
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 23. september 2008 
 
Kl.: 10.30 til ca. 16.00 
 
Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, 
 Sykehusveien 23, Tromsø 
 
 
  
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008 200800016-66 012 
 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 23. SEPTEMBER 2008 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

tirsdag, den 23. september 2008 – fra kl. 10.30 
på Linken Forskningsparken Møtesenter, Sykehusveien 23, Tromsø. 

 
 
Etter behandling av styresak 86-2008 og 87-2008 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 11.00. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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STYRESAK 86-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 23. september 2008: 
 
Sak 86-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 87-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2008 Side 2
Sak 88-2008 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken behandles unntatt off., jf. Offl § 5a/13.1. 
Side 11

Sak 89-2008 Lokalsykehusstrategi Side 12
Sak 90-2008 Handlingsplan for intensivmedisin Side 16
Sak 91-2008 Økonomirapport nr. 8-2008 

Sakspapirene legges frem ved møtestart. 
Side 35

Sak 92-2008 Pasienttransport – organisering av saksbehandlerenheter for 
enkeltoppgjør i Helse Nord 

Side 36

Sak 93-2008 Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, 
stiftelser, legater og fond 

Side 42

Sak 94-2008 Møteplan 2009 Side 55
Sak 95-2008 Internrevisjonsrapport nr. 19/08: Oppfølging av styrevedtak i 

foretaksgruppen – oppsummering 
Side 57

Sak 96-2008 Organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, 
revisjonskomité og administrasjonen, jf. styresak 26-2008  

Side 69

Sak 97-2008 Orienteringssaker Side 72
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
Sak 98-2008 Referatsaker Side 75
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 14. mai 2008  
 2. Brev fra Alstadhaug kommune av 1. september 2008 med 

uttalelse fra møte i Alstahaug eldreråd, den 19. august 
2008 ad. utredning helseforetaket om sykehusstrukturen 
på Helgeland 

 

 3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. 
september 2008  

 

 4. Brev fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF av 11. september 2008 ad. 
implementering av omstillingsavtale og omstillingsavtale 
for Helse Sør-Øst RHF (som det vises til i brevet) 

 

Sak 99-2008 Eventuelt Side 97
 
 
Bodø, den 12. september 2008 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 87-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 26. AUGUST 2008 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 26. AUGUST 2008 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, 
den 26. august 2008 – fra kl. 11.50 til kl. 15.15. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Wenche Pedersen, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger 
Lise Strøm, Line Miriam Haugan, Terje Olsen, Tone Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti 
Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen. 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall: 
Styremedlem Kåre Simensen 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen, kst. 
direktør for eieravdelingen Jann-Georg Falch, fagdirektør Jan Norum, informasjonsrådgiver 
Hanne Risa og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 72-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 72-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 73-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.juni 2008 
Sak 74-2008 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken utsettes til neste styremøte på grunn av møte i Statsrådens 
lønnsråd. 

Sak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, jf. styresak 60-2008 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 76-2008 Økonomirapport nr. 6- og 7-2008 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 77-2008 Budsjett 2008 – revisjon av driftsrammer 
Sak 78-2008 Langsiktig organisering av IKT-området – etablering av juridisk enhet 

Saken trekkes fra behandling i dette styremøtet. Adm. direktør vil 
redegjøre for bakgrunnen for dette. 

Sak 79-2008 Salg av eiendommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 80-2008 Søknad om godkjenning av Teres Klinikken Bodø AS som privat 
sykehus 

Sak 81-2008 Oppnevning av fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen i Helse 
Nord RHF 
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Sak 82-2008 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Klagesaker mot Helse Nord RHF til KOFA i anbudskonkurranser 
 4. Lokalsykehusstrategi – fremdrift 

Som bakgrunnsinformasjon for denne saken ble det oversendt 
styresak 78-2007/6 Felles planforutsetninger for lokalsykehus. Adm. 
direktør orienterer muntlig om denne saken. 

Sak 83-2008 Referatsaker 
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 26JUN2008 ad. 

modernisering av Nordlandssykehuset Bodø – anmodning om 
innvilging av lån, jf. styresak 69-2007, punkt 6 i vedtaket 

 2. Brev fra Fylkesordføreren i Troms Fylkeskommune av 23. juni 2008 
ad. uttalelse fra Troms Fylkesting om rehabiliteringstilbudet i Nord-
Norge 

 3. Brev fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen av 25. juni 2008 til 
Vesterålen Regionråd ad. optimisme med tanke på forsert byggestart 
ved Stokmarknes 

 4. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 1. august 2008 med 
oversendelse av rapporter etter landsomfattende tilsyn med 
spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatriske senter til voksne 
med psykiske lidelser 

 5. Brev fra Hammerfest Kommune av 3. juli 2008 ad. helsetilbudet i 
Finnmark – invitasjon til møte 

 6. Brev fra brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 8. juli 2008 med 
uttalelse ad. styresak 35/2008 Helse Finnmark HF: ”Reduksjon av 20 
årsverk” 

 7. Brev fra Sametinget av 7. juli 2008 ad. tolketilbudet i Helse Nord 
RHF 

 8. Brev fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 11. august 2008 
med uttalelse ad. styresak 39/2008 Helse Finnmark HF: ”Utredning 
av tiltak for balanse i 2008” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 84-2008 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 73-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 18. JUNI 2008 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 18. juni 2008 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 74-2008  LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR 
 Saken utsettes til neste styremøte på grunn av møte i lønnsrådet. 
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STYRESAK 75-2008  TERTIALRAPPORT NR. 1-2008 – 
 OPPFØLGING, JF. STYRESAK 60-2008 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at prognosen pr. juli er på 220 millioner kroner 

i avvik fra styringsmål, og at det er vedtatt ytterligere tiltak med effekt som vurderes til 16 
millioner kroner i 2008. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Styret understreker viktigheten av å jobbe mot balanse i 2008 samtidig som 

oppmerksomheten rundt arbeidet med tiltak i 2009 økes. Adm. direktør bes gjennomgå all 
aktivitet som styres direkte av Helse Nord RHF, for å bidra til å redusere underskuddet i 
fortaksgruppen.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
3. Styret forutsetter at bemanningsreduksjonene som ligger til grunn i foretakenes vedtatte 

budsjetter for 2008 gjennomføres. 
 
Forslaget ble vedtatt mot fem stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-
Ellingsen, Ann-Mari Jenssen og Line Miriam Haugan). 
 
4. Styrene i helseforetakene må sette i gang et arbeid for å bedre gjennomføringsevnen i 

helseforetakene med hensyn til vedtatte tiltak.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
5. Styret legger til grunn at helseforetakene presenterer komplette tiltaksplaner for 2009 i 

løpet av oktober 2008, og at det utarbeides milepælsplaner som sikrer balansert drift i 
2009. Styret forventer at det fortløpende fattes vedtak om ytterligere tiltak med effekt i 
2008. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
6. Adm. direktør bes iverksette foretaksovergripende tiltak som kan bidra til å bedre 

økonomien i 2008 og 2009. 
 
Enstemmig vedtatt (som nytt punkt 7). 
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari 
Jenssen fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:  
 
Styret forutsetter at bemanningsreduksjon som er konsekvensvurdert og drøftet med 
tillitsvalgte gjennomføres i 2008, der dette ikke går ut over kvaliteten på pasienttilbud eller 
arbeidsmiljø. 
 
Forslaget falt mot fem stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen, 
Ann-Mari Jenssen og Line Miriam Haugan). 
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Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 i vedtaket: 
 
Styret i Helse Nord RHF setter ned arbeidsgruppe som skal se på driften i helseforetakene på 
detaljnivå – både med hensyn til økonomi og aktivitet. Arbeidsgruppens sammensetning, 
mandat og fremdriftsplan m. m. avklares i samarbeid mellom styreleder, adm. direktør og de 
konserntillitsvalgte, og det fremmes en ny styresak i løpet av kort tid for styrebehandling pr. 
telefon og/eller video. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at prognosen pr. juli er på 220 millioner kroner 

i avvik fra styringsmål, og at det er vedtatt ytterligere tiltak med effekt som vurderes til 16 
millioner kroner i 2008. 

 
2. Styret understreker viktigheten av å jobbe mot balanse i 2008 samtidig som 

oppmerksomheten rundt arbeidet med tiltak i 2009 økes. Adm. direktør bes gjennomgå all 
aktivitet som styres direkte av Helse Nord RHF, for å bidra til å redusere underskuddet i 
fortaksgruppen.  

 
3. Styret forutsetter at bemanningsreduksjonene som ligger til grunn i foretakenes vedtatte 

budsjetter for 2008 gjennomføres. 
 
4. Styrene i helseforetakene må sette i gang et arbeid for å bedre gjennomføringsevnen i 

helseforetakene med hensyn til vedtatte tiltak.  
 
5. Styret legger til grunn at helseforetakene presenterer komplette tiltaksplaner for 2009 i 

løpet av oktober 2008, og at det utarbeides milepælsplaner som sikrer balansert drift i 
2009. Styret forventer at det fortløpende fattes vedtak om ytterligere tiltak med effekt i 
2008. 

 
6. Styret i Helse Nord RHF setter ned arbeidsgruppe som skal se på driften i helseforetakene 

på detaljnivå – både med hensyn til økonomi og aktivitet. Arbeidsgruppens 
sammensetning, mandat og fremdriftsplan m. m. avklares i samarbeid mellom styreleder, 
adm. direktør og de konserntillitsvalgte, og det fremmes en ny styresak i løpet av kort tid 
for styrebehandling pr. telefon og/eller video. 

 
7. Adm. direktør bes iverksette foretaksovergripende tiltak som kan bidra til å bedre 

økonomien i 2008 og 2009. 
 
Protokolltilførsel til styresak 75-2008 – stemmeforklaring: 
 
Ansattevalgte representanter kan ikke stille seg bak et vedtak som medfører 
bemanningsreduksjoner knyttet til budsjettet for 2008, når disse ikke har vært 
konsekvensvurdert og drøftet med tillitsvalgte ved flere av helseforetakene. 
 
Vi viser til pkt. 3 i vedtaket i sak 04-2008 og stemmeforklaring til sak 04-2008, pkt. 3. 
 
Kirsti Jacobsen /s/ Kari B. Sandnes /s/ Jens Munch-Ellingsen /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
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STYRESAK 76-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 6- OG 7-2008 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar de framlagte økonomirapportene til orientering. Styret er ikke 

fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen.  
 
2. Styret understreker viktigheten av at det fortsatt arbeides for å oppnå balanse i 2008. 

Styret viser for øvrig til vedtak i styresak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, 
jf. styresak 60-2008. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar de framlagte økonomirapportene til orientering. Styret er ikke 

fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen.  
 
2. Styret understreker viktigheten av at det fortsatt arbeides for å oppnå balanse i 2008. 

Styret viser for øvrig til vedtak i styresak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, 
jf. styresak 60-2008. 

 
 
STYRESAK 77-2008  BUDSJETT 2008 – REVISJON AV  
 DRIFTSRAMMER 2008 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Med bakgrunn i helseforetakenes halvårsregnskap disponeres ikke tilbakeholdt reserve til 

nye tiltak, men benyttes til saldering av underskudd i 2008.  
 
2. Det omdisponeres 4 mill. kr. fra Helse Nord RHF sentralt som bevilges til helseforetakene 

slik at basisramme økes med 1 mill kr til omstillingsarbeidet i 2008.  
 
3. Nordlandssykehuset HF tildeles 1 mill kr til behandling av pasienter med alvorlige 

spiseforstyrrelser. 
 
4. Tilskudd til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 3,6 mill kr til styrking av 

utdanningskapasiteten ved arbeidsmedisinske avdelinger.  
 
5. Det settes av 2 mill kr i Helse Nord RHF’s budsjett til kostnader i forbindelse med 

nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Med bakgrunn i helseforetakenes halvårsregnskap disponeres ikke tilbakeholdt reserve til 

nye tiltak, men benyttes til saldering av underskudd i 2008.  
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2. Det omdisponeres 4 mill. kr. fra Helse Nord RHF sentralt som bevilges til helseforetakene 

slik at basisramme økes med 1 mill kr til omstillingsarbeidet i 2008.  
 
3. Nordlandssykehuset HF tildeles 1 mill kr til behandling av pasienter med alvorlige 

spiseforstyrrelser. 
 
4. Tilskudd til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 3,6 mill kr til styrking av 

utdanningskapasiteten ved arbeidsmedisinske avdelinger.  
 
5. Det settes av 2 mill kr i Helse Nord RHF’s budsjett til kostnader i forbindelse med 

nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner.  
 
 
STYRESAK 78-2008  LANGSIKTIG ORGANISERING AV  
 IKT-OMRÅDET – ETABLERING AV JURIDISK  
 ENHET 
 Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. 
 
 
STYRESAK 79-2008  SALG AV EIENDOMMER VED  
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

eiendommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 
 
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005.  
 
3. Det forutsettes at salg av eiendommene ikke er til hinder for rekruttering av personell til 

foretaket og at barnehageplassene opprettholdes også der det allerede ikke er gjennomført 
virksomhetsoverdragelse av barnehagedriften. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

eiendommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 
 
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005.  
 
3. Det forutsettes at salg av eiendommene ikke er til hinder for rekruttering av personell til 

foretaket og at barnehageplassene opprettholdes også der det allerede ikke er gjennomført 
virksomhetsoverdragelse av barnehagedriften. 
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STYRESAK 80-2008  SØKNAD OM GODKJENNING AV TERES  
 KLINIKKEN BODØ AS SOM PRIVAT SYKEHUS 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Det vises til søknad fra Teres Medical Group AS/TERES Klinikken Bodø AS om 

godkjenning som privat sykehus med tre postoperative senger. Helse Nord RHF har ingen 
prinsipielle innvendinger overfor Helse- og omsorgsdepartementet til at TERES Klinikken 
Bodø AS godkjennes som privat sykehus på generelt grunnlag.  

 
2. Det påpekes at omfanget av det tilbudet TERES Klinikken Bodø AS skisserer i sin søknad 

synes for bredt i forhold til behovet i henvisningsområdet. Dette gjelder spesielt områdene 
ryggkirurgi og generell kirurgi som ikke anbefales tatt inn i godkjenningen. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det vises til søknad fra Teres Medical Group AS/TERES Klinikken Bodø AS om 

godkjenning som privat sykehus med tre postoperative senger. Helse Nord RHF har ingen 
prinsipielle innvendinger overfor Helse- og omsorgsdepartementet til at TERES Klinikken 
Bodø AS godkjennes som privat sykehus på generelt grunnlag.  

 
2. Det påpekes at omfanget av det tilbudet TERES Klinikken Bodø AS skisserer i sin søknad 

synes for bredt i forhold til behovet i henvisningsområdet. Dette gjelder spesielt områdene 
ryggkirurgi og generell kirurgi som ikke anbefales tatt inn i godkjenningen. 

 
 
STYRESAK 81-2008  OPPNEVNING AV FAST MØTENDE  
 VARAMEDLEM TIL REVISJONSKOMITEEN I  
 HELSE NORD RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Som fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen med virkning fra 26. august 2008 velges 
NN. 
 
De ansattevalgte styremedlemmer v/Kari B. Sandnes la frem følgende forslag til fast 
møtende varamedlem til revisjonskomiteen: 
 
Jens Munch-Ellingsen.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Som fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen med virkning fra 26. august 2008 velges 
Jens Munch-Ellingsen. 
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STYRESAK 82-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet etter rapportering pr. juli 
2008, den 28. august 2008 

- Ledersamling i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, den 11. og 12. september 
2008 – deltakelse fra RHF-nivå 

- Møte i Statsrådens lønnsråd, den 2. september 2008 
- Brev fra KLP med forespørsel om å møte styret i Helse Nord RHF for presentasjon av 

virksomheten. Styret stiller seg positiv til denne forespørselen, og administrasjonen 
svarer på henvendelsen. 

- Invitasjon fra Handelshøyskolen BI om styreforum, den 4. september 2008 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Styresak 82-2008/3 Klagesaker mot Helse Nord RHF til KOFA i anbudskonkurranser. 
Muntlig orientering ble gitt i lukket møte unntatt offentlighet jf. Offl. § 5, 2 ledd b). 

- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter:  
o Brev fra Arbeidstilsynet av 2. juli 2008 ad. videreføring av God Vakt! i 2008 – 

plan for gjennomføring av tilsynsaktiviteter 
o Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 2. juli 2008 ad. varsel om tilsyn med 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet 
- Styresak 78-2008 Langsiktig organisering av IKT-området – etablering av juridisk 

enhet: Adm. direktør redegjorde for bakgrunnen for at styresaken ble trukket. 
- Styresak 82-2008/4 Lokalsykehusstrategi – fremdrift: Styresak i september 2008.  
- Ambulansetjenesten på Arnøya i Skjervøy: Jf. spørsmål fra styremedlem Terje Olsen i 

styremøte, den 18. juni 2008. Tilbakemelding om organisering av tilbudet. 
- Hovedstadsprosessen – informasjon om status. Styresak fremmes i styremøte, den 23. 

september 2008.  
- Oppnevning av nye varamedlemmer til Regionalt Brukerutvalg: Varslet styresak til 

dette styremøte utsettes til november/desember 2008.  
- Fagråd: Jf. spørsmål fra tidligere styremedlem Stig-Arild Stenersen. Fagråd jobber på 

oppdrag fra Helse Nord RHF, mens faglige nettverk er noe mer selvstyrte. 
- Etablering av nasjonal enhet for enkeltoppgjør – informasjon om status 

3. Klagesaker mot Helse Nord RHF til KOFA i anbudskonkurranser  
4. Lokalsykehusstrategi – fremdrift  

Som bakgrunnsinformasjon for denne saken ble det oversendt styresak 78-2007/6 Felles 
planforutsetninger for lokalsykehus. Adm. direktør orienterte muntlig om denne saken. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 83-2008  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 26JUN2008 ad. modernisering av 

Nordlandssykehuset Bodø – anmodning om innvilging av lån, jf. styresak 69-2007, punkt 
6 i vedtaket 
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2. Brev fra Fylkesordføreren i Troms Fylkeskommune av 23. juni 2008 ad. uttalelse fra 

Troms Fylkesting om rehabiliteringstilbudet i Nord-Norge 
3. Brev fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen av 25. juni 2008 til Vesterålen Regionråd ad. 

optimisme med tanke på forsert byggestart ved Stokmarknes 
4. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 1. august 2008 med oversendelse av rapporter etter 

landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatriske senter til 
voksne med psykiske lidelser 

5. Brev fra Hammerfest Kommune av 3. juli 2008 ad. helsetilbudet i Finnmark – invitasjon 
til møte 

6. Brev fra brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 8. juli 2008 med uttalelse ad. styresak 
35/2008 Helse Finnmark HF: ”Reduksjon av 20 årsverk” 

7. Brev fra Sametinget av 7. juli 2008 ad. tolketilbudet i Helse Nord RHF 
8. Brev fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 11. august 2008 med uttalelse ad. 

styresak 39/2008 Helse Finnmark HF: ”Utredning av tiltak for balanse i 2008” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 85-2008  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. august 2008 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 12. september 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008 200800446-7 221 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 88-2008  LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR 
 Saken er unntatt off., jfr. Offl § 5a/13.1. 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Styreleder Bjørn Kaldhol vil redegjøre for saken under styremøtet. 
 
 
Bodø, den 12. september 2008 
 
 
 
Bjørn Kaldhol 
Styreleder 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jan Norum/Oddvar Larsen, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 89-2008  LOKALSYKEHUSSTRATEGI 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Formål/sammendrag 
Lokalsykehusene ivaretar et bredt spekter av tjenester både innenfor akuttmedisin og planlagt 
behandling og rehabilitering, og er et viktig bindeledd i behandlingskjeden mellom 
kommunale helse- og sosialtjenester og de mer spesialiserte tilbud i helseforetakene.  
 
For å sikre lokalsykehusene en fortsatt sentral plass i tjenestetilbudet i regionen er det 
ønskelig å utvikle en overordnet strategi som gir retning for fremtidig utvikling. Strategien 
skal bidra til å sikre basisfunksjoner innen diagnostikk, indremedisin, kirurgi og 
fødselsomsorg i lokalsykehusene, og gi et best mulig grunnlag for å møte de fremtidige 
behovene i befolkningen. Det skal legges vekt på de store sykdomsgrupper.  
 
En slik strategi skal utarbeides i 2008/9. Arbeidet var tidligere forutsatt gjennomført i 2007, 
men har vært utsatt i påvente av nasjonalt strategiarbeid innen fødselsomsorg og oppfølging 
av nasjonal utredning fra mars 2007 om lokalsykehusenes akuttfunksjoner 
(”lokalsykehusrapporten”). 
 
Bakgrunn/fakta 
I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2008 til Helse Nord RHF heter det:  
 
Det er et mål at befolkningen skal tilbys et helhetlig og desentralisert sykehustilbud, som 
blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Dette innebærer at 
lokalsykehusenes funksjoner må tilpasses i forhold til behandlingskjedene.  
 
Det legges vekt på funksjonsfordeling og at lokalsykehusfunksjonene, også ved de store 
sykehusene, innrettes og organiseres ut fra behovene i de store sykdomsgruppene, og de 
pasientgruppene som trenger tett oppfølging (som syke eldre og kronisk syke). Nasjonal 
helseplan er vedtatt, og det foreligger nasjonale utredninger om akuttfunksjoner ved 
lokalsykehus og traumebehandling. 
 
Helse Nord har utarbeidet planer på flere områder som er viktige i lys av målsettingen. 
Eksempler på dette er plan for habilitering og rehabilitering, diabetes og handlingsplaner 
innenfor rus og psykisk helsevern. Det foreligger også vedtatte regionale føringer innenfor 
ortopedi og desentraliserte spesialisthelsetjenester. I 2008 vil det bli behandlet planer for 
intensivtjenesten, barnemedisin og laboratorievirksomheten. Videre skal samhandling med 
primærhelsetjenesten styrkes.  
 
I styremøte, den 22. august 2007 fikk styret i Helse Nord RHF forelagt en orienteringssak om 
felles planforutsetninger for lokalsykehus som er nedfelt i vedtatte nasjonale og regionale 
føringer (jf. styresak 78-2007/6 Felles planforutsetninger for lokalsykehus). Disse er lagt til 
grunn i planlegging av nye sykehusbygg i Vesterålen og Narvik.  
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I styresaken om felles planforutsetninger i 2007 ble det, ut fra kjente forutsetninger, skissert 
følgende fire hovedområder som tjenestetilbudet i lokalsykehusene må bygges rundt: 
 
1. Gode diagnostiske tilbud som raskt leder pasienten inn i riktig behandlingskjede. 
2. Trygge akuttilbud som inngår i en samlet akuttmedisinsk kjede. 
3. Et bredt tilbud i generell indremedisin og geriatri med hovedvekt på tjenester til 

kronikergruppene og det økende antallet eldre pasienter med sammensatte lidelser. Dette 
må suppleres med et tilbud som minimum dekker behovet for enklere elektiv kirurgi til de 
samme pasientgruppene, og polikliniske tjenester fra ambulante spesialister på områder 
der det foreligger pasientvolumer som gir grunnlag for det. 

4. Differensierte fødetilbud. 
 
Med grunnlag i Nasjonal helseplan og nasjonale fagutredninger har departementet gitt 
styringssignaler gjennom statsbudsjett og oppdragsdokument. Departementet har igangsatt 
utredning av AMK-sentraler, prehospitale tjenester og fødselsomsorgen. Disse ventes å 
foreligge til behandling i Stortingets vårsesjon 2009. 
 
Helseforetakene ble tilskrevet i brev av 22. august 2007 om at det i 2007 ville bli utarbeidet 
en helhetlig strategi for utvikling av lokalsykehusene, og hvordan prosessen ville bli lagt opp. 
Arbeidet er blitt utsatt i påvente av departementets oppfølging av nasjonale utredninger. 
 
I behandling av enkeltsaker oppstår det noen ganger usikkerhet og utrygghet i befolkningen 
og i fagmiljøer i sykehusene omkring konsekvenser. Det er derfor viktig å ha klare 
overordnede mål og en helhetlig strategi som skaper større trygghet og forutsigbarhet ved at 
beslutninger i enkeltsaker kan forankres bedre.  
 
Mandat 
Strategiarbeidet skal ta utgangspunkt i vedtatte planforutsetninger og gjennomførte nasjonale 
og regionale utredninger. Disse skal sammenfattes og vurderes i en større helhet som omfatter 
hele tiltakskjeden. Dagens tilbud innen behandling, undervisning og forskning i 
lokalsykehusene må beskrives med hensyn på aktivitet og kvalitet og hvordan disse inngår i 
kjeden.  
 
Strategien må legge premisser og rammer som grunnlag for videre utvikling i form av 
innhold, dimensjonering og organisering. Den må også skissere de viktigste tiltak for å kunne 
ivareta forutsetningene. Dette vil blant annet være tiltak for å rekruttere og beholde personell, 
kompetanseutvikling og samhandling med andre deler av spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten.  
 
Arbeidet skal relateres til de departementale arbeider omkring fødselsomsorg og prehospitale 
tjenester. I behandling av enkeltsaker i 2008 skal det redegjøres for hvordan disse skal kunne 
forankres i en helhetlig strategi. Erfaringer fra omstillingsarbeid i sykehus i Helse Nord, 
nasjonalt og internasjonalt skal innhentes. 
 
Prosjektet skal gjennom innhenting av data for fremtidig befolknings- og sykdomsutvikling 
innen Helse-Nord RHF’s område beskrive hvordan Helse Nord kan benytte lokalsykehusene 
på en bærekraftig måte som sikrer pasienter og pårørende en god og trygg helsetjeneste.  
 
Det skal videre beskrives hvordan lokalsykehusene kan møte de fremtidige utfordringer 
knyttet til endrede pasientvolum, nye diagnostiske metoder og behandlingsteknikker og 
fortsatt fremstå som et naturlig valg for store pasientgrupper. Lokalsykehusenes fortrinn i 
form av lokalkunnskap, et nært og godt samarbeid med primærhelsetjenesten og mulighet for 
gode kostnadseffektive tilbud på laveste effektive omsorgsnivå (LEON) skal beskrives.  
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Prosjektet skal også beskrivelse den nødvendige samhandlingen med primærhelsetjenesten for 
å nå målene. Aktuelle gjennomførte og pågående planer nasjonalt og regionalt må inkluderes i 
arbeidet. Lokalsykehuset må beskrives som en naturlig del av en helhetlig helsetjeneste som 
sikrer faglig forsvarlighet, god tilgjengelighet og en kostnadseffektiv drift.  
 
Prosjektet skal ikke inkludere bygningsmessige forhold, men gruppen bør gjøre seg kjent med 
investeringsplanen for Helse Nord RHF. Videre bør den også skaffe seg oversikt over 
ledelsesstrukturen i foretakene. Funksjoner knyttet til høyskole- og universitetssamarbeidet 
skal også implementeres i arbeidet. 
 
Prosjektet skal være avsluttet innen juni 2009 og gjennomført innenfor en kostnadsramme 
som fastsettes av adm. direktør. 
 
Rammer og prosess 
Arbeidet gjennomføres av prosjektgruppa på vegne av Helse Nord RHF. Prosjektgruppen (16 
personer) skal bestå av: 
 
• To representanter for de tillitsvalgte  2 
• En representant for brukerutvalg 1 
• To representanter for vertskommuner 2   
• En representant for fylkekommunene 1 
• En helsefaglig representant per helseforetak 4 
• To representanter fra primærhelsetjenesten 2 
• En representant for høyskole/universitetet 1 
• To representanter fra Helse Nord, hvorav en er leder for gruppen 2 
• En representant fra psykisk helsevern/rus omsorgen 1  
 
Gruppen skal være tverrfaglig sammensatt og dekke de mest sentrale funksjoner i 
lokalsykehus (indremedisin, kirurgi, fødselsomsorg). Det skal legges vekt på dialog og 
involvering av helseforetakene og andre berørte parter. Dette gjelder fylkeskommuner, 
kommuner, tillitsvalgte, brukerorganisasjoner, etc.  
 
Prosjektgruppen bør gjennomføre deler av arbeidet ved at den deler seg i ulike arbeidsgrupper 
basert på medlemmenes kompetanse og de innsamlede bakgrunnsdata. Aktivitets- og 
ansvarskart bør benyttes under gjennomføring av arbeidet. Ved behov kan arbeidsgruppene 
innhente informasjon/kunnskap gjennom møter med nøkkelpersoner eller grupper, der dette 
finnes nødvendig. Det forutsettes dog at prosjektet gjennomføres innenfor den angitte 
økonomiske rammen. Prosjektgruppen rapporterer gjennom prosjektleder til fagdirektør i 
Helse Nord RHF. 
 
Det skal gjennomføres dialogmøter med helseforetak og andre aktuelle instanser underveis i 
prosessen for å utveksle informasjon, synspunkter og forankre arbeidet. Primært skal dette 
skje med utgangspunkt i de etablerte styringslinjer og samhandlingsarenaer.  
 
Rapporten planlagges ferdigstilt til styrebehandling i forkant av sommeren 2009. 
Tids/aktivitetsplan er vist nedenfor. Det legges inn en to måneders høring for å sikre en god 
prosess, hvor alle berørte parter kan delta.  
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Tids-/aktivitetsplan: 
      2009     
Aktivitet Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun 
Sammenstille data og 
planer             
Beskrive utviklingstrekk              
Strategiarbeid              
Konsekvenser             
Rapportskriving                  
Høring             
Styresak klar           * 

* Styresaken skal være drøftet med tillitsvalgte/verneombud (KTV/KVO) før den styrebehandles. Dette i 
henhold til avtale. 
 
Medbestemmelse 
Lokalsykehusstrategien ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 9. september 2008 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene viser til saksfremlegget og slutter seg til formålet med utvikling av en strategi for 

å sikre lokalsykehusene evne til å møte fremtidens utfordringer. 
 
2. Partene er i hovedsak enige om mandat og gjennomføringsplan for prosjektet.  
 
3. Partene er enige om at i gjennomføringen av arbeidet og i høringsprosessen må det sikres 

nødvendig informasjon og dialog på ulike nivå med aktuelle interessenter. 
 
4. Partene forutsetter at prosjektet gis en tilstrekkelig økonomisk ramme til gjennomføring 

og forankring av arbeidet. 
 
Konserntillitsvalgte Kirsti Jacobsen fra UNIO og Margit Steinholt fra Akademikerne sluttet 
seg til enighetsprotokollen, (jf. e-post av 8. september 2008.) 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Framlagte forslag til mandat, rammer og prosess for utarbeidelse av lokalsykehusstrategi i 

Helse Nord godkjennes.  
 

2. Forslag til lokalsykehusstrategi legges frem for styret i juni 2009. Høringsutkastet 
fremlegges styret senest i april 2009. 
 

3. Styret vil understreke viktigheten av dialog med og informasjon til berørte instanser og 
interessegrupper underveis i arbeidet.  
 

4. Utgiftene til planarbeidet innarbeides i Helse Nord RHF’s budsjett for 2008 og 2009. 
 
 
Bodø, den 12. september 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 90-2008  HANDLINGSPLAN FOR INTENSIVMEDISIN 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Formål/sammendrag 
Intensivmedisin er ressurskrevende, både økonomisk, utstyr- og personalmessig. 
Intensivpasienten tilhører pasientgruppen med mest komplekst sykdomsbilde, som ofte 
berører flere organsystemer. For å kunne drive intensivmedisin på et akseptabelt nivå, og sikre 
en komplett behandling av pasientene, kreves derfor, i tillegg til en spesialisert og velutrustet 
enhet (seksjon eller enhet), en tilstrekkelig stab av kvalifiserte sykepleiere og leger innenfor 
de ulike spesialiteter. Ikke alle sykehus har disse ressurser tilgjengelig og heller ikke et 
tilstrekkelig pasientgrunnlag for å kunne gi denne pasientgruppen det optimale 
behandlingstilbud.  
 
Denne saken omhandler en handlingsplan for fagområdet intensivmedisin med en tilråding 
om en differensiering av intensivenhetene ved sykehusene våre og en styrking av kapasiteten 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø og på sikt Nordlandssykehuset 
(NLSH) Bodø. 
 
Bakgrunn/fakta 
Tidligere utredninger gjort av Helse Nord viser at fordelingen av intensivsenger mellom 
helseforetakene/sykehusene er svært ujevn. Lokalsykehusene har ledig kapasitet, og 
universitetssykehuset har en tydelig underkapasitet.  
 
Det er enighet i fagmiljøet om at det er viktig å sikre at vi får rett pasient på rett nivå og at en 
nivådeling i form av en beskrivelse av hvilke sykdomstilstander som skal til hvilket nivå, kan 
være et redskap for å få til en bedre arbeidsdeling mellom enhetene i regionen.  
 
Sentraliseringen av kirurgi, særlig kreftkirurgien, har medført færre pasienter på 
lokalsykehusene og flere på UNN Tromsø/NLSH Bodø uten at intensivkapasiteten har økt på 
disse enhetene. Styrkingen av kapasiteten ved disse to enhetene er nødvendig både av hensyn 
til de mest alvorlig syke pasientene og av hensyn til personellet ved enhetene. Det siste fordi 
arbeidspresset på avdelingene ved UNN Tromsø og NLSH Bodø er så stort at arbeidsmiljøet 
er truet. Det er høy turnover og stort forbruk av vikarer, og situasjonen er ofte så vanskelig at 
man må avvise pasienter. Dette kan innebære risiko for pasientene ved at de ikke tilbys 
tilstrekkelig behandling og stabilisering, før de blir sendt til et lavere nivå.  
 
Vurdering 
Det anbefales på bakgrunn av vurderingen av aktivitetsvolum, pasienttyngde og kompleksitet 
i behandlingen at UNN Tromsø og NLSH Bodø skal være intensivenheter nivå 3. Det 
anbefales videre at det skal være en intensivenhet nivå 2 i alle helseforetak, med unntak av 
NLSH, som foreslås å ha en enhet på nivå 3. Det foreslås å opprette et intensivmedisinsk 
fagråd umiddelbart. Fagrådets hovedoppgave vil være å utvikle faglige 
retningslinjer/protokoller og rutiner for samhandling mellom nivåene og rutiner for overføring 
av pasienter mellom nivåene.  
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Konklusjon 
Det anbefales at UNN Tromsø må øke sin kapasitet på intensivenheten til ti senger i første 
omgang og deretter til femten senger. NLSH Bodø må på sikt også øke ressursinnsatsen fra 
seks senger (ressurser i dag til fire) til ti.  
 
Samarbeidet om kapasitetsutnyttelsen mellom UNN Tromsø og NLSH Bodø må forsterkes 
slik at de samlede spesialiserte intensivmedisinske ressurser brukes mest mulig effektivt.  
 
Det er et mål for Helse Nord å ha en trygg og forsvarlig akuttberedskap i alle ledd av 
behandlingskjeden. Velfungerende initial intensivmedisinsk behandling skal derfor kunne 
ivaretas ved alle de små lokalsykehusene. Alle enhetene skal derfor ha kapasitet og 
kompetanse for å legge en pasient på respirator og stabilisere i påvente av en eventuell 
overflytting til sykehus på høyere nivå. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til at det er behov for å utvikle og styrke det intensivmedisinske tilbudet 

til befolkningen i Nord-Norge. I første omgang skal det prioriteres å styrke kapasiteten 
ved intensivenheten på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og deretter 
Nordlandssykehuset Bodø. Den konkrete gjennomføringen skjer i forbindelse med de 
årlige budsjettprosessene. 

 
2. Alle sykehusene skal registrere NEMS og SAPS og levere data til Norsk Intensiv 

Register.  
 
3. Det opprettes et regionalt intensivmedisinsk fagråd. Mandat og sammensetning av 

fagrådet skal være avklart før opprettelsen.  
 
4. Prinsippet om nivåinndeling av intensivvirksomheten ved sykehusene vedtas i tråd med 

innholdet i rapporten. Innføring av nivåinndeling baseres på linjene skissert i 
arbeidsgruppens rapport og i samarbeid med fagråd for intensivmedisin. 

 
5. Helse Nord har store utfordringer knyttet til utdanning, stabilisering og rekruttering av 

blant annet intensivsykepleiere. Det må fremover prioriteres å kartlegge behov og 
kapasitet for utdanning av aktuelt personell i nært samarbeid med universitet og 
høyskoler. Nødvendige virkemidler må tas i bruk for å sikre nødvendig bemanning. 

 
 
Bodø, den 12. september 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Kort oppsummering av høringsuttalelser 
 Rapport fra arbeidsgruppe av 31.januar 2008 
 - se http://www.helse-nord.no/article56249-1546.html  
  
Utrykte vedlegg:  Høringsuttalelser  
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UTREDNING 
 
Innledning  
Utredning av kapasitet og organisering av intensivmedisinen i Helse Nord har pågått siden 
2004. Utgangspunktet har vært den betydelige underkapasiteten på intensivbehandling ved 
UNN Tromsø og til dels også ved Nordlandssykehuset Bodø. Kapasiteten er ikke bedret i 
løpet av årene siden utredningene startet. En mer hensiktsmessig organisering og benytting av 
de totale ressursene er derfor blitt utredet.  
 
Helse Nord har i 2004 gjennomført utredninger og nettverksmøter med en stor gruppe 
bestående av fagfolk fra samtlige intensivenheter. Vi valgte derfor i 2007/2008 å forestå den 
faglige utredningen i en liten arbeidsgruppe med medvirkning fra to eksterne 
intensivmedisinere. Gruppen avga sin rapport i februar 2008.  
 
Det er avviklet dialogmøter med helseforetakene, fagfolk og tillitsvalgte samt at rapporten har 
vært sendt på formell høring til helseforetakene, kommunene, fylkeskommunene og 
tillitsvalgte. Det ble gjennomført drøftingsmøte med konserntillitsvalgte/konsernverneombud, 
den 9.september 2008 – se eget punkt om medbestemmelse.. 
  
Pasientgruppen består av de mest alvorlig syke med svikt i ett eller flere organer, og de har 
behov for ulike typer kompetanse, ressurskrevende utstyr og et team av spesialiserte leger og 
sykepleiere. De framlagte data for våre sykehus viser at den reelle intensivmedisinske 
behandlingen (jf. definisjonen i arbeidsgruppens rapport) er liten ved de fleste av 
lokalsykehusene. Arbeidsgruppens rapport tydeliggjør således sentrale problemstillinger 
knyttet til fagområdet og skal medvirke til at beslutningsprosessen bygger på faglig 
forsvarlighet og på beste praksis i forhold til den aktuelle pasientgruppen.  
 
Bakgrunn 
Intensiv behandling er av de mest kompliserte og dyreste behandlingene i 
spesialisthelsetjenesten. Internasjonalt har utviklingen innen intensivbehandling medført en 
tredeling av strukturen:  
 
o intensivenhet (Intensive Care Unit, ICU) 
o intermediærenhet (High Dependency Unit, HDU) og  
o overvåkningsenhet.  
 
I f.eks. Storbritannia er det vanlig at de kun har intermediærenhet ved lokalsykehus og 
overfører pasienter med behov for intensivbehandling, til større sykehus med intensivenhet.  
 
I Norsk Standard for Intensivmedisin (DNLF 2001), som legges til grunn her, er en 
intensivpasient definert som følger: ”En pasient defineres som en intensivpasient når det 
foreligger truende eller manifest, akutt svikt i én eller flere vitale organfunksjoner, og svikten 
antas å være helt eller delvis reversibel.” 
 
En intermediærenhet tilbyr overvåkning og behandling på nivået mellom intensivenhet og 
vanlig sengepost. Bruk av intermediærenhet er av de fleste vurdert til å gi økt fleksibilitet og 
avlastning for intensivenheten, av mindre syke, men fortsatt kritisk syke, pasienter som ellers 
vil bli behandlet på et for høyt og for dyrt nivå.  
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Hovedmål for arbeidet har vært: 
• Definere dagens intensivkapasitet og framtidige behov, og foreslå tiltak for å imøtekomme 

behovet.  
• Definere begrepet ”intensivplass”. Hva er en intensiv avdelig? Hva skal man forvente at 

enheten skal kunne utføre.  
• Definere hvilke sykehus som skal drive med intensiv behandling utover initiering av 

behandling og stabilisering av pasientene før evt. overflytting til et annet sykehus med 
tilbud om fullverdig intensiv behandling.  

• Etablere retningslinjer for overflytting av intensivpasienter, og hvor de skal hen.  
 
Rapport: Handlingsplan for intensivmedisin i Helse Nord 
I rapporten fra arbeidsgruppen foreslås en nivådeling og differensiering av behandling av de 
alvorligst syke pasientene, ved at det foreslås inndeling i 3 nivåer;  
 
Nivå 1:  
Intermediærenhet som behandler pasienter som trenger ekstra behandlings- og pleieressurser 
samt monitoreringsutstyr/overvåking. Disse enhetene kan behandle en organsvikt, f.eks. 
hjerteinfarkt, dekompensert KOLS1 med behov for ventilasjonsstøtte eller nedsatt 
våkenhetsgrad. Intermediærenheten skal gi mulighet for bruk av vasoaktive medikamenter, 
non-invasiv ventilasjon2 (inkl. CPAP) og initial respiratorbehandling. Pasienter som ikke 
trenger intensivbehandling lenger, men er for dårlige til å ligge på vanlig sengepost, kan også 
samles i intermediærposten (også kalt step-down unit).  
 
Nivå 2:  
Intensivenhet ved lokalsykehus som skal kunne behandle pasienter med begrenset organsvikt 
(respirasjon/sirkulasjon) over et gitt tidsrom på respirator samt kunne avvenne pasienter fra 
respirator.  
       
Nivå 3:  
Intensivenhet som behandler pasienter som er akutt, kritisk syke, som ofte er ustabile og med 
svikt i flere organsystemer. Intensivenheten kan tilby en total behandling av multiorgansvikt, 
herunder akutt respiratorbehandling av intuberte/trakeotomerte3 pasienter. Intensivpasienter 
har behov for avansert monitorerings- og behandlingsutstyr, samt spesiell lege- og 
sykepleierkompetanse. 
 
Rapporten baseres bl.a. på innhentede drifts- og aktivitetsdata fra de enkelte sykehus samt en 
daglig registrering av faktisk bruk av sengene ved enhetene gjennom en åtte ukers periode.  
 
Kun fire sykehus i Helse Nord registrerer og sender virksomhetsdata til Norsk Intensiv 
Register (NIR), slik pålagt i styringsdokumenter fra Helse Nord. Disse er Helse Finnmark 
Klinikk Hammerfest, UNN Tromsø, UNN Harstad og NLSH Bodø.  
 
Klinikk Hammerfest er ett av to lokalsykehus som registrerer og leverer data for sin aktivitet 
til Norsk Intensiv Register (NIR). I mangel av data fra de andre lokalsykehusene i Helse 
Nord, ble tallmateriale fra Hammerfest i 2006 brukt som grunnlag for beregning av et estimat 
for intensivbehandling i 2006 for de lokalsykehusenes som ikke dokumenterer sin aktivitet til 
NIR.  

                                                 
1 KOLS: Kronisk obstruktiv lungesykdom 
2 Non-invasiv ventilasjonsstøtte: Pustestøtte på maske i stedet for via tube/rør = invasiv respirasjonsstøtte. Se 
fotnote 3. 
3 Pustestøtte (respiratorbehandling) gjennom tube/rør lagt via munn eller nese til luftføret (intubasjon)  eller 
gjennom rør anlagt direkte til luftrøret via hull på halsen (tracheostomi) side 19



 
 
Tabellen under viser ressursbruken til ”intensivenhetene” ved sykehusene i Helse Nord 
 Senger Ressurser 
Sykehus Totalt Int. Overv./rec Respirator Spl.årsverk  Vikarbehov 
UNN Tromsø ¹ 505 10 ? 13 60  10 
NLSH Bodø 258 6 18 6 45,25  0 
Klin.Kirkenes 59 6 5 2 22  8 
Klin.Hammerfest  3 13 5 25,5  * 
UNN Narvik 86  11 3 14,25  1 
UNN Harstad 5 99 3 14 4 33,5  1,5 
NLSH 
Stokmarknes 

93 1-2 6 3 22  * 

NLSH Lofoten 2 42 0 4 1 15  2,5 
Helgelandss. 
Sandnessjøen 

76 1 7 3 20  2,5 

Helgelandss.  
Mo i Rana 

85 1 11 2 21  2 

Helgelandss. 
Mosjøen 

30 1 4 2 16  3 

Ressursbruk, antall senger, og bemanning i enhetene i Helse Nord 
* = vikarbehov ikke oppgitt 
 
Intensivdata sykehusene i Helse Nord  
 Intensivdata Resp.tid Resp.pas 
Sykehus Liggetid Resp. tid Resp. pas Estimert 3 Estimert 4

UNN Tromsø ¹ 2100 1503 301   
NLSH Bodø 1433 766 136   
Klin.Kirkenes NA NA NA 91 20 
Klin.Hammerfest 346 171 38   
UNN Narvik NA NA NA 98 22 
UNN Harstad 5 NA 228 82   
NLSH Stokmarknes NA NA NA 109 24 
NLSH Lofoten 2 NA NA NA 0 0 
Helgelandss. Sandnessjøen NA NA NA 92 20 
Helgelandss. Mo i Rana NA NA NA 119 27 
Helgelandss. Mosjøen NA NA NA 66 15 
1. Regner respiratordøgn (og liggedøgn) som påbegynte døgn. NIR anbefaler å bruke antall timer/24, noe som 

rapporteres fra resten av intensivenhetene i Norge. 
2. Sender respiratorpasienter til NLSH 
3. Beregner respiratorbehov ut fra aktivitetsdata fra Hammerfest, justert for befolkningsgrunnlaget 
4. Beregnet antall pasienter fra Hammerfestdata (n=38 i 2006) 
5. Postoperative pasienter inkludert, median respiratortid 0,47 døgn (minste tid ca. 40 min.). 8 pasienter står for 

ca. halvparten av respiratortiden. 
 
Tabellene ovenfor viser at det er forskjeller i ressursbruk fra sykehus til sykehus. UNN 
Tromsø har pr. i dag ti faktiske senger, mens de kun har bemanning og økonomiske ressurser 
til å betjene seks senger. NLSH Bodø har seks senger og bemanning/ressurser til fire senger.  
 
Tabellen som viser aktivitetsgrunnlaget ved de enkelte enhetene, er i arbeidsgruppens rapport 
benyttet til å foreslå nivåfordeling av enhetene i foretaksgruppen. I rapporten foreslås at det 
skal være en enhet på nivå 2 i hvert HF, unntatt Nordlandssykehuset HF, hvor Bodø foreslås 
lagt på nivå 3. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er definert som et nivå 3b sykehus.  
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Arbeidsgruppen har funnet det vanskelig å foreslå nivå 2-enhet i Helgelandssykehuset HF pga 
ulik behandlingskultur ved de aktuelle sykehus samt relativt likt volum på 
respiratorbehandling. Det er derfor foreslått å avvente forslag om nivå-2 enhet ved 
Helgelandssykehuset HF til en har fått et bedre dataunderlag samt fullført 
funksjonsfordelingen i helseforetaket.  
 
Innspill fra dialogmøter med helseforetakene 
Intensivrapporten er utsendt til alle helseforetak og det er gjennomført dialogmøter med 
fagmiljøene ved alle helseforetak. En sammenfatning av innspillene ved de fire HF-møtene er 
angitt nedenfor. På alle steder har det vært en god dialog med tillitsvalgte, ledelse og ansatte. 
Alle er klar på at spesielt UNN Tromsø trenger en økt kapasitet. Det er kommet innspill på 
følgende hovedområder: 
 
• Feil/ tilleggsdata i rapporten. Enkelte dataopplysninger i rapporten må korrigeres.  
• Oppmyking i krav til nivå 1 og 2 sykehus? 
• Det er kommer innspill som indikerer at kravene til nivå 1 og 2 sykehus bør vurderes 

oppmyket mht når pasienter skal videresendes. 
• Kostnader er ikke en del av rapporten (med unntak av enkelte beregninger for UNN), og 

dette bør inkluderes. Kostnader til transport, faglig oppdatering/undervisning og 
rekrutteringskostnader er momenter som nevnes. 

• UNN og NLSH må tillegges et spesielt ansvar for å sikre kompetanse på lokalsykehusene 
gjennom felles undervisning, nettverksbygging, hospiteringsordninger (toveis).  

 
Høringsuttalelsene 
Innen fristens utløp 10. august 2008 har vi mottatt 16 høringsuttalelser og én høringsuttalelse 
kom 15. august 2008. Se vedlagte liste over høringsinstanser og stikkord for innholdet i disse.  
 
Samtlige høringsinstanser sier seg enige i at kapasiteten på UNN Tromsø må styrkes, eller at 
de har forståelse for grunnlaget for utredningen hvor den manglende kapasiteten ved UNN 
Tromsø og delvis NLSH Bodø, er for lav. Flere av høringsinstansene påpeker at en 
kapasitetsøkning ved UNN Tromsø må skje umiddelbart, da det vedvarende overbelegget 
regelmessig er en faktor som hindrer eller forsinker adekvate behandlingstilbud. UNN HF 
mener en kapasitetsøkning ved UNN Tromsø må prioriteres før en evt. utvidelse i Bodø. Både 
UNN HF og NLSH HF påpeker at en kapasitetsutvidelse kun kan skje, dersom det tilføres nye 
ressurser. 
 
Flere av høringsinstansene peker også på at nivåinndeling kan være riktig, men at grensene 
mellom nivåene må være mer fleksible enn antydet i høringsnotatet. Det er av flere påpekt at 
mangelfulle data fra sykehusene, manglende risikoanalyse og manglende vurdering av 
konsekvenser for ambulanse-/luftambulansetjenesten tilsier at Helse Nord bør avvente 
endringer i strukturen på intensivenhetene til det foreligger vedtak i lokalsykehusstrategien, 
som er bebudet ferdigstilt i 2009. 
 
Kommunene Narvik, Tysfjord, Hadsel og Vefsn er sterkt uenige i at lokalsykehuset ”deres” 
skal være nivå 1 sykehus. Det påpekes at kompetansen lokalt vil bli svekket, og at foretakene 
vil bli påført økte utgifter til transport i tillegg til de ulemper pasientene vil få ved økt 
pasienttransport.  
 
Kommunelege 1-forum på Helgeland kritiserer at ikke førstelinjen var tatt med i 
utredningsgruppen, da de mener at endringer i intensivstrukturen vil svekke beredskapen for 
primære akuttoppdrag. De problematiserer også forholdet med at pasienter på Helgeland vil 
bli sendt forbi et nivå 2 sykehus og direkte til Bodø, dersom pasienten først må transporteres 
til et høyere nivå.  

side 21



 
 
Felles for alle høringsuttalelsene er at det stilles spørsmål ved økonomien i forslagene. Mange 
mener spørsmålet er for dårlig utredet og det betviles at det finnes innsparingspotensial ved 
sykehusenes intensivavsnitt. 
 
De fire helseforetakene slutter seg i hovedsak til anbefalingene i høringsnotatet med noen 
grad av oppmykning i skillet mellom nivå 1 og 2. Det påpekes fra helseforetakene at økt 
kapasitet ved UNN Tromsø og NLSH Bodø må finansieres uten at det rammer dagens 
fordeling av ressurser. Bedre systemer for kompetansebygging/-overføring støttes, og én 
mener dette vil kreve en særskilt finansiering. 
 
De konserntillitsvalgte/konsernverneombud foreslår et videre regionalt prosjektarbeid, med 
bred deltagelse, vedrørende kapasitet og struktur basert på nye kartlegginger, utvikling av 
retningslinjer/protokoller og rutiner for overføring mv. De foreslår også oppretting av et 
regionalt fagråd som bør ha ansvar for utvikling av slike rutiner/protokoller etc. 
Personellressurser er en kritisk faktor og må planlegges nøye i forhold til utdanning, 
rekruttering og stabilisering, mener de, og det gis gode anbefalinger for det videre 
arbeid/prosess. De ber Helse Nord-styret fatte et intensjonsvedtak i saken og at framtidig 
vedtak må bygge på mer data, bedre økonomiske beregninger av kostnader til transport, 
utdanning/kompetanseheving mv og plan for investeringene ved UNN/NLSH, som må 
detaljeres. For øvrig er de enige i at kapasiteten ved UNN må økes. 
 
Referansegruppen 
En faglig referansegruppe, bestående av én faglig representant (fra intensivenhet) for hvert 
helseforetak og en representant for de konserntillitsvalgte, har behandlet saken etter at den var 
på høring. Referansegruppen har enstemmig anbefalt Helse Nord å gjøre følgende vedtak: 
 
1. Kapasiteten ved UNN og NLSH må styrkes. UNN må prioriteres og ombygging må starte 

umiddelbart, slik at sørge-for ansvaret for de alvorligst kritisk syke med flerorgansvikt blir 
forsvarlig ivaretatt og Helsetilsynets merknader innfris. Dette er også nødvendig for å 
sikre de ansatte arbeidsforhold og arbeidsmiljø i henhold til lover og avtaleverk." 

2. Fagråd i intensivmedisin må opprettes og starte arbeidet med utvikling av felles 
retningslinjer/protokoller for stabilisering, behandling og overføring av pasienter mellom 
nivåene.  

3. En slutter seg til intensjonene i rapporten om at alle lokalsykehusene må ha en beredskap 
for akutte skader/organsvik og ha kompetanse til å kunne legge pasienter på respirator. En 
nivådeling av sykehusene kan være hensiktsmessig, men vurderingen av hvilke sykehus 
som skal ha nivå 2 funksjoner bør gjøres når lokalsykehusplanen er ferdigstilt våren 2009.  

 
Medbestemmelse 
Handlingsplan for intensivmedisin ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 9. september 2008 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om behovet for å utvikle det intensivmedisinske tilbudet til befolkningen i 

Nord-Norge. 
 
Definisjoner som benyttes i Helse Nord skal være i tråd med gjeldende Norsk standard for 
intensivmedisin. Definisjonene som benyttes i Handlingsplan for intensivmedisin og videre 
oppfølging skal oppdateres i forhold til denne. 
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2. Partene er enige om at det i første omgang skal prioriteres å styrke kapasiteten med 

intensivenheten på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og deretter 
Nordlandssykehuset HF. Den konkrete gjennomføringen skjer i forbindelse med 
budsjettprosessene. 

 
Alle sykehusene skal registrere NEMS, SAPS og NIR. 
 
Helse Nord RHF ønsker at prinsippet om nivåinndeling mellom sykehus gjennomføres.  
De konserntillitsvalgte og konsernvernombudet er av den oppfatning at innføring av 
nivåinndeling som skissert i arbeidsgruppens rapport må skje i samarbeid med fagrådet 
og sees i sammenheng med lokalsykehusstrategien. 

 
3. Partene er enige om at det skal opprettes et regionalt intensivmedisinsk fagråd innen 

utgangen av året. Fagrådet er rådgivende for Helse Nord RHF. Mandat og 
sammensetning av fagrådet skal være avklart før opprettelsen. Fagrådet skal ha til 
hovedoppgave å utvikle felles faglige retningslinjer/protokoller og rutiner for overflytting 
av pasienter, og skal medvirke til etablering av rutiner for samhandling mellom enhetene. 
Fagrådets arbeid skal til enhver tid bygge på utviklingen i intensivfaget nasjonalt og 
internasjonalt, og følge gjeldende standarder og anbefalinger.  

 
Mandatet for fagrådet behandles i et samarbeidsmøte, før adm. direktør fastsetter 
mandatet endelig. 

 
4. Partene er enige om at Helse Nord har store utfordringer knyttet til utdanning, 

stabilisering og rekruttering av blant annet intensivsykepleiere. I nært samarbeid med 
universitet og høyskoler skal det fremover prioriteres å kartlegge behov og kapasitet for 
utdanning av aktuelt personell. Nødvendige virkemidler skal tas i bruk for å sikre 
nødvendig bemanning. 

 
Helse Nords vurdering 
 
Vurdering av innspillene 
Feil/tilleggsdata i rapporten 
Helse Nord RHF har arbeidet kontinuerlig med å behandle data/tall som er kommet til, etter at 
rapporten ble sendt ut. Direkte feil er blitt rettet opp i den vedlagte rapportversjonen. Noe av 
utfordringen knyttet til vurdering av aktiviteten, som ikke kan dokumenteres for alle enhetene, 
siden de færreste av sykehusene har levert data til Norsk Intensiv Register (NIR). Sykehus 
som ikke registrerer SAPS II (alvorlighetsgrad) og NEMS (ressursbruk) vil heller ikke kunne 
dokumentere pasienttyngde/alvorlighetsgrad av sykdom og ressursinnsats. Mange av de nye 
dataene som kom inn, viste at arbeidsgruppen har overestimert behovet for intensivmedisinsk 
virksomhet (stipulerte respiratordøgn og senger) ved å ta utgangspunkt i estimater basert på 
data fra Helse Finnmark klinikk Hammerfest. 
 
Intensivmedisinsk behandling er kostbar, og behandlingskapasiteten er begrenset. Gruppen av 
eldre pasienter øker, og mange av dem vil ha behov for intensivmedisinsk behandling. 
Samtidig tiltar diskusjonen om ressursbruken i helsevesenet. Et eksempel er bruken av aktiv 
behandling i livets sluttfase. Det er derfor blitt viktigere å kartlegge bruken av 
intensivmedisinske ressurser og sette dem opp mot resultatene behandlingen gir.  
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Diagnoser alene gir ikke en tilfredsstillende beskrivelse av oppholdet ved en intensivavdeling. 
Skåringssystemer som kartlegger alvorlighetsgrad og ressursbruk vil derfor være av stor 
verdi. Statens helsetilsyn har bedt landets intensivavdelinger beskrive sin virksomhet ved bruk 
av skåringssystemer for alvorlighetsgrad, SAPS II (Simplified Acute Physiology Score II) og 
for ressursbruk, NEMS (Nine Equivalents of Nursing Manpower Use Score). Systemene er 
anerkjente, lett å lære og lite tidkrevende i bruk. Til tross for visse begrensninger er de 
velegnet til å karakterisere grupper av pasienter slik at man kan sammenlikne 
behandlingsresultater og ressursbruk avdelinger imellom eller mot en standard. 
 
Helse Nord RHF har gjennom styringsdokumentene i 2005, 2006 og 2007 pålagt 
intensivenhetene å registrere SAPS II og NEMS. Fire sykehus gjennomfører dette.  
 
Oppmyking i krav til nivå 1 og 2 sykehus? 
Arbeidsgruppen foreslår i utgangspunktet en nivådeling bygd på internasjonal praksis. Det 
nevnes eksempler på hva som kan ivaretas på de ulike nivåene, og det er angitt at det må 
etableres standard prosedyrer/protokoller/faglige retningslinjer for behandling og overføring 
av pasienter mellom nivåene. Figuren som arbeidsgruppen benytter for å angi grensene 
mellom nivåene (rapportens side 14) angir en ”flytende” overgang mellom 
intensivbehandling, intermediær behandling og behandling på vanlig sengepost.  
 
Helse Nord anser det som viktig at samhandlingen mellom nivåene bærer preg av god 
kommunikasjon, god logistikk, faglige nettverk og felles faglige rutiner/protokoller for 
håndtering av diagnostisering, behandling og overføring/transport av pasient.  
 
Det vil i en landsdel med store avstander forekomme situasjoner, hvor en pasient blir liggende 
lengre tid på en nivå 1 enhet enn veiledende faglige retningslinjer skulle tilsi. Dette kan 
skyldes både vær-/flyforhold, situasjonen rundt pasienten (”ikke nødvendig”) eller ved 
mottakende enhet. Det viktigste er at man er enige mellom ”avgivende” og ”mottakende” 
enhet om hva som er best for pasienten. Det vil således ikke være statiske grenser mellom 
nivåene, og det angis ikke hvor kort eller lenge en nivå 1-enhet kan beholde en pasient på 
respirator, noe som også støttes gjennom høringsuttalelsene vi har fått. Prinsippet må være at 
en i samråd med neste nivå avgjør hva som er faglig forsvarlig ut fra de tilgjengelige ressurser 
og den lokale kompetanse.  
 
Kompetanse 
Kompetanse til å gjenkjenne/diagnostisere og iverksette ø-hjelpsbehandling, inklusive 
kompetanse til initial respiratorbehandling av alvorlig og/eller truende organsvikt, skal finnes 
ved alle akuttmottak. Ansvaret for å sørge for tilstrekkelig og god kompetanse for mottak av 
alvorlig syke og skadde pasienter tilligger helseforetaket. Flere rapporter, bl.a. 
Traumerapporten og tilsynsrapportene om akuttmottakene fra Helsetilsynet, viser at vi har et 
stort forbedringspotensial i kompetansebygging og nødvendig teamtrening. Helsetilsynet 
påpeker at det først og fremst skorter på systematisert opplæring og oppfølging av 
opplæringsplaner. Dernest manglende rutiner og praksis for tilkalling av rett kompetanse til 
akuttmottaket. Utfordringene med sikring av kompetanse er store og vil kreve innsats fra så 
vel ledelse som fagfolk i HF-ene. Det finnes store forbedringsmuligheter ved bruk av tiltak 
som videobasert internundervisning, hospitering (toveis), ambulering og rotasjon av personell 
mellom enhetene i foretaket og mellom foretakene.  
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Når det gjelder kompetanse og trening i intubering, vil de fleste lokalsykehus ha stor nok 
operativ virksomhet til at anestesileger og anestesisykepleiere får tilstrekkelig trening for å 
vedlikeholde denne kompetansen. I motsatt fall må man sørge for mengdetrening ved 
hospitering ved større sykehus/enheter. Det samme vil gjelde for øvrige personellgrupper. 
Teamtrening gjennom BEST skal også være et etablert tiltak i alle sykehusene i Helse Nord 
(jf. styringsdokumentene våre). Data gjengitt i Traumerapporten (2007), viser imidlertid at det 
ikke er tilstrekkelig systematisk trening og heller ikke etablerte rutiner for trening i alle våre 
sykehus. Dette må forbedres, både for å styrke den generelle akuttberedskapen og for å 
medvirke til kontinuerlig trening og oppdatering av kompetanse på å gi sirkulasjons- og 
respirasjonsstøtte til pasienter med slike behov.  
 
Ser vi på aktiviteten ved de enhetene som er foreslått plassert på nivå 1, finner vi at 
endringene i praksis vil bli liten. Pasienter med truende eller etablert multiorgansvikt 
behandles i dag i all hovedsak i Tromsø og Bodø. Disse to enhetene må også ha et 
hovedansvar i å koordinere den totale intensivkapasiteten i landsdelen. 
 
En av de største utfordringene for UNN Tromsø framover vil være å rekruttere og beholde 
kompetansepersonell. Det er også utfordringer med hensyn til areal til en utvidet 
intensivenhet, så lenge A-fløyen ikke er bygd. En økning i kapasiteten ved UNN Tromsø og 
NLSH Bodø tilsvarende forslaget, vil bety behov for utdanning og rekruttering av nye 
intensivsykepleiere, samt tiltak for å bedre stabiliteten til de som allerede er der. 
Intensivenheten ved UNN Tromsø har tidvis hatt problemer med stor turnover. 
Arbeidssituasjonen med stort press på få plasser er angitt som en av grunnene. En utbygging, 
som skissert i rapporten, må antas å bedre arbeidsmiljøet.  
 
Kostnader 
Det påpekes fra flere hold at kostnadene burde vært beregnet som ledd i en 
konsekvensanalyse. Mandatet innebar en faglig utredning basert på vurderinger av 
forsvarlighet og kvalitet på behandlingen og data for kostnadsberegning er derfor mangelfulle. 
 
Det mangelfulle datatilfanget, både av drifts- og aktivitetsdata, vanskeliggjøre beregninger av 
kostnader ved omleggingen. Lokalsykehusenes budsjett- og regnskap for 
intensivvirksomheten er integrert i andre enheter som mottaksfunksjon, overvåkingsfunksjon 
etc., fordi det ofte er det samme personellet som betjener alle funksjonene. Av denne grunn er 
det vanskelig å kvalitetssikre kostnadsberegningene pr. respiratordøgn som er gjort av 
arbeidsgruppen i rapporten. Helse Nord finner derfor at beregningene av kostnader pr. 
respiratordøgn, som gjøres i arbeidsgruppens rapport ikke kan tillegges noen betydning. Når 
det i tillegg ikke registreres data for alvorlighetsgrad av sykdom og ressursinnsats pr. pasient 
(SAPS II og NEMS) eller data til NIR, blir det en ytterligere utfordring å sammenlikne 
kostnadene mellom de ulike sykehusene.  
 
De aller fleste lokalsykehusene sier imidlertid at dersom de får mer enn én respiratorpasient 
samtidig, må de leie inn ekstra personell. Dette vikarbruket/innleien oppstår oftest, fordi man 
kun har ressurser/bemanning permanent til å håndtere én respiratorpasient, eller pasient med 
truende organsvikt, og dersom det blir innlagt en alvorlig syk person i tillegg, må man 
innkalle ekstra ressurser. Det er derfor rimelig å anta at en vil kunne oppnå en viss besparelse 
ved en bedre arbeidsdeling mellom nivåene. Denne besparelsen vil imidlertid ikke kunne tas 
ut for å styrke UNN/NLSH, men kun kunne benyttes til en evt. omprioritering innad i det 
enkelte HF. Slik omprioriteringen vil evt. kunne medføre en bedring av ressursinnsatsen 
overfor andre områder som pr. i dag er underdimensjonert. Noe av de frigjorte ressursene bør 
imidlertid benyttes til nødvendig kompetanseheving og teamtrening, som nevnt i punktet 
foran.  
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Det er sannsynlig at rapportens forslag til endringer vil medføre flere lufttransporter av 
pasienter mellom enhetene. Størrelsen på dette er trolig lavt, da det er svært få 
respiratorpasienter i dag ved enhetene som er foreslått omgjort til nivå 1. For å eksemplifisere 
kan vi bruke noen data fra Helgelandssykehuset HF, som har gjort en grundig jobb med å 
analysere egne data, etter at rapporten ble kjent. De nye dataene vi har fått fra 
Helgelandssykehuset HF viser f.eks. at 54 % av pasientene ved intensivenheten i 
Sandnessjøen ligger mindre enn 24 t/d på enheten, og 36,4 % ble overflyttet andre enheter. 
Andelen overflyttet enheter utenfor helseforetaket fra Mo og Mosjøen var henholdsvis 52,9 % 
og 56, 3 % (tall for 2007). Videre er det f.eks. kun fem pasienter som utgjør 70 % av 
respiratordøgnene i Sandnessjøen.  
 
Disse dataene synliggjør godt det arbeidsgruppen har påpekt i rapporten, at en stor andel av 
pasientene er intermediærpasienter/overvåkingspasienter. Disse skal fortsatt ha behandling 
lokalt og det forventede økte antallet som må transporteres (i tillegg til de som allerede i dag 
transporteres) vil være svært lite.  
 
Det er også spilt inn gjennom dialogmøtene og høringsuttalelsene at transport i seg selv er 
"risikofylt", og at pasientene kan komme dårligere ut. Vi kan imidlertid fastslå at de aller 
sykeste, de med multiorgansvikt alltid flys til Tromsø. Det er også enighet innad i fagmiljøet 
om at den økte risikoen er større for transport fra nivå 3 til lavere nivå, på et for tidlig stadium 
av behandlingen/stabiliseringen. Transport av ustabile pasienter fra UNN/NLSH pga for 
dårlig kapasitet bør derfor søkes unngått. Med en økt kapasitet ved UNN Tromsø og NLSH 
Bodø vil antall transporter av denne typen gå ned.  
  
Kapasiteten på ambulansefly vil sannsynligvis kunne håndtere det økte antallet transporter 
som kommer, i tillegg til den virksomheten de har i dag. Rundt 100 pasienter i året mer enn 
dagens nivå vil antas å være volumet det er snakk om. Dette utgjør 2,4 % økning av 
sekundæroppdragene (mellom sykehus) for flyambulansetjenesten og 1,8 % av totale 
ambulanseoppdrag for fly. Det er lagt opp til en økning av flykapasiteten fra 2009 gjennom at 
flykoordineringssentralen flyttes fra operatørselskapet til ANS-et. Dette skjer i samarbeid med 
UNN og vil kunne gi noe bedre kapasitet.  
 
Generell vurdering 
Mangel på intensivsenger ved UNN Tromsø og NLSH Bodø var utgangspunktet for arbeidet 
med handlingsplanen. Samtidig var det enighet i fagmiljøet om at den totale kapasiteten i 
Helse Nord ikke var for lav, men at ressursene var organisert feil.  
 
Det er knapphet på intensivmedisinske ressurser (personell og utstyr), og disse bør således 
fordeles på en best mulig faglig og kostnadseffektiv måte. Effektiv i betydningen riktig 
ressursinnsats med mest ressurser til de alvorligst syke, samtidig som det forutsettes 
helsegevinster i form av økt grad av overlevelse, livslengde og/eller livskvalitet (jf. 
Prioriteringsforskriften).  
  
For å drive intensivmedisin på et akseptabelt nivå, og sikre en komplett behandling av 
intensivpasientene (pasienter med truende eller manifest organsvikt), kreves en spesialisert og 
velutrustet enhet, en tilstrekkelig stab av kvalifiserte sykepleiere og leger innenfor de ulike 
spesialiteter. Ikke alle sykehus har disse ressursene tilgjengelig og/eller et tilstrekkelig 
pasientgrunnlag for å kunne gi denne pasientgruppen det optimale behandlingstilbud. 
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Internasjonalt har utviklingen innen intensivbehandling derfor medført en tredeling av 
strukturen:  
 
o intensivenhet (Intensive Care Unit, ICU) 
o intermediærenhet (High Dependency Unit, HDU) og  
o overvåkningssenger/post 
 
Mange av våre lokalsykehus har en uforutsigbar personellsituasjon, særlig når det gjelder 
legebemanning, og det forekommer ikke sjelden tilfeldige variasjoner av tilstedeværelse og 
kompetanse.  
 
Det er synliggjort gjennom arbeidsgruppens registrering av drifts- og aktivitetsdata og 
gjennom kapasitetsregistreringen at antallet reelle intensivpasienter (flerorgansvikt) ved våre 
lokalsykehus er lavt. Rundt 20-25 pasienter i året mottar respiratorbehandling ved det enkelte 
lokalsykehus og ved nærmere analyse av dataene finner vi også at 50-70 % av 
respiratordøgnene er knyttet til få pasienter som ligger lenge på respirator.  
 
Avgjørende for Helse Nords anbefaling er hensynet til pasienten. Vi har ansvaret for å sørge 
for at alle pasientene mottar forsvarlig behandling av høy kvalitet. Nyere studier har påvist at 
det er en sammenheng mellom volum på respiratorbehandling og mortalitet4, og at 
intensivenheter må være av en viss størrelse for å oppnå god kvalitet på denne behandlingen. 
Studiene som er gjengitt i rapporten viser til at det anbefales et minimum på 100 
respiratorpasienter pr. år for en optimal kvalitet. Det er svært stor avstand mellom våre ca 20 
respiratorpasienter/år ved de minste sykehusene til den anbefalte grense. Det er derfor 
nødvendig å samle de faglige ressursene i større grad enn i dag. Innhentede data viser at et 
flertall av pasientene som blir innlagt på lokalsykehusene i dag, vil bli værende på 
lokalsykehusene, da dagens praksis er tilnærmet den foreslåtte nivådelingen.   
 
Pasientene som foreslås overflyttet, skal flyttes av medisinske grunner og ikke primært for å 
spare penger. På intensivenhetene vil det være 24-timer tilstedevakt for anestesilege og 
tilgjengelighet til andre spesialister som kardiologer, lungemedisinere, infeksjonsmedisiner og 
nevrolog, etc. Bruk av tekniske hjelpemidler til nyreerstattende behandling (Prisma) og 
avansert overvåkning av hjerte- og kretsløpsfunksjonen (PiCCo) krever også et tilstrekkelig 
behandlingsvolum for at enhetens personell kan opprettholde en tilfredsstillende kompetanse. 
Med det lave volumet på behandling må vi sørge for å ha noen få sterke intensivmedisinske  
fagmiljø.  
 
Det største problemet i dag er underkapasiteten på UNN Tromsø og til dels ved NLSH Bodø. 
Pasienter som har behov for behandling på høyeste nivå, blir fra tid til annen avvist ved de to 
store enhetene pga. mangel på både ledige senger og personell. Helsetilsynet påpeker i brev 
av 10. januar 2008 at dette problemet er vedvarende og ber UNN om et snarlig svar. UNN HF 
har besvart henvendelsen ved å vise til det foregående arbeidet med handlingsplan for 
intensivmedisin i Helse Nord og forutsetter således en løsning på problemene, når saken 
behandles av styret. Differensieringen av behandlingsnivåene for intensiv-
/intermediærpasienter vil imidlertid ikke i denne omgang påvirke rammefordelingen til de 
enkelte HF-ene.  
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Helse Nords hovedstrategi er å sentralisere lavvolumtjenester og desentralisere 
høyvolumtjenester. Lokalsykehusene skal primært gi et godt og forsvarlig tilbud til det store 
flertall av pasienter med behov for tjenester nært hjemmet. Dette er eksempelvis 
indremedisinske pasienter, grupper av eldre med kroniske lidelser, barn, psykisk syke og 
rusavhengige, som vi i dag har et for dårlig eller mangelfullt utbygd tilbud til. I tillegg må de 
kunne ivareta en trygg og forsvarlig akuttberedskap. I den grad ressurser i lokalsykehusene 
bindes opp til å opprettholde lavvolumtjenester (f.eks. intensivbehandling) er det ønskelig å 
minimalisere dette og styre ressursene mot prioriterte områder av høyvolumtjenester. 
Lokalsykehusene vil dermed bedre kunne ivareta oppgavene innenfor områdene 
kronikeromsorg, rehabilitering og geriatri.  
 
Intermediærenhetene vil fortsatt kunne behandle flertallet av den pasientkategorien som ligger 
der i dag. Hele behandlingskjeden ivaretas da av lokalsykehuset. De samme krav til god 
kvalitet gjelder som ovenfor store sykehus. Lokalsykehusene har dessuten sine fortrinn i form 
av nærhet og lokalkunnskap. For de ”sykeste syke” krever imidlertid et godt sluttresultat 
tilgang på større personell- og utstyrsressurser enn lokalsykehuset kan tilby, og det gjør 
overflytting nødvendig. Det betyr ikke at de små lokalsykehusenes rolle i en slik 
behandlingskjede blir uvesentlig: Det må kunne foregå oppstart av nødvendig behandling for 
å sikre vitale funksjoner og stabilisere pasienten for transport.  
 
Arbeidsgruppen har i rapporten foreslått en konkret nivådeling/differensiering av sykehusene. 
Helse Nord vurderer den foreslåtte nivådelingen som fornuftig og tilnærmet i tråd med dagens 
praksis. Det vil være nødvendig å utvikle faglige retningslinjer og ”kjøreregler” slik foreslått i 
høringsinnspillet fra de konserntillitsvalgte og den faglige referansegruppen. En vurderer 
derfor også opprettelse av et fagråd i intensivmedisin som et godt og høyt prioritert tiltak. 
Dette fagrådet bør oppnevnes og settes på oppgaven med å utvikle faglige 
retningslinjer/protokoller og rutiner for samhandling mellom nivåene og rutiner for overføring 
av pasienter mellom nivåene umiddelbart. Dette vil også kunne påvirke behovet for kapasitet.   
 
Helse Nord anbefaler at alle enhetene skal registrere og levere data til NIR. Prinsippet med 
nivådeling/differensiering innen intensivmedisinen er fornuftig både faglig og ressursmessig, 
og en slutter seg derfor til vurderingene i rapporten fra arbeidsgruppen. Vurderingen av 
hvilket sykehus som bør være på nivå 2 i Helgelandssykehuset HF vil på sikt kunne tas på 
bakgrunn av NIR-data. En ferdigstillelse av lokalsykehusstrategien i Helse Nord og en 
eventuell framtidig funksjons-/arbeidsfordeling mellom sykehusene må også vektlegges i 
avgjørelsen.  
 
Konsekvenser 
Kapasiteten ved UNN Tromsø er en knapphetsfaktor. Det samme gjelder til dels ved NLSH. 
Økonomi, tilgang på personell, areal og hensynet til andre høyprioriterte områder er 
begrensende faktorer som gjør at opptrappingen må gjennomføres over tid..  
 
I første omgang må det prioriteres å sette UNN i stand til å ha tilstrekkelig ressurser til ti 
senger ved intensivavdelingen. Kostnaden ved dette er stipulert til 30 millioner kroner. I neste 
omgang må en vurdere opptrapping til femten senger i Tromsø og en økning ved NLSH.  
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Økningen av kapasiteten ved UNN Tromsø og NLSH Bodø vil til sammen gi økte årlige 
driftskostnader på ca.kr. 60 mill, for å øke fra seks til ti senger ved begge enhetene. For en 
ytterligere økning/opptrapping ved UNN Tromsø vil det måtte gjøres nye beregninger. I 
tillegg kommer økte investeringskostnader til ombyggingen ved de angjeldende enheter. 
NLSH Bodø må gjøre noe ombygging for en utvidelse til ti senger, og det kreves nye 
monitorer og en del annet medisinsk-teknisk utstyr, noe som medfører investeringer beregnet 
til ca kr. 7,7 millioner. Beregningene for ombygging og økt kapasitet ved UNN Tromsø, som 
ligger i rapporten fra arbeidsgruppen, bygger på anslag gjort ved avdelingen i Tromsø i 2004. 
Disse tallene er foreldet og må derfor justeres. UNN Tromsø har i tillegg allerede investert i 
nye monitorer, slik at det kun vil være ombyggingskostnader som skal beregnes. 
Investeringskostnadene må således innplasseres i den årlige rulleringen av investeringsplanen. 
 
I inntektsfordelingsmodellen til Helse Nord RHF finansieres denne type oppgaver dels 
gjennom ”kostnadskomponenten” (som ivaretar høyspesialisert medisin, forskning og 
utdanning) og dels mobilitetskomponenten som sørger for at ressursene følger pasienten. I 
den grad en utvidelse av kapasiteten ved UNN Tromsø til ti senger med en driftskostnad på 
ca. 30 mill. pr. år medfører endringer i pasientstrømmer, vil dette håndteres av 
mobilitetskomponenten i inntektsmodellen. Dersom dette innebærer utvikling av et nytt 
tilbud/bedre kvalitet, bør det vurderes å styrke ”kostnadskomponenten” i inntektsmodellen, 
når Helse Nord RHF får økonomisk rom til det og dette blir det høyest prioriterte tiltaket.  
 
Oppsummering 
Intensivmedisin er ressurskrevende, både økonomisk, utstyrs- og personalmessig. 
Intensivpasienten tilhører pasientgruppen med mest komplekst sykdomsbilde, som ofte 
berører flere organsystemer. For å kunne drive intensivmedisin på et akseptabelt nivå og sikre 
en komplett behandling av pasientene, kreves derfor, i tillegg til en spesialisert og velutrustet 
enhet (seksjon eller enhet), en tilstrekkelig stab av kvalifiserte sykepleiere og leger innenfor 
de ulike spesialiteter. Ikke alle sykehus har disse ressurser tilgjengelig og heller ikke et 
tilstrekkelig pasientgrunnlag for å kunne gi denne pasientgruppen det optimale 
behandlingstilbud. Internasjonalt har utviklingen innen intensivbehandling medført en 
tredeling av strukturen: intensivenhet (Intensive Care Unit, ICU), intermediærenhet (High 
Dependency Unit, HDU) og overvåkningsenhet.  
 
Tidligere utredninger gjort av Helse Nord viser at fordelingen av intensivsenger mellom 
helseforetakene/sykehusene er svært ujevn. Lokalsykehusene har ledig kapasitet, og 
universitetssykehuset har en tydelig underkapasitet. Det er enighet i fagmiljøet om at det er 
viktig å sikre at vi får rett pasient på rett nivå og at en nivådeling i form av en beskrivelse av 
hvilke sykdomstilstander som skal til hvilket nivå, kan være et redskap for å få til en bedre 
arbeidsdeling mellom enhetene i regionen. Sentraliseringen av kirurgi, særlig kreftkirurgien, 
har medført færre pasienter på lokalsykehusene og flere på UNN Tromsø/NLSH Bodø uten at 
intensivkapasiteten har økt på disse enhetene.  
 
Det anbefales på bakgrunn av vurderingen av aktivitetsvolum, pasienttyngde og kompleksitet 
i behandlingen at UNN Tromsø og NLSH Bodø skal være intensivenheter nivå 3. Det 
anbefales videre at det skal være en intensivenhet nivå 2 i alle helseforetak, med unntak av 
NLSH, som foreslås å ha en enhet på nivå 3. Det foreslås å opprette et intensiv medisinsk 
fagråd umiddelbart. Fagrådets hovedoppgave vil være å utvikle faglige 
retningslinjer/protokoller og rutiner for samhandling mellom nivåene og rutiner for overføring 
av pasienter mellom nivåene.  
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Det anbefales at UNN Tromsø må øke sin kapasitet på intensivenheten til ti senger i første 
omgang og deretter til femten. NLSH Bodø må på sikt også øke ressursinnsatsen fra seks 
senger (ressurser i dag til fire) til ti.  
 
Samarbeidet om kapasitetsutnyttelsen mellom UNN Tromsø og NLSH Bodø må forsterkes 
slik at de samlede spesialiserte intensivmedisinske ressurser brukes mest mulig effektivt.  
 
Det er et mål for Helse Nord å ha en trygg og forsvarlig akuttberedskap i alle ledd av 
behandlingskjeden. Velfungerende initial intensivmedisinsk behandling skal derfor kunne 
ivaretas ved alle de små lokalsykehusene. Alle enhetene skal derfor ha kapasitet og 
kompetanse for å legge en pasient på respirator og stabilisere i påvente av en eventuell 
overflytting til sykehus på høyere nivå. 
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HANDLINGSPLAN FOR INTENSIVMEDISIN  
– HØRINGSUTTALELSER   
 
 
      HØRINGSINSTANS DATO  Innhold 
1 Helgelandssykehuset HF, styret 08.08.08 Støtter forslag i utredning – registrere 

data i 1 år  
2 Vefsn kommune 08.08.08 Påpeker kort frist. Nivåinndelingen er 

”kunstig”. Kan ikke akseptere en 
ytterligere nedbygging av 
akuttfunksjonen i Mosjøen. Krever at 
endring ikke sjer før etter 1 år når data 
foreligger. 

3 Nordlandssykehuset, direktøren 07.08.08 Slutter seg til planen men påpeker at 
NLSH må tilføres ressurser før 
iverksetting kan finne sted. Planen 
belyser ikke konsekvenser for andre 
spesialiteter innen medisin (hjertemed, 
lungemed etc) 

4  Regionsutvalget, Legeforeningen 08.08.08 Uttrykker forståelse og støtte for 
grunnlaget for utredningen. Men: 
datamaterialet er mangelfult, 
vitenskapelig dokumentasjon kan ikke 
overføres norske forhold automatisk, og 
bekymret for kapasitet og kostnader til 
transport. Begynner i feil ende – skulle 
utredet tjenestetilbud ved de enkelte 
sykehus først. 

5 Kommunelege 1-forum 
Helgeland 

10.08.08 Kritiserer at ikke 1.linjen ble tatt med i 
utredningen. Bekymret for transporten 
av høyrisikopasienter, bruk av 
helikopter i syketransport svekker 
beredskapen for primære akuttoppdrag, 
pluss dårlig regularitet på Heland. 
Primærleger i vakt vil få en mer usikker 
hverdag. Enig i at UNN Tromsø har for 
liten kapasitet, og at denne må styrkes 
umiddelbart. Ikke forskjell på de tre 
sykehusene på Helgeland – hvis de 
sender pasienter til NLSH blir det ingen 
økning i pasienter ved det sykehuset 
som evt skal ha nivå 2. 
Ønsker å la omstruktureringn bero med 
unntak av økning ved UNN som må 
skje nå! 
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6 Tysfjord kommune 11.08.08 Sterkt uenig i at Narvik skal bli 

intermediærenhet. Kompetansen blir 
svekket lokalt og flere vil kunne bli 
sendt enn nødvendig. Aksepterer ikke 
den foreslåtte nivådelingen. 

7 Helse Finnmark, styret 06.08.08 Slutter seg til rapportens anbefalinger 
vedr. styrking av UNN og NLSH. 
H.fest må være nivå 2, men kunne 
sluttbehandle 
respiratorpasienter/mindre organsvikt 
og Kirkenes må være nivå 1 men med 
kompetanse til å behandle pasienter i 
inntil 5 døgn/fleksibelt for stabile 
pasienter med behov for 
respirasjonsstøtte.  

8 Fylkesrådet i Troms 08.08.08 Støtter forslaget om å styrke UNN – 
dette må ha 1.prioritet. Effekten av 
kapasitetsutvidelsen må evalueres før 
videre økning i Bodø. Økt 
rekruttering/utdanning må skje ved 
ekstraordinære stimuleringstiltak. Bør 
gjøres en bedre arbeidsdeling mellom 
sykehus som ligger nær hverandre 
(Helgeland og ”Hålogaland”). Støtter 
forslagene om kompetansebygging og 
kompetanseoverføring. 

9 UNN HF v/direktøren 24.07.08 Støtter forslaget vedr. økning til 10 
senger ved UNN, umiddlebar 
finansiering nødvendig. Evaluering av 
økningen ved UNN før økning i Bodø. 
Støtter forslag om å oppmyke skillet 
mellom 1 og 2 men med en 
differensiert ressursbruk mellom 
lokalsykehusene. Støtter forslaget om 
etablering av bedre systemer for 
kompetansebygging. 

10 Alstahaug Arbeiderparti 07.08.08 Transportutfordringer må utredes, både 
medisinskfaglig og økonomisk, før en 
endrer noe ved strukturen. Helgeland 
har store transportmessige utfordringer 
med dårlig regularitet etc. Planen 
bygger på forutsetninger og premisser 
som ikke er tilstrekkelig utredet og AA 
vil derfor ikke kunne akseptere at 
handlingsplanen blir gjennomført.  
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11 Finnmark Legeforening 30.06.08 Betviler ikke UNN og NLSHs behov 

for økt kapasitet, men mener en kan 
vurdere tidligere tilbakeføring. Enig i 
forslaget til nivåinndeling men 
oppmyking av nivågrensene må gjøres 
av hensyn til pasienter, spesielt 
lungesyke som trenger 3-5 dager på 
respirator. Det vil ikke være mulig å 
overføre ressurser mellom sykehusene i 
Finnmark og UNN. Bekymret for 
utdanningen av LIS ved bortfall av 
intensivpasientene. 

12 KTV/KVO 08.08.08 Foreslår et videre regionalt 
prosjektarbeid med bred deltagelse 
vedrørende kapasitet og struktur basert 
på nye kartlegginger, utvikling av 
retningslinjer/protokoller og rutiner for 
overføring mv. Foreslår oppretting av 
regionalt fagråd. Personellressurser er 
en kritisk faktor og må planlegges nøye 
i forhold til utdanning, rekruttering og 
stabilisering. Gir anbefalinger for det 
videre arbeid/prosess og ber styret fatte 
et intensjonsvedtak i saken. Framtidig 
vedtak må bygge på mer data, bedre 
økonomiske beregninger av kostnader 
til transport, 
utdanning/kompetanseheving mv, og 
plan for investeringene ved 
UNN/NLSH må detaljeres. Enig i at 
kapasiteten ved UNN må økes. 

13 Hadsel kommune 11.08.08 Mener Vesterålen bør være nivå 2-
sykehus pga befolkningsgrunnlaget, 
vanskelige transportforhold om 
vinteren og at området 
Lofoten/Vesterålen må ha en mulighet 
til å behandle syke eldre/terminale 
pasienter som krever 
respiratorbehandling. Mener 
nivågrensene må mykes opp, da en 
rekke situasjoner tilsier at en må kunne 
beholde en pasient lenger enn de 
skisserte 1-3 dager. 

14 Narvik kommune, formannskapet 17.07.08 Mener UNN Narvik må være nivå 2-
enhet. Stiller spørsmål ved 
beregningene basert på estimat. 
Bekymret for vedlikehold av 
kompetanse ved færre respiratordøgn. 
Kan føre til ”unødvendige” 
overflyttinger. Aksepterer ikke den 
foreslåtte nivåinndelingen.  

side 33



15 Helgeland Regionråd 29.04.08 Sandnessjøen har lungemed.funksjonen 
i Heland. Respirasjonsstøtte nødvendig 
for mange pasienter, og disse kommer 
også fra de andre sykehusene i HFet. 
Uheldig med innspill som forstyrrer 
omstillingsprosessen i 
Helgelandssykehuset. Helseplan for 
Helgeland bør være den planen som gir 
føringer for struktur og strukturen bør 
ikke endres før planen er lagt. 
(Regionrådets helseplan) 

17 Troms Legeforening 14.08.08 Anbefaler å gjennomføre en grundig 
analyse og gjennomgang av 
intensivkapasitet og sykehusstruktur i 
hele landet før en gjør endringer i HN. 
UNN Tromsøs kapasitet må styrkes 
umiddelbart da vedvarende overbelegg 
som regelmessig er en faktor som 
hindrer eller forsinker adekvate 
behandlingstilbud. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 91-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2008 
 Sakspapirene legges frem ved møtestart. 
 

Møtedato: 23. september 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008 200800636-15 011 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf. 75 51 29 06 
 

 

STYRESAK 92-2008  PASIENTTRANSPORT – ORGANISERING AV  
 SAKSBEHANDLERENHETER FOR  
 ENKELTOPPGJØR I HELSE NORD 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken inviteres styret i Helse Nord RHF til å beslutte regional organisering av 
saksbehandlerenheter for enkeltoppgjør innen pasienttransport. Beslutningen må fattes innen 
30. september 2008 for å sikre fremdrift i forhold til fastlagt milepælsplan for det nasjonale 
prosjektet. 
 
Bakgrunn 
Helse Nord overtok ansvar for pasienttransport fra Rikstrygdeverket (nå Arbeids- og 
velferdsdirektoratet/AVdir) 1. januar 2004, men har etter det kjøpt saksbehandler- og 
oppgjørstjenester fra AVdir. De to første årene omfattet tjenestekjøpet også oppgjørstjenester 
mot transportører og organisasjoner, mens kjøpet nå omfatter kun saksbehandling overfor den 
enkelte pasient.  
 
Helse Nord betaler AVdir om lag 30 mill kr årlig for følgende tjenester: 
 
• Informasjon til pasienter, rekvirenter og andre om rettigheter knyttet til pasienttransport 
• Reiseveiledning til pasienter  
• Utsteding av rekvisisjoner på fly og drosje/turvogn av kommunikasjonsmessige grunner 
• Behandling og utbetaling av reiseregninger fra pasienter 
• Saksbehandling av klager fra pasienter på reiseoppgjør  
 
Våren 2007 gjennomførte de fem helseregionene et forprosjekt for overtakelse av disse 
oppgavene. I foretaksmøte, den 24. januar 2008 med Helse- og omsorgsdepartementet er alle 
helseregionene gitt i oppdrag å forberede overtakelse av oppgavene, slik at de samlet er 
overført fra AV-etaten senest 1. januar 2010. Helseregionene har etablert en felles nasjonal 
prosjektorganisasjon for å forberede overtakelsen.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i foretaksmøtet besluttet at den anbefalte organiseringen 
av enkeltoppgjør skal etableres ved at: 
 
• Det overordnede ansvaret og eierskapet for enkeltoppgjør skal ivaretas av den enkelte 

helseregion med regionale operative enheter. 
• Et nasjonalt ANS ivaretar samordnings- og koordinerende funksjoner, samt flere av de 

transaksjonstunge saksbehandlingsoppgavene. 
 
For ytterligere informasjon om organisering av nasjonalt prosjekt for overtakelse av 
enkeltoppgjør pasienttransport vises til styresak 61-2008 Organisering av nasjonalt prosjekt 
enkeltoppgjør for pasienttransport. 
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Organisering av pasienttransport for øvrig i Helse Nord 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 28. august 2003 de overordnede 
føringene for ansvar og organisering for pasienttransport i Helse Nord, jf. styresak 84-2003 
Overtakelse av ansvar for pasienttransport. Det ble lagt hovedvekt på en organisering og 
ansvarsplassering som i størst mulig grad sikret effektiv og samordnet bruk av midlene til 
behandling og transport.  
 
For å realisere dette ble det valgt en desentralisert modell, der helseforetakene fikk det 
finansielle ansvaret for pasienttransport. Dette ansvaret innebærer ansvar for reisepolicy, 
etablering av effektive og kvalitative gode tilbud, oppfølging av eksterne og interne 
rekvirenter, inngåelse og oppfølging av avtaler med transportører samt drift av 
transportkontor og oppgjørsenhet for oppgjør mot transportører m.v. Nordlandssykehuset HF 
ivaretar også (etter avtale med de øvrige helseforetakene) et regionalt ansvar for organisering 
av flybestillinger og forvaltning av reisebyråavtaler. 
 
Styret fattet følgende vedtak: 
 
”Under forutsetning av at Stortinget vedtar overføring av ansvar for finansiering av all syketransport 
samt for transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten fra 1.1.2004 til de regionale 
helseforetakene fattes følgende vedtak: 
 
1. Overtakelsen av ansvaret for syketransport representerer en stor mulighet for å kanalisere 

ressurser fra transport til behandling og slik sikre en bedre spesialisthelsetjeneste for landsdelens 
befolkning. Økt bruk av telemedisin, ambulerende virksomhet og desentralisering av tjenester vil 
være måter å realisere formålet med å overta ansvaret for syketransporten. Organisering og 
incentiver må legge til rette for dette perspektivet og ikke primært være en videreføring av dagens 
måte å ivareta oppgavene på. Den midlertidige organiseringen må være operativ 1. januar 2004.  

 
2. Helse Nord RHF skal ivareta de strategiske oppgavene forbundet med ansvaret for syketransport. 

I den forbindelse skal Helse Nord RHF blant annet: 
a) Utarbeide avtale om kjøp av tjenester fra trygdeetaten i samarbeid med øvrige regionale 

helseforetak. 
b) I samarbeid med øvrige regionale helseforetak utarbeide krav til rapportering fra trygdeetaten 

for å sikre god kontroll av kostnadene, samt gode styringsdata. 
c) I nært samarbeid med trygdeetaten forberede overtakelsen av ansvaret. 
d) Utvikle rapporteringsrutiner som sikrer løpende oppfølging av kostnadsutvikling innen 

området. 
e) Inngå avtaler med leverandører av transport- og overnattingstjenester m.v. 
f) Ivareta de formelle oppgaver knyttet til overtakelse av personell fra trygdeetaten. 

 
3. Helseforetakene gis ansvar for gjennomføring og finansiering av: 

a) all syketransport for innbyggerne i foretaksområdet fra 1.1.2004. 
b) transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten i eget foretak fra 1.1.2004. 

 
4. For å bli operativ må helseforetakene: 

a) utrede hvordan kjørekontorets oppgaver skal innlemmes i organisasjonen, samt om det skal 
knyttes sammen med andre funksjoner i foretaket. 

b) forberede tiltak og rutiner for å bedre samordne innkalling, utskriving og andre rutiner ved 
sykehusene som påvirker omfanget og nivået av syketransportutgifter. 

 
5. For 2004 vil de økonomiske rammer fordeles til helseforetakene i samsvar med beregnet faktisk 

kostnad i 2002, korrigert for pris- og aktivitetsvekst og evt. effektiviseringskrav m.v. i samsvar med 
Statsbudsjett 2004. 10 % av beløpet holdes tilbake og vil først fordeles mellom foretakene når en 
får erfaringstall på faktiske kostnader pr. foretak.” 
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Hvert av helseforetakene i Helse Nord har i dag en liten organisasjon for å ivareta nåværende 
oppgaver innen pasienttransport. Samlet utføres om lag 25 årsverk knyttet til pasienttransport 
i de fire helseforetakene. Disse fordeles om lag slik: 
 
- fire årsverk til ledelse pasienttransport 
- femten årsverk til transportkontorene 
- seks årsverk til oppgjør av krav fra transportører 
 
I Helse Nord RHF er om lag 1,5 årsverk knyttet til pasienttransport. 
 
Valgt organisering av dagens oppgaver har vært vellykket ved at det er oppnådd kontroll over 
den tidligere sterke årlige kostnadsveksten (kostnadene er nå reelt redusert), og ved at en 
rekke behandlingstilbud er desentralisert i det enkelte helseforetak finansiert med reduserte 
transportkostnader. For ytterligere informasjon om status vises til orientering til RHF-styret i 
styresak 69-2008/8 Pasienttransport i Helse Nord, status og veien videre. 
 
Overtakelse av enkeltoppgjør – alternativer til organisering 
De oppgavene som nå skal overtas fra AV-etaten ligger nær opp til øvrige oppgaver som i dag 
ivaretas av helseforetakene. Oversikten under gir et noe forenklet bilde av dagens 
arbeidsdeling mellom helseforetak (direkteoppgjør) og NAV (enkeltoppgjør) fra pasient blir 
innkalt, til reiseoppgjør er mottatt: 
 
Direkteoppgjør     Enkeltoppgjør       
• Generell informasjon om reisepolicy etc. til  

rekvirenter internt og eksternt og pasienter 
o Generell informasjon om pasienttransport 
o Trykking og utdeling av rekvisisjonsblanketter  

               
• Informasjon om reisepolicy mv i innkalling 

o informasjon om rett til dekning av utgifter 
o reiseplanlegging 
o utstede rekvisisjoner 

• Motta transportbestilling reiser over XX km 
• Samordne transport 
• Bestille hos transportør 
               
• saksbehandle krav fra transportør 

o behandle krav fra pasient på andre utlegg 
o saksbehandle klager til helsetilsynet 

               
 
Alternative løsninger er, slik adm. direktør ser det, å legge de nye oppgavene som overtas fra 
AV-etat helt eller delvis inn i eksisterende pasienttransportorganisasjon i det enkelte 
helseforetak, eller å etablere en felles saksbehandlingsenhet for hele regionen som ivaretar 
alle eller deler av oppgavene. Det kan også være en mulighet å kjøpe noen 
saksbehandlingstjenester hos den nye nasjonale enheten for enkeltoppgjør. 
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Vurderinger fra helseforetakene  
De fire helseforetakene er bedt om å gi en høringsuttalelse innen 5. september 2008 på 
følgende områder: 
 
”Et sentralt beslutningspunkt er hvordan enkeltoppgjør skal organiseres i foretaksgruppen. Denne 
beslutningen må tas innen 30. september, og det legges opp til behandling i styret i Helse Nord RHF 
23. september. Dette vil innebære følgende beslutninger: 

1. Ansvar for regionens oppgaver knyttet til enkeltoppgjør – hvor skal det legges 
a. Rekvisisjonsutsteding fly samt spesialtransport av kommunikasjonsmessige årsaker 
b. Reiseveiledning til pasienter  
c. Saksbehandling reisekrav fra pasienter 
d. Besvare generelle spørsmål fra pasienter og andre om rettigheter mv 

2. Samordning av enkeltoppgjør med de oppgaver helseforetakene har i dag på 
pasienttransportområdet, dvs samlet organisering pasienttransport i det enkelte helseforetak.
  

Samtlige helseforetak har gitt tilbakemelding. Nordlandssykehuset HF har styrebehandlet sin 
uttalelse, mens øvrige helseforetak har behandlet dette administrativt.  
 
Helseforetakene er samstemt i at tidligere valgt strategi for organisering av pasienttransport 
bør videreføres og anbefaler at samtlige oppgaver knyttet til enkeltoppgjør legges til det 
enkelte helseforetak. Videre at det organiseres sammen med pasienttransportorganisasjonen 
for øvrig, og at det gjøres samling og tilpasning av denne for å sikre en best mulig integrasjon 
av nye og gamle oppgaver. 
 
Helseforetakenes begrunnelse er i hovedtrekk: 
 
• Det er viktig at den som har finansieringsansvar har god kontroll på hele verdikjeden fra 

innkalling, reiseplanlegging og reiseoppgjør. 
• Gir en samlet styring og oversikt over pasienttransportområdet, mindre fragmentert enn 

dagens oppgaveløsning. 
• Bedre oversikt og mulighet for oppfølging av rekvisisjonspraksis, og for oppfølging av 

reisepolicy. 
• Samlokalisering og samorganisering vil bidra til en enhetlig forståelse og fortolkning av 

regelverket på feltet. En fortsatt deling av oppgaven vil videreføre ulik praksis og 
fortolkning innen helseforetaksområdet.  

• Sikre lik informasjon til alle fra samme sted. 
• Utnytte felles kompetanse, det er samme regelverk, behov for lokalkunnskap mv. 
• Sikre et mer robust pasienttransportmiljø. 
• Sikre kompetansemiljø som kan bidra til utvikling. 
• Sikre et mer fleksibelt pasienttransportmiljø med jobbrotasjon. 
 
Vurderinger fra regional styringsgruppe for prosjekt enkeltoppgjør  
Organisering, og fordeler/ulemper knyttet til alternativene, var ett av flere tema på et felles 
oppstartsmøte for regional prosjektgruppe og regional styringsgruppe 27. – 28. august 2008.  
 
Regional styringsgruppe behandlet organisering av de nye oppgavene i styringsgruppemøte 
10. september 2008. Styringsgruppen fattet følgende vedtak: 
 
”Regional styringsgruppe for prosjekt overtakelse enkeltoppgjør anbefaler at regionale 
saksbehandlingsoppgaver knyttet til enkeltoppgjør legges til helseforetakene, og at oppgavene 
ses i sammenheng med organisering av eksisterende oppgaver innen pasienttransport ved 
helseforetakene” 
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Drøfting og tilrådning  
Adm. direktør støtter tilrådningen fra helseforetakene og fra regional styringsgruppe. Å legge 
de nye oppgavene til eksisterende pasienttransportorganisasjon i det enkelte helseforetak vil 
etter adm. direktørs oppfatning gi tre hovedfordeler: 
 
1. Bedre styring og oppfølging av reisepolicy og rekvisisjonspraksis samt bedre 

oppfølging/kontroll. Dette vil danne utgangspunkt for ytterligere resultatforbedringer. 
2. Pasientene får ett hovedkontaktpunkt for pasienttransport. 
3. Større og mer robuste pasienttransportmiljø ved helseforetaket, med større muligheter for 

kompetanseutvikling og fleksibilitet. 
 
Adm. direktør anser oppgavene knyttet til informasjon til pasientene, reiseplanlegging og 
rekvisisjonsutsteding så tett knyttet til dagens oppgaver til leder pasienttransport og 
transportkontor ved helseforetakene, at alternative løsninger ikke kan anbefales. Spesielt på 
disse områdene er ulempen ved dagens fragmenterte organisering tydelig. 
 
Når det gjelder selve saksbehandlingen av reisekravene fra pasientene, er det etter adm. 
direktørs vurdering tre mulige alternativer: 
 
1. Legge det til det enkelte helseforetak sammen med øvrig pasienttransportorganisasjon. 
2. Etablere en felles oppgjørsenhet for vår region som saksbehandler kravene, for eksempel 

ved ett av helseforetakene. 
3. Kjøpe disse oppgavene hos nasjonal enhet for enkeltoppgjør. 

 
Fordelen med å legge disse oppgavene til en større enhet (alternativ 2 eller 3), er at en kan 
bygge opp en effektiv administrasjonsenhet som kan bruke all fokus på å bli effektiv på 
akkurat denne oppgaven. Ulempene er at svært mange av reisene består av både 
rekvisisjonstur som håndteres av helseforetaket (for eksempel alle flyreiser, samt mye 
drosje/turvogn og en del turer med tog, hurtigbåt, hurtigrute og helsebuss) samt utlegg som 
pasienten ber om refusjon for direkte. Pasienten må fortsatt forholde seg til flere instanser ved 
behov for rekvisisjon, bestilling transport og oppgjør, med muligheter for ulik fortolkning og 
praktisering. Videre vil det være svært krevende for en større geografisk enhet å opparbeide 
tilstrekkelig geografisk lokalkunnskap til å kunne vurdere kravene opp mot forskriftens regler 
om reise på billigste måte til nærmeste sted.  
 
Adm. direktør er av den oppfatning at skal en skille denne oppgaven fra øvrige 
pasienttransportoppgaver, så vil det være mest hensiktsmessig å legge det til et større 
nasjonalt kontor (alternativ 3). 
 
Adm. direktør vurderer videre at mulige gevinster knyttet til overtakelse av enkeltoppgjør 
ikke ligger i isolert å se på effektivitet knyttet til transaksjonstider og saksbehandling, men på 
å redusere reisekostnadene gjennom god styring av reisepolicy og rekvisisjonspraksis. Dette 
taler for å legge saksbehandling av reisekravene til helseforetaksnivå, da dette vil gi lokal 
kunnskap som kan bedre styring og oppfølging. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Oppgavene knyttet til enkeltoppgjør pasienttransport som overtas fra NAV legges til det 

enkelte helseforetak 
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2. Helseforetakene skal vurdere de nye oppgavene i sammenheng med organisering av 

eksisterende pasienttransportorganisasjon for å sikre: 
 

a. Likeverdig praktisering og god tjenesteyting overfor befolkningen. 
b. God styring og oppfølging på pasienttransportområdet.  
c. Robuste og fleksible pasienttransportmiljøer med god kompetanse. 

  
   
Bodø, den 12. september 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008 200800200 - 3 161 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Anne Elisabeth Rødvei, tlf. 75 51 29 32 
 

 

STYRESAK 93-2008  KONSERNBESTEMMELSER FOR  
 HÅNDTERING AV FORHOLDET TIL GAVER,  
 STIFTELSER, LEGATER OG FOND 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Formål/sammendrag 
I foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2007 ble det fattet følgende vedtak: 
 
Helse Nord RHF skal etablere rutiner for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater 
og fond som tilgodeser formål knyttet til spesialisthelsetjenesten eller driver virksomhet i 
forbindelse med den offentlige spesialisthelsetjenesten. Rutinene skal være gjennomgående 
for helseforetaksgruppen og sikre at foretakene benytter de muligheter som de har til ivareta 
sine interesser i styring av stiftelsene, herunder at forvaltning av stiftelsene oppfyller de krav 
stiftelsesloven stiller. Rutinene skal særskilt behandle foretakenes rolle som mottaker av 
midler fra stiftelser og legater, slik at ikke utenforstående aktører får innflytelse på foretaket 
på bekostning av foretakets ledelse. Overføring av midler fra foretaksgruppen til stiftelser, 
legater eller fond skal bare finne sted dersom det foreligger vesentlige grunner som av hensyn 
til foretakenes interesse tilsier det. 
 
I styresak 110-2007 Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, 
legater og fond som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF, den 12. desember 2007, ble 
konsernbestemmelser for håndtering av gaver, som delvis imøtekom foretaksmøtets krav, 
vedtatt. Fra styresaken hitsettes:  
 
” Av (foretaksmøtets) vedtak fremgår det at det skal etableres rutiner som skal: 
 
”…sikre at foretakene benytter de muligheter som de har til ivareta sine interesser i styring 
av stiftelsene, herunder at forvaltning av stiftelsene oppfyller de krav stiftelsesloven stiller.” 
 
Siden stiftelser er selveiende er det ikke slik at Helse Nord RHF kan lage bestemmelser som 
innebærer styring av stiftelser. Det er egne tilsynsordninger som skal sikre at stiftelser følger 
kravene i stiftelsesloven. Disse forhold vil søkes håndtert i et samarbeid mellom de 4 
helseregionene. 
 
Dette forholdet vil bli tatt opp med Helse- og omsorgsdepartementet som en del av 
tilbakemeldingen knyttet til vedtaket i foretaksmøtet. 
  
Helse Nord RHF vil i løpet av våren 2008 samarbeide med de øvrige regionene om å etablere 
gjennomgående og i størst mulig grad likelydende rutiner for håndtering av gaver og 
donasjoner til helseforetak. Dette vil kunne medføre behov for å oppdatere Helse Nord RHF 
sitte regelverk”. 
 
Styret vedtok videre (vedtakets punkt 5) at regelverket skulle oppdateres når det 
fellesregionale prosjektet var avsluttet.   
 
I brev av 6. november 2007 gav HOD Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å lede arbeidet med sikte 
på å etablere felles retningslinjer for de fire helseregionene.   
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Arbeidsgruppen har lagt frem sitt forslag til retningslinjer. Helse Nords tidligere vedtatte 
konsernbestemmelser, jf punktene 1 – 4 i styresak 110-2007 videreføres slik det fremgår 
under.  
 
Styrets vedtak i sak 110-2007, punkt 1 – 4 gjenfinnes i rutinene slik:  
 
Vedtakets punkt 1: del II, punkt 2.1, 1. og 2. avsnitt   
Vedtakets punkt 2: del II, punkt 2.1, 2 avsnitt  
Vedtakets punkt 3: del III, punkt 3. 1, 3. avsnitt 
Vedtakets punkt 4: del III, punkt 3. 1, 4. avsnitt 
 
Forslag til konsernbestemmelser slik disse fremlegges for styret i Helse Nord RHF, avviker 
fra det nasjonale forslaget på to punkter.  
 
Avvikene 
1. Bestemmelsenes del III, punkt 3.1, 3 avsnitt har i de nasjonale retningslinjer følgende 

ordlyd: ”Spørsmålet om opprettelse av stiftelser skal forelegges foretakets styre, eller 
vedtas av styret for det regionale helseforetaket, dersom det regionale helseforetaket 
bestemmer dette”.   

 
Administrerende direktør ønsker å opprettholde eksisterende ordning på dette punkt, og 
forslaget til konsernbestemmelser del III, punkt 3.1, 3 avsnitt er formulert i samsvar punkt 
3 i styresak 2007/110.      

 
2. Det nasjonale forslaget til retningslinjer, punkt 2.2, 4. kulepunkt lyder som følger: ” 

Renter av gaver skal som hovedregel tilfalle det påtenkte formålet. For større gaver 
vurderes dette særskilt under hensyn til foretakets autonomi”.  

 
Dette vil medføre et en endring i konserngruppens praksis som vil ha både økonomiske og 
administrative kostnader. Det foreslås derfor en endring av dette punkt, slik det 
fremkommer i vedlagte konsernbestemmelser. 

 
Administrerende direktør viser til de vedlagte retningslinjene og tilrår at disse vedtas som 
konsernbestemmelser for Helse Nord. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:   
  
1. Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond mv 

vedtas slik de er fremlagt. 
 

2. Retningslinjene innarbeides i foretaksgruppen som konsernbestemmelse og fremlegges i 
foretaksmøte med helseforetakene. 

 
 
Bodø, den 12. september 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg: Vedlegg 1: Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, 

stiftelser, legater og fond 
 Vedlegg 2:  Styresak 110-2007 Konsernbestemmelser for håndtering av 
  forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond 
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Vedlegg 1 
 
KONSERNBESTEMMELSER FOR HELSEFORETAKENES HÅNDTERING AV 
FORHOLDET TIL GAVER, STIFTELSER, LEGATER OG FOND 
 
 
I. GENERELL DEL  
 
1. 1 Bakgrunn 
 
Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer 
vedr helseforetakenes forhold til stiftelser, gaver mv i felleskap. 
 
1. 2  Formål 

 
Retningslinjene skal bidra til å sikre foretakets autonomi og være et hjelpemiddel for å ivareta 
foretakets aktsomhets- og undersøkelsesplikt som følger av regelverk og foretakets rolle som 
offentlig tjenesteyter. Det er viktig å sikre at helseforetakene har et profesjonelt og ryddig 
forhold til tilgrensede stiftelser og legater, at gaver blir benyttet til sitt formål og at mottak av 
gaver blir gjenstand for en forsvarlig vurdering i forhold til etiske problemstillinger, foretakets 
formål og strategier og virksomheten for øvrig.  

 
1. 3 Retningslinjenes virkeområde 
 
Retningslinjene gjelder for samtlige av helseregionens foretak, og skal legges til grunn for 
etablering og videreføring av samarbeid med stiftelser og legater, mottak av gaver og 
donasjoner til foretaket fra stiftelser og legater, samt andre utenfor spesialisthelsetjenesten, 
herunder privatpersoner og kommeriselle virksomheter. Rutinen gjelder ikke ved mottak av 
tilskudd eller midler fra offentlige organer med lovpålagt finansieringsansvar for 
spesialisthelsetjenesten. Gaver og lignende til helsepersonell faller også utenfor virkeområdet, 
da dette er regulert i egen forskrift, Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å 
motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse av 29. august 2005 nr. 941, til 
helsepersonellovens § 9. 
 
1. 4 Forholdet til offentligrettslig regelverk 
 
Retningslinjene kommer i tillegg til det regelverk som helseforetak er omfattet av, jf særlig 
helseforetaksloven og forvaltningsloven, forskrifter og eierfastsatte krav. Ved eventuell 
motstrid går regelverk og fastsatte eierkrav foran disse retningslinjene.   
 
1. 5 Definisjoner 
 
Med gave forstås enhver vederlagsfri overføring av en formuesverdi eller formuesposisjon, f 
eks fast eiendom, løsøre, verdipapirer, penger, gjenstander eller liknende, uavhengig om 
overføringen er øremerket til et eller flere bestemte formål eller ikke. Overføring på grunnlag 
av testamente (arv) likestilles med gave, likeså overføring av formuesverdier til underpris.    
 
Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon 
selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, 
utdanningsmessig, økonomisk eller annen art, jf stiftelsesloven § 2. Såfremt en formuesverdi 
selvstendig er stilt til rådighet som beskrevet, er den en stiftelse selv om den er betegnet som 
legat, institusjon, fond eller annet.  
 
1. 6 Vedtakelse 
 
Retningslinjene er vedtatt i styret for Helse….. RHF, den…. 2008.  
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II. FORHOLDET TIL GAVER 
 
2. 1 Rutiner for aksept og mottak 
 

Foretaket skal etablere interne rutiner med fullmaktstruktur for mottak av gaver. Som 
hovedregel bør den være sammenfallende med foretakets øvrige fullmaktsrammer.  
 
Det forutsettes at gaver av uvanlig art eller størrelse, eller gaver som kan ha innvirkning 
på foretakets vedtatte strategier eller prioriteringer, forelegges foretakets styre før gaven 
aksepteres. Likeså forutsettes at gaver som kan påvirke funksjonsfordelingen mellom 
helseforetak, eller som har konsekvens for investeringsplan skal behandles i styret i RHF 
før de aksepteres.  

 
 
Før foretaket aksepterer en tilbudt gave skal følgende være vurdert; 

• habilitet, jf forvaltningsloven §§ 6 flg. Både forholdet mellom stiftelsen/giver og 
foretaket, samt forholdet til den som beslutter mottak, må vurderes. Det er særlig 
viktig å iaktta relasjoner som kan være egnet til å svekke tilliten til foretaket, eller dets 
omdømme. Habilitet må også vurderes ift biervervreglene.    

• hvorvidt mottak vil være forenlig med det til enhver tid gjeldende regelverk, jf bla 
helsepersonelloven § 9, samt eventuelle eierfastsatte krav.  

• etiske problemstillinger knyttet til giver og eventuelt mottak av gaven, jf foretakets 
etiske retningslinjer og samarbeidsavtalen med legemiddelindustriforeningen.  

• omdømmemessige problemstillinger, f eks om giver er involvert i virksomhet eller 
utøver virksomhet som foretaket ikke ønsker å bli identifisert med     

• hvorvidt relasjonen til helseforetaket kan utnyttes i kommersiell, eksempelvis 
reklamemessig sammenheng, og i så fall konsekvensene av dette 

• hvorvidt mottak kan påvirke foretakets vedtatte strategier eller prioriteringer 
• hvorvidt mottak av gave kan medføre konkurransevridning i forhold til andre aktører i 

markedet 
• eventuelle andre konsekvenser for foretaket og dets virksomhet, eksempelvis 

omprioriteringer, endrede driftsutgifter, langsiktige kostnader 
• foretaket bør undersøke stiftelsesregisteret der gaven ønskes gitt av en stiftelse, fond 

mv og for øvrig andre tilgjengelige offentlige registre der giver vil kunne være 
registrert. 
 

Gaver med begrenset verdi, båregaver mv, som åpenbart ikke er egnet til å påvirke foretaksets 
vedtatte strategier eller prioriteringer, kan mottas umiddelbart, så fremt det for øvrig fremstår 
som kurant.  
 
Foretaket bør gjennom kommunikasjon og samhandling med giver tilstrebe størst mulig 
handlingsrom for foretaket ved anvendelse av gaven, eventuelt innenfor et overordnet fastsatt 
formål. 
 
Er gaven en bruksrett eller delvis overføring av eiendomsrett, eller eiendom med påhvilende 
heftelser, skal det før mottak av gaven skriftlig avtales hvorledes kostnader ved gaven, 
eventuell inkorporering i foretakets eiendom, påkostninger eller investeringer i gaven, samt 
eiendomsrett i forhold til slike investeringer, skal fordeles.  
 
Når mottak av gaven er vurdert i henhold til ovenstående, skal giver underrettes skriftlig om 
foretakets beslutning. Blir gaven akseptert, skal giver om mulig også på hensiktsmessig måte, 
informeres om hvorledes gaven vil bli anvendt. 
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Foretaket bør i samarbeid med giver vurdere om, og eventuelt hvordan gaven skal 
kommuniseres ut til offentligheten.  
 
2. 2 Forvaltning av gaver 

 
Foretaket skal etablere interne rutiner som sikrer at;  

• Gaver som mottas, forvaltes og anvendes i samsvar med det fastsatte eller avtalte 
formål. 

• Gaver skal, i regnskapsmessig sammenheng dokumenteres og holdes atskilt fra 
foretakets øvrige midler. Foretakets regnskapsrutiner må utformes slik at dette sikres, 
samt legge til rette for oppfølging, herunder ettersporbarhet i forhold til kontroll og 
revisjon  

• Pengegaver som ikke er anvendt plasseres slik at foretaket oppnår en akseptabel 
avkastning og risiko sett i forhold til givers ønske og foretakets behov.  

• Renter av større gaver tilfaller det påtenkte formål bare dersom dette er særskilt 
vurdert, under særlig hensyn til foretakets autonomi. Renter av gaver for øvrig 
tilskrives formålet dersom det er et krav om dette fra giver på avgivertidspunktet  

• Midler som av ulike årsaker forblir ubrukte, skal foretaket vurdere å benytte til andre 
formål, i samarbeid med giver. 

• Ansvar for oversiktlighet og rapportering ivaretas, jfr. pkt. VI.  
 

 
III. FORHOLDET TIL STIFTELSER OG LEGATER 
 
3. 1 Rutiner og saksbehandling ved opprettelse av stiftelser 
 
Det skal utvises en restriktiv praksis mht opprettelse av stiftelser som ikke utelukkende er 
opprettet for å ivareta forvaltning av gaver til foretaket. Det må særlig vurderes hvorvidt 
foretakets autonomi fullt ut er ivaretatt ved opprettelse av stiftelser.   
 
Ved opprettelse av nye stiftelser må foretaket dessuten nøye vurdere hvorvidt stiftelsens 
formål er forenlig med foretakets formål og vedtatte strategier, og hvordan foretakets 
interesser best kan i varetas, herunder foretakets interesse i at forvaltningen skjer i samsvar 
med stiftelseslovens bestemmelser. Tilstrekkelig fleksibilitet i mulig anvendelse av stiftelsens 
midler må sikres, slik at den også over tid kan tilpasses foretakets virksomhet. 
 
Opprettelser av nye stiftelser skal besluttes av styret i Helse Nord RHF. 
 
Overføring av midler til stiftelser (ikke kjøp av tjenester) skal besluttes av styret i 
helseforetaket. 
 
 
 
3. 2 Deltakelse i stiftelsers styrende organer 
 
Er helseforetaket gitt rett til oppnevning av styremedlemmer eller medlemmer til andre 
organer i en stiftelse, må foretaket nøye vurdere om slik deltakelse er forenlig med 
helseforetakets virksomhet, herunder dets formål, vedtatte strategier og fullmaktsrutiner. 
Deltakelse i stiftelsens styrende organer må ikke påvirke helseforetakets autonomi, eller reise 
etiske eller omdømmemessige spørsmål ved deltakelsen i styret. Det samme gjelder i forhold 
til biervervsreglene. 
 
Foretaket må ved vurdering av spørsmålet om foretaket skal akseptere slik oppnevningsrett og 
ved den konkrete oppnevningen se til at forvaltningslovens habilitetsregler ivaretas.  
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IV. ADMINISTRASJON OG FORVALTNING 
 

4. 1  Administrasjon og forvaltning av stiftelser 
 
Foretaket skal som hovedregel ikke påta seg administrasjon eller forvaltning av  / fra 
stiftelser, men kan likevel vurdere å ivareta regnskapsoppgaver når stiftelsen er opprettet av 
foretaket selv, eller opprettet som direkte følge av gaver / donasjoner til foretaket. Det er en 
forutsetning at slike oppgaver håndteres av enheter som er uavhengige av og / eller ikke 
underlagt instruksjonsmyndighet fra enheter, som kan defineres som potensielle mottakere av 
eller interessenter i stiftelsen. Samtykke til slik forvaltning eller administrasjon av stiftelser 
må gis av foretakets styre, og det er en forutsetning at stiftelsens midler holdes klart atskilt fra 
foretakets egne midler. Oppdraget må nedfelles i skriftlig avtale mellom foretaket og 
stiftelsen, som omtaler budsjett, personalforhold, regnskapsmessig oppfølging og 
rapportering. 
 
 
V. FORHOLDET TIL NÆRINGSDRIVENDE STIFTELSER 
 
Foretaket skal som hovedregel ikke delta i eller ha roller inn i næringsdrivende stiftelser, slik 
dette er definert i stiftelsesloven § 4.  Særlig gjelder dette i forhold til stiftelser som har eller 
kan tenkes å ha en forretningsmessig forbindelse til spesialisthelsetjenesten eller tilhørende 
virksomhetsområder. 
 
 
VI. OVERSIKT OG RAPPORTERING 
 
Foretaket skal iverksette tiltak for å holde oversikt over samtlige stiftelser som man er 
involvert i, for eksempel gjennom deltakelse i eller opprettelse av disse. Dette kan 
hensiktsmessig gjøres gjennom føring av et sentralt register i foretaket.  
 
Foretaket skal også føre en årlig fortegnelse over gaver, donasjoner m.v. som mottas over en 
viss verdi fastsatt av foretaket.  
 
Rapport om foretakets involvering i stiftelser og om gaver, donasjoner m.v. skal følge som 
vedlegg til årlig melding.  
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Vedlegg 2 
 
        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 5.12.2007 200700043-13 161 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 
 

 

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

Møtedato: 12. desember 2007 

 
Formål/sammendrag 
I foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2007 ble det fattet følgende vedtak: 
 
Helse Nord RHF skal etablere rutiner for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater 
og fond som tilgodeser formål knyttet til spesialisthelsetjenesten eller driver virksomhet i 
forbindelse med den offentlige spesialisthelsetjenesten. Rutinene skal være gjennomgående 
for helseforetaksgruppen og sikre at foretakene benytter de muligheter som de har til ivareta 
sine interesser i styring av stiftelsene, herunder at forvaltning av stiftelsene oppfyller de krav 
stiftelsesloven stiller. Rutinene skal særskilt behandle foretakenes rolle som mottaker av 
midler fra stiftelser og legater, slik at ikke utenforstående aktører får innflytelse på foretaket 
på bekostning av foretakets ledelse. Overføring av midler fra foretaksgruppen til stiftelser, 
legater eller fond skal bare finne sted dersom det foreligger vesentlige grunner som av hensyn 
til foretakenes interesse tilsier det. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
3. Alle gaver som mottas og som innebærer krav til bruk av foretakets egne midler, eller som 

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

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

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

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

helseforetaket. 
 
7. Regelverket oppdateres, når det felleregionale samarbeidsprosjektet er avsluttet. 
 
 
Bodø, den 5. desember 2007 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Felles regnskapsrutiner 
 Vedlegg 2  Brev til Riksrevisjonen av 3. august 2007 
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Bakgrunn 
Helseforetakene mottar i ulik grad og størrelse ulike gaver fra private og andre og i 2005 ble 
det vedtatt retningslinjer for regnskapsmessig håndtering av slike midler jf vedlegg 1. 
 
Det har i 2007 vært en del mediaoppslag i andre regioner knyttet til mottak av gaver som har 
betydning for foretakenes egen prioritering. Foreløpig har det ikke vært noen slike saker i 
Helse Nord RHF, men som det fremgår av kravet fra foretaksmøtet er det et krav om å 
etablere rutiner på dette området slik at det finnes klare retningslinjer hvis det skulle dukke 
opp slike saker. 
 
I 2007 har det vært flere henvendelser fra Helse- og omsorgsdepartementet og Riksrevisjonen 
som har tatt opp rutinene våre på dette området og vedlagt følger kopi av vårt brev til 
Riksrevisjonen av 3.8.07 som redegjør for status knyttet til gaver og stiftelser. 
 
Krav til styrebehandling av gaver 
Når det kommer gaver som medfører krav til bruk av foretakets egne midler eller endrede 
prioriteringer er det forhold som bør styrebehandles av mottakende foretak. Å ta i mot enkelte 
gaver kan medføre større kostnad enn gave summen og vurdering av dette må gjøres før 
mottak. Selv om det er positivt at omgivelsene vil støtte opp under økonomien til 
helseforetakene kan det være enkelte gaver som kan medføre uønskede konsekvenser for 
prioritering og arbeidsdeling slik at en ikke ønsker å ta i mot dem. 
 
Gaver av større beløp som medfører konsekvenser for investeringsplan eller 
funksjonsfordeling mellom helseforetakene er saker som styret i Helse Nord RHF bør 
behandle. 
 
Forhold til stiftelser, legater og fond 
De kartleggingene som er foretatt viser at det kun eksisterer et mindre legat ved 
Nordlandssykehuset, og det tilrås at det legges en restriktiv holdning til å opprette nye 
stiftelser, legater eller fond. Overføring av helseforetakenes midler til slike selskaper medfører 
at egne midler tas ut av foretaksgruppens kontroll og prioritering. Deltakelse i opprettelse av 
nye stiftelser og legater tilrås derfor lagt til styret i Helse Nord RHF. 
 
Det vil være få tilfeller hvor det er aktuelt å gjøre en overføring til stiftelser, legater eller 
eksterne fond som ikke henger sammen med kjøp av tjenester eller varer og det tilrås at det 
settes krav om at slike eventuelle tilskudd skal styrebehandles av helseforetakene.  
 
Når det gjelder forholdet til stiftelser i løpende drift er det en rekke tjenester som kjøpes fra 
stiftelser på ordinære vilkår og som det ikke er behov for å utarbeide egne retningslinjer for. 
Dette gjelder blant annet kjøp fra opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner som skjer 
gjennom ordinære forhandlinger eller anbudsrunder. 
 
I den grad det er tvil om en overføring til en stiftelse er en ren overføring eller kjøp av 
tjenester med krav til motytelser må det foretas en konkret vurdering som vil avgjøre om 
overføringen skal styrebehandles. For eksempel har Helse Nord RHF mottatt midler knyttet til 
Viken senter som Helse Nord RHF benyttet til å kjøpe tjenester fra stiftelsen. I den grad Helse 
Nord RHF skal gjøre en generell overføring til slike stiftelser må dette legges frem som sak til 
styret. 
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Forhold som ikke blir tatt opp i forslaget 
I forhold til vedtaket i foretaksmøtet er det ett forhold som ikke blir tatt opp i denne saken: 
 
Av vedtaket fremgår det at det skal etableres rutiner som skal: 
 
”…sikre at foretakene benytter de muligheter som de har til ivareta sine interesser i styring 
av stiftelsene, herunder at forvaltning av stiftelsene oppfyller de krav stiftelsesloven stiller.” 
 
Siden stiftelser er selveiende er det ikke slik at Helse Nord RHF kan lage bestemmelser som 
innebærer styring av stiftelser. Det er egne tilsynsordninger som skal sikre at stiftelser følger 
kravene i stiftelsesloven. Disse forhold vil søkes håndtert i et samarbeid mellom de 4 
helseregionene. 
 
Dette forholdet vil bli tatt opp med Helse- og omsorgsdepartementet som en del av 
tilbakemeldingen knyttet til vedtaket i foretaksmøtet.  
 
Helse Nord RHF vil i løpet av våren 2008 samarbeide med de øvrige regionene om å etablere 
gjennomgående og i størst mulig grad likelydende rutiner for håndtering av gaver og 
donasjoner til helseforetak. Dette vil kunne medføre behov for å oppdatere Helse Nord RHF 
sitte regelverk. 
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Vedlegg 1 regnskapsrutiner 

1.1.1Vederlagsfrie overføringer – gaver og tilskudd 

  
Før man beslutter hvordan regnskapsføringen skal være må det tas stilling til om man skal 
anse en overføring som gave, driftstilskudd eller investeringstilskudd: 
  
Etter regnskapsloven skal gaver som det ikke er knyttet spesifikke betingelser til, 
inntektsføres ved mottak. Dersom det er knyttet spesifikke betingelser skal midlene 
inntektsføres i tråd med at midlene disponeres til forutsatt formål.  
  
For en enklest og mest ryddig håndtering i forhold til giverne betraktes alle ”gaver” som at de 
er knyttet spesifikke betingelser, det vil si som et driftstilskudd etter regnskapsloven. Selv om 
ikke dette er klart ved mottaket av ”gavene” kan det i ettertid bli stilt spørsmål om hva gaven 
er benyttet til.  
  
For i størst mulig grad å vise aktivitet er bruttoføring hovedprinsipp for føring av tilskuddet.  
  
Investeringstilskudd skal bruttoføres som utsatt inntekt, dvs egen gjeldskonto i balansen, og 
tilsvarende resultatkonto under driftsinntekter. Forutsatt at kostpris er lavere enn virkelig 
verdi målt ved fremtidige kontantstrømmer. Grense for at utsatt inntektsføring skal skje er ved 
tilskudd på mer enn 1 mill kr. Tilskudd under dette beløpet føres som fradrag i kostprisen. 
  
Ved gaver som gis som andre eiendeler enn penger benyttes verdien på gavetidspunktet som 
regnskapsmessig verdi. 
  
Inntekter som mottas av foretakene som betaling for utførte tjenester er ikke gaver eller 
vederlagsfrie inntekter og skal resultatføres som andre inntekter (eks utprøvning av nye 
medikamenter eller forskning) 
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 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 03.08.2007 200700043-8  161 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 20.06.2007  
 

 

Utsatt offentlighet jf rr. lov § 18 (2) 
 
Riksrevisjonen 
Postboks 8130 Dep 
0032 OSLO 
 
 
 
HELSEFORETAKENES RUTINER VEDRØRENDE MOTTAK OG FORVALTNING 
AV GAVER 
 
Vi viser til Deres brev av 20.06.2007. 
 
Når det gjelder flere av spørsmålene er det uklart hva og i hvilken form Riksrevisjonen ønsker 
tilbakemelding. Både Helse Nord RHF og et av våre foretak har forsøkt å få kontakt med de 
oppgitte kontaktpersonene innen svarfristen uten å lykkes. Vi har derfor besvart spørsmålene 
etter beste evne og ber om tilbakemelding om det ønsker ytterligere opplysninger eller 
forklaringer. 
 
1. Praksis knyttet til mottakelse og forvaltning av gaver 
Generell praksis er at alle gaver betraktet som øremerkede tilskudd som kun skal benyttes for 
det øremerkede formålet som giver opplyser. Regnskapsmessig blir disse midlene satt som 
kortsiktig gjeld og ofte omtalt som gavefond. Ved bruk av disse midlene blir bruken 
kostnadsført på vedkommende avdeling og det blir inntektsført mot balanseposten andel som 
dekkes av gavemidlene. Det er stort sprik i beløpene for disse fondene og det er i ulik grad 
utarbeidet konkrete rutiner. Vi viser til vedlagte brev fra foretakene som beskriver de konkrete 
rutiner og retningslinjer for de fondene hvor dette eksister. 
 
2. Internt opprettede fond 
Begrepet internt opprettede fond er uklart og i tilbakemeldingene fra våre foretak er dette 
definert ulikt.  
 
Alle øremerkede tilskudd settes av som kortsiktig gjeld som inntektsføres etter forbruk. Det er 
ikke anledning til å regnskapsmessig opprette egne interne fond siden inntekter skal føres i de 
periodene de opptjenes og i reformen i 2002 overtok vi kun de fondene som var bundet i 
fylkeskommunens regnskaper. Etter vår mening har vi derfor ingen internt opprettede fond 
selv om de i regnskapene kan være betegnet som overlegefond, forskningsfond eller lignende.  
 
Følgende fond kommenteres likevel: 
 
- Kvalitetssikringsfond ved UNN kr 92 500 
Se vedlegg 5 fra UNN. Fondet er ikke benyttet i 2006 
 
 
 
- Utstyr Kjøkken Narvik kr 557 652 
I samarbeidsavtale med Narvik kommune er det avtalt at det skal settes av et beløp årlig til å 
dekke reanskaffelse av utstyr. 2/3 av beløpet dekkes av Narvik kommune og 1/3 av foretaket. 
Narvik kommune sin andel ble i 2006 utbetalt til dem og rest beløp blir benyttet i 2007 
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- Utstyrsfond kjøkken Harstad kr 1 219 149 
Tilsvarende avtale som for Narvik med Harstad kommune. 
 
- Overlegefond 
Gjennom tariffavtale er det avtalt at det skal settes av en fast sum pr år jf vedlegg 6 fra UNN. 
Tilsvarende finnes for alle foretakene 
 
- Pasientvelferdsfond Åsgård kr 865 200 
Fondet ble opprettet av Troms fylkeskommune jf vedlegg 2 fra UNN. Fondet har ikke vært 
benyttet i 2006. 
 
3. Oversikt over ubenyttede gaver eller internt opprettede fond 
Følgende ubenyttede gavemidler finnes pr 31.12.2006: 
Helse Finnmark  kr    113 800 
UNN    kr 8 836 292 
NLSH    kr    802 446 
Helgelandssykehuset  kr 4 515 170 
 
Spesifikasjon av disse beløpene følger som vedlegg. 
 
Når det gjelder oversikt over hva fondene er benyttet til er vi i tvil i hvilken form det ønskes 
på denne tilbakemeldingen. Både undertegnede og NLSH har forsøkt å få kontakt med 
kontaktpersonene i Riksrevisjonen om dette. Flere av foretakene har rapportert inn lister over 
alle transaksjoner som kan videresendes om ønskelig, uten at dette gir noen god informasjon 
etter vår mening. 
 
4. Oversikt over stiftelser, fond og legater 
Det er etter det vi har avdekket kun et legat med tilknytning til våre helseforetak; 
Gimsøylegatet pålydende kr 100 000. Legatet styres fra Nordlandssykehuset Lofoten. 
 
5. Eventuelle tilskudd eller gaver til stiftelser 
Ingen av våre helseforetak har gitt tilskudd eller gaver til stiftelser. Det vises dog til 
kommentaren under punkt 6. 
 
6. Kjøp av varer og tjenester fra stiftelser 
Riksrevisjonen har i brev 28.02.2007 til Helse- og omsorgsdepartementet bedt om oversikt 
over stiftelser, fond og legater som departementet har et nært forhold til. Bortsett fra 
Gimsøylegatet har ikke Helse Nord noen slike enheter og vi har følgelig ikke kjøp varer eller 
tjenester fra slike.  
 
Det er imidlertid en del tjenesteytere som har organisert seg som stiftelser formelt om som vi 
kjøper tjenester og varer av på ordinære vilkår. Dette gjelder blant annet kjøp av helsetjenester 
knyttet til gjestepasienter, opptrensings- og rehabiliteringsinstitusjoner og leie av boliger fra 
boligstiftelser. Vi har ikke oversikt over omfanget av slike kjøp siden selskapsform ikke er 
registrert i vårt leverandørregister. 
 
I forbindelse med rusreformen i 2004 overtok vi garantiansvar for Stiftelsen 
Finnmarkskollektivet fra Finnmark fylkeskommune. Restgjeld for dette lånet pr 31.12.2006 
var kr 1 769 000.  
 
7. Ansatte i helseforetak med bistilling/bierverv i stiftelser 
Det vises til svaret under punkt 6. Det er ingen stiftelser med nært forhold til Helse Nord eller 
våre helseforetak og følgelig ingen som er ansatte i slike. Vi har ikke noen oversikt om noen 
av våre ansatte også har bistilling eller bierverv i annen virksomhet som er formelt registert 
som en stiftelse. 
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Viser imidlertid til vedlagte brev fra Helse Finnmark hvor det er gitt opplysninger om en 
ansatt som har et bierverv i stiftelsen BEST.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Jann-Georg Falch     Erik Arne Hansen 
økonomidirektør     regnskapsleder 
         
 
 
Kopi:   Helse- og omsorgsdepartementet 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2007 200800016-65 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 94-2008  MØTEPLAN 2009 
 
Møtedato: 23. september 2008 

 
Formål/sammendrag 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord 
RHF for 2009.  
 
Det foreslås å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at økonomirapport fra 
forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene. I februar 2009 avholdes to 
styremøter. I det første styremøte behandles i all hovedsak oppdragsdokumentet 2009 til 
helseforetakene og økonomirapportering for 2008.  
 
Alle styremøter er – som tidligere år – lagt til onsdager, med unntak av møtet i mars 2009 
som er lagt til en mandag, slik at styremøtene i februar, mars og april ikke kommer for tett på 
hverandre. 
 
I tillegg har vi lagt opp til to styreseminarer, våren og høsten. Ordinære foretaksmøter med 
Helse- og omsorgsdepartementet antaes avholdt i januar og mai 2009. 
 
Forslag til møteplan for 2009 er som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Styremøte  4* 

25 
23 22 20 24  26 23 21 18 16 

Styreseminar   23-24       21-22   
Foretaksmøte x    x        

* Til behandling av oppdragsdokumentet 2009 til helseforetakene, økonomirapportering m. m. 
 
Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder i regionen: 
 
• 4. februar 2009: Bodø (oppdragsdokument 2009 til helseforetakene) 
• 25. februar 2009:  Tromsø 
• 23. mars 2009:  Bodø 
• 22. april 2009:  Tromsø (årsregnskap 2008) 
• 20. mai 2009: Longyearbyen – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 24. juni 2009:  Gravdal – besøk av Nordlandssykehuset HF 
• 26. august 2009:  Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 23. september 2009: Hammerfest – besøk av Helse Finnmark HF 
• 21. oktober 2009:  Tromsø 
• 18. november 2009:  Sandnessjøen – besøk av Helgelandssykehuset HF 
• 16. desember 2009:  Bodø 
 
Styrseminarene avvikles som følger:  
 
• 23. – 24. mars 2009: Bodø  
• 21. – 22. oktober 2009: Tromsø 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplan for 2009 godkjennes som følger: 
 

… 
 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine møter ut fra vedtatt møteplan.  
 
 
Bodø, den 12. september 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 95-2008  INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 19/08: 
 OPPFØLGING AV STYREVEDTAK I  
 FORETAKSGRUPPEN – OPPSUMMERING  
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 49-2007 Plan for internrevisjon 2007-2008 i 
styremøte, den 2. mai 2008. Ett av prosjektene var ”Oppfølging av styrevedtak i RHF-et og 
utvalgte HF”. Formålet med prosjektet har vært å fastslå om styrevedtak med pålegg om ny 
sak eller orientering til styret, blir fulgt opp som forutsatt av administrasjonen. Dersom dette 
ikke blir fulgt opp, er det risiko for at styret ikke får tilfredsstillende grunnlag for sine 
beslutninger, og for at viktige vedtak ikke blir fattet til riktig tid. 
 
Fakta 
Internrevisjonen har gjennomført revisjonen i form av seks delprosjekter som omfatter alle 
foretakene i regionen, og har utarbeidet en samlerapport: Internrevisjonsrapport nr 19/08: 
”Oppfølging av styrevedtak i foretaksgruppen – oppsummering”, se vedlegg.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 19/08: ”Oppfølging av styrevedtak i foretaksgruppen - 

oppsummering” tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 5: 
 

• Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i to av delprosjektene blir fulgt 
opp. 

 
• Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør 

samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan f.eks. gjelde innhold 
i og utforming av instrukser, stillings- og funksjonsbeskrivelser og dokumenter knyttet 
til styresaker (protokoller, saksfremlegg o.l.). 

 
 
Bodø, 12. september 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr. 19/08: ” Oppfølging av styrevedtak i foretaksgruppen 

– oppsummering” 
 
 
 
 

side 57



      
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppfølging av 
styrevedtak i 
foretaksgruppen – 
oppsummering 
 
 

 
 

Internrevisjonsrapport nr 19/08 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.09.08  
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1 BAKGRUNN 
 
1.1 Bakgrunn og formål 

Mange styrevedtak inneholder pålegg til administrasjonen om å komme tilbake med en ny sak 
eller orientering til styret på et senere tidspunkt. Dersom dette ikke følges opp av 
administrasjonen, er det risiko for at styret ikke får tilfredsstillende grunnlag for sine 
beslutninger, og for at viktige vedtak ikke blir fattet til riktig tid. På bakgrunn av dette ble det 
besluttet å gjennomføre et revisjonsprosjekt hvor oppfølging av slike styrevedtak gjennomgås. 
Prosjektet inngår i internrevisjonens plan for 2007-2008 som er vedtatt i styret for Helse Nord 
RHF. 
 
Formålet med revisjonen har vært: 

 
• Å avklare om helseforetakene har fremmet ny sak for styret i de tilfellene styret har bedt 

om dette i sine vedtak. 
 
I denne forbindelse har internrevisjonen også sett på hvilke rutiner helseforetakene har etablert 
for å sikre at det blir fremmet ny sak for styret i slike tilfeller. 
 
 
1.2 Avgrensing og gjennomføring 

Revisjonsprosjektet er gjennomført i form av seks delprosjekter, rapportert som følger: 
 
 Sykehusapotek Nord HF: Internrevisjonsrapport 02/07 – nov 2007 
 Helgelandssykehuset HF: Internrevisjonsrapport 14/08 – juli 2008 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Internrevisjonsrapport 15/08 – aug 2008 
 Helse Nord RHF: Internrevisjonsrapport 16/08 – aug 2008 
 Helse Finnmark HF: Internrevisjonsrapport 17/08 – aug 2008 
 Nordlandssykehuset HF: Internrevisjonsrapport 18/08 – aug 2008 
 
Det faller utenfor rammen for dette prosjektet å vurdere administrasjonens oppfølging av andre 
styrevedtak enn de hvor administrasjonen pålegges å komme tilbake med ny sak eller orientering. 
Internrevisjonen har heller ikke foretatt en nærmere vurdering av innhold/relevans i den nye 
saken/orienteringen.  
 
Gjennomgangen gjelder oppfølging av styrevedtak fattet i årene 2006-2007, bortsett fra 
Sykehusapotek Nord HF hvor dette er gjort for perioden januar 2006 t.o.m. mai 2007. Arbeidet 
har av ulike årsaker trukket ut i tid, og er utført i perioden september 2007 – august 2008.  
 
Rapporten til Sykehusapotek Nord HF ble avgitt i november 2007. Internrevisjonen har etter 
dette mottatt supplerende informasjon fra foretaket, som er innarbeidet i denne 
oppsummeringsrapporten. Opplysningene her vil følgelig avvike noe fra det som fremgår av 
rapport 02/07 til Sykehusapotek Nord HF. 
 
Revisjonen er utført ved gjennomgang av dokumenter, møter samt innhenting av muntlige og 
skriftlige tilbakemeldinger. Våre funn er gjennomgått i avslutnings-/verifiseringsmøter med 
foretakene. I samsvar med punkt 5.4 i Instruks for internrevisjonen ble rapportutkastene sendt 
foretakene for uttalelse og kvalitetssikring av fakta før endelige rapporter ble skrevet. 
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2 FUNN OG VURDERINGER 
 
2.1 Ansvar for oppfølging av styrevedtak  

Internrevisjonen har sett på om, og i tilfelle hvordan, oppfølging av styrevedtak er regulert i de 
forskjellige foretakenes instrukser mm. Vi har også sett på om det foreligger stillingsbeskrivelser/ 
retningslinjer for styresekretærene som innehar en viktig funksjon i forhold til styret og 
oppfølging av styresaker. 
 
 
Regulering av ansvar: 
 
Alle foretakene har vedtatt styreinstrukser. Bortsett fra for Helse Nord RHF er oppfølging av 
styrevedtak regulert i disse. Ordlyden er i all hovedsak likelydende: 
 
I samarbeid med styreleder og (administrerende) direktør skal styrets sekretær påse de praktiske 
oppgaver rundt styrets arbeid. Disse er: 

• Utsending av innkallelse og sakspapirer 
• Oppfølging av styrevedtak (aksjonsliste) 
• Føring av protokollen 

 
Oppfølging av styrevedtak er med andre ord i fem av foretakene en felles oppgave for styreleder, 
direktør og styresekretær. I tillegg fremgår det av stillingsinstruksen til direktøren ved 
Sykehusapotek Nord HF at direktøren er hovedansvarlig for iverksetting og oppfølging av vedtak 
fattet i styret eller av eier.  
 
Styreinstruksen til Helse Nord RHF nevner ikke hvem som er ansvarlig for oppfølging av 
styrevedtak. Det er imidlertid utarbeidet egen rutinebeskrivelse for oppfølging av styresaker som 
sier følgende: 
  

• Den enkelte saksbehandler er i samarbeid med seksjonsdirektør/ administrerende direktør 
ansvarlig under saksbehandlingen i styret 

• Styresekretær/administrasjonsleder er ansvarlig før og etter styremøte.  
 
I Helse Nord RHF ligger følgelig ansvaret hos administrasjonsleder/styresekretær, dette fremgår 
også av hennes arbeidsavtale.  
 
Nedenfor følger en oppsummering av hvor ansvar for oppfølging av styrevedtak er regulert i de 
forskjellige foretakene, og hvem som har dette ansvaret: 
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Ansvar for 
oppfølg. av 
styrevedtak 

 
Helse 

Nord RHF 
 

 
Helge-

landssyke-
huset HF 

 

 
Nord-

landssyke-
huset HF 

 

 
 

UNN HF 

 
Helse 

Finnmark 
HF

 
Sykehusapotek

Nord HF 

 

 
Hvor 
reguleres det 
 

 
Adm.leders 

arbeids-
avtale 

 
Egen rutine- 
beskrivelse 

 

 
Styre-

instruks 
 
 
 

 
Styre-

instruks 
 
  

 
Styre-

instruks  
 
 

 
Styre-

instruks   
 
 

 
Styreinstruks 

 
Stillingsinstruks 

for direktør 
 
 

 
Hvem har 
ansvaret 

 
Adm.leder 

 
Felles 

oppgave 
for 

styreleder, 
direktør og 

styre-
sekretær 

 
Felles 

oppgave 
for 

styreleder, 
direktør og 

styre-
sekretær 

 
Felles 

oppgave 
for 

styreleder, 
direktør og 

styre-
sekretær 

 

 
Felles 

oppgave 
for 

styreleder, 
direktør og 

styre-
sekretær 

 

 
Felles oppgave 
for styreleder, 

direktør og 
styresekretær 

 

 
 
Styresekretær: 
 
Som tidligere nevnt har styresekretærene en viktig funksjon i forhold til styret og oppfølging av 
styresaker. Vi har derfor sett nærmere på om det er utarbeidet stillingsinstruks, retningslinjer el. i 
de enkelte foretakene: 
 

 
Funksjon som 
styresekretær 

 
Helse 
Nord 
RHF 

 

 
Helgelands-

syke- 
huset HF 

 

 
Nordlands-
sykehuset 

HF 
 

 
UNN 
HF 

 
Helse 

Finnmark 
HF

 
Sykehus- 
apotek 

Nord HF  

 
Stillingsinstruks 
for styresekretær 
 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 

 
Rutinebeskrivelse 
for arbeidet rundt 
styresaker 
 

 
Ja.  

Gjelder 
oppføl-
ging av 

styresaker 

 
Ja.  

I stikkords-
form i 

virksomhets-
dokumentet 

 

 
Nei 

 
Ja 

 
Nei 

 
Nei 

 

 
Tabellen viser at det er betydelige variasjoner med hensyn til om foretakene har utarbeidet 
instruks eller rutinebeskrivelser for funksjonen som styresekretær. Etter internrevisjonens mening 
vil skriftlige retningslinjer/rutinebeskrivelser kunne gjøre foretakene mindre sårbare ved sykdom 
eller skifte av styresekretær eller saksbehandler. 
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2.2 Rutine for oppfølging av styrevedtak 

Nedenfor vil vi gi en kort beskrivelse av hvordan hvert enkelt foretak innretter sitt arbeid for 
oppfølging av styrevedtak: 
 
Helse Nord RHF: 
Administrasjonsleder utarbeider en egen arbeidsliste for å holde oversikt over alle saker som skal 
opp i styret, både nye saker og oppfølging av tidligere vedtak. På de ukentlige ledermøtene er 
kommende styremøte fast sak på agendaen, og arbeidslisten gjennomgås. Når sakene er endelig 
behandlet i styret blir de tatt ut av oversikten. Dokumentet er følgelig rettet mot fremtiden og 
inneholder ikke historikk over når styret fikk tilbakemelding i de enkelte sakene. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
Foretaket opplyser at det i praksis er foretaksdirektøren som følger opp saker hvor styret har bedt 
om tilbakemelding. Det benyttes et virksomhetsdokument hvor eget punkt om HF-styre bl.a. 
inneholder en oversikt over hvilke saker som skal opp for styret, inkludert oppfølgingssaker fra 
tidligere. Virksomhetsdokumentet brukes aktivt av ledergruppen slik at alle er informert om 
hvilke saker som skal opp for styret. Når styresakene har vært oppe tas de ut av dokumentet, og 
nye saker tas inn. Dokumentet er med andre ord dynamisk og rettet mot fremtiden og inneholder 
ikke historikk over når styret fikk tilbakemelding i de enkelte sakene.  
 
Nordlandssykehuset HF: 
Helseforetaket opplyser at den enkelte saksbehandler er ansvarlig for å sørge for at ny sak blir 
fremmet, men at dette også blir fulgt opp av foretaksdirektør og styresekretær. I stabsmøter foran 
kommende styremøter går de gjennom hvilke saker som skal fremmes for styret.  
 
Nordlandssykehuset HF har pr i dag ingen samlet oversikt over sakene der styret har bedt om 
tilbakemelding/ny sak. Foretaket vurderer imidlertid å etablere en oversikt som viser alle sakene 
som skal opp i styret, inkludert de sakene som følger av at styret har bedt om ny sak. 
Internrevisjonen finner det hensiktsmessig å ha en slik samlet oversikt, og viser til anbefalingen 
som ble gitt til helseforetaket, jf punkt 4 i denne rapporten. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Umiddelbart etter et styremøte avholdes det møte mellom foretaksdirektøren og medarbeidere 
som har deltatt på møtet. Protokollen gjennomgås og oppfølgingsansvar fordeles. I tillegg er 
styremøtene fast sak på agendaen i ledermøtene.  
 
UNN har tidligere ikke hatt en samlet oversikt som viser sakene der styret har bedt om 
tilbakemelding/ny sak. Dette har vært den enkelte saksbehandlers ansvar. Styresekretær opplyser 
at de fra vårt besøk i juni 2008 har tatt i bruk en egen oversikt for oppfølging av saker basert på 
samme mal som benyttes av Helse Nord RHF, med noen tilpasninger. Dette innebærer at det nå 
er en sentral koordinator som følger opp at styret får de tilbakemeldinger de har bedt om. 
 
Helse Finnmark HF: 
Helse Finnmark HF opplyser at det er foretaksdirektøren som i praksis har oppfølgingsansvaret. 
Styreprotokoller og saker til oppfølging gjennomgås jevnlig i de ukentlige ledermøtene. 
Foretaket har i løpet av 2008 tatt i bruk en egen oversikt over hvilke saker som er planlagt tatt 
opp på de forskjellige styremøtene for resten av inneværende år. Oversikten inneholder alle saker 
som skal opp for styret, inkludert saker som gjelder oppfølging av tidligere vedtak.  
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Sykehusapotek Nord HF: 
Sykehusapotek Nord HF har ingen samlet oversikt over saker som skal opp i styret, men 
utarbeider hver høst en møteplan med tidspunkt for avholdelse av styremøter påfølgende år. I de 
tilfellene styret har bedt om ny sak er det i praksis den enkelte saksbehandler som følger dette 
opp. Saksbehandler er normalt en av de tre i ledergruppen (direktør, personal- eller økonomisjef). 
Foretaket opplyser at det hittil i 2008 ikke har vært noen saker hvor styret har bedt 
administrasjonen om å komme tilbake med ny sak/orientering.  
 
I tabellen nedenfor har vi oppsummert disse funnene: 
 

 
Rutine for 
oppfølging av 
styrevedtak 
 

 
Helse  
Nord RHF 
 

 
Helgelands-
syke- 
huset HF  
 

 
Nordlands- 
syke- 
huset HF 
 

 
UNN HF 

 
Helse  
Finnmark 
HF

 
Sykehusapotek  
Nord HF 

 

 
Samlet over-
sikt over alle 
saker som 
skal opp i 
styret 
 

 
Ja 
 
 

 
Ja 
 
 

 
Nei, men 

vurderes innført. 
 
 

 
Ja 
 
 

 
Ja 
 
 
 

 
Ingen samlet 

oversikt over alle 
saker som skal 

opp i styret 
 
 

 
Løpende 
oppfølging 
 

 
Følges 
opp i 

ledermøter 
 

 
Følges opp 

i 
ledermøter 

 

 
Følges opp i 

stabsmøter mot 
den enkelte 

saksbehandler 
 

 
Følges opp 

i 
ledermøter 

 

 
Følges opp 

i 
ledermøter 

 

 
Den enkelte 

saksbehandler 
følger dette opp 

 

 
 
2.3 Gjennomgang av styreprotokoller 

Internrevisjonens gjennomgang av styreprotokollene viste at det ved alle foretakene forelå vedtak 
hvor styret ba om tilbakemelding i ny sak. I mange tilfeller var det vanskelig å finne frem til i 
hvilken sak tilbakemelding var gitt, bl.a. fordi det manglet referanse til den opprinnelige saken og 
fordi tilbakemeldingen til tider er gitt som del av en annen sak der dette har vært naturlig (f.eks. i 
saker om budsjett, regnskap, tiltak e.l.). Ved alle foretakene måtte vi derfor ha bistand fra 
administrasjonen for å finne flere av sakene. 
 
Vi vil her vise til de rutinene Helse Nord RHF nå har innført for referanse til opprinnelig sak. I 
de tilfellene tilbakemelding gis i egen sak, sørger administrasjonsleder for at referanse til 
opprinnelig sak fremgår av overskriften på saken. Dette gjør det lettere, bl.a. for nye 
styremedlemmer, å finne frem til tidligere saksutredninger som ligger tilgjengelig på internett. I 
de tilfellene tilbakemeldingen er gitt som en del av en annen sak vil referanse til tidligere sak 
fremgå av selve saksfremlegget.  
 
Styresekretæren i Helse Nord RHF opplyser at det er planlagt et arbeidsmøte for alle 
styresekretærene høsten 2008 hvor de bl.a. vil se på utforming av styreprotokollene.  
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fant vi én sak hvor det synes usikkert om det ville 
blitt lagt frem oppfølgingssak for styret. For detaljer viser vi til vedlegget sist i rapporten. 
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Gjennomgangen av Nordlandssykehusets styreprotokoller viste at ni saker ikke var tatt opp i 
styret. Fem av disse er ifølge foretaket planlagt tatt opp senere. I tre av sakene var det tatt en 
administrativ beslutning om at det ikke er grunnlag for å legge frem ny sak. Én sak er verken 
forelagt eller planlagt lagt frem for styret. Foretaksdirektøren opplyser at saken er lagt til side i en 
periode hvor de har krevende organisasjonsprosesser og stort fokus på den økonomiske 
situasjonen i foretaket. Vi viser til vedlegget for ytterligere opplysninger om disse sakene.  
 
Ved de andre foretakene finner vi at administrasjonen har fremmet, eller vil fremme, ny sak i de 
tilfellene styret har bedt om det. Ved Helgelandssykehuset HF var det riktignok to saker hvor ny 
behandling ikke fremgikk av møteprotokollen, men foretaket opplyser at styret i disse sakene har 
fått en muntlig orientering uten at dette er nedfelt i møteprotokollen. De opplyser videre at denne 
praksisen er endret slik at alle orienteringer nå blir protokollert. 
 
Dette gir følgende oppsummering: 
 

 
Gjennomgang av 

styreprotokoll 

 
Helse  
Nord 
RHF 

 

 
Helgelands-

sykehuset HF 
 

 
Nordlands-
sykehuset 

HF 

 
UNN HF 

 
Helse 

Finnmark 
HF

 
Sykehus-
apotek 

Nord HF  

 
Antall vedtak hvor 
styret ber om ny sak 
eller orientering 
 

 
51 

 
15 

 
23 

 
21 

 
12 

 
3 

 
Herav fremlagt for 
styret 
 

 
42 

 

 
15 

 
(Gitt som 
muntlig 

orientering i to 
av sakene, uten 
protokollering)

 

 
14 

 
 

 
17 

 

 
10 

 
3 
 

 
Planlagt tatt opp 
senere 
 

 
9 

 
 –  

 
5  

 
3 

 
2 

 
– 

 
Ikke fremlagt 
for styret 

 
Ingen 

 
Ingen 

 
1  

(se 
vedlegg) 

 
 

 
Usikkert om 

ett vedtak 
ville blitt lagt 

frem for 
styret 

(se vedlegg) 
 

 
Ingen 

 
Ingen 

 
Adm. vurderte at det 
ikke lenger var 
grunnlag for ny sak 
 

   
3  

(se 
vedlegg) 
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3 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
 
Regulering av ansvar: 
 
Vi ser av gjennomgangen ovenfor at oppfølgingsansvar for styresaker ved fem av foretakene er 
regulert i styreinstruksen. For Sykehusapotek Nord HF er ansvaret også tatt inn i direktørens 
stillingsinstruks. 
 
Ved Helse Nord RHF er dette nedfelt i administrasjonsleders arbeidsavtale og i 
rutinebeskrivelsen for oppfølging av styresaker. 
 
 
Rutiner og instrukser for oppfølging av styrevedtak: 
 
Alle foretakene bortsett fra Nordlandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF har en samlet 
oversikt over alle sakene som skal opp til styret. Nordlandssykehuset vurderer å etablere en slik 
rutine, som etter internrevisjonens vurdering bidrar til økt sikkerhet for at styret får de 
tilbakemeldinger de har bedt om.  
 
To av foretakene har utarbeidet stillingsinstruks for styresekretær og rutinebeskrivelse for 
arbeidet knyttet til styresakene. Ett foretak har rutinebeskrivelse men ikke stillingsinstruks, mens 
tre av foretakene ikke har noen av delene. Stillingsinstrukser og rutinebeskrivelser bidrar, etter 
internrevisjonens vurdering, til å gjøre foretakene mindre sårbare ved sykdom eller skifte av 
styresekretær.  
 
 
Gjennomgang av styreprotokoller – er vedtakene fulgt opp: 
 
Ved Nordlandssykehuset HF viste internrevisjonens gjennomgang at ett vedtak med anmodning 
om ny sak ikke er fulgt opp av administrasjonen. Videre har administrasjonen for tre slike 
styrevedtak besluttet at det ikke var grunnlag for å legge frem ny sak. 
 
For Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det ett vedtak hvor det synes usikkert om det ville 
blitt fremlagt ny sak for styret. 
 
I de øvrige foretakene har gjennomgangen vist at styret enten er forelagt, eller vil bli forelagt, ny 
sak i alle tilfeller de har bedt om det.  
.  
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4 ANBEFALINGER TIL FORETAKENE 
 
Internrevisjonen har i rapportene gitt anbefalinger til to av foretakene; Sykehusapotek Nord HF 
og Nordlandssykehuset HF.  
 
Nordlandssykehuset HF ble anbefalt å ha en samlet oversikt over alle saker som skal opp i styret, 
inkludert de saker som gjelder oppfølging av tidligere styrevedtak.  
 
Også Sykehusapotek Nord HF ble anbefalt å føre en løpende oversikt over slike saker. Videre ble 
det gitt anbefaling om å utarbeide en skriftlig rutine for funksjonen til styrets sekretær. Endelig 
ble det anbefalt å innarbeide referanse til tidligere saker i fremlegget til styret, alternativt i 
møteprotokollen. Foretaket opplyser at de for fremtiden vil ta inn referanse til tidligere sak. 
 
 
5 ANBEFALINGER TIL HELSE NORD RHF 
 
Det er ikke gitt noen anbefalinger i rapporten til Helse Nord RHF om administrasjonens 
oppfølging av vedtak i RHF-styret.  
 
På bakgrunn av det regionale foretakets påse-ansvar i forhold til de underliggende 
helseforetakene vil internrevisjonen anbefale følgende: 
 

• Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i to av delprosjektene blir fulgt 
opp. 

 
• Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør 

samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan f.eks. gjelde innhold i 
og utforming av instrukser, stillings- og funksjonsbeskrivelser og dokumenter knyttet til 
styresaker (protokoller, saksfremlegg o.l.). 
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VEDLEGG 
 
 
Tilleggsopplysninger vedrørende gjennomgang av styreprotokoller – hva gjaldt sakene og 
hva har skjedd 
 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
 
Under sak 40/2007 Referatsaker ber styret om egen styresak vedrørende varige 
finansieringsmåter for LIN (”Lindring i nord”).  
 
Styresekretær opplyser at det ved en inkurie ikke er fremmet slik sak for styret, men at dette vil 
bli gjort. Det synes usikkert om denne saken ville blitt tatt opp i styret hvis ikke internrevisjonen 
etter sin gjennomgang hadde påpekt at styret ikke hadde fått den tilbakemeldingen de hadde bedt 
om. 
 
 
Nordlandssykehuset HF: 
 
Ikke tatt opp i styret: 

• Eventuelt 13.02.2006: Styreleder ber om at strategidokumentet (også kalt basisdokument) 
blir tatt opp til revidering. Dette er ikke gjort. Foretaksdirektøren opplyser at saken er lagt 
til side i en periode hvor de har krevende organisasjonsprosesser og stort fokus på den 
økonomiske situasjonen i foretaket. 
 

Administrasjonens vurdering av at det ikke var grunnlag for å legge frem ny sak: 
• Eventuelt 13.02.2006: Finansreglement ifht. boliger:  

Det ble vurdert av administrasjonen at det ikke var grunnlag for å fremlegge ny sak 
ettersom beslutning var tatt i Helse Nord RHF. 

• Sak 40/2006: Høringsuttalelse delprosjekt slagrehabilitering i Hålogalandsprosjektet:  
Det er vurdert av administrasjonen at det ikke var grunnlag for å fremlegge ny sak fordi 
beslutning var tatt i Helse Nord RHF. 

• Sak 14/2007: I behandlingen av budsjettet ber styret om at det fremlegges sak om 
bakgrunn for forskjellene i omfang av poliklinisk virksomhet innen psykiatri i Lofoten og 
Vesterålen.  
Dette ble et eget forskningsprosjekt i regi av Nord-Norsk Psykiatrisk Forskningssenter. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 96-2008  ORGANISERINGEN AV INTERNREVISJONEN I 
 FORHOLD TIL STYRE, REVISJONSKOMITÉ  
 OG ADMINISTRASJON – JF. STYRESAK 26-2008 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Bakgrunn 
Helse Nord RHF ble i foretaksmøte i januar 2005 pålagt å etablere intern revisjon og 
oppnevne revisjonskomité, den gang benevnt kontrollkomité. Departementet har i liten grad 
stilt krav til hvordan ordningen skulle organiseres eller gitt føringer for dette. Dermed er det i 
hovedsak opp til RHF-et selv å utvikle funksjonene.  
 
Styret i Helse Nord RHF har vedtatt egne instrukser for hhv. internrevisjonen og 
revisjonskomiteen, hvor grunnleggende prinsipper og krav er beskrevet. Innenfor disse 
rammene er det tatt stilling til spørsmål/problemstillinger etter hvert som de har kommet opp. 
Beslutningene er ikke nødvendigvis sett i et helhetsperspektiv, og det kan følgelig være 
forhold rundt organiseringen av internrevisjonen og revisjonskomiteen som ikke praktiseres 
på en optimal måte per i dag.  
 
Styret i Helse Nord RHF fattet i styresak 26-2008 Kontrollkomiteens årsrapport for 2007 
vedtak i tre punkter. Pkt. 3 lyder slik: 
 
”Styret ber administrerende direktør, i samråd med revisjonskomiteen, utrede organiseringen 
av internrevisjonen i forhold til styre, revisjonskomité og administrasjon, og fremme sak til 
behandling i løpet av høsten 2008.”   
 
Tema til vurdering 
Revisjonskomiteen og adm. direktør har i vurderingen av dagens organisering av 
internrevisjonen primært fokusert på følgende tema: 
 
- Internrevisjonens uavhengighet i forhold til adm. direktør og administrasjonen 
- Internrevisjonens ressurser 
- Internrevisjonens og revisjonskomiteens rapportering 
 
Vurderinger i samråd med revisjonskomiteen 
Revisjonskomiteen drøftet i møte, den 26. august 2008 (komiteens sak 22/08) spørsmålene 
rundt organisering av internrevisjonen, med utgangspunkt i notat fra leder av internrevisjonen. 
Komiteen understreket i sitt vedtak betydningen av internrevisjonens uavhengighet i forhold 
til administrasjonen og pekte samtidig på at en velfungerende internrevisjon forutsetter et godt 
samarbeid mellom revisjonskomiteen/internrevisjonen og adm. direktør.  
 
Komiteen konstaterte at mange sider ved dagens organisering er tilfredsstillende og legger 
godt til rette for at internrevisjonen og revisjonskomiteen skal kunne ivareta sine oppgaver i 
samsvar med instrukser og faglige standarder, men at det også er forhold som bør endres. 
Dette gjelder særlig prosesser rundt internrevisjonens budsjett og ressursbruk.  
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Revisjonskomiteen formulerte konkrete forslag til endringer i dagens organisering, som 
grunnlag for drøftelse med adm. direktør. På vegne av revisjonskomiteen drøftet leder av 
internrevisjonen disse forslagene med adm. direktør i møte, den 1. september 2008.  
 
Adm. direktør støttet innspillene, men påpekte behov for justering av ordlyden i noen av dem. 
Revisjonskomiteen har sluttet seg til disse justeringene, slik at det er full enighet mellom adm. 
direktør og revisjonskomiteen om forslaget til vedtak som fremmes i denne saken. 
 
Internrevisjonens uavhengighet i forhold til adm. direktør og administrasjonen 
Kravet om slik uavhengighet står sentralt i internrevisjonens styrevedtatte instruks, jf pkt 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. Anerkjente 
internasjonale og nasjonale standarder, som internrevisjonen i Helse Nord RHF skal følge iht. 
instruksens pkt 3.2, stiller tilsvarende krav til internrevisjonens uavhengighet.  
 
Et viktig spørsmål ved vurderingen av internrevisjonens faglige uavhengighet, er hvordan 
instruksens formulering om at internrevisjonen er administrativt underlagt adm. direktør bør 
oppfattes og fortolkes. Grensen mellom det administrative og det faglige kan være flytende, så 
hva som er administrative forhold/beslutninger er ikke alltid opplagt. Eksempler på forhold 
som ligger i dette grenselandet, er håndteringen av internrevisjonens budsjett, spørsmål om 
anvisningsmyndighet og budsjettansvar, tilsetting av medarbeidere og lønnsfastsettelse i 
internrevisjonen. 
 
Adm. direktør og revisjonskomiteen foreslår å styrke internrevisjonens uavhengighet i forhold 
til adm. direktør ved å sikre revisjonskomiteen og styret i Helse Nord RHF en sterkere 
innflytelse på internrevisjonens budsjett og bemanning. Uavhengigheten bør styrkes 
ytterligere gjennom å tildele leder av internrevisjonen budsjettansvar for internrevisjonens 
budsjett og anvisningsmyndighet for internrevisjonens kostnader. 
 
Internrevisjonens ressurser 
Internrevisjonens instruks, pkt 4.2, pålegger leder av internrevisjonen å 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.  
 
Selv om tilgang til nødvendige ressurser er en forutsetning for at internrevisjonen skal kunne 
ivareta sine oppgaver som forutsatt av styret, kan behovet åpenbart ikke ses isolert. Det må 
veies opp mot andre hensyn/målsettinger, bl.a. Helse Nord RHF’s økonomi. 
 
Internrevisjonens årsplan/revisjonsplan vedtas av styret, etter forslag fra revisjonskomiteen. 
Revisjonsplanen og de ressurser som er tilgjengelige for internrevisjonen må ses i 
sammenheng. Den beste måten å sikre dette på er etter adm. direktørs og revisjonskomiteens 
mening gjennom samme tiltak som foreslått i avsnittet om internrevisjonens uavhengighet 
ovenfor, dvs. å gi revisjonskomiteen og RHF-styret en sterkere innflytelse på 
internrevisjonens budsjett og bemanning. Videre bør ansvar for ansettelse av medarbeidere i 
internrevisjonen og fastsettelse av deres lønn delegeres til leder av internrevisjonen.  
 
Internrevisjonens og revisjonskomiteens rapportering 
Internrevisjonen kan ifølge instruksens pkt 5.5, annen setning, rapportere direkte til styret i 
Helse Nord RHF. Anerkjente revisjonsstandarder sier også at internrevisjonens rapportering 
til styret (ev. via revisjonskomiteen), skal skje uten innblanding. Revisjonskomiteen skal 
ifølge sin instruks forberede saker for styret og rapportere til styret.  
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I Helse Nord RHF blir alle styresaker fremmet av adm. direktør, det gjelder også saker som 
kommer fra internrevisjonen og revisjonskomiteen. Denne ordningen er i samsvar med pkt 3 i 
Instruks for styret i Helse Nord RHF – ”I samråd med styrets leder skal daglig leder 
saksforberede og fastsette saksliste til styremøtene.” (Tilsvarende formulering er tatt inn i 
Instruks for adm. direktør i Helse Nord RHF, pkt 4.3.)  
 
Revisjonskomiteen kan ved behov ta opp saker direkte i styremøtene. Det er dessuten etablert 
praktiske ordninger (bl.a. at leder av internrevisjonen er saksbehandler for saker fra 
revisjonskomiteen/internrevisjonen) som innebærer at krav i instrukser og standarder er 
ivaretatt på forsvarlig vis. Adm. direktør og revisjonskomiteen mener derfor at dagens 
ordning, som er i overensstemmelse med styreinstruks og instruks for adm. direktør, bør 
videreføres.  
 
 
Adm. direktør, i samråd med revisjonskomiteen, inviterer styret for Helse Nord RHF til å fatte 
følgende vedtak: 
 
For å sikre internrevisjonens uavhengighet og en riktig balanse mellom faglig og 
administrativt ansvar for internrevisjonens arbeid, legges følgende til grunn:  
 
- Internrevisjonens budsjett: Revisjonskomiteen vedtar forslag til budsjett for 

internrevisjonen. Adm. direktør innarbeider dette, eventuelt med endringer som besluttes i 
samråd med komiteen, i forslaget til RHF-budsjett som legges frem for styret. 
Internrevisjonens budsjett bør vedtas særskilt av styret.  
 
Om mulig skal vedtatt revisjonsplan (årsplan) legges til grunn for komiteens 
budsjettforslag. 
 

- Budsjettansvar og anvisningsmyndighet: Leder av internrevisjonen skal ha budsjettansvar 
for internrevisjonens budsjett og anvisningsmyndighet for internrevisjonens kostnader. 
Leders ”personlige” kostnader anvises av adm. direktør eller den han oppnevner. 
 

- Opprettelse av stillinger og tilsetting av medarbeidere i internrevisjonen: 
Revisjonskomiteen inntar/innarbeider eventuelt forslag om ny stilling i internrevisjonens 
budsjett. 
 
Prosessen rundt ansettelse av medarbeider håndteres av internrevisjonens leder, i 
samarbeid med administrasjonen. Beslutning om ansettelse er delegert til 
internrevisjonens leder.  
 

- Lønnsfastsettelse/lønnsoppgjør: Leder av internrevisjonen har personalansvaret for 
medarbeider(e) i internrevisjonen, som bl.a. innebærer fastsettelse av lønn. 
 
Lønn for leder av internrevisjonen fastsettes av adm. direktør, i samråd med 
revisjonskomiteens leder. 
 

 
Bodø, den 12. september 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008 200800016-69 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 97-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 23. september 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 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. september 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008 200800016-69 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 97-2008/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008 200800016-69 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 97-2008/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008 200800016-70 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 98-2008  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 14. mai 2008 
2. Brev fra Alstadhaug kommune av 1. september 2008 med uttalelse fra møte i Alstahaug 

eldreråd, den 19. august 2008 ad. utredning helseforetaket om sykehusstrukturen på 
Helgeland  

3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. september 2008 
4. Brev fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF av 11. september 

2008 ad. implementering av omstillingsavtale og omstillingsavtale for Helse Sør-Øst RHF 
(som det vises til i brevet) 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. september 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 98-2008/1  PROTOKOLL FRA MØTE I REVISJONSKOMITEEN  
 14. MAI 2008 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.08.2008 200800569-6  013 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 55 11 05   
 

 

 
 

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 14. MAI 2008  
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i lokalene til Helse Nord RHF i Bodø 
onsdag den 14. mai 2008 fra kl. 12.30 til kl. 13.45. 
 
Til stede var: 
 

Wenche Pedersen (leder) 
Terje Olsen 
Stig-Arild Stenersen (fastmøtende vararepresentant) 

 
Forfall:  
 
 Inger-Lise Strøm 
 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Lill Jensen 
 

 
Følgende saker var til behandling: 
  

18/08: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 23.04.08 
19/08: Revisjonsprosjekt om fullmaktsstrukturen i helseforetakene  
20/08: Orientering fra internrevisjonen 
 

 
SAK 18/08  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS  
 MØTE 23.04.08 
 
Utsendt protokollutkast ble godkjent. 
 
 
SAK 19/08  REVISJONSPROSJEKT OM FULLMAKTSSTRUKTUREN I  
 HELSEFORETAKENE 
 
Internrevisjonen orienterte om fremdriften i revisjonsprosjektet, som skal være fullført slik at 
oppsummerende rapport kommer til behandling i Helse Nord RHFs styre den 18. juni.  
 
Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering. 
 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
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SAK 20/08  ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Det ble gitt en kort redegjørelse for fremdriften i revisjonsprosjektet om oppfølging av 
styrevedtak i foretaksgruppen. Det ble også orientert om en henvendelse fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF med spørsmål om internrevisjonen, med referanser 
til kontrollkomiteens årsrapport for 2007.  
 
Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering. 
 
 
Narvik, 26.08.08 
 
 
_________________      ________________     __________________ 
   Wenche Pedersen               Terje Olsen              Stig-Arild Stenersen 
             Leder  
 

side 78



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.9.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 98-2008/2  BREV FRA ALSTADHAUG KOMMUNE AV  
 1. SEPTEMBER 2008 MED UTTALELSE FRA MØTE I  
 ALSTAHAUG ELDRERÅD, DEN 19. AUGUST 2008 AD.  
 UTREDNING HELSEFORETAKET OM  
 SYKEHUSSTRUKTUREN PÅ HELGELAND 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 98-2008/3  PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT 
 BRUKERUTVALG, DEN 5. SEPTEMBER 2008 
 

Møtedato: 23. september 2008 

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

 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 08.09.2008 200800072-44  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23   
 

 

 
 
 REGIONALT BRUKERUTVALG – PROTOKOLL FRA MØTE 05. 09.2008 
 
Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Helse Nord RHF`s lokaler  
5. september 2008 kl. 09.00 – 14.00 
 
Til stede: 
Sissel B. Jensen, FFO 
Mildrid Pedersen, FFO 
Ragnvald Mortensen, FFO 
Asle Sletten, FFO 
Arnfinn Sarilla, FFO 
Halgeir Holthe, SAFO 
Ernly Eriksen, SAFO 
Turid Gaarder, Fylkeskommunale eldreråd 
Ragnar Moan, RIO Nord 
 
Forfall: 
Samuel Anders Guttorm, Fylkeskommunale eldreråd 
 
Ikke møtt:  
Vara Oddmund Soleng, Fylkeskommunale eldreråd. 
 
 
 
 
Saksliste: 
Sak 32 / 2008 Godkjenning og innkalling av saksliste 
 
Sak 33 / 2008 Godkjenning av protokoll fra møte i regionalt brukerutvalg 28.05.08 
 
Sak 34 / 2008 Godkjenning av protokoll fra møte i arbeidsutvalget i RBU 28.08.08 
 
Sak 35 / 2008 Styresaker 
 
Sak 36 / 2008 Plan for brukermedvirkning 
 
Sak 37 / 2008 Tilskudd til brukerorganisasjonene – høring 
 
Sak 38 / 2008 Referat og orienteringer 
 
Sak 39 / 2008 Eventuelt 
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Sak 32 / 2008 Godkjenning og innkalling av saksliste 
 
Ønske om senere start / slutt ca. kl. 10.30 – 16.00 
VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 
 
Sak 33 / 2008 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
                        28.05.08 
 
Står under eventuelt: vikarierende – skal være varierende. 
VEDTAK: Godkjent 
 
 
 
Sak 34 / 2008 Godkjenning av protokoll fra møte i arbeidsutvalget i RBU     
                        28.08.08 
 
RBU ber om at leder og nestleder i BU i HFene inviteres til neste møtee. Rådgiver Martha 
Østbye Helse Sør- Øst inviteres til samme møte for informasjon om deres 
brukeropplæringsprogram. 
 
VEDTAK: Godkjent. 
 
 
 
Sak 35 / 2008 Styresaker 
 
RBU ønsker å kunne få uttale seg i saker før styremøter, mellom saken er ferdig og 
styremøtet. Bør RBU legge sine møter til ca en uke før styremøtene? 
 
Budsjett 2009:   
Orientering ved Eieravdelingen Helse Nord RHF v/ Jann Georg Falch og Jan Petter Monsen 
 
Styresak 18 juni 2008: fastsetter investeringsramme, resultatkrav. Kjører budsjettmøter med 
HFene.  
 
Styresak 19.11.08 : endelige budsjettrammer, bestilling til HFene.  
 
Februar 2009 Konsolidering av budsjett. 
 
Økning av budsjett til brukerorganisasjonene må leveres skriftlig. Vedtak fra RBU må 
eventuelt oversendes Helse Nord RHF i løpet av september.  
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VEDTAK:  
RBU ber om at tilskuddet som fordeles til brukerorganisasjonene blir økt begrunnet i: 
 

1. Tildeling i. h. t. folketall, jfr. øvrige regioner.  
2. RBU planlegger økt møtefrekvens og også brukeropplæring av medlemmene i RBU 

for bedre ivaretakelse av oppgaven som brukerutvalg. 
 

 
RBU ber om at det settes av økte midler til kjøp av flere rehabiliteringsplasser, da det i dag er 
uakseptable lange ventelister. Spesielt for de som faller utenom ”tilbake til arbeid” 
 
RBU ber om styrking av Lærings- og mestringsentrene i regionen slik at folk i distrikt kan 
delta på lik linje med den øvrige befolkning. 
 
 
Ambulansebåt Helgeland: 
Orientering ved Fagavdelingen Helse Nord RHF v/ Trond Marius Elsbak 
 
VEDTAK: RBU forventer at det legges vekt på universell utforming i forbindelse med 
planleggingen av ambulansebåtene 
 
 
 
Pasienttransport – policy: 
Orientering ved Eieravdelingen Helse Nord RHF v/ Einar Holand 
 
VEDTAK: RBU er glad for at det tas tak i venteromsproblematikken, men en kafe-løsning er 
ikke det samme som en god venteromsløsning for pasientene. Jfr. policydokumentet. 
 
 
I tillegg ble det orientert om: 
 
Prosjekt polikliniske kontroller 
Orientering ved Fagavdelingen Helse Nord RHF v/ Ingvild Røe 
Se vedlagte foiler.  
Konferanse 4. og 5. nov 08 lunsj til lunsj på SAS-hotellet, Tromsø 
Alle interesserte kan komme. RBU invitert.  
 
Prosjekt Enkeltoppgjør: 
Orientering ved Eieravdelingen Helse Nord RHF v/ Einar Holand 
Sissel B. Jensen sitter i Helse Nord RHF sin styringsgruppe.  
Det oppfordres til å komme med innspill til prosjektet. 
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Kommende styresaker det ønskes orientering om i møte 6. nov. 2008. 

 
• Omstillingsprosjektet Helgeland    20 min. innlegg 
• Kronikersatsningen – oppfølging,  20 min. innlegg 
• Pilotsykehus                                   20 min innlegg 

 
 
 
Sak 36 / 2008 Plan for brukermedvirkning 
 
Henvendelse fra brukerutvalget ved UNN Hf v/ leder Cathrin Carlyle: 
 
VEDTAK:  
1. Ledere og nestledere i HFenes brukerutvalg inviteres til møte med RBU 5. nov. 08. fra 
lunsj og til ca. kl. 16.00. 
                   Saker 

- brukeropplæring 
- lokalsykehusprosjektet 
- innhold brukerkonferansen 2009 
 

 
 

2. Når det gjelder gjennomgående representasjon er dette et spørsmål som 
organisasjonene selv må ta stilling til. 

 
----- 
 
 
AU vil sette Brukerprisen på dagsorden for utarbeidelse av kritereier etc. Deretter 
godkjenning i RBU nov. 08 
 
 
 
 
Sak 37 / 2008 Tilskudd til brukerorganisasjonene – høring 
 
VEDTAK: Regionalt brukerutvalg anbefaler å følge alternativ 1 for fordeling av tilskudd til 
brukerorganisasjonene i Helse Nord. 
 
Det vises til skissert søknadsprosess og kriterier som er beskrevet i saken for alternativ 1 og 2. 
Disse anbefales fulgt. Klagefristen anbefales satt til 4 uker etter utsendelsesdato for vedtak om 
fordeling av midler. 
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Sak 38 / 2008 Referat og orienteringer 
 

1. Endringer i sammensetningen av RBU  
      Tatt til orientering 

 
2. Mail av 09.06.08 fra LFPS Nordland v/ Kristin Fredriksen i kopi til Helse Nord RHF  

            Tatt til orientering. 
 

3. Brev fra landsforeningen for slagrammede i Nordland v/ Randi Nesje  
Vedtak: Viser til sak 37 / 2008 Tilskudd til brukerorganisasjonene. 

 
 
Sak 39 / 2008 Eventuelt 

1. Regional brukerkonferanse 2009: 
Vedtak: Regional brukerkonferanse 2009 berammes til 28 og 29. april 2009 i Bodø 

 
2. Invitasjon, fra Helse- og omsorgsdepartementet, til seminar om oppdragsdokumentet 

2009 den 13.og 14. oktober 2008 på Raumergården i nærheten av Gardermoen:  
Vedtak: Regionalt brukerutvalg representeres ved Mildrid Pedersen, FFO. 

 
3. Sak meldt fra Turid Gaarder, Fylkeskommunale eldreråd: Vil gjerne at vi diskuterer 

følgende under ”Eventuelt”: Helsesamarbeid. Pasientene må ikke lide for at 
kommunen og sykehuset krangler om hvem skal betale hva. Helseforetaket må kunne 
se kostnadene under ett, særlig når de totale utgiftene ved investering i løpet av kort 
tid er inntjent. Det må da kunne løses raskt når behovet for utplassering av tjenesten er 
tilstede.  

 
      Saken gjelder forsinket utplassering av dialysemaskin på Hamarøy grunnet uenighet    
      mellom NLSH og Hamarøy kommune om ansvar for kostnader forbundet med  
      utplasseringen. 

 
Vedtak: RBU ber om at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten utfører   

                           samhandling på en smidigere måte 
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STYRESAK 98-2008/4  BREV FRA KONSERNTILLITSVALGTE OG  
 KONSERNVERNEOMBUD I HELSE NORD RHF AV  
 11. SEPTEMBER 2008 AD. IMPLEMENTERING AV  
 OMSTILLINGSAVTALE OG OMSTILLINGSAVTALE  
 FOR HELSE SØR-ØST RHF (SOM DET VISES TIL I BREVET) 
 

Møtedato: 23. september 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF   Dato: 12. september 2008 
 

 

 
 
 

 
Det vises til samarbeidsmøte tirsdag, den 9. september 2008 mellom ledelsen 
i Helse Nord RHF, de konserntillitsvalgte og konsernverneombud.  
 
KTV ber om at vi snarest avtaler ett felles møte hvor vi gjennomgår 
omstillingsavtalen som er fremforhandlet mellom tillitsvalgte og ledelse i 
Helse Sør-Øst. Denne avtalen er anbefalt implementert i alle RHF, og til nå 
har altså Helse Sør-Øst og Helse Midt Norge underskrevet denne. 
Vi ønsker derfor at dette møtet skal være starten på en prosess for å få 
implementert denne avtalen i Helse Nord. 
 
 
Vi ser frem til å høre fra dere, og imøteser gjerne forslag til møtedato.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Konserntillitsvalgte Helse Nord 
 
 
Margit Steinholt (sign.) Ann Mari Jenssen (sign.) Tove E. Svee (sign.) 
Akademikerne   YS    SAN 
 
 
Kirsti Jacobsen (sign.) Kari B.Sandnes (sign.)  
Unio    LO-stat    
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STYRESAK 99-2008  EVENTUELT 
 

Møtedato: 23. september 2008 
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