter, hvor medarbeideren utvilsomt er klar 
over at han eller hun gjør noe som er galt og uetisk. Men også disse tilfellene kan ha startet med 
en ubetenksom handling som vedkommende ikke så rekkevidden av. Bevissthet omkring etikk er 
derfor et viktig forebyggende tiltak også i denne sammenheng.  
 
Det er ikke uvanlig at den eksterne tredjemann i en intern mislighetssak er en som medarbeideren 
har nær tilknytning til fra tidligere, f.eks. en slektning eller et familiemedlem. Det kan også være 
et firma hvor medarbeideren selv eller noen i nær familie har eierandeler eller styreverv, har vært 
ansatt tidligere, osv. Dersom slike bindinger foreligger er det viktig at ledelsen er kjent med det 
og kan etablere rutiner og fordele arbeidsoppgaver slik at mislighetsrisikoen motvirkes. 
Internrevisjonen har derfor sett på om foretakene har hatt fokus på om personer med sentrale 
roller ved innkjøp og anskaffelser kan ha slike nære forbindelser til potensielle leverandører/ 
entreprenører.  

2. Risikovurdering:  
 
All virksomhet innebærer risiko for at noe går galt. Den risikoen kan man velge å leve med, eller 
man kan redusere eller eliminere den ved relevante tiltak. Valget mellom disse alternativene bør 
tas bevisst, noe som forutsetter at man er klar over hvilke risikoer som foreligger. 
Risikovurdering er derfor et viktig kontrolltiltak, også i forhold til interne misligheter. Man 
vurderer hva mislighetene kan gå ut på og hvordan de kan gjennomføres, samt sannsynlighet og 
mulige konsekvenser. Dette legges til grunn for en vurdering av mulige tiltak, før det tas 
beslutning om hvordan man skal forholde seg. Analysen kan foretas særskilt i forhold til 
prosjektet/avdelingen/problemstillingen, eller være del av en mer omfattende risikovurdering i 
foretaket.  
 
Risikovurderinger skal foretas i Helse Nord. Det fremgår bl.a. av protokoll fra foretaksmøte i 
Helse Nord RHF 25.01.06 (pkt 4.2.1 Krav til internkontroll i Helse Nord RHF): ”Styret i Helse 
Nord RHF skal påse at internkontrollen i det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen 
er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, tilpasset risiko og vesentlighet…” 

3. Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser:  
 
Helseforetakene skal følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Lovens § 5 stiller følgende 
grunnleggende krav til anskaffelser:  

Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk 
standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling 
mellom leverandører. 
 
En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.  
 
Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 
etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.  
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Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av 
objektive og ikke-diskriminerende kriterier.  
 

Det er vanskelig å gjennomføre misligheter som innebærer forskjellsbehandling av leverandører 
dersom regelverket om offentlige anskaffelser etterleves konsekvent. Rutiner som sikrer at 
regelverket er kjent og blir fulgt, er derfor viktige tiltak mot interne misligheter.  

4. Ansvars- og arbeidsdeling:  
 
En som kan håndtere en anbuds-, anskaffelses- eller innkjøpsprosess ”fra a til å” uten at andre 
involveres i særlig grad, har gode muligheter til å gjennomføre (eller legge grunnlag for) 
misligheter som det er lite sannsynlig at noen vil avdekke. En hensiktsmessig fordeling av ansvar 
og arbeidsoppgaver mellom flere medarbeidere er derfor et viktig kontrollelement i forhold til 
mislighetsrisiko.  

5. Budsjettprosess og budsjettoppfølging: 
 
Interne misligheter vil innebære at noen beriker seg på foretakets bekostning, dvs. at foretakets 
kostnader blir høyere enn de burde være. Det betyr at man kan oppdage overskridelsen og 
komme på sporet av misligheten ved å sammenligne de faktiske kostnadene med gode og presise 
forventninger (med mindre det dreier seg om bagatellmessige beløp). Dette forutsetter at det 
foreligger et realistisk budsjett på tilstrekkelig detaljert nivå og at det foretas god og jevnlig 
budsjettoppfølging hvor overskridelsen analyseres. 
 
En god prosess rundt utarbeidelse og oppfølging av foretakets/prosjektets/avdelingens budsjett er 
dermed et viktig tiltak for å øke muligheten for å avdekke interne misligheter av noe størrelse. 
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VEDLEGG 2:  
FUNN OG KONKLUSJONER I DELPROSJEKTENE 
 

1. Fokus på etikk: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 46-2007 et etisk regelverk for ansatte i Helse Nord. 
Regelverket er styrebehandlet og vedtatt i UNN HF, men ikke i de andre foretakene.  
 
Nordlandssykehuset HF har vedtatt egne etiske retningslinjer for utbyggingsprosjekter, hvor 
mange viktige problemstillinger behandles. Medarbeiderne syntes å være kjent med, og opptatt 
av, prinsippene som er beskrevet i disse retningslinjene. Helgelandssykehuset HFs 
Arbeidsreglement og UNN HFs Økonomihåndbok inneholder egne punkter om etikk. Felles for 
disse, som medarbeiderne har tilgang til på intranett, er at innholdet er forholdsvis tynt og synes 
lite kjent.  
 
Intervjuene revisjonen har gjennomført viste at det har vært betydelig fokus på etiske spørsmål i 
tilknytning til utbyggingsprosjektene ved Nordlandssykehuset HF. I de øvrige reviderte enhetene 
har etiske spørsmål knyttet til økonomi, anskaffelser o.l. i liten grad vært tema utenom i 
enkeltsaker. (Situasjonen antas å være en annen når det gjelder etikk i forhold til pasienter, som 
ikke er vurdert i dette prosjektet.) 

Ledelsen ved alle de reviderte enhetene er oppmerksomme på risikoen for at personer med 
sentrale roller i konkrete byggeprosjekter (som ansatte eller rådgivere) og medarbeidere som 
jobber med anskaffelser og innkjøp generelt, kan ha nære forbindelser med potensielle 
leverandører/entreprenører. Ingen av de reviderte foretak/avdelinger har imidlertid iverksatt 
systematiske rutiner for å hindre at slike situasjoner oppstår eller avklare om slike forhold 
foreligger. (Ved UNN HF ble det for en tid siden foretatt en undersøkelse av ansattes 
engasjementer i andre organisasjoner og selskaper, men undersøkelsen synes ikke å ha fått særlig 
oppmerksomhet i foretaket eller å ha blitt fulgt opp i ettertid.)  
 

2. Risikovurdering:  
 
I alle foretakene er det etablert en rekke rutiner og tiltak som bidrar til å redusere risiko for 
misligheter i byggeprosjektene eller ved bygningsmessig vedlikehold.  

Ingen av de reviderte enhetene har imidlertid etablert disse rutiner og kontrolltiltak med 
utgangspunkt i konkrete og dokumenterte vurderinger av mislighetsrisiko, verken på overordnet 
nivå i helseforetaket eller i den aktuelle avdeling eller prosjekt. Dette er uheldig fordi systematisk 
utførte risikovurderinger er viktige både for å sikre at alle vesentlige risikoforhold fanges opp, og 
for å begrunne hvorfor man velger å akseptere risiko på et visst nivå. 
 

3. Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser: 
  
Internrevisjonen har foretatt revisjonshandlinger med sikte på å avklare følgende forhold knyttet 
til offentlige anskaffelser i de reviderte enheter:  
 
a. Er regelverket fulgt ved utlysning og inngåelse av avtaler/kontrakter?  

 
Vi har undersøkt anbudsrundene for samtlige inngåtte avtaler/kontrakter i de to 
byggeprosjektene, og for et mindre antall kontrakter i de to delprosjektene som gjelder 
bygningsmessig vedlikehold. (I delprosjektet om bygningsmessig vedlikehold i Sandnessjøen 
gjelder de vurderte anbudsrunder medisinsk teknisk utstyr, håndtert ved foretakets 
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innkjøpsavdeling på Mo, ikke bygningsmessig vedlikehold ved avd. Sandnessjøen. Dette ble 
gjort for å fange opp anskaffelser av en størrelse som er interessant i forhold til regelverket.)  
 
For disse anskaffelsene har vi bl.a. vurdert om det er ført forskriftsmessig protokoll, om riktig 
prosedyre er benyttet og om det er gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av leverandør i 
overensstemmelse med tildelingskriteriene. 
 

b. Har foretaket/avdelingen/prosjektledelsen forholdt seg lojalt til inngåtte avtaler, eller er det 
gjort innkjøp fra andre i tilfeller hvor leverandør med avtale skulle vært benyttet?  
Og er det gjort innkjøp uten avtale, der avtale burde vært inngått?  
 
Vi har bl.a. undersøkt om medarbeidere har oversikt over hvilke avtaler som er inngått og 
som er aktuelle for byggeprosjektet eller for det bygningsmessige vedlikeholdet de deltar i. 
Vi har også kontrollert ved stikkprøver om det er anskaffet varer eller tjenester hos 
leverandører uten avtale selv om man har avtale med annen leverandør om slike varer/ 
tjenester. For innkjøp av type vare/tjeneste som ikke omfattes av inngåtte avtaler, har vi 
vurdert om anskaffelsen er av en art og et omfang som krever avtale. 
 

Til pkt a – er regelverket fulgt ved utlysning? 
 
Det er ikke avdekket brudd på gjeldende regelverk i de to byggeprosjektene. Det er det heller 
ikke ved UNN HF, hvor to rammeavtaler ble kontrollert. 

Revisjonen som ble gjennomført i tilknytning til delprosjekt Sandnessjøen gjaldt anskaffelse av 
medisinsk teknisk utstyr til Helgelandssykehuset HF. Her ble det avdekket flere brudd på lov og 
forskrift om offentlige anskaffelser. Ved ett tilfelle er det ikke gjennomført reell konkurranse, og 
lovbestemt anskaffelsesprotokoll er heller ikke ført. I to andre tilfeller er anbudsprotokollen 
mangelfull. De mangelfulle anskaffelsesprotokoller er fra foretakets side delvis forklart ved 
henvisning til at den benyttede programvaren (innkjøpsportalen) ikke har hatt den forutsatte 
funksjonalitet, bl.a. knyttet til generering av protokoll.  
 
For to av de kontrollerte anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr ved Helgelanssykehuset HF 
kunne det ikke fremlegges underskrevet avtale/kontrakt med leverandør. Dette er ikke brudd på 
regelverket, men vurderes som kontrollmessig uheldig. 
 
 
Til pkt b – har man forholdt seg lojalt til inngåtte avtaler, og har man inngått avtaler der det er 
påkrevd? 
 
I de to byggeprosjektene synes det som involverte medarbeidere har hatt god oversikt over 
inngåtte avtaler, og det er ikke avdekket brudd på gjeldende regelverk. 

Medarbeiderne med oppgaver knyttet til bygningsmessig vedlikehold i UNN HF (Åsgård) og ved 
Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen har ikke hatt tilgang til noen samlet oversikt over 
inngåtte, aktuelle rammeavtaler. I intervjuene kom det til uttrykk betydelig usikkerhet om hvilke 
leverandører man har slike avtaler med. Generelt synes det også som kunnskapen om regelverket 
for offentlige anskaffelser er variabel og til dels mangelfull.  

Det ble konstatert at informasjonen om regelverket for offentlige anskaffelser i UNNs 
Økonomihåndbok, tilgjengelig på intranett, er foreldet og dermed villedende. De gamle 
bestemmelsene som gjaldt ut 2006 lå fortsatt inne. 

Ved Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen ble det avdekket flere brudd på gjeldende regelverk. 
En leverandør uten avtale har levert tjenester for betydelige beløp uten at det er gjennomført 
konkurranse eller innhentet tilbud fra andre. Det har også forekommet innkjøp fra firma uten 
avtale i tilfeller hvor leverandør med rammeavtale burde vært benyttet.  
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4. Ansvars- og arbeidsdeling:  
 
I alle foretakene er det etablert en grunnleggende rutine med skille mellom attestasjons- og 
anvisningsmyndighet. Dette er et viktig ansvars- og arbeidsdelingstiltak. Det er likevel avdekket 
kontrollmessige svakheter ved alle de reviderte foretak/avdelinger.  
 
I FAM-prosjektet ved Helgelandssykehuset avd. Mosjøen var det i utgangspunktet lagt opp til en 
viktig arbeidsdeling mellom prosjektleder og byggeleder. Det ble imidlertid besluttet å legge 
begge funksjonene til en og samme person, en ordning som kan være fornuftig ettersom den er 
kostnadsbesparende. En slik beslutning burde imidlertid vært tatt etter en konkret og dokumentert 
vurdering av risikoen ved å samle så mye ansvar og myndighet på en hånd, og i den vurderingen 
burde det inngå vedtak om kompenserende kontrolltiltak. Slik risikovurdering er ikke 
dokumentert, og dermed fremstår dette som en betydelig kontrollmessig svakhet. 

Innholdet i attestasjons- og anvisningsfunksjonene fremstår som uklart ved noen av foretakene. 
Ved flere foretak/avdelinger har det dessuten manglet – eller vært usikkerhet rundt – 
beløpsgrenser for hhv. bestilling, attestasjon og anvisning.  
 

5. Budsjettprosess og budsjettoppfølging: 
  
I dette revisjonsprosjektet har vi ikke gått nærmere inn på prosessen frem mot styrevedtatte 
budsjetter for de reviderte avdelinger/prosjekter. Vi har imidlertid konstatert at budsjettposten 
”Uforutsett” ved oppstarten av byggetrinn 1 ved Nordlandssykehuset HF utgjorde nærmere 25 % 
av prosjektets totalkostnad. Dette er kontrollmessig uheldig ettersom en avstemming av faktiske, 
påløpne kostnader mot budsjett, med påfølgende analyse av avvik, verken blir presis eller 
pålitelig når en så stor del av budsjettet ikke er spesifisert/fordelt. 

Internrevisjonen har vurdert om budsjettoppfølgingen ved avdelingen/foretaket foregår på en god 
og regelmessig måte og slik at større budsjettavvik analyseres og forklares. Vi har konstatert at 
det er etablert viktige rutiner for budsjettoppfølging i alle de reviderte enheter/foretak, bl.a. i 
form av løpende økonomi-/regnskapsrapportering og faste møteopplegg hvor den økonomiske 
utviklingen blir gjennomgått. En del svakheter foreligger likevel:  

Styringsdialog, rapportering, orienteringer og oppfølging inklusive omprioriteringer har til dels 
foregått muntlig, uten skriftlig dokumentasjon. Dette gjelder i vekslende grad for alle 
delprosjektene. 

Det er avdekket rutinemessige svakheter i økonomirapporteringen for bygningsmessig 
vedlikehold både ved UNN HF/Åsgård og ved Helgelandssykehuset HF avd. Sandnessjøen. 
Svakhetene innbærer risiko for mangelfull rapportering om fremdrift i vedlikeholdsprosjekter og 
manglende prognoser for fremtidige kostnader og overskridelser.  

Det er ført egne byggeregnskaper (prosjektregnskap) for begge de reviderte byggeprosjektene. 
Dette gir mulighet for avstemming og kontroll med at prosjektets kostnader er korrekt registrert i 
finansregnskapet (Agresso). Slike avstemminger vil også sikre at rapporteringen til ledelse og 
styre blir pålitelig og korrekt både når den skjer ut fra byggeregnskapet og når finansregnskapets 
tall legges til grunn. Denne kontrollmuligheten er imidlertid ikke fulgt opp på tilfredsstillende 
vis. I FAM-prosjektet (Mosjøen) er det ikke gjort avstemminger under veis, og ved 
Nordlandssykehuset er avstemminger unnlatt i lange perioder, særlig i 2006.  
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VEDLEGG 3:  
ANBEFALINGER TIL FORETAKENE 
 

1. Fokus på etikk:  
 
Etter internrevisjonens oppfatning burde de reviderte foretak/avdelinger gjort mer på dette 
området. I alle rapportene er det derfor anbefalt å vurdere konkrete tiltak som f.eks. orienteringer, 
workshops, utarbeidelse av eksempelsamlinger med fokus på etiske problemstillinger o.l., og 
vedtak av Helse Nords etiske regelverk der dette ikke er gjort.  
 
Det er også anbefalt å vurdere etablering av rutiner som gir ledelsen oversikt over eventuelle 
forbindelser mellom sentrale medarbeidere og potensielle leverandører/forbindelser.  

2. Risikovurdering:  
 
Internrevisjonen har anbefalt alle de reviderte foretakene å foreta dokumenterte 
risikovurderinger, både i forhold til mislighetsrisiko knyttet til bygningsmessig vedlikehold og 
eventuelle byggeprosjekter, og for øvrige deler av virksomheten. Ledelsen bør snarest planlegge 
og gjennomføre disse risikovurderingsprosessene.  

3. Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser:  
 
I de to byggeprosjektene ble det ikke avdekket regelbrudd og ingen anbefalinger er gitt.  

I rapportene knyttet til bygningsmessig vedlikehold er det anbefalt flere konkrete tiltak, som i 
stor grad dreier seg om opplæring og informasjon. Det bør etableres rutiner for å sikre at det 
alltid gjennomføres konkurranse i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser der dette 
er påkrevd, herunder at kravene til protokollføring blir fulgt. Medarbeiderne bør dessuten 
informeres om inngåtte, aktuelle rammeavtaler, og oversikt over disse bør være lett tilgjengelig.  

4. Ansvars- og arbeidsdeling:  
 
I rapporten til Helgelandssykehuset HF om FAM-prosjektet anbefales det at eventuelle 
fremtidige beslutninger om å slå sammen funksjoner som ut fra betraktninger om ansvarsdeling 
burde holdes atskilt, må bygge på dokumenterte risikovurderinger hvor det også tas stilling til 
hvilke kompenserende tiltak som skal iverksettes.  

Internrevisjonen anbefaler Nordlandssykehuset HF å innføre beløpsgrenser for bestilling i senere 
prosjekter. 

Anbefalingene til Helgelandssykehuset HF avd. Sandnessjøen og UNN HF er innholdsmessig 
ganske like. Det bør klargjøres hvem som har myndighet til å bestille, attestere og anvise, hvilke 
beløpsgrenser som gjelder og hvilke kontroller som forutsettes utført før attestasjon og anvisning. 
Det anbefales også etablert ordninger med dokumentert forhåndsgodkjenning av bestillinger, 
gjerne ved bruk av elektronisk bestilling i innkjøpssystemet Clockwork.  

5. Budsjettprosess og budsjettoppfølging:  
 
Overfor Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF anbefales større grad av skriftlighet 
i økonomirapporteringen og ledelsens budsjettoppfølging i fremtidige byggeprosjekter. Videre 
bør man i senere byggeprosjekter utnytte den kontrollmuligheten som ligger i regelmessige 
avstemminger mellom byggeregnskap (prosjektregnskap) og finansregnskap.  
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I de to delprosjektene som gjelder bygningsmessig vedlikehold har internrevisjonen anbefalt flere 
tiltak knyttet til økonomirapportering og budsjettoppfølging. Tiltakene skal først og fremst bidra 
til å sikre at prognoser og annen viktig styringsinformasjon om forventede eller påløpte 
merkostnader og lignende, blir meldt inn til ledelsen hver måned. 

Side 56



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 49-2008  INTERNREVISJONSRAPPORT NR 07/08:  
 ORGANISERING AV LEGETJENESTEN VED  
 KIRURGISK VIRKSOMHET VED TO  
 LOKALSYKEHUS – OPPSUMMERING  
 

Møtedato: 14. mai 2008 

 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet internrevisjonsrapport nr 07/08: 
”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus – 
oppsummering”, se vedlegg. 
 
Rapporten gjelder to gjennomførte revisjonsprosjekter, ett vedrørende Helse Finnmark HF og 
ett vedrørende Nordlandssykehuset HF. Revisjonsprosjektene har følgende formål: 
 
Helse Finnmark HF: 
 
Å fastslå om internkontrollen ved Klinikk Kirkenes, kirurgisk avdeling, gir tilstrekkelig 
sikkerhet for at lovgivningens krav til pasientjournalføring blir fulgt. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
 
Å undersøke om organiseringen av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet i Lofoten gir 
Nordlandssykehuset HF tilstrekkelig sikkerhet for at man innfrir gjeldende krav til  
 
- hvilke tjenester som utføres,  
- forsvarlig utførelse av tjenestene, og  
- dokumentasjon i pasientjournaler. 
 
Revisjonsprosjektet vedrørende Nordlandssykehuset Lofoten har favnet noe videre enn det 
som gjelder Helse Finnmark HF Klinikk Kirkenes. Formålet med revisjonsprosjektet i 
Kirkenes er imidlertid sammenfallende med siste strekpunkt i formålet for prosjektet 
vedrørende Lofoten, dette er bakgrunnen for at internrevisjonen har utformet en 
oppsummerende rapport. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 07/08: ”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet 

ved to lokalsykehus - oppsummering” tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 3: 
 

• Helse Nord RHF bør påse at helseforetakene følger opp de anbefalingene som er 
gitt. 

• Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også 
kommer til nytte ved andre foretak/avdelinger/klinikker, hvor tilsvarende 
kontrollmessige svakhet kan tenkes å foreligge. 
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3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om utviklingen i de 

problemstillinger som tas opp i rapporten. 
 
 
Bodø, 30. april 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr 07/08: ”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk  
  virksomhet ved to lokalsykehus - oppsummering” 
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1 INNLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrunn 

Mindre lokalsykehus har ofte problemer med å rekruttere leger til faste stillinger. Dermed kan det 
bli betydelig bruk av vikarleger, noe som stiller særlige krav til bl.a. opplæring, oppfølging og 
informasjon. Dette er bakgrunnen for at internrevisjonen høsten 2006 startet en gjennomgang av 
organiseringen av kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, Helse Finnmark HF, Klinikk 
Kirkenes og Nordlandssykehuset HF Lofoten. De to prosjektene ble fullført og rapportert til 
helseforetakene i desember 2007 (Internrevisjonsrapport 03/07 til Helse Finnmark HF) og april 
2008 (Internrevisjonsrapport 06/08 til Nordlandssykehuset HF). 
 
1.2 Formål, avgrensning 

Prosjektene har av ulike årsaker pågått over en lang periode. Formålet med revisjonsprosjektene 
(og avgrensingen av disse) er blitt justert noe under veis, og er ikke helt likt i de to prosjektene. 
 
Formål for prosjektet ved kirurgisk avdeling Kirkenes:  
 

Å fastslå om internkontrollen ved Klinikk Kirkenes, kirurgisk avdeling, gir tilstrekkelig 
sikkerhet for at lovgivningens krav til pasientjournalføring blir fulgt. 

 
Formål for prosjektet ved kirurgisk avdeling Lofoten: 
 

Å undersøke om organiseringen av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet i Lofoten gir 
Nordlandssykehuset HF tilstrekkelig sikkerhet for at man innfrir gjeldende krav til  

- hvilke tjenester som utføres,  
- forsvarlig utførelse av tjenestene, og  
- dokumentasjon i pasientjournaler. 

 
I begge prosjektene dreier revisjonen seg om internkontrollen ved sykehuset og avdelingen, ikke 
om den enkelte leges ivaretakelse av sine oppgaver. Revisjonsprosjektet i Lofoten har favnet noe 
videre enn det i Kirkenes. Formålet med revisjonsprosjektet i Kirkenes er sammenfallende med 
siste strekpunkt i formålet for prosjektet vedrørende Lofoten.   
 
Ved undersøkelsen av hvilke tjenester som utføres har vi sett på om den behandling som utføres 
ved kirurgisk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten, er i samsvar med det man har anledning til 
ifølge vedtak i Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF.  
 
Vurderingen av spørsmålet om forsvarlig utførelse av tjenesten har begrenset seg til en vurdering 
av faglig opplæring, oppfølging og informasjon som gis vikarer og turnuskandidater ved 
kirurgisk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten.  
 
For å vurdere om kravene til dokumentasjon i pasientjournaler er fulgt, er pasientjournaler fra 
begge sykehusene vurdert opp mot gjeldende lov- og forskriftskrav. Eventuelle ikke uvesentlige 
avvik indikerer at det ikke er etablert en internkontroll som gir tilfredsstillende sikkerhet for at 
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bestemmelsene blir fulgt.  
 
1.3 Gjennomføring av revisjonene 

Revisjonsprosjektene er i hovedsak gjennomført ved dokumentstudier, intervjuer og samtaler.  
 
Med utgangspunkt i bl.a. skriftlig informasjon mottatt på forhånd, ble det gjennomført møter og 
intervjuer ved begge foretakene/avdelingene høsten 2006. Avslutnings-/oppsummeringsmøter ble 
avholdt i september 2007 (Kirkenes) og desember 2007 (Lofoten). I samsvar med pkt 5.4 første 
punktum i Instruks for internrevisjonen ble rapportutkastene sendt foretakene for uttalelse og 
kvalitetssikring av fakta før endelige rapporter ble skrevet.  
 
Internrevisjonen har vurdert dokumentasjonen og informasjonen som er innhentet i 
revisjonsprosjektene opp mot relevante lover, forskrifter og vedtak. De viktigste av disse 
bestemmelsene er gjengitt i rapportens vedlegg 1. 
 
 
2 FUNN OG VURDERINGER 
 
2.1 Tjenester som utføres (Nordlandssykehuset Lofoten) 

Internrevisjonen har gjennomgått en oversikt over operasjonsaktiviteten i perioden 01.05.06 – 
31.10.06. Ifølge oversikten er det ved to anledninger utført usementerte hofteoperasjoner, noe 
som ikke er i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Helse Nord RHF. Sykehusledelsen 
opplyser imidlertid at det ikke er mulig å utføre slike operasjoner i Lofoten fordi man mangler 
nødvendig utstyr. Årsaken til at operasjonene fremgår av oversikten antas å være feilkoding. 
Andre avvik fra de gitte retningslinjer ble ikke avdekket. 
 
Kravet i bestillerdokument til Nordlandssykehuset HF for 2005 om å samle lavvolumoperasjoner 
innen elektiv ortopedi ved ett sykehus (Bodø), synes etterkommet. Dette er også bekreftet av 
foretaksdirektøren, som i e-post til internrevisjonen av februar 2007 opplyste at ordningen er 
praksisbasert, og ikke underlagt formell behandling/avtale i foretaket.  
 
Ut fra den gjennomførte revisjon synes virksomheten ved kirurgisk avdeling, 
Nordlandssykehuset Lofoten, å foregå i samsvar med vedtatte retningslinjer om organisering av 
elektiv ortopedi og sentralisering av lavvolumoperasjoner. Ordningen er imidlertid ikke 
formalisert. 
 
2.2 Forsvarlig utførelse av tjenesten (Nordlandssykehuset Lofoten)  

Bemanningssituasjonen ved kirurgisk avdeling i Lofoten er vanskelig, med få fast ansatte og 
omfattende bruk av vikarer. Fra sykehusets side er det vist til at en betydelig del av vikarbehovet 
dekkes gjennom samarbeid med Alingsås sykehus i Sverige, en ordning som innebærer at de 
samme legene jevnlig kommer tilbake.  
 
Internrevisjonen har undersøkt hvilken opplæring, veiledning og oppfølging vikarer og 
turnuskandidater får. Det er fremlagt egne ”Velkomstskriv” til hhv overlegevikarer og 
anestesileger, hvor det informeres om ulike praktiske forhold knyttet til tjenesten. Det foreligger 
også diverse veiledninger, f. eks. i bruken av pasientjournalsystemet DIPS. Det er lagt frem 
dokumentasjon for Introduksjonsprogram for turnusleger og ass.leger, og det er opplyst at det 
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konsekvent gjennomføres undervisning av kirurgiske leger til fast tid en bestemt ukedag. Det er 
også utarbeidet flere standardprosedyrer, men for kirurgisk virksomhet foreligger disse bare som 
word-dokumenter som ikke er lagret i kvalitetssystemet DocMap. 
  
I de intervjuer internrevisjonen foretok ble det gitt uttrykk for at oppfølging og opplæring av 
turnuskandidater og vikarleger er svært god. I et lite fagmiljø som her arbeider man tett sammen 
hele tiden, noe som ble sagt å medføre løpende oppfølging fra avdelingsoverlegen.  
 
Internrevisjonen konstaterer at mange gode tiltak er etablert for å hindre at det skjer brudd på 
kravet om faglig forsvarlighet som følge av beskjeden fast legebemanning og omfattende bruk av 
vikarer i kirurgisk avdeling ved Nordlandssykehuset Lofoten. Det er åpenbart behov for sterk 
fokus på situasjonen og iverksetting/videreføring av relevante tiltak også i framtiden, og 
internrevisjonen har inntrykk av at avdelingen er meget bevisst på dette. 
 
2.3 Dokumentasjon i pasientjournaler (Helse Finnmark HF Klinikk 

Kirkenes og Nordlandssykehuset Lofoten)  

Med utgangspunkt i operasjonsprogrammet for oktober og november 2006 i Lofoten valgte 
internrevisjonen ut 17 operasjoner som gjaldt 16 forskjellige pasienter. I Kirkenes valgte vi ut 23 
operasjoner vedrørende 16 forskjellige pasienter fra operasjonsprogrammet for ukene 9 t.o.m. 
17/2007. Ved begge sykehus ble pasientjournalene knyttet til disse operasjonene ”sladdet” og 
levert internrevisjonen i anonymisert form.  
 
Internrevisjonen har benyttet bistand fra Robin Gaupset, spesialist i gastrokirurgi og klinikkleder 
ved kirurgisk avdeling Namsos (Helse Nord-Trøndelag HF). Han har vurdert journalføringen opp 
mot lov- og forskriftskrav, og kommentert hver enkelt journal i skriftlige tilbakemeldinger. 
Tilbakemeldingene inneholder oppsummeringer som internrevisjonen har gjennomgått i møter 
med de to foretakene. I tilknytning til gjennomgangen har foretakene lagt frem en del 
supplerende opplysninger og dokumentasjon.  

Internrevisjonen konstaterer at journalføringen i stor grad har skjedd i samsvar med gjeldende 
lov- og forskriftskrav, men at det også er avdekket klare svakheter. Gaupset oppsummerer disse 
slik: 

• Innledningene i operasjonsbeskrivelser er mangelfulle med tanke på indikasjonsstilling og 
orientering til pasienten om risiki og forventet resultat.  
 
Dette gjelder begge foretak.  
 

• Det er stor kvalitetsforskjell på notater utført av forskjellige leger, både fra 
assistentlegesiden og overlegesiden. 
 
Dette er særskilt nevnt for Kirkenes. 
 

• Ingen av oppholdene har journalnotat ut over operasjonsbeskrivelsen før utskrivningsnotatet, 
uavhengig av oppholdets lengde. ... Ved lengre opphold og der intervensjoner har vært 
nødvendig er dette ikke godt nok, sistnevnte synes å være tilfelle i de fleste lengre opphold. 
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Dette er særskilt nevnt for Lofoten. 
 

• Det fremkommer relativt lite informasjon om hva som er sagt til pasientene om risiko for 
komplikasjoner og hvordan de skal forholde seg til dette.  
 
Dette gjelder begge foretak. 
 

Foretakene har påpekt at opplysningene som savnes i innledningene i operasjonsbeskrivelsene 
ofte fins i polikliniske notater, som det imidlertid ikke refereres til i journalene.  
 
Internrevisjonen har for øvrig registrert at navn på journalansvarlig lege ikke fremgår av 
journalene i Lofoten. 
 
De gjennomførte kontroller gir etter internrevisjonens vurdering grunnlag for å konkludere med 
at det har vært klare svakheter i internkontrollen knyttet til føring av pasientjournaler ved 
kirurgisk avdeling både ved Nordlandssykehuset Lofoten og ved Helse Finnmark HF Klinikk 
Kirkenes. Rutinene som er etablert har ikke gitt tilstrekkelig sikkerhet for at bestemmelsene i 
helsepersonelloven og forskrift om pasientjournal blir fulgt ved journalføringen.  
 
Internrevisjonen har anbefalt at foretakene iverksetter flere tiltak, som i hovedsak samsvarer med 
hva avdelingene selv har skissert i avslutningsmøtene med internrevisjonen. Se vedlegg 2.  
 
 
3 ANBEFALINGER TIL HELSE NORD RHF 

 
Virksomheten i det regionale helseforetaket har ikke vært vurdert i disse revisjonsprosjektene 
vedrørende Helse Finnmark HF (kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes) og Nordlandssykehuset 
HF (kirurgisk virksomhet Lofoten). På bakgrunn av Helse Nord RHFs påse-ansvar i forhold til de 
underliggende helseforetakene vil internrevisjonen likevel anbefale følgende: 
 
• Helse Nord RHF bør påse at helseforetakene følger opp de anbefalingene som er gitt. 

 
• Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også kommer 

til nytte ved andre foretak/avdelinger/klinikker, hvor tilsvarende kontrollmessige svakhet 
kan tenkes å foreligge. 
 

 6 Side 64



VEDLEGG 1: RELEVANTE BESTEMMELSER: 
 

1. Vedrørende Tjenester som utføres (Nordlandssykehuset Lofoten) 
  
Styret i Helse Nord RHF behandlet i sak 55-2004 organiseringen av elektiv ortopedi i Helse 
Nord. Vedtakets pkt 1 og 2 lyder slik: 
 

 1. Det framlagte forslag om å samle de ortopediske fagressursene og tilbudene ved ett  
senter i hvert helseforetak vedtas. 

2. Sentralisering av den ortopediske lavvolum virksomheten vedtas i tråd med  
prosjektgruppens anbefalinger om funksjonsfordeling/sentralisering slik: 
 
• UNN skal ha ansvar for all instrumentell ryggbehandling, håndkirurgi, avansert 

revmakirurgi (ev. Bodø i tillegg), tumor, nevroortopedi, bløtdelssarkomer, barneortopedi, 
og all større traumatologi. 

• UNN og Nordlandssykehuset Bodø skal ha ansvar for all revisjonskirurgi og usementert 
protesekirurgi. 

• Ikke-instrumentell ryggbehandling skal kun foregå ved UNN, Nordlandssykehuset Bodø, 
Helgelandssykehuset Rana.  

 
 
I Helse Nord RHFs bestillerdokument til Nordlandssykehuset HF for 2005 står følgende (pkt 
2.1.3):  
 

Følgende resultatkrav skal oppnås i 2005:  
 
• Samling av lavvolumoperasjoner innen elektiv ortopedi i henhold til styrevedtak 
• Ansvaret for organisering av ortopedisk virksomhet i det enkelte helseforetak 

lokaliseres til en sykehusenhet.   
 

2. Vedrørende Forsvarlig utførelse av tjenesten (Nordlandssykehuset 
Lofoten): 
  
Gjeldende lovgivning stiller en rekke generelle krav til legetjenesten, bl.a. følgende: 
 

• Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige. (Lov 
om spesialisthelsetjenesten m. m. § 2-2) 
 

• Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å 
overholde sine lovpålagte plikter. (Lov om helsepersonell § 16) 
 

• Virksomheter som yter helsetjenester som omfattes av denne loven, skal sørge for at 
ansatt helsepersonell gis slik opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er 
påkrevet for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig. (Lov om 
spesialisthelsetjenesten m. m. § 3-10) 
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3. Vedrørende Dokumentasjon i pasientjournaler (Helse Finnmark HF 
 Klinikk Kirkenes og Nordlandssykehuset Lofoten): 
  
Kravene til journalføring er gitt i lov om helsepersonell mv og i forskrift om pasientjournal. 
Følgende bestemmelser har vært sentrale i dette prosjektet: 

• Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og 
nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er 
nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold 
av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.  
Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.  
 
(Lov om helsepersonell mv § 40 Krav til journalens innhold m.m.) 
 

• I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede ansvaret for 
den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger som skal stå i 
pasientjournalen, jf. helsepersonelloven § 39 andre ledd. I helseinstitusjon er det den 
journalansvarlige som skal sørge for at journal blir opprettet.  
Det skal fremgå av journalen hvem som er journalansvarlig.  
 
 (Forskrift om pasientjournal § 6 Journalansvarlig) 
 

• Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante og 
nødvendige:  
d) Når og hvordan helsehjelp er gitt, for eksempel i forbindelse med ordinær 
konsultasjon, telefonkontakt, sykebesøk eller opphold i helseinstitusjon. Dato for 
innleggelse og utskriving.  
e) Bakgrunnen for helsehjelpen, opplysninger om pasientens sykehistorie, og 
opplysninger om pågående behandling. Beskrivelse av pasientens tilstand, herunder 
status ved innleggelse og utskriving. 
f) Foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, diagnose, behandling, pleie og 
annen oppfølgning som settes i verk og resultatet av dette. Plan eller avtale om videre 
oppfølgning. 
 
(Forskrift om pasientjournal § 8 Krav til journalens innhold) 

 

 

 8 Side 66



VEDLEGG 2: ANBEFALINGER GITT TIL FORETAKENE: 
 
 
(Anbefalingene gjengis nedenfor i en noe sammenfattet form. For nøyaktig gjengivelse vises til 
de avgitte rapporter til foretakene – Internrevisjonsrapport 03/07 og 06/08.) 
 

1. Vedrørende Tjenester som utføres (Nordlandssykehuset Lofoten)  

Internrevisjonen anbefaler at organiseringen av elektiv ortopedi i Nordlandssykehuset HF 
formaliseres, f.eks. gjennom avtale mellom foretaksledelsen og avdelingsledelsen om oppgaver 
og arbeidsdeling. 

2. Vedrørende Forsvarlig utførelse av tjenesten (Nordlandssykehuset Lofoten)  

Internrevisjonen tilrår at prosedyrebeskrivelsene innen kirurgien snarest blir lagt inn i 
kvalitetssystemet DocMap, og at det vurderes innført en ordning hvor det kvitteres for mottatt 
opplæring.  

3. Vedrørende Dokumentasjon i pasientjournaler (Helse Finnmark HF 
 Klinikk Kirkenes og Nordlandssykehuset Lofoten): 
  
Anbefalingene kan ha noe ulik ordlyd i de to rapportene men er innholdsmessig like og kan 
sammenfattes slik: 
 
- I operasjonsbeskrivelsen bør det tas inn henvisning til (eller refereres fra) relevante 

polikliniske notater og lignende relevante dokumenter. 
 

- Kravet til løpende postoperative notater bør innskjerpes. 
 

- Det bør etableres rutine som sikrer journalføring av den informasjon som gis til pasienten. 
 

- Rutinen for journalføring av risiko for komplikasjoner etter behandlingen og forventning til 
pasientens utvikling etter utskriving, bør forbedres.  
 

- Det anbefales kursing eller opplæring i journalføring, og at journalføringen kontrolleres ved 
stikkprøver eller andre etterkontroller. 
 

- Navnet på journalansvarlig lege bør tas inn i journalen. (Gjelder bare Lofoten.) 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008 200800112 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Lill Jensen, tlf. 75 51 29 47 
 

 

STYRESAK 50-2008  INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN  
 (NÅ: REVISJONSKOMITEEN) I HELSE NORD RHF OG 
 INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN I  
 HELSE NORD RHF – ENDRING  
 

Møtedato: 14. mai 2008 

 
Formål/sammendrag 
Instruks for kontrollkomiteen (nå: revisjonskomiteen) i Helse Nord RHF ble vedtatt i styresak 
125-2005, den 13. desember 2005. Instruksen ble endret 3. mai 2006 (styresak 28-2006) som 
følge av justering av valgbarhetsbestemmelsene for kontrollkomiteen og 12. desember 2007 
(styresak 114-2007) hvor det ble foretatt noen redaksjonelle endringer. 
 
Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF ble vedtatt i styresak 29-2006, den 3. mai 
2006.  
 
Denne saken gjelder endring av navn fra kontrollkomité til revisjonskomité.  
 
Bakgrunn og vurdering: 
Foretaksmøtet for Helse Nord RHF vedtok i møte, den 24. januar 2008 å endre navn fra 
”styrets kontrollkomité” til ”styrets revisjonskomité”. Dette tilsier at det gjøres tilsvarende 
endringer i kontrollkomiteens og internrevisjonens instruks. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
”Kontrollkomité” erstattes av ”revisjonskomité” i instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord 
RHF og i instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 30. april 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF vedtatt, den  
 12. desember 2007 med foreslåtte endringer innarbeidet 
 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF vedtatt, den 3. mai 2006  
 med foreslåtte endringer innarbeidet 
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INSTRUKS FOR REVISJONSKOMITEEN I HELSE NORD 
RHF 

 
 
 

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

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

 

2. Myndighet og ansvar 
Revisjonskomiteen er ansvarlig for utføringen av sine oppgaver bare overfor styret i 
Helse Nord RHF. Ansvaret til styret og det enkelte styremedlem blir ikke endret som 
følge av revisjonskomiteens arbeid. 

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

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

3. Organisering 
Styret fastsetter instruks for revisjonskomiteen.  
 
Styret velger tre medlemmer og ett fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen, 
blant styrets medlemmer. Medlemmene må tilfredsstille eventuelle krav som er definert 
i lov, av eier eller i generelle krav til god virksomhetsstyring. 
 
Medlemmer til revisjonskomiteen velges i første styremøte etter nyoppnevning av 
eierrepresentanter, med samme funksjonstid som styremedlem.  
 
Styret velger leder av revisjonskomiteen. 
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4. Oppgaver 
Revisjonskomiteen skal følge opp de etablerte revisjonsfunksjonene i Helse Nord 
(ekstern og intern revisjon), for å sikre at de opptrer uavhengig og gjennomfører sine 
oppdrag i samsvar med faglige standarder og profesjonelle krav. 
 
Revisjonskomiteen skal gjennom sitt arbeid se til at Helse Nord har etablert 
internkontroll- og kvalitetssikringstiltak som er tilpasset risikoen i foretakene.  
 
Revisjonskomiteen skal forsikre seg om at styrings- og kontrollsystemene i foretakene 
sikrer korrekt økonomisk rapportering, etterleving av regelverk, samsvar med 
kvalitetskrav og pasientrettigheter.  
 

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

 

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

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

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

 
Det skal gå fram av sakspapirene dersom informasjon skal behandles konfidensielt med 
hjemmel i lov, og det innebærer også at medlemmene i komiteen har taushetsplikt i 
disse sakene. 
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INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN I HELSE NORD RHF  
 
 
 
1. FORMÅL 

 
1.1. Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF overvåke internkontrollen 

i det regionale helseforetaket og i foretaksgruppen. Internrevisjonen skal, uavhengig 
av administrasjonen, foreta systematiske risikovurderinger, kontroller og 
undersøkelser av helseforetakenes internkontroll for å vurdere om den virker 
hensiktsmessig og betryggende. 
 

2. ORGANISERING OG UAVHENGIGHET 
 
2.1. Internrevisjonen er underlagt styret, men er administrativt underlagt administrerende 

direktør i Helse Nord RHF. Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av 
administrerende direktør og av alle som kan revideres av internrevisjonen.  
 

2.2. Blant styrets medlemmer er det valgt en revisjonskomité, som er et underutvalg av 
styret. Revisjonskomiteen har som formål å styrke styrets fokus på kontroll og tilsyn, 
blant annet ved å se til at Helse Nord har en uavhengig og effektiv intern revisjon. 
Internrevisjonens leder og/eller den denne utpeker, deltar på revisjonskomiteens 
møter, med talerett, og er sekretær for komiteen.  
 

3. ANSVAR OG OPPGAVER 
 
3.1. Internrevisjonen skal føre tilsyn med at det i det regionale helseforetaket og 

helseforetaksgruppen er etablert en hensiktsmessig og betryggende intern kontroll 
som bidrar til målrettet og effektiv drift, overholdelse av gjeldende lover, regler og 
etiske normer samt pålitelig regnskapsrapportering, og at den interne kontrollen 
fungerer som forutsatt.  
 

3.2. Revisjonsarbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente faglige standarder for intern 
revisjon. 
 

3.3. Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive 
uttalelser og råd for å bidra til forbedringer og øke verdiskapingen i 
helseforetaksgruppen. 
 

3.4. Internrevisjonen kan gjennomføre kontroller hos avtalepartnere innenfor de rammer 
som følger av avtalene. 
 

4. RETTIGHETER OG PLIKTER 
 
4.1. Internrevisjonen i Helse Nord RHF har hele helseforetaksgruppen som sitt 

arbeidsområde. 
 

4.2. Med de begrensninger som følger av gjeldende lovgivning, har internrevisjonen krav 
på alle opplysninger de ser behov for, og uinnskrenket rett til innsyn i alle forhold i 
helseforetaksgruppen, inklusive dokumenter og forretningsmessige og administrative 
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systemer. 
 

4.3. Internrevisjonen skal etablere ordninger og inngå avtaler som sikrer at revisjonen 
mottar informasjon som er relevant for dens arbeid. Dette vil bl.a. omfatte 
informasjon om planlagte og gjennomførte vesentlige endringer i helseforetakenes 
organisering, drift og rutiner, og informasjon om varslede og gjennomførte eksterne 
tilsyn. 
 

4.4. Leder av internrevisjonen, eller den denne utpeker, har rett til å være til stede i 
styremøter i Helse Nord RHF, når det behandles saker som internrevisjonen har 
forberedt. 
 

4.5. Med unntak av den rapportering og kommunikasjon som følger av denne instruks, 
har leder av internrevisjonen og øvrig revisjonspersonell taushetsplikt om alt de får 
kjennskap til under utførelsen av arbeidet.  
 

4.6. Internrevisjonen skal ha høy revisjonsfaglig kompetanse. Leder av internrevisjonen 
skal være oppdatert på beste praksis og ny utvikling på det revisjonsfaglige område.  
 

4.7. Leder av internrevisjonen skal sørge for at internrevisjonen til enhver tid er 
hensiktsmessig organisert og har tilgang til de ressurser som er nødvendig for å 
gjennomføre revisjonsarbeidet på tilfredsstillende vis. 
 

5. PLANLEGGING, KOMMUNIKASJON OG RAPPORTERING 
 
5.1. Internrevisjonen skal utarbeide en årlig revisjonsplan basert på risiko- og 

vesentlighetsbetraktninger. Årsplanen forelegges administrerende direktør for 
uttalelse, behandles i revisjonskomiteen og vedtas av styret. 
 

5.2. Vesentlige oppgaver utenfor revisjonsplanen legges frem for revisjonskomiteen for 
godkjenning. 
 

5.3. Ved oppstart av et revisjonsprosjekt skal det sendes en orientering til Helseforetakets 
daglige leder. Kopi av orienteringen sendes revisjonskomiteen og administrerende 
direktør i Helse Nord RHF, Helseforetakets styre ved lederen, samt eventuelt andre 
som bør orienteres om prosjektet. Rutinen kan fravikes ved mindre omfattende 
gjennomganger eller når andre grunner tilsier det.  
 

5.4. Utkast til rapport etter gjennomført revisjonsprosjekt sendes den reviderte for 
uttalelse og kvalitetssikring av fakta. Endelig rapport sendes styret i Helse Nord RHF 
ved revisjonskomiteen, og Helseforetakets daglige leder. Kopi av endelig rapport 
sendes administrerende direktør i Helse Nord RHF, Helseforetakets styre ved 
lederen, samt eventuelt andre som er orientert om prosjektet, jf. pkt 5.3. 
 

5.5. Annen rapportering/kommunikasjon foregår på den måte som er mest hensiktsmessig 
i det enkelte tilfelle. Rapportering kan også skje direkte til styret i Helse Nord RHF.  
 

5.6. Det skal utarbeides en årlig rapport om internrevisjonens virksomhet som behandles i 
revisjonskomiteen og legges frem for Helse Nord RHF’s styre. Leder av 
internrevisjonen skal være til stede når styret behandler årsrapporten.  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 
 

 

STYRESAK 51-2008  FORSLAG TIL LANDSVERNEPLAN FOR  
 SPESIALISTHELSETJENESTEN –  
 HØRINGSUTTALELSE 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 14. mai 2008 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008 200800016-37 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 52-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 14. mai 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. Økonomirapport nr. 4-2008 

Sakspapirer legges frem ved møtestart. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 30. april 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008 200800016-37 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401  
 

 

STYRESAK 52-2008/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 22. august 2008 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008 200800016-37 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 52-2008/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 22. august 2008 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 52-2008/3  ØKONOMIRAPPORT NR. 4-2008 
 

Møtedato: 14. mai 2008 

 
Sakspapirer legges frem ved møtestart. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008 200800016-38 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 53-2008  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 14. mai 2008 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Referat fra møte i valgstyre i Helse Finnmark HF av 16. april 2008 med resultat fra valg 

av ansattes representanter til styret i helseforetaket 
2. Rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering: ”Har det skjedd endringer i 

lokalsykehusenes aktivitet og innhold i perioden 2002-2006?” 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 30. april 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 53-2008/1  REFERAT FRA MØTE I VALGSTYRE I HELSE  
 FINNMARK HF AV 16. APRIL 2008 MED RESULTAT  
 FRA VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER TIL  
 STYRET I HELSEFORETAKET 
 

Møtedato: 14. mai 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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Valgstyrets representanter  
og vararepresentanter 
 
(referatet sendes kun elektronisk)
 
Referat fra møte i valgstyre den 16.04.08 
 
Tilstede:  
Leder Grethe Ernø Johansen 
Nestleder Sten Eder Trosten  
Medlem Odd Oskarsen 
 
Sak 1/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste.  
 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Sak 2/2008    Det var innen fristen for innlevering av forslag på kandidater til valget på de 
ansattes representanter til styret i Helse Finnmark kommet inn en liste. 
Listen fyller vilkårene om antall navn på styremedlemmer og vararepresentanter som skal 
velges og listen omfatter personer der minst 40 % av hvert kjønn er representert. 
  
            Vedtak:
            Den innkomne listen godkjennes enstemmig. 
 

 
 

De valgte representanter refereres nedenfor. De er valgt i den rekkefølgen de 
står.

  
Sak 3/2008    Villighetserklæringer. 
Det var innkommet 10 villighetserklæringer. 
  
            Vedtak:
            Villighetserklæringene godkjennes.
  
Sak 4/2008    Avvikling av valget 28. april 2008 
I henhold til Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser § 10 siste ledd : " Dersom det 
bare fremkommer ett forslag til liste,  
            er de som er foreslått på denne listen valgt i den rekkefølge de er foreslått. 
             
            Vedtak:

Valget i praksis utgår, da valget i hht forskriften er avholdt og de som er 
foreslått er valgt i den rekkefølge de er satt opp.

  
 
Valgstyret  
 
 
Grethe Ernø Johansen  Sten Eder Trosten  Odd Oskarsen 
leder     nestleder 
  

Helse Finnmark HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00*   
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07   
9613 Hammerfest 9613 Hammerfest Epost sekretariat:      
  adm@helse-finnmark.no   
Kontonr: Org nr: Internett:   
4910.11.87585 MVA 983 974 880 NO www.helse-finnmark.no   
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Nr Etternavn Fornavn Arbeidssted Organisasjon/ 
representerer 

Hoved-
sammenslutnig 

1 Båtstrand Marte Vibstad Kirkenes /HF Foretakstillitsvalgt 
NSF/NETF/NFF 

UNIO 

2 Nyheim Ally Hammerfest/HF Foretakstillitsvalgt 
Fagforbundet/FO 

LO 

3 Grongstad Øyvin Kirkenes/HF Foretakstillitsvalgt 
NITO/DELTA 

SAN 

4 Kokkvoll Ane Hammerfest Legeforeningen Akademikerne 

5 Hansen Ole I Hammerfest Fagforbundet/FO LO 

6 Johnsen Anita Kirkenes NSF UNIO 

7 Seierstad Vibeke Kirkenes Legeforningen Akademikerne 

8 Grønnum Tor-Birger Hammerfest DELTA YS 

9 Eriksen Ingjerd Tana NETF UNIO 

10 Kaaven Jo Morten Karasjok FO LO 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 53-2008/2  RAPPORT FRA SENTER FOR KLINISK 
 DOKUMENTASJON OG EVALUERING: ”HAR DET  
 SKJEDD ENDRINGER I LOKALSYKEHUSENES  
 AKTIVITET OG INNHOLD I PERIODEN 2002-2006?” 
 

Møtedato: 14. mai 2008 

 
Oversendes vedlagt som eget dokument. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.4.2008 200800016-39 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 54-2008  EVENTUELT 
 

Møtedato: 14. mai 2008 
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