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Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 16. desember 2008 
 
Kl.: 08.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Radisson SAS Hotel, Tromsø 
 
 
  
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
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 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 16. DESEMBER 2008 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

tirsdag, den 16. desember 2008 – fra kl. 08.30 
på Radisson SAS Hotel i Tromsø. 

 
 
Etter behandling av styresak 131-2008 og 132-2008 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 09.00. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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STYRESAK 131-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 16. desember 2008: 
 
Sak 131-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 132-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. november 2008 Side 3
Sak 133-2008 Status tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 120-

2008 Økonomirapport nr. 10-2008  
Sakspapirer legges frem ved møtestart. 

Side 18

Sak 134-2008 Økonomirapport nr. 11-2008  
Sakspapirer legges frem ved møtestart. 

Side 19

Sak 135-2008 Budsjett 2009 – fordeling av tilskudd til 
medisinerutdanningen  
Sakspapirene ettersendes. 

Side 20

Sak 136-2008 Statsbudsjett 2010 – innspill 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 21

Sak 137-2008 Evaluering av system for løpende overvåking av 
arbeidsmiljøet i Helse Nord 

Side 22

Sak 138-2008 Seniorpolitikk i Helse Nord – ”Vi trenger deg og din 
kompetanse” 

Side 31

Sak 139-2008 Miljø- og klimaoppdraget 2008 til spesialisthelsetjenesten – 
rapport fra arbeidsutvalget 

Side 43

Sak 140-2008 Nytt medlem og nye varamedlemmer i Regionalt 
Brukerutvalg 

Side 72

Sak 141-2008 Orienteringssaker Side 74
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 75
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig Side 76
 3. Kartlegging av arbeidsmiljø i foretaksgruppen – resultater 

fra pilot i Helse Nord 
Side 77

 4. Budsjettreservasjon, oppfølging av styresak 121-2008 
Budsjett 2009 Rammer og føringer 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 83

 5. Kvalifikasjonskriterier ved anbud pasienttransport 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2 a. 
Sakspapirer ettersendes. 

Side 84

Sak 142-2008 Referatsaker Side 85
 1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 6. 

november 2008 
Side 86

 2. Brev fra Arbeidstilsynet av 12. november 2008: Rapport 
etter tilsyn med varsel om pålegg – God Vakt! 

Side 91

side 1



 
 
 
 3. Brev til Universitetet i Tromsø av 27. november 2008 ad. 

oppretting av biobank ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF – bekreftelse 

Side 114

Sak 143-2008 Eventuelt Side 116
 
 
Bodø, den 3. desember 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 132-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 19. NOVEMBER 2008 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 19. NOVEMBER 2008 
 
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte i Vesterålen Kongressenter på Stokmarknes, den 
19. november 2008 – fra kl. 10.30 til kl. 14.45. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Wenche Pedersen, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger 
Lise Strøm, Kåre Simensen, Tone Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. 
Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Evy Chr. Adamsen (vararepresentant for Ann-Mari 
Jenssen). 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Terje Olsen, Line Miriam Haugan og Ann-Mari Jenssen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand, fagdirektør Jan Norum, leder for 
internrevisjonen Tor Solbjørg, direktør for forretningsutvikling Tor-Arne Haug og rådgiver 
Ingvild Røe. 
 
 
STYRESAK 116-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 116-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 117-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. oktober 2008 
Sak 118-2008 Handlingsplan for diabetes – regionale prioriteringer i 2009 

Saken ble utsatt og behandlet etter styresak 122-2008. 
Sak 119-2008 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Helse Nord 

– status og utfordringer 
Sak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008 

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 
Sak 121-2008 Budsjett 2009 – rammer og føringer 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF – ramme og resultatmål 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 123-2008 Oppdragsdokument 2009 – første versjon/utkast 
Sak 124-2008 Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen – godkjenning av  

konseptrapport og oppstart forprosjekt 
Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 119-2008. 

Sak 125-2008 Prosjekt innkjøp – status ved avslutning 
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Sak 126-2008 Viken senter for psykiatri og  sjelesorg – søknad om videreføring av 

forskudd 
Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 117-2008, unntatt 
offentlighet, jf. Offl § 5a Fvl §13.2. 

Sak 127-2008 Høgskolesamarbeidet – status  
Sak 128-2008 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 129-2008 Referatsaker 
 1. Brev av 10. oktober 2008 fra Helsetilsynet i Troms ad. rapport fra 

tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, rus og 
spesialpsykiatrisk klinikk, Nordlandsklinikken 

 2. Rapport av 24. oktober 2008 fra farmasøytisk tilsyn ved 
Finnmarkskollektivet – utarbeidet av Farmasikompetanse AS 

 3. Brev av 5. november 2008 fra Arbeidstilsynet med tilsynsrapport – 
God Vakt! 2008 ved Helse Finnmark HF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 4. Brev av 13. november 2008 fra tillitsvalgte ved Medisinsk klinikk, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF med tittel ”Kutt på UNN setter 
liv og helse i fare!” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 130-2008 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
STYRESAK 117-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 22. OKTOBER 2008 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 22. oktober 2008 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 118-2008  HANDLINGSPLAN FOR DIABETES –  
 REGIONALE PRIORITERINGER I 2009 
 Saken ble utsatt og behandlet etter styresak 122-2008. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Handlingsplan for diabetes 2008-2013 gjennomføres i 2009. Det avsettes inntil 5 mill. 

kroner i budsjett for 2009 til gjennomføringen, inkl. 1 mill. til oppfølging av 
handlingsplan for folkehelsearbeid  

 
2. Det forutsettes full årseffekt med ca 9 mill. kroner fra 2010, inkl. 1 mill. kroner til 

folkehelsearbeidet    
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Handlingsplan for diabetes 2008-2013 gjennomføres i 2009. Det avsettes inntil 5 mill. 

kroner i budsjett for 2009 til gjennomføringen, inkl. 1 mill. til oppfølging av 
handlingsplan for folkehelsearbeid  

 
2. Det forutsettes full årseffekt med ca 9 mill. kroner fra 2010, inkl. 1 mill. kroner til 

folkehelsearbeidet    
 
 
STYRESAK 119-2008  TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING  
 FOR RUSMIDDELAVHENGIGE I HELSE NORD  
 – STATUS OG UTFORDRINGER 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Framlagte oversikt over status og utfordringer i tjenestetilbudet overfor 

rusmiddelmisbrukere tas til orientering. 
 
2. I tråd med vedtatte handlingsplan er det et mål å styrke den tverrfaglige spesialisert 

rusbehandlingen i Helse Nord. 
 
3. Volumet for avtalt kjøp av døgnbehandling fra de private kan økes for 2009 og 2010.  
 
4. Konkrete tiltak for å styrke tjenesten behandles i forbindelse med styresak om konsolidert 

budsjett 2009. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Framlagte oversikt over status og utfordringer i tjenestetilbudet overfor 

rusmiddelmisbrukere tas til orientering. 
 
2. I tråd med vedtatte handlingsplan er det et mål å styrke den tverrfaglige spesialisert 

rusbehandlingen i Helse Nord. 
 
3. Volumet for avtalt kjøp av døgnbehandling fra de private kan økes for 2009 og 2010.  
 
4. Konkrete tiltak for å styrke tjenesten behandles i forbindelse med styresak om konsolidert 

budsjett 2009. 
 
 
STYRESAK 120-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 10-2008 
 Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret ber om å få fremlagt i styremøte i desember 2008 full oversikt over 

helseforetakenes tiltaksplaner for å bringe foretakene i balanse. 
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2. Helseforetakene bes om umiddelbart iverksette tiltak som reduserer kostnadene og 

inngangsfarten inn i 2009 , og det vises i den forbindelse til styresak 105-2008 
Økonomirapport nr. 9-2008, vedtakets punkt 2.  

 
3. Styret konstaterer videre at budsjettet for 2008 ikke samsvarer med faktisk 

kostnadsfordeling i de ulike periodene av året. Det synes å være en systematisk 
feilperiodisering, der andel av kostnadsbudsjettet i siste tertial er for lav. 

 
4. Adm. direktør bes analysere faktisk kostnadsfordeling i 2008 og de foregående år, samt 

sikre en god periodisering av kostnadsbudsjettet i 2009 i helseforetakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret ber om å få fremlagt i styremøte i desember 2008 full oversikt over 

helseforetakenes tiltaksplaner for å bringe foretakene i balanse. 
 
2. Helseforetakene bes om umiddelbart iverksette tiltak som reduserer kostnadene og 

inngangsfarten inn i 2009 , og det vises i den forbindelse til styresak 105-2008 
Økonomirapport nr. 9-2008, vedtakets punkt 2.  

 
3. Styret konstaterer videre at budsjettet for 2008 ikke samsvarer med faktisk 

kostnadsfordeling i de ulike periodene av året. Det synes å være en systematisk 
feilperiodisering, der andel av kostnadsbudsjettet i siste tertial er for lav. 

 
4. Adm. direktør bes analysere faktisk kostnadsfordeling i 2008 og de foregående år, samt 

sikre en god periodisering av kostnadsbudsjettet i 2009 i helseforetakene. 
 
 
STYRESAK 121-2008  BUDSJETT 2009 – RAMMER OG FØRINGER 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Målet for spesialisthelsetjenesten i 

2009 er å gi befolkningen god tilgang til og kvalitet på spesialisthelsetjenester som er i 
tråd med nasjonale og regionale prioriteringer. Virksomheten må samtidig omstilles slik at 
Helse Nord sikrer videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge.  

 
2. Det økonomiske opplegget skal gi grunnlag for et samlet aktivitetsnivå på om lag samme 

nivå som i 2008. Aktivitetsvekst skal prioriteres til rusomsorgen, psykisk helsevern, 
kronikeromsorgen og forebygging.  

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

2009: 
 

a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt innen det enkelte fagområde. Det må sikres 
at Helse Nord har system som sikrer riktig prioritering også mellom fagområder og 
grupper av pasienter. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. 
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b. Samarbeidet i og mellom helseforetakene og med primærhelsetjenesten skal 

videreutvikles. Det skal være fortsatt fokus på at pasientene får tilbud av god kvalitet 
på laveste effektive omsorgsnivå. På denne måten kan vi sørge for tilstrekkelige 
ressurser til at de mest høyspesialiserte tjenester i regionen kan leveres i tråd med 
prioriteringsforskriftens bestemmelser.  

 
c. Helseforetakene må fortsette arbeidet med prioriteringer og omstillinger, og det er 

viktig å ha fokus på den nære sammenhengen mellom kvalitet, produktivitet og 
arbeidsmiljø. I forbedringsarbeidet må søkelyset rettes mot logistikk, pasientflyt m. 
m., og bemanningen planlegges i forhold til aktivitet, krav til beredskap, pasientens 
behov og kompetanse. 

 
4. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes slik:  
 

Helse Finnmark HF balanse 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF balanse  
Nordlandssykehuset HF overskudd 10 mill kr  
Helgelandssykehuset HF overskudd 5 mill kr   
Sykehusapotek Nord HF overskudd 1,0 mill kr 
Helse Nord RHF balanse 
Helse Nord IKT balanse  
Styrets disp. overskudd 84 mill kr 
Sum Helse Nord overskudd 100 mill kr   

 
5. Styret er innforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2009 vil kunne få 

konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendige tiltaksplaner med 
risikovurderinger og plan for implementering skal ha lokal forankring, drøftes med 
foretakstillitsvalgte/vernetjenesten og behandles i AMU. Dokumentasjon på dette skal 
følge med sakene til styrets behandling.  

 
6. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene i løpet av 

desember 2008 utarbeide og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå 
resultatkravet. Planene skal: 
 beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte 
 vise planlagt framdrift i tid 
 redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar 
 ta høyde for normal risiko  
 
Helseforetakene skal rapportere på gjennomføring av tiltaksplanene i de månedlige 
økonomirapportene. 
 
Det vises for øvrig til vedtak i styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008. 

 
7. Basisramme for 2009 fastsettes til:  
 

Helse Finnmark 1 161 353 000 
UNN 3 737 008 000 
NLSH 2 222 292 000 
Helgeland 922 378 000    
RHF 879 697 000    
Styrets disp 89 679 000      
Sum 9 012 407 000  
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8. Investeringsrammen fastsettes til totalt 675 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

lån på 130 mill kr. til Nordlandssykehuset trinn 2. Investeringsrammen fordeles slik per 
helseforetak: 

 
Forslag til samlet investeringsramme 2009 
  Mill kr 
Helse Finnmark HF 31,25
UNN HF 174,25
Nordlandssykehuset HF 349,90
Helgelandssykehuset HF 34,50
IKT Prosjekter 63,60
Styrets disposisjon 21,50
    

Totalt 675,00

 
9. Det settes av 30 mill kr til omstillingstiltak i 2009. Helseforetakene kan etter nærmere 

beskrevne regler søke på disse midler. 
 
10. Som følge av funksjonsendring i behandlingen av LAR-pasienter mellom 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF flyttes 4,357 mill kr fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s basisramme til Nordlandssykehuset HF.  

 
11. Lån fra Helse- og omsorgsdepartementet på 130 mill kr viderefordeles til 

Nordlandssykehuset HF. I tillegg innvilges Nordlandssykehuset HF et internt 
investeringslån på 161 mill kr. 

 
12. Adm. direktør gis fullmakt til å fordele tilbakeholdte midler til kronikersatsningen på 1,85 

mill kr.  
 
13. Styret viser til styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008 og ber helseforetakene 

påse at det i budsjett 2009 sikres en god periodisering av kostnadene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 14 i vedtaket: 
 
Inntil styret har fått forelagt økonomirapporten for februar 2009, så skal omlag 50 mill. kroner 
av aktiviteter holdes tilbake. Liste over aktuelle aktiviteter som skal settes på vent inntil da, 
legges frem for styret i styremøte i desember 2008.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 15 i vedtaket: 
 
Styret ber om at det arbeides aktivt med å endre investeringsregime for nybygg, slik at disse 
kan finansieres med langsiktig kapital fremfor kortsiktig kassakreditt. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Målet for spesialisthelsetjenesten i 

2009 er å gi befolkningen god tilgang til og kvalitet på spesialisthelsetjenester som er i 
tråd med nasjonale og regionale prioriteringer. Virksomheten må samtidig omstilles slik at 
Helse Nord sikrer videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge.  

 
2. Det økonomiske opplegget skal gi grunnlag for et samlet aktivitetsnivå på om lag samme 

nivå som i 2008. Aktivitetsvekst skal prioriteres til rusomsorgen, psykisk helsevern, 
kronikeromsorgen og forebygging.  

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

2009: 
 

a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt innen det enkelte fagområde. Det må sikres 
at Helse Nord har system som sikrer riktig prioritering også mellom fagområder og 
grupper av pasienter. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres. 

 
b. Samarbeidet i og mellom helseforetakene og med primærhelsetjenesten skal 

videreutvikles. Det skal være fortsatt fokus på at pasientene får tilbud av god kvalitet 
på laveste effektive omsorgsnivå. På denne måten kan vi sørge for tilstrekkelige 
ressurser til at de mest høyspesialiserte tjenester i regionen kan leveres i tråd med 
prioriteringsforskriftens bestemmelser.  

 
c. Helseforetakene må fortsette arbeidet med prioriteringer og omstillinger, og det er 

viktig å ha fokus på den nære sammenhengen mellom kvalitet, produktivitet og 
arbeidsmiljø. I forbedringsarbeidet må søkelyset rettes mot logistikk, pasientflyt m. 
m., og bemanningen planlegges i forhold til aktivitet, krav til beredskap, pasientens 
behov og kompetanse. 

 
4. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes slik:  
 

Helse Finnmark HF balanse 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF balanse  
Nordlandssykehuset HF overskudd 10 mill kr  
Helgelandssykehuset HF overskudd 5 mill kr   
Sykehusapotek Nord HF overskudd 1,0 mill kr 
Helse Nord RHF balanse 
Helse Nord IKT balanse  
Styrets disp. overskudd 84 mill kr 
Sum Helse Nord overskudd 100 mill kr   

 
5. Styret er innforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2009 vil kunne få 

konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendige tiltaksplaner med 
risikovurderinger og plan for implementering skal ha lokal forankring, drøftes med 
foretakstillitsvalgte/vernetjenesten og behandles i AMU. Dokumentasjon på dette skal 
følge med sakene til styrets behandling.  
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6. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene i løpet av 

desember 2008 utarbeide og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå 
resultatkravet. Planene skal: 
 beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte 
 vise planlagt framdrift i tid 
 redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar 
 ta høyde for normal risiko  
 
Helseforetakene skal rapportere på gjennomføring av tiltaksplanene i de månedlige 
økonomirapportene. 
 
Det vises for øvrig til vedtak i styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008. 

 
7. Basisramme for 2009 fastsettes til:  
 

Helse Finnmark 1 161 353 000 
UNN 3 737 008 000 
NLSH 2 222 292 000 
Helgeland 922 378 000    
RHF 879 697 000    
Styrets disp 89 679 000      
Sum 9 012 407 000  

 
8. Investeringsrammen fastsettes til totalt 675 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

lån på 130 mill kr. til Nordlandssykehuset trinn 2. Investeringsrammen fordeles slik per 
helseforetak: 

 
Forslag til samlet investeringsramme 2009 
  Mill kr 
Helse Finnmark HF 31,25
UNN HF 174,25
Nordlandssykehuset HF 349,90
Helgelandssykehuset HF 34,50
IKT Prosjekter 63,60
Styrets disposisjon 21,50
    

Totalt 675,00

 
9. Det settes av 30 mill kr til omstillingstiltak i 2009. Helseforetakene kan etter nærmere 

beskrevne regler søke på disse midler. 
 
10. Som følge av funksjonsendring i behandlingen av LAR-pasienter mellom 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF flyttes 4,357 mill kr fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s basisramme til Nordlandssykehuset HF.  

 
11. Lån fra Helse- og omsorgsdepartementet på 130 mill kr viderefordeles til 

Nordlandssykehuset HF. I tillegg innvilges Nordlandssykehuset HF et internt 
investeringslån på 161 mill kr. 

 
12. Adm. direktør gis fullmakt til å fordele tilbakeholdte midler til kronikersatsningen på 1,85 

mill kr.  
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13. Styret viser til styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008 og ber helseforetakene 

påse at det i budsjett 2009 sikres en god periodisering av kostnadene. 
 
14. Inntil styret har fått forelagt økonomirapporten for februar 2009, så skal omlag 50 mill. 

kroner av aktiviteter holdes tilbake. Liste over aktuelle aktiviteter som skal settes på vent 
inntil da, legges frem for styret i styremøte i desember 2008.  

 
15. Styret ber om at det arbeides aktivt med å endre investeringsregime for nybygg, slik at 

disse kan finansieres med langsiktig kapital fremfor kortsiktig kassakreditt. 
 
 
STYRESAK 122-2008  BUDSJETT 2009 HELSE NORD RHF  
 – RAMME OG RESULTATMÅL 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for Helse 

Nord RHF for 2009. 
 
2. Det framlagte budsjettforslaget vedtas med følgende rammer og fordeling – tall i 1000: 
 

- Styret Helse Nord RHF 2 880 
- Internrevisjon 2 539 
- Brukerutvalg 3 395 
- Administrasjon 

o SKDE 22 446 
o Helse Nord IKT 156 144 
o Øvrig RHF 
 Drift administrasjon og prosjekter 143 644 
 Tjenestekjøp 996 636 

- SUM 1 327 683 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for Helse 

Nord RHF for 2009. 
 
2. Det framlagte budsjettforslaget vedtas med følgende rammer og fordeling – tall i 1000: 
 

- Styret Helse Nord RHF 2 880 
- Internrevisjon 2 539 
- Brukerutvalg 3 395 
- Administrasjon 

o SKDE 22 446 
o Helse Nord IKT 156 144 
o Øvrig RHF 
 Drift administrasjon og prosjekter 143 644 
 Tjenestekjøp 996 636 

- SUM 1 327 683 
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STYRESAK 123-2008  OPPDRAGSDOKUMENT 2009  
 – FØRSTE VERSJON/UTKAST 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar utkast til oppdragsdokument til orientering. 
 
2. Oppdragsdokumentets tiltak skal støtte opp under og sikre at foretaksgruppen samlet sett 

oppnår de krav som stilles til Helse Nord RHF fra eier. Det videre arbeidet med å utforme 
endelig oppdragsdokument må ta hensyn til budsjettvedtak og ivareta gode prosesser med 
forankring av styringskravene med helseforetakene, tillitsvalgte og brukerutvalg. 

 
3. Oppdragsdokumentets innhold justeres i tråd med de krav og tiltak som fremkommer i 

endelig oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet, og styrets vedtak i 
budsjett 2009. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar utkast til oppdragsdokument til orientering. 
 
2. Oppdragsdokumentets tiltak skal støtte opp under og sikre at foretaksgruppen samlet sett 

oppnår de krav som stilles til Helse Nord RHF fra eier. Det videre arbeidet med å utforme 
endelig oppdragsdokument må ta hensyn til budsjettvedtak og ivareta gode prosesser med 
forankring av styringskravene med helseforetakene, tillitsvalgte og brukerutvalg. 

 
3. Oppdragsdokumentets innhold justeres i tråd med de krav og tiltak som fremkommer i 

endelig oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet, og styrets vedtak i 
budsjett 2009. 

 
Styret gikk gjennom utkast til oppdragsdokumentet. Innspill til det endelige dokumentet 
sender styremedlemmene direkte til administrasjonen i Helse Nord RHF. 
 
 
STYRESAK 124-2008  NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET  
 VESTERÅLEN – GODKJENNING AV  
 KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART  
 FORPROSJEKT 
 Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 119-2008.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til vedtak i Nordlandssykehuset HF godkjenner konseptrapporten slik det 

fremgår av Styresak 54/2008 i Nordlandssykehuset HF med tilhørende rapport fra 
SINTEF Helse: ”Konseptrapport for Nytt Sykehus Stokmarknes”, datert 15.10.2008 og fra 
BOARCH Arkitekter AS: ”Nordlandssykehuset Vesterålen SKISSEPROSJEKT 2008 – 
Alternativ 2C, 9C og 9D”, datert 30.09.2008.  

 
2. Prosjektet videreføres med alternativ 9C i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal 

og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv 7.294 m2 og 14.801 m2. 
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3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 850 mill kr i 
kostnadsnivå pr 15.8.2008, inkludert utstyr.  

 
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2008-2017. Styret 

legger til grunn at prosjektet foreløpig er budsjettert med 146,3 mill kroner i egenkapital 
fra Nordlandssykehuset HF, 355 mill kroner i låneopptak fra HOD og 349 mill kroner fra 
Helse Nord RHF, til sammen 850 mill kroner. I tillegg kommer årlig prisstigning og 
byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for 
prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, så snart dette 
foreligger. 

 
5. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et oppdragsbrev til Nordlandssykehuset HF 

basert på denne saken. Nordlandssykehuset HF skal igangsette forprosjektet umiddelbart, 
og det ferdigstilles innen september/oktober 2009, slik at prosjektet kan realiseres i 
samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet 
av 2013.  

 
6. Videre ber styret om at Nordlandssykehuset HF skal arbeide videre med organiseringen av 

et helhetlig pasienttilbud i foretaket parallelt med forprosjektet. Nordlandssykehuset HF 
skal komme tilbake til Helse Nord RHF med en rapport som viser sammenhengen mellom 
utformingen av nybygget og organiseringen av driften i foretaket. Rapporten legges frem 
samtidig med forprosjektet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til vedtak i Nordlandssykehuset HF godkjenner konseptrapporten slik det 

fremgår av Styresak 54/2008 i Nordlandssykehuset HF med tilhørende rapport fra 
SINTEF Helse: ”Konseptrapport for Nytt Sykehus Stokmarknes”, datert 15.10.2008 og fra 
BOARCH Arkitekter AS: ”Nordlandssykehuset Vesterålen SKISSEPROSJEKT 2008 – 
Alternativ 2C, 9C og 9D”, datert 30.09.2008.  

 
2. Prosjektet videreføres med alternativ 9C i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal 

og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv 7.294 m2 og 14.801 m2. 
 
3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 850 mill kr i 
kostnadsnivå pr 15.8.2008, inkludert utstyr.  

 
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2008-2017. Styret 

legger til grunn at prosjektet foreløpig er budsjettert med 146,3 mill kroner i egenkapital 
fra Nordlandssykehuset HF, 355 mill kroner i låneopptak fra HOD og 349 mill kroner fra 
Helse Nord RHF, til sammen 850 mill kroner. I tillegg kommer årlig prisstigning og 
byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for 
prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, så snart dette 
foreligger. 
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5. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et oppdragsbrev til Nordlandssykehuset HF 

basert på denne saken. Nordlandssykehuset HF skal igangsette forprosjektet umiddelbart, 
og det ferdigstilles innen september/oktober 2009, slik at prosjektet kan realiseres i 
samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet 
av 2013.  

 
6. Videre ber styret om at Nordlandssykehuset HF skal arbeide videre med organiseringen av 

et helhetlig pasienttilbud i foretaket parallelt med forprosjektet. Nordlandssykehuset HF 
skal komme tilbake til Helse Nord RHF med en rapport som viser sammenhengen mellom 
utformingen av nybygget og organiseringen av driften i foretaket. Rapporten legges frem 
samtidig med forprosjektet. 

 
 
STYRESAK 125-2008  PROSJEKT INNKJØP  
 – STATUS VED AVSLUTNING 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar evalueringen av Prosjekt Innkjøp til etterretning og uttrykker tilfredshet med at 

store deler av målet med prosjektet er oppnådd. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til at prosjekt innkjøp avsluttes og organiseres som del av den 

ordinære organisasjon. Adm. direktør bes om å følge opp både de oppnådde resultatene og 
de målpunktene som ikke er gjennomført. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar evalueringen av Prosjekt Innkjøp til etterretning og uttrykker tilfredshet med at 

store deler av målet med prosjektet er oppnådd. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til at prosjekt innkjøp avsluttes og organiseres som del av den 

ordinære organisasjon. Adm. direktør bes om å følge opp både de oppnådde resultatene og 
de målpunktene som ikke er gjennomført. 

 
 
STYRESAK 126-2008  VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG  
 SJELESORG  – SØKNAD OM VIDEREFØRING  
 AV FORSKUDD 
 Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 117-2008,  
 unntatt offentlighet, jf. Offl § 5a Fvl §13.2. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Viken senter gis en forlengelse av forskudd på kr 5 616 333,33. 
 
2. Forskuddet tilbakebetales over seks månedlige rater à kr 936 055,55 fra juli til desember 

2009. 
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3. Styret legger til grunn at Viken senter fra 1. april 2009 skal levere 40 behandlingsplasser, 

og at spesielle betingelser knyttet til at de har vært i en etableringsfase opphører fra og 
med 2009.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Viken senter gis en forlengelse av forskudd på kr 5 616 333,33. 
 
2. Forskuddet tilbakebetales over seks månedlige rater à kr 936 055,55 fra juli til desember 

2009. 
 
3. Styret legger til grunn at Viken senter fra 1. april 2009 skal levere 40 behandlingsplasser, 

og at spesielle betingelser knyttet til at de har vært i en etableringsfase opphører fra og 
med 2009.  

 
 
STYRESAK 127-2008  HØGSKOLESAMARBEIDET – STATUS  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret ber adm. direktør om å forsere arbeidet med å avtaleregulere samarbeidet mellom Helse 
Nord RHF og høgskolene i regionen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret ber adm. direktør om å forsere arbeidet med å avtaleregulere samarbeidet mellom Helse 
Nord RHF og høgskolene i regionen. 
 
 
STYRESAK 128-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Felles møte mellom RHF-styrelederne og adm. direktører i begynnelsen av desember 
2008 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- KOFA-sak om anskaffelsesprosess i Finnmark, ref. spørsmål fra nestleder Wenche 

Pedersen og styremedlem Kåre Simensen. Redegjørelse for ilagt gebyr.  
Orienteringen ble gitt i lukket møte, unntatt offentlig, jf. Offl § 5. 

- Pasienttransport i Nordland – orientering om situasjonen og avtaleforholdet mellom 
Nordlandssykehuset HF og Bodø Sightseeing. 
Orienteringen ble gitt i lukket møte, unntatt offentlig, jf. Offl § 5. 

- Omorganiseringen av strukturen ved Nordlandssykehuset HF: Helse Nord RHF har 
mottatt mange uttalelser fra forskjellige hold. 

- Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord, ref. styresak 55-2004 Organisering av 
elektiv ortopedi i Helse Nord, pkt. 5 i vedtaket – tilbakemelding til styret ad. 
innføring av nye proteser.  
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- Rapport fra Helsetilsynet i Troms fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF, rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Nordlandsklinikken, jf. styresak 129-2008/1. 
Redegjørelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF for hvordan avvikene følges 
opp. 

- Organisering av ambulansetjenesten i Helse Nord – evaluering. Jf. styresak 45-2007 – 
pkt 3: Styret ber adm. direktør gjennomføre en helhetlig evaluering av 
ambulansetjenesten i Helse Nord innen utgangen av 2008. Saken utsettes til våren 
2009.  

- Oppfølgingsmøter med alle helseforetakene, gjennomført siste uke i oktober 2008  
- Konferanse om prosjekt desentralisering av polikliniske kontroller – i regi av Helse 

Nord RHF, den 4. og 5. november 2008 
- Dialogmøte med Helgelandssykehuset HF – møte med hele foretaksledelsen, den 5. 

og 6. november 2008 
- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet etter rapportering pr. 

september 2008, den 14. november 2008 
- Ny nasjonal enhet for pasientreiser er lokalisert til Skien i Telemark. 
- Helse Nord IKT – evaluering, ref. styresak 94-2005: Sak om evaluering utsettes til 

2009/2010. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 128-2008/2, strekpunkt 2 Informasjon fra adm. direktør til styret ad. 
pasienttransport i Nordland vedtok styret i Helse Nord RHF følgende: Administrasjonen bes 
om å utarbeide et sett av kvalifikasjonskriterier som kan brukes i anbudsprosesser. En skisse 
på slike kvalifikasjonskriterier legges frem for styret til diskusjon. 
 
 
STYRESAK 129-2008  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 10. oktober 2008 fra Helsetilsynet i Troms ad. rapport fra tilsyn med 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, rus og spesialpsykiatrisk klinikk, 
Nordlandsklinikken  

2. Rapport av 24. oktober 2008 fra farmasøytisk tilsyn ved Finnmarkskollektivet – utarbeidet 
av Farmasikompetanse AS  

3. Brev av 5. november 2008 fra Arbeidstilsynet med tilsynsrapport – God Vakt! 2008 ved 
Helse Finnmark HF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

4. Brev av 13. november 2008 fra tillitsvalgte ved Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF med tittel ”Kutt på UNN setter liv og helse i fare!” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
I forbindelse med punkt 4 ber styret om en tilbakemelding fra administrasjonen med en 
vurdering av situasjonen. 
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STYRESAK 130-2008  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 19. november 2008 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 3. desember 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 133-2008  STATUS TILTAK I HELSEFORETAKENE,  
 OPPFØLGING AV STYRESAK 120-2008  
 ØKONOMIRAPPORT NR. 10-2008 
 Sakspapirer legges frem ved møtestart. 
 

Møtedato: 16. desember 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 134-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 11-2008 
 Sakspapirer legges frem ved møtestart. 
 

Møtedato: 16. desember 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 135-2008  BUDSJETT 2009 – FORDELING AV TILSKUDD  
 TIL MEDISINERUTDANNINGEN 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 16. desember 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 136-2008  STATSBUDSJETT 2010 – INNSPILL 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 16. desember 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008 200800425-7  254 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Grete Åsvang, tlf. 75 51 29 48 
 

 

STYRESAK 137-2008  EVALUERING AV SYSTEM FOR LØPENDE 
 OVERVÅKING AV ARBEIDSMILJØET I  
 HELSE NORD 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Formål/sammendrag 
Helse Nord gjennomførte en pilotundersøkelse på kartlegging av arbeidsmiljøet i 
foretaksgruppen i 2006/2007. Intensjonen med pilotprosjektet var å teste ut et felles 
kartleggingsverktøy for løpende overvåking av arbeidsmiljø. 
 
Erfaringene fra pilotprosjektet er positive, og prosjektgruppa har vurdert det som aktuelt å 
innføre tilsvarende undersøkelse i fullskala. Direktørene i helseforetakene har gitt uttrykk for 
at de ønsker å innføre system for medarbeiderundersøkelse i helseforetakene.  
 
Prosjektet ble evaluert av 144 ledere (svar prosent på 56) og 290 ansatte (svar prosent på 30)1.  
 
Et viktig hovedfunn i evalueringen er at 86 % av lederne og 84 % av de ansatte sier ja til å 
gjennomføre en lignende kartlegging/undersøkelse på nytt om de får muligheten til det. 
 
Det er satt av kr 1 million i budsjettet for 2009 til å følge opp arbeidet. 
 
Medbestemmelse 
Evaluering av system for løpende overvåking av arbeidsmiljøet i Helse Nord ble drøftet med 
de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 2. desember 2008 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar erfaringene fra prosjektet og resultatene fra pilotprosjektet til etterretning.  
 
2. Partene er enige om at etablering av system for løpende overvåkning av det psykososiale 

arbeidsmiljøet i Helse Nord gjennomføres som prosjekt med planlagt oppstart første 
halvår i 2009.  Prosjektets arbeid skal bygge på evaluering, erfaringer og anbefalinger 
fra pilotprosjektet knyttet til system og organisatoriske forhold.   

 
3. Partene er enige om at det initieres en prosess med foretakene, de konserntillitsvalgte og 

konsernverneombud for konkretisering av prosjektorganisering og -gjennomføring.  
 

                                                 
1 Lav svarprosent skyldes datatekniske problemer, da Helse Nord IKT ikke kunne skaffe e-postadresser til alle 
ansatte som måtte legges inn i QuestBack. Sammenligning med lignede evaluering gjennomført i Helse Sør-Øst 
RHF viser samme resultat. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Administrerende direktør bes om å arbeide videre med og velge et system for løpende 

overvåking av arbeidsmiljøet i Helse Nord i tråd med saksfremstillingen. 
 
2. Adm. direktør bes om å initiere en prosess med foretakene, de konserntillitsvalgte og 

konsernverneombud for konkretisering av prosjektorganisering og -gjennomføring. 
 
 
Bodø, den 3. desember 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. Direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Lederevaluering II 

Medarbeider evaluering II 
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UTREDNING 
 
Bakgrunn 
Våre medarbeideres engasjement og kompetanse er vår viktigste ressurs. Forhold i 
arbeidsmiljøet har betydning for den enkelte arbeidstakers trivsel og produktivitet, og et dårlig 
arbeidsmiljø kan føre til nedsatt arbeidsevne og sykefravær. Langsiktig perspektiv med 
systematisk fokus på problemområder, og involvering av både ledere og ansatte i 
oppfølgingen av resultater er viktig.  
 
Vi mener det er en sammenheng mellom engasjerte medarbeidere som trives og er glad i 
jobben sin, og pasienttilfredshet. For at Helse Nord skal kunne gi de tjenester vi er satt til å 
forvalte for samfunnet på en best mulig måte, er vi avhengige av at våre medarbeidere og 
arbeidsgrupper fungerer optimalt. Helse Nord ønsker å ta dette på alvor og sørge for å ha gode 
systemer for utvikling av den enkelte medarbeider og arbeidsgruppen de tilhører, samt 
overvåking av deres arbeidsmiljøer.  
 
Arbeidstilsynet gjennomførte i 2005/2006 en landsdekkende kampanje: God vakt!  
Arbeidsmiljø i sykehus.  
 
Kampanjen God vakt hadde to hovedmål:  
 
1. Sykehusene skal ha fungerende HMS-systemer, og 
2. de skal organisere arbeidet slik at ansatte ikke utsettes for helseskadelige psykiske eller 

fysiske belastninger 
 
Samtlige foretak i Helse Nord fikk i pålegg å sikre at system for Helse-, miljø- og sikkerhet 
fungerer hensiktsmessig (med noe ulik ordlyd), herunder påpekte Arbeidstilsynet blant annet 
at system for løpende overvåking av arbeidsmiljøet var en mangel. 
 
Styret i Helse Nord vedtok i styresak 97-2007 Helhetlig strategi for helse, miljø og sikkerhet 
som overordnet rutine for foretaksgruppen. I styresaken ble følgende vedtatt:  
 
Det enkelte helseforetak skal årlig rapportere på HMS-aktivitet og resultat, i henhold til 
hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS, til eget styre og en samlet rapportering gjøres 
til styret for Helse Nord RHF. 

 
Medarbeiderundersøkelser er et viktig tiltak i forhold til flere av HMS-strategiens 
hovedområder – eksempelvis utarbeiding av handlingsplaner, arbeid med mobbing og 
trakassering og sykefraværsoppfølging.   
 
I styresak 61-2006 Sykefravær – analyse og tiltak ble medarbeiderundersøkelser foreslått som 
tiltak knyttet til sykefraværsoppfølging og økt fokus på arbeidsmiljøsituasjonen i Helse Nord.  
 
Også i styresak 111-2006 Arbeidstilsynets prosjektrapport – God vakt, arbeidsmiljø i sykehus 
ble medarbeiderundersøkelser foreslått som tiltak knyttet til oppfølgingen av Arbeidstilsynets 
kampanje God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus. I styresak 111-2006 står blant annet følgende:  
 
3.3.2 Medarbeidertilfredshetsmålinger 
Det er videre hensiktsmessig å etablere et system som kan reflektere tilstanden på individnivå 
vedrørende arbeidsmiljø, organisatoriske forhold og ledelse. Jamfør våre styringsdokumenter 
arbeider Helse Nord RHF for å få etablert gjennomgående medarbeidertilfredshetsmålinger i 
foretaksgruppen. Prosjektet er i pilotfasen og avhengig av utfallet i denne fasen kan et 
gjennomgående system være etablert i foretaksgruppen i løpet av 2007. 
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Gjennomgående medarbeidertilfredshetsmålinger vil gi helseforetakene og foretaksgruppen 
verdifull kunnskap om tilstanden på arbeidsmiljø- organisatoriske og ledelsesmessige 
områder både på enhetsnivå og aggregert nivå i helseforetakene og foretaksgruppen.  
Verktøyet er særlig egnet til ledelsesmessig oppfølging og utvikling av enhetslederne som i 
stor grad har det utøvende HMS ansvaret i foretakene.” 
 
I begge styresakene fremkommer det en erkjennelse av behov for lederkompetanse og 
lederutvikling innenfor personaloppfølgingsområdet og HMS-arbeidet spesielt, og en klar 
prioritering i forhold til løpende overvåking av arbeidsmiljøet i foretaksgruppen. 
 
Medarbeiderundersøkelser vurderes av STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) som et viktig 
verktøy for forbedringsarbeid. STAMI påpeker at forhold i arbeidsmiljøet har betydning for 
den enkelte arbeidstakers trivsel og produktivitet, og et dårlig arbeidsmiljø kan føre til nedsatt 
arbeidsevne og sykefravær. Langsiktig perspektiv med systematisk fokus på problemområder, 
og involvering av både ledere og ansatte i oppfølgingen av resultater er viktig. STAMI sine 
anbefalinger for fremgangsmåte for medarbeiderundersøkelser og oppfølging av disse 
samsvarer godt med den metoden Helse Nord har brukt i dette pilotprosjektet. 
 
Pilotprosjekt ”Kartlegging av arbeidsmiljø” 
Helse Nord besluttet å gjennomføre et pilotprosjekt i 2006/2007.  
 
Intensjonen med pilotprosjektet var å teste ut et felles kartleggingsverktøy som kartlegger 
følgende områder:  
 Ledelse 
 Utvikling 
 Teamwork 
 Rivalisering 
 Jobbtilfredshet 
 Medvirkning 
 Pasientorientering 
 Kvalitetsfokus 
 Sikkerhet og helse 
 Sykefravær  
 
Systematisk oppfølging av resultater gjennom arbeidsmiljødager og tiltaksarbeid forankret i 
enhetens virksomhetsplan ble vektlagt. 
 
Kostnadsrammen for pilotprosjektet var på kr. 250.000.- og ble dekket av Helse-Nord RHF. 
 
Helse-Nord RHF innhentet tilbud fra eksterne leverandører av kartleggingsmetoder/verktøy 
og valgte egnet leverandør i samarbeid med prosjektgruppen.  
 
Humetrica organisasjonsanalyse ble valgt som leverandør for pilotundersøkelsen. 
 
Prosjektgruppe 
 Åshild Nordnes, prosjekteier og organisasjonsdirektør Helse Nord RHF 
 Roar Skare, prosjektleder og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, UNN HF 
 Steinar Henning Vaag, organisasjonsrådgiver, Nordlandssykehuset HF 
 Nina Sjøvoll rådgiver Helse-Nord RHF/ personal- og organisasjonssjef Sykehusapotek 

Nord HF  
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 Grete Åsvang, hovedverneombud Universitetssykehuset Nord-Norge HF/rådgiver Helse 

Nord RHF 
 Janne Hole, konserntillitsvalgt SAN/ personalrådgiver Nordlandssykehuset HF 
 Tone Bjerknes, konsernverneombud Helse Nord RHF 
 
Prosjektleder har rapportert til organisasjonsdirektør Åshild J. Nordnes. 
 
Flere av medlemmene byttet jobb internt i Helse Nord underveis i pilotprosjektet og står 
derfor benevnt med to roller/arbeidssted. Selv om de byttet jobber ble de med videre i 
arbeidsgruppen til pilotprosjektet var gjennomført. 
 
Gjennomføring av pilotprosjektet 
Pilotprosjektet startet i oktober 2006. Kartleggingen ble gjennomført i flere perioder og 
pilotgruppen foretok forbedringer etter underveisevalueringer, for å forbedre 
gjennomføringen.  
 
Til sammen har 3203 ansatte i Helse Nord deltatt i piloten. Deltakerne er ansatte ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF(inkludert Harstad og Narvik), Helse Finnmark HF, 
Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF. 
 
Evaluering 
Evalueringen av prosjektet ble gjennomføret i januar 2008.  
 
Ved evalueringen ble blant annet kartleggingsmetode, leverandør og muligheten for å 
utarbeide eget kartleggingsverktøy og økonomi vurdert. Det ble videre tatt stilling til å 
gjennomføre arbeidsmiljøkartlegging som fullskala i hele Helse-Nord RHF. 
 
Prosjektet ble evaluert av 144 ledere (svarprosent på 56) og ansatte 290 (svarprosent på 30)2.  
 
Et viktig hovedfunn i evalueringen er at 86 % av lederne og 84 % av de ansatte sier ja til å 
gjennomføre en lignende kartlegging/undersøkelse på nytt om de får muligheten til det.  
 

    Ja (86,1 %)     Nei (13, 9%) 
 

                                                 
2 Lav svarprosent skyldes datatekniske problemer, da Helse Nord IKT ikke kunne skaffe e-postadresser til alle 
ansatte som måtte legges inn i QuestBack. Sammenligning med lignende evaluering gjennomført i Helse Sør-Øst 
RHF viser samme resultat. 
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Videre gir evalueringen av pilotundersøkelsen viktig informasjon om ytterligere 
forbedringsområder i planlegging og gjennomføring av eventuelt fremtidig 
innføringsprosjekt/fullskala undersøkelse.  
 
Evalueringen av pilotundersøkelsen vil, sammen med øvrig erfaring en har samlet i 
prosjektperioden, tas med og studeres nøye i eventuelt innføringsprosjekt/fullskala 
undersøkelse. 
 
I pilotundersøkelsen ble det gjennomført leder opplæring som ga følgende evaluering: 
 
Spørsmål: ”Lederopplæringen gjorde meg i stand til å presentere resultatene i avdelingen på 
en god måte”. Vurder påstandene under på en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt 
enig: 
 

 
 
Spørsmål: ”Den individuelle ledertilbakemeldingen gjorde meg i stand til å håndtere 
resultatene i det videre arbeidet i avdelingen på en bedre måte” Vurder påstandene under på 
en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig: 
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Spørsmål: ”Den individuelle ledertilbakemeldingen ga meg ny innsikt om meg i min 
lederrolle” 
 

 
 
Spørsmål: ”Har du presentert resultatene i din avdeling/enhet?” 

 

 
    Ja 83 %     Nei 17 % 
 
Dette resultatet betrakter pilotgruppen for å være for svakt og bør derfor forbedres. 
 
Evalueringen og erfaringene fra piloten gir noe støtte for at det ved evt. fullskala blir viktig å 
sørge for tilstrekkelige ressurser i foretakene til lederoppfølging, lederstøtte, tilgang til 
nødvendig kompetanse innenfor organisasjonsutvikling og systematisk HMS-arbeid. 
 
Fremtidig løsning for løpende overvåking av arbeidsmiljø i Helse Nord 
Erfaringene fra pilotprosjektet er positive, og prosjektgruppa har vurdert det som aktuelt å 
innføre tilsvarende undersøkelse i fullskala. I møte med sykehusdirektørene ga de utrykk for 
at de ønsker å innføre system for medarbeiderundersøkelse i sine sykehus.  
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Som oppfølging av pilotprosjektet har pilotgruppen undersøkt to alternative tilnærminger til 
system for medarbeiderundersøkelser/ løpende overvåking av arbeidsmiljøet i Helse Nord: 
 
Fortsette å kjøpe inn konsulenttjeneste fra eksternt konsulentfirma, som vi gjorde i 
pilotprosjektet  
Dette alternativet innebærer følgende: 
a. Konsulenten eier spørsmålene. Eventuelle endringer på spørsmål tilpasset egen drift må 

klareres med konsulentfirma. 
b. Årlig kostnad til ekstern konsulent ved gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse på 

inntil 12.000 medarbeidere  
c. Liste med navn og e-postadresser på ansatte må oppdateres i forkant av hver undersøkelse 

da konsulentens verktøy ikke er koblet til interne elektroniske administrasjonssystemer. 
d. Vi kan kjøre et gitt antall undersøkelser i året. 
e. Vi får et gitt antall rapporter på hver undersøkelse. 
 
 
Inngå samarbeid med Helse Sør-Øst om felles system/spørsmål for medarbeiderundersøkelser   
Prosjektleder i pilotundersøkelsen har vært med på et møte med prosjektgruppen for Helse-
Sør-Øst for å vurdere dette alternativet. Alternativet tar utgangspunkt i QPS Nordic3 i tillegg 
til analyser av tidligere spørreskjema benyttet av tidligere Helse Sør og Helse Øst. I tillegg vil 
lederspørsmålene bygge på Helsedepartementets krav til ledere i sykehus. 
 
Dette alternativet innebærer følgende: 
 
a. Eget spørreskjema 

Alternativet innebærer en utarbeidelse av eget spørreskjema som Helse Sør-Øst 
disponerer/eier. Helse Nord har mulighet til å knytte seg til dette prosjektet. Vi kan da dra 
nytte av deres erfaringer samt bidra i forbedringsarbeidet av kartleggingsverktøyet. I 
tillegg vil vi få et meget godt sammenligningsgrunnlag i forhold til egne resultater 
(normgruppe). Helse Sør-Øst startet implementering av denne undersøkelsen høsten 2008. 

 
b. Elektronisk verktøy  

For å sikre et godt verktøy/elektronisk løsning på system for løpende overvåking av 
arbeidsmiljøet må en vurdere alternativer i det videre arbeidet i saken. Helse Nord er 
forpliktet til å vurdere eventuelle løsninger vi har inngåtte rammeavtaler på før vi vurderer 
innkjøp av nye løsninger. 

 
Arbeidsgruppens anbefaling 
Erfaringene fra pilotprosjektet er positive, og prosjektgruppa har vurdert det som aktuelt å 
innføre tilsvarende undersøkelse i fullskala.  
 
Dette vil være i tråd med tidligere vedtak i styret i saker for oppfølging av sykefravær og 
arbeidsmiljø/HMS.  
 
For å lykkes med et godt arbeidsmiljøarbeid foreslås følgende strategi i forhold til systematisk 
overvåking av arbeidsmiljøet: 
 Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser/medarbeiderundersøkelser for hele 

foretaksgruppen (alle enheter), for å kunne avdekke både forbedringsområder og hva som 
fungerer bra på avdelingen. 

                                                 
3 QPS-Nordic er et spørreskjema om generelle psykiske og sosiale belastninger i arbeidslivet utviklet av Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt på vegne av Nordisk Ministerråd (STAMI, 2001). 
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 Målingene skal inkludere en totalpakke som ivaretar behovet for grundig forarbeid, 

effektiv gjennomføring av selve målingen og forpliktelse til at resultatene skal følges opp 
med tiltak på den enkelte avdeling. Tiltaksarbeidet vil inngå i avdelingens 
virksomhetsplan. 

 Et egnet verktøy for arbeidsmiljøundersøkelser/medarbeiderundersøkelse skal sikre 
løpende overvåking av arbeidsmiljøet.  

 Undersøkelsen skal primært kjøres årlig, og det vil være mulig for hvert enkelt HF å kjøre 
tilleggsundersøkelser etter behov. 

 Undersøkelsen skal være en del av den samlede oppfølgingen gjennom 
Oppdragsdokument til helseforetakene. 

 Undersøkelsen skal primært være et verktøy for utvikling av lokalt arbeidsmiljø og 
ledelse, og sekundært bidra med styringsinformasjon.  

 Resultatene skal være offentlig på aggregert nivå. 
 
Felles for begge alternativene er at det må opprettes prosjektstilling tilsvarende maks. en 
million kroner samt en prosjektgruppe som har i mandat og som sluttleveranse å utvikle en 
metoderekke bestående av:  
 
1. en felles medarbeiderundersøkelse for hele Helse Nord, og  
2. en ”verktøykasse” for ledere for oppfølging av undersøkelsen.  
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STYRESAK 138-2008  SENIORPOLITIKK I HELSE NORD  
 – ”VI TRENGER DEG OG DIN KOMPETANSE” 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er, på basis av en prosess med helseforetakene, å utarbeide en 
felles overordnet seniorpolitikk i Helse Nord. Et delmål i prosessen er en harmonisering av 
tiltakssida slik at politikken i regionen vil framstå som mer helhetlig. 
 
Arbeidet ble initiert av adm. direktør i Helse Nord RHF på bakgrunn av anbefaling fra 
direktørmøtet. 
 
Forslaget til en overordnet seniorpolitikk er utarbeidet med medvirkning fra foretakene og 
konserntillitsvalgte, og forankret i det regionale direktørmøte og personalsjefmøte. 
 
Medbestemmelse 
Seniorpolitikk i Helse Nord ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 2. desember 2008 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at en overordnet seniorpolitikk for Helse Nord har betydning for den 

livsfaseorienterte personalpolitikken i Helse Nord. Det forebyggende perspektivet i 
personalpolitikken må sikre at alle generelle arbeidsmiljøtiltak legger forholdene til rette 
for at arbeidstakerne kan og ønsker å stå lenge i arbeidslivet. 

 
2. Partene understreker betydningen av den videre oppfølgingen den overordnede 

seniorpolitikken får i det enkelte HF. Det må videre etableres systemer for gjennomføring, 
oppfølging og konsekvenser, og dette bør inngå i foretakenes lederopplæring.  

 
3. Partene vil særlig understreke behovet for holdningsskapende arbeid i forhold til 

seniorpolitikken, og at de jobbes aktivt for å implementere denne. 
 
4. Partene er enige om at attraksjonstiltak er nødvendig, og forslaget med ekstra fridager 

skal være retningsgivende for foretakene i Helse Nord.  
 
5. Partene er enige om å vurdere kartlegging av de lov- og avtalefestede rettighetene de 

ansatte har, omfanget, og hvordan disse blir ivaretatt i forbindelse med 
oppdragsdokumentet for 2009.  

 
6. Partene er enige om at det skal arbeides videre med utviklingen av en bærekraftig 

livsfaseorientert personalpolitikk i Helse Nord. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret vedtar den fremlagte seniorpolitikken for Helse Nord og ber helseforetakene 

utforme, styrebehandle og implementere lokal seniorpolitikk i tråd med denne.  
 
2. Attraksjonstiltakene med forslag om ekstra fridager skal være retningsgivende, og adm. 

direktør bes om å sørge for en samkjøring av tiltakene i regionen. 
 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at det rapporteres på innført seniorpolitikk for 2009 

gjennom årlig melding. Adm. direktør bes evaluere seniorpolitikken innen utgangen av 
2011. 

 
 
Bodø, den 3. desember 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. Direktør 
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UTREDNING 
 
Bakgrunn  
Formålet med denne saken er, på basis av en prosess med helseforetakene, å utarbeide en 
felles overordnet seniorpolitikk i Helse Nord.  
 
Et delmål i prosessen er en harmonisering av tiltakssida slik at politikken i regionen vil 
framstå som mer helhetlig. 
 
Arbeidet ble startet opp på bakgrunn av anbefaling fra det regionale direktørmøtet. Det ble 
opprettet en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner i hvert av foretakene samt 
konserntillitsvalgte. Arbeidsgruppen leverte en rapport til RHF-administrasjonen, og denne 
dannet grunnlaget for det videre arbeidet med seniorpolitikken. 
 
Her ble det lagt vekt på å utrede nærmere tiltak som øker fritiden og vil gjøre det mere 
vanskelig å bemanne virksomhetene på ubekvem arbeidstid. De økonomiske konsekvenser ble 
vurdert og det ble innhentet erfaringer fra andre om hvordan tilbøyeligheten til uttak av AFP-
ordninger påvirkes av evt. seniorpolitiske tiltak. Videre arbeid bestod i å sjekke ut 
attraksjonstiltakssiden av forslaget. De øvrige sidene skulle bestå slik arbeidsgruppen foreslo. 
Det framlagte forslaget er forankret mot helseforetakene. 
 
Seniorpolitikk i Helse Nord – ”Vi trenger deg og din kompetanse” 
 
Seniorpolitikk som del av den livsfaseorienterte personalpolitikken  
Dette seniorpolitiske dokumentet er underlagt Helse Nords overordnede personalpolitikk. 
Seniorpolitikk er et livsfaseperspektiv og er det første steget i det livsfaseperspektivet som vi 
ønsker at Helse Nords personalpolitikk skal bære preg av. Begrepet ”livsfase” viser til 
forestillingen om at vi beveger oss igjennom ulike faser i livet, og at hver fase medfører ulike 
behov, krav, begrensninger og muligheter.  
 
Seniorpolitikk tar utgangspunkt i at avslutningen på yrkeskarrieren i stor grad blir formet av 
det som skjer underveis i arbeidslivet.  
 
Livsfasepolitikken handler om å tilrettelegge arbeidssituasjonen best mulig og skape 
utviklingsmuligheter for ansatte i ulike livssituasjoner innenfor rammer en har muligheter til. 
Utfordringen blir å finne hvordan dagens kostnader til tidligpensjonering kan omdisponeres til 
gode/motiverende virkemidler uten at dette resulterer i merkostnader for helseforetakene. 
Livsfasepolitikken handler også om et godt arbeidsmiljø som inspirerer til å bli værende i 
jobb. Det gjelder å ha tro på medarbeidere og deres muligheter til å lære og utvikle seg i tråd 
med planlagte karriereløp. 
 
Tilpasning til den enkeltes livsfase må utvikles på den enkelte arbeidsplass i samspill mellom 
arbeidstaker, arbeidsgiver og virksomhetens strategier. Den gode dialogen mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker er et grunnleggende redskap i livsfaseorientert karriereløp og 
personalpolitikk. 
 
Seniorpolitikken er rettet mot arbeidstakere i andre halvdel av yrkeskarrieren. Om lag 32 % av 
arbeidsstokken i Helse Nord er i alderen 50 år og over. Grunnlaget for all seniorpolitikk er en 
holdning om at disse arbeidstakerne representerer en verdifull kompetanse som Helse Nord 
ønsker å vedlikeholde, utvikle og beholde så lenge som mulig. En bevisst seniorpolitikk 
handler først og fremst om å skape aksept i organisasjonen for å nyttiggjøre 
seniormedarbeideres kunnskap og erfaring, samtidig som seniormedarbeideren skal 
sikres mulighet for faglig fornyelse og utvikling. 
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Seniormedarbeideren er en arbeidstaker med lang fartstid og mye erfaring fra liv og yrkesliv. 
Sosial kompetanse, problemløsningskompetanse og modenhet er evner som i de fleste tilfeller 
øker med årene. Det samme gjelder erfaring, samarbeidsevne og realkompetanse.  
 
Seniorpolitikk 
Målsetting: Helse Nord skal være en fleksibel og livsløpsorientert arbeidsgiver som sikrer at 
arbeidstakerne kan stå i jobb så lenge som de ønsker! 
 
Målgruppen for seniorpolitikk kan defineres på følgende måte: 
 Midtveis – forebygging kan starte fra fylte 50 år, med utvikling og vedlikehold av 

kunnskap, alternative karriereveier og karrierevalg. 
 Seniorkarriere – seniortiltak fra fylte 55 år, med utvikling og vedlikehold av kunnskap, 

rådgivning og tilrettelagte fysiske oppgaver for arbeidstakere med helsemessige plager, 
men også med særlige oppdrag, mentoring og lignende. 

 Avvikling – overgang til pensjonstilværelse, fratredelse. 
 
Seniormedarbeidere er ingen ensartet gruppe. Ulike, individuelle ønsker og behov, basert på 
blant annet helsetilstand, fysisk og psykisk, må derfor tas hensyn til i utformingen av 
praktiske tiltak. Ulike behov for endring i arbeidsvilkår, stillingstype, arbeidstid og lignende 
må resultere i løsninger som i størst mulig grad tar hensyn til den enkeltes behov. På den 
andre siden forpliktes arbeidstakeren til å yte sitt beste for organisasjonen. Intensjonen er at 
avslutningen på en lang yrkeskarriere kan bli meningsfylt for begge parter.  
En viktig del av en god bedriftskultur er å jobbe med å fremme gode holdninger. Helse Nord 
ønsker seniorer som føler seg verdsatt og opplever at deres kompetanse blir verdsatt og 
ivaretatt. Dette vil vi bidra til gjennom å tilrettelegge for vedlikehold og overføring av 
seniorenes kompetanse samt individuell tilnærming/tiltak for den enkelte seniormedarbeider. 
Helse Nord skal utvikle ledere som er gode på seniorperspektivet både i personalplanlegging, 
kompetanseutvikling, medarbeidersamtale/utviklingssamtale, karriereplanlegging og lignende. 
Helse Nord skal være aktiv i planlegging av seniorkarrierer, og ønsker dermed å understøtte 
en holdning hvor man flytter fokus fra et arbeidsevneperspektiv til et kompetanseperspektiv. 
 
Personalpolitiske tiltak  
Tiltakene som benyttes skal rette seg mot ansatte i andre halvdel av yrkeskarrieren og basere 
seg på individuell vurdering av deres behov og helseforetakenes særskilte behov for å beholde 
arbeidskraft/kompetanse. Det er viktig med både ”gammel” og ”ny” kompetanse for å få til en 
optimal utvikling av virksomheten. Tiltak for seniorer er Helse Nords måte å synliggjøre 
ønsket om at flere skal stå lengre i arbeid. God seniorpolitikk handler om å verdsette, utvikle 
og stille krav til ansatte i de aktuelle aldersjikt, samtidig som man er fleksibel innenfor de 
muligheter som finnes.  
 
Tiltakene som skal implementeres må funderes på omfattende og grundig lederopplæring/-
oppfølging. Medvirkning av tillitsvalgte er en viktig og nødvendig faktor for 
holdningsskapende arbeid om livsfaseperspektiv og seniorpolitikk blant ansatte. Fokus på 
HMS-tiltak og godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø er viktige suksesskriterier sammen 
med informasjon og kommunikasjon. 
 
Medarbeiderkompetanse 
Kompetanseområdet i forhold til seniorkarrieren i en livsfaseorientert personalpolitikk dreier 
seg om tre ulike deler:  
 Sikre at den enkelte senior har den kompetanse de trenger for å ivareta sine 

arbeidsoppgaver – gamle som nye. 
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 Sikre kompetanseoverføring fra den enkelte senior til kolleger i avdelingen slik at 

verdifull kompetanse ikke forsvinner ut av foretakene når seniorene velger å gå av med 
pensjon. 

 Sikre at den enkelte senior er klar over sine muligheter og valg i forbindelse med 
seniorkarriere versus pensjon/delpensjon (AFP). 

 
 Tilbud 
 Individuell kartlegging av kompetanse 
 Forsinket karriereveiledning  
 Kartlegging av interesseområder 
 Valg av satsingsområde   
 Seniorkurs  
 
Tiltak for å nyttiggjøre seg seniorkompetansen 
 Opplæring og kurs 
 Etter- og videreutdanning 
 Hospitering  
 Fadderordning 
 Veiledning/ coaching  

 
Det er generelt viktig for alle arbeidstakere i helseforetakene å videreutvikle sin kompetanse. 
For seniorene kan dette bidra til at arbeidet tilrettelegges på en ny måte, og at man lærer seg 
nye teknikker og føler seg tryggere. Dette kan igjen føre til at den enkelte klarer å stå lengre i 
arbeid.  
 
En måte å gjøre dette på er gjennom å spisse arbeidsoppgavene og åpne for at den enkelte 
senior kan spesialisere seg innenfor et bestemt område. Det vil ofte være en fordel for den 
enkelte senior å kunne fokusere på færre oppgaver enn tidligere. Det kan samtidig være et 
stort pluss for avdelingen seniorene tilhører at en arbeidstaker spesialiserer seg innenfor et 
aktuelt område.  
 
De som kunne tenke seg det bør få muligheten til å drive mentoring, være fadder eller på 
andre måter drive kompetanseoverføring til yngre/nye kolleger. Dette innebærer at de må få 
opplæring i hvordan dette skal gjøres hvis de har behov for det. De som trenger det må få 
tilbud om veiledning/eller coaching i sin nye rolle. 
 
Det bør også være et tilbud om seniorkurs til alle seniorene som ønsker det, hvor de blant 
annet kan få informasjon om pensjonsrettigheter og muligheter. Da vil det være mulig å få 
hjelp til avklaring på bakgrunn av individuelle vurderinger, og den enkelte slipper å bruke tid 
å krefter på å sette seg inn i dette selv.  
 
Tilretteleggende tiltak 
 Kompetanseheving (Seniorene skal på lik linje med andre ansatte få mulighet til 

kompetansehevning og vedlikehold av kompetanse) 
 Mindre krevende arbeid (turnus, arbeidsoppgaver, tilrettelagte oppgaver) 
 Tilbakemeldinger (bli sett og hørt) 
 Veiledning (både gi og få veiledning) 
 Seniorseminar og kurs 
 Seniorene skal kunne ta ut delpensjon (AFP) 
 Milepælsamtale (medarbeidersamtale/utviklingssamtale)  
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Avdelingene må sammen med arbeidstakeren vurdere om det finnes muligheter for 
tilrettelegging som bidrar til at seniorene klarer å være i arbeid utover 62 år. Gruppen ønsker 
at tilrettelegging skal være et sentralt tema i medarbeidersamtalen/utviklingssamtalen 
(vedlegg 2). 
 
Lederopplæring  
Målsetting: Sikre at Helse Nords ledere er godt inne i personalpolitikken og de aktuelle 
tiltakene som medvirker til at ansatte beholder motivasjon og opprettholder kompetanse 
gjennom hele arbeidsforholdet samt at arbeidsgiver kan nyttiggjøre seg potensialet i 
seniormedarbeidernes seniorkarriereperiode. 
 
Kriterier for å lykkes 
 Bevisstgjøre lederen på at helseforetakene er kompetanseorganisasjoner - medarbeiderne 

er kapitalen i helseforetakene. For å gi best mulige resultater til beste for pasientene og 
samfunnet er det essensielt at våre medarbeidere er kompetente og motiverte. 

 Sikre utvikling og variasjon i arbeidet 
 Tilrettelegge for karriereutvikling  
 Gjøre det attraktivt for de ansatte å stå i jobb lengst mulig 
 Fokusere på livsfaseorientering i et arbeidsmarked preget av stor turnover 
 
Kostnader 
 Mange av de personalpolitiske tiltakene er i seg selv ikke kostnadskrevende, de bør inngå 

som en del av den ordinære personalpolitikken. 
 Lederopplæring vil kunne koste noe i form av reiser og opphold, men bør kunne gjøres 

bedriftsinternt, i forbindelse med øvrig lederopplæring og med egne krefter. 
 
Attraksjonstiltak 
Målsetting: Målet med attraksjonstiltak er å finne frem til et utvalg av incentiver som delvis 
kan kombineres i samarbeid mellom den ansatt og arbeidsgiver for å medvirke til at den 
enkelte ansatte fortsetter i jobb ut over 62 år. 
 
Det foreslås følgende attraksjonstiltak: 
 1 dag hver andre måned fra fylte 62 år 
 1 dag hver måned fra fylte 65 år 
 
Forutsetninger for uttak av fridager 
 Det forutsettes at det foreligger en årlig forpliktende avtale mellom arbeidsgiver og den 

enkelte arbeidstaker. 
 Fridagene skal tas ut tilpasset driften.  
 Fridagene kan samles opp, men det er ikke mulig å overføre dem til neste år. 
 Det gis ikke penger for ubenyttede fridager.  
 Denne fritiden beregnes forholdsmessig for deltidsansatte. 
 
Regional samordning av attraksjonstiltak 
De foreslåtte attraksjonstiltak skal være retningsgivende. Da det ikke er ønskelig med 
konkurranse mellom helseforetakene, bør attraksjonstiltak i regionen samkjøres. 
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Vedlegg 1 
 
Lederopplæring – Innhold 
 
Egen modul for Lederopplæring bør inneholde: 
 Medarbeidersamtale/utviklingssamtale og sluttintervju - informasjon og rollespill 

(vedlegg 2 og 3) 
 Kommunikasjonsregler med fokus på direkte og tydelig kommunikasjon for 

konfliktforebygging, og et bedre arbeidsmiljø generelt i avdelingen. 
 Bevisstgjøring omkring mulighetene som ligger i seniorene og deres kompetanse 

o Hvordan la dem beholde/gi dem interessante oppgaver 
o Anvende deres tause kunnskap – dele denne med andre 
o Seniorkarriere 

 Livsfaseperspektiv 
 Lederens betydning for ansattes motivasjon for å fortsette (like aktuelt uansett alder) 
 Betydningen av å få seniorene til å stå i jobb ut over 62 år, ressursperspektiv og 

kostnadsreduksjon (sparte AFP-utgifter, rekrutteringskostnader, ikke ny person inn i 
stillingen, turnoverbelastning/opplæringskostnader)  

 Bruk av kompetansekartlegging/kompetanseplanlegging/ kompetanseutvikling 
 Informasjon om pensjonsordning / pensjonsrettigheter  
 Lover og regler, særlig arbeidsmiljøloven og HMS-regler 
 Fysisk arbeidsmiljø: 

o Tilrettelegging av arbeidsplass 
o Tilrettelegging av arbeidstid 
o Belysning  
o Stol/bord  

 Kurs i løfteteknikk  
 Info om BHT og hva de kan hjelpe med 
 Psykososialt arbeidsmiljø: 

o Verdsette de ansatte for den innsatsen de gjør  
o Gi tilbakemelding på prestasjoner  
o Stille samme krav til seniorer som til andre i forhold til å holde seg oppdatert  

 Seniorfokus 
 Avslutningsmarkering 
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Vedlegg 2 
 
Medarbeider- /utviklingssamtalen 50+ som verktøy 
 
Medarbeider- /utviklingssamtalen 50+ er en samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. 
Hensikten med samtalen er å bli enige om en ønskelig jobbfremtid som er realistisk innenfor 
virksomheten rammer. 
 
Medarbeider- /utviklingssamtalen 50+ utfordrer medarbeideren til å: 
 Tydeliggjøre egne ønsker og behov 
 Vurdere egne rutiner og arbeidsvaner 
 Se etter muligheter til fornyelse, stimulans og (re)vitalisering av egne ressurser 
 Komme med forslag til egne utviklingsmuligheter og tiltak for å stimulere disse 
 Signalisere ansvar for egen situasjon 
 
Medarbeider- /utviklingssamtalen 50+ utfordrer arbeidsgiveren til å se og legge til rette for: 
 Utviklingsmuligheter 
 Gi signaler og tilbakemeldinger 
 Til å stille krav – til å vise romslighet 
 Til å redefinere jobbinnhold 
 Til å finne nye løsninger 
 Til å følge opp 
 
Det er ønskelig at samtalen gir rom for å: 
 Se yrkesaktivt liv som helhet og dermed trekke opp et langsiktig perspektiv 
 Ta opp livserfaringer og jobberfaringer på bred basis, slik at disse både kan vurderes i 

forhold til endringer i nåværende jobb og gjennomtenkning av evt. nye oppgaver. 
 Vurdere hvilke realistiske bidrag til endringer arbeidsgiver kan komme med 
 Stille seg åpen for ny (selv)erkjennelse som kan innebære alternativ karriere vei. 
 Innhente nye impulser, realisere tidligere ønsker og / eller trappe ned yrkesaktiviteten 
 Forberede seg til pensjonsalderen når tiden er inne for det. 
 
Momenter til Medarbeider- /utviklingssamtalen 50+: 
Medarbeiderens ressurser og interesser: 
 Er det interesse for å se langsiktig på jobben? 
 Hva er det som skaper engasjement, energi og overskudd? 
 Hva medarbeider selv opplever 
 Hva leder har erfart i forhold til medarbeider 
 Ønsker om kurs i faglig og personlig utvikling. 
 Hva er medarbeider tilfreds med, og hva kan vedkommende tenke seg annerledes: 
 Variasjon eller ensformighet i arbeidet 
 Læring og utvikling i arbeidet gjennom de oppgavene og kontaktene en har. 
 Innflytelse over eget arbeidsfelt 
 Meningsfull jobb eller uklar over hvor nyttig den er. 
 At en oppnår å være en del av et team 
 Er det faste, langsiktige rutinemessige oppgaver eller arbeidsområder en er inne i som det 

kan være ønskelig å løse opp i? 
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Analyse av fremtidsutsikter i jobben: 
 Hvordan ser omverden ut? (samfunn, teknologi, etc.) 
 Hvordan antar du at dette påvirker din jobb de neste 1-5 år 
 Har leder noen tanker om hvordan medarbeiderens potensial passer inn i bildet som 

danner seg av jobben fremover? 
 Medarbeiderens ønske om videre utvikling. 
 Oppgaver i dag og i morgen 
 Arbeidsmengde 
 Fordypning / spesialisering 
 Mer / mindre ansvar 
 Kompetanseutvikling (kurs, studier, hospitering, jobbrotasjon, utveksling) 
 
Andre behov for avklaring som: 
 Eventuelle nye jobbplaner 
 Muligheter for økt / redusert arbeidstid 
 Nedtrappingsplaner  
 Kombinasjon av arbeid og pensjon 
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Vedlegg 3 

Sluttsamtale 
Det skal gjennomføres sluttsamtale med alle medarbeidere i virksomheten som pensjoneres. I 
intervjuet bør følgende tema tas opp: 
 
 Satset arbeidsgiver på fortsatt karriereutvikling i seniorkarrieren?  
 Var oppgavene de siste 5 årene av karrieren utfordrende? 
 Hvordan trivdes medarbeideren på arbeidsplassen i seniorkarrieren? 
 Hva kunne arbeidsgiver gjort for å bedre seniorkarrieren din? 
 Hva kunne medarbeideren selv gjort for en bedre seniorkarriere? 
Ansvar for gjennomføring: Nærmeste leder. 
 
Spørreskjema for sluttsamtale 
1. Hadde du følelsen/fikk du signaler om at arbeidsgiveren satset på deg med fortsatt 
karriereutvikling i seniorkarrieren – snart pensjonist? 
Ja: Nei: 
 
2. Hvis du svarte ja på spørsmål 1 – på hvilken måte? Nevn om mulig noen eksempler. 
 
3. Hadde du utfordrende arbeidsoppgaver de siste 5 år av karrieren? 
Ja:  Nei: 
 
4. Fikk du muligheter for utfordrende arbeidsoppgaver i seniorkarrieren? 
Ja:  Nei: 
 
5. Hvis du svarte ja på spørsmål nr 4, kan du nevne noen av disse arbeidsoppgavene? 
 
6. Hvordan var seniorkarrieren med hensyn til trivsel med arbeidet og arbeidsplassen 
generelt?  
Tilfreds: Ganske tilfreds: Dårlig: 
 
7. Hva kunne arbeidsgiver ha gjort for en bedre seniorkarriere? 
 Muligheter for kompetanseutvikling 
 Flere utfordrende arbeidsoppgaver 
 Muligheter for jobbrotasjon 
 Gjennomført seniorsamtale for å planlegge de siste årene 
 Annet: 
Sett kryss for det som er din oppfatning (flere kryss mulig) 
 
8. Hva kunne du selv gjort for en bedre seniorkarriere? 
 Gitt signaler om at jeg fortsatt ønsket utfordrende oppgaver 
 Gitt signaler om at jeg fortsatt ønsket kompetanseutvikling 
 Gitt signaler om jobbrotasjon 
 Gitt signaler om alternativ karriere vei 
 Annet:  
Sett kryss for det som er din oppfatning (flere kryss mulig) 
 
9. Kunne arbeidsgiver gjort noe for å endre din beslutning om å slutte i jobben? 
Ja:        Nei: 
Hvis Ja på hvilken måte: 
 
Andre kommentarer:  
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Vedlegg 4 
 
Beregning av kostnader ved attraksjonstiltaket ekstra fritid 
 
Dersom økt fritid skulle tas ut som lønn eller ved at det tas inn vikar for all fritid viser  
beregningen en kostnad for alle foretakene på om lag 6,7 mill kroner i 2009 og 8,2 mill kroner 
i 2010. Årsaken til økningen fra 2009 til 2010 er både forventning om økt lønn og at antall 
ansatte i denne årsgruppen øker. Dette medfører også en betydelig økning i forventet AFP-
premie de neste årene. 
 
Beregning av kostnader til tiltaket er basert på følgende forutsetninger: 
 Årslønn kr 340 000 i 2009 
 Årslønn kr 350 000 i 2010 
 Kostnad pr 6 dager kr 10 000 (dvs. ikke korrigert for dyrere vikarer eller at det ikke tas inn 

vikar) 
 Beregning av samlet kostnad er foretatt ut fra uttaksgrad på 38 % 
 Beregning ut fra gjennomsnittlig uttak for årene 62-66 på 38 % (snitt fra KLP) 

o Ikke tatt hensyn til økt forventet uttaksprosent fremover (vil gi økt AFP-kostnad, men 
lavere tiltakskostnad) 

 
Ettersom ytelsen kun kan tas ut som ekstra fritid i samarbeid med arbeidsgiver, mener 
arbeidsgruppen at behovet for å ta inn vikarer kan reduseres kraftig. Den reelle kostnaden 
forventes derfor å bli betydelig lavere enn de beregnede kostnadene.  
 
Det vil også forventes at noen ansatte ikke vil binde seg opp til å fortsette i stillingen i avtale 
med arbeidsgiver og derfor ikke vil ta ut den ekstra fritiden. 
 
Viktige faktorer for å beregne kostnad som ikke er mulig å beregne eksakt per nå er: 
 Endring i pensjonsordningen knyttet til forliket 
 Endring i forventet AFP-uttak (avhengig av tiltak og andre faktorer som ikke henger 

sammen med dette) 
o Tiltaket blir dyrere hvis færre tar ut AFP, men dette vil medføre betydelig redusert 

AFP-premie (ca 200 000 pr ansatt) 
 Hvor mange vikarer som faktisk tas inn 
 
Samlet kostnad ved tiltaket er følgelig vanskelig å estimere konkret. Etter erfaring med 
tiltaket i noen år, og mer avklaringer knyttet til pensjonsforliket, bør disse kompensasjonene 
evalueres og eventuelt utvides eller endres. 
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Vedlegg 5  
 
Attraksjonstiltak som er innført hos andre inkludert arbeidsgruppens forslag 
 
 Fridager Kommentar Forutsetninger 

 
Helgelandssykehuset 12 ekstra fridager i 

året til de over 62 
år  

Innført som 
strakstiltak 

12 dager gjelder full 
stilling - deltid reduseres i 
forhold til stilling. 
Gis på bakgrunn av at det 
inngås avtale om fortsatt 
jobb i ett år av gangen.  

Sykehusapotek 
Nord 

55 år: 3 dager 
56 år: 6 dager 
57 år: 9 dager 
58 år: 12 dager 
59 år >: 15 dager 

Styrebehandlet og 
innført i 2005 
(26/05) 
 
 
(i tillegg til ekstra 
ferieuke fra 60 år)

Arbeidstakere som 
opprettholder 37,5 timers 
arbeidsuke kan ta ut 
følgende ekstra fridager 
per år 
 

Tromsø kommune 1 dag per måned 
fra 60 år 
 
(maks 11 dager per 
år) 

Innført 1. januar 
2007 

Kan ikke overføres til 
neste måned. Uttak 
tilpasses drift. 
Evt. vikarer må dekkes av 
enhetens egne budsjett. 

Sykehuset Telemark 3 dager fra 62 år 
5 dager fra 63 år 
7,5 dager fra 64 år  

Innført som 3-
årig prosjekt i 
samarbeid med 
NAV og KLP, 
startet i 2007.  
 
AFI skal evaluere 
prosjektet. 

 

Sykehuset Innlandet 1 uke fra 62 år 
2 uker fra 64 år 

Innført 1. januar 
2008 
 

 

Arbeidsgruppens 
forslag 

1 uke fra 62 år 
2 uker fra 64 år 

Ikke innført. 
 

Levert 27. juni 2008. 
Se vedlegg. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 139-2008  MILJØ- OG KLIMAOPPDRAGET 2008 TIL  
 SPESIALISTHELSETJENESTEN – RAPPORT  
 FRA ARBEIDSUTVALGET 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Bakgrunn 
I foretaksprotokollen til de regionale helseforetakene for 2008 ble disse pålagt å delta i et 
samarbeid med formål å kartlegge etablerte miljø- og klimatiltak i sektoren som kan ha 
overføringsverdi og å utrede mulige nye tiltak innenfor spesialisthelsetjenesten, jfr. pkt. 6.7.i 
foretaksprotokollen. Foretaksprotokollen satte frist til 1.oktober 2008 med å levere rapport til 
Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Vest RHF fikk i oppdrag å lede 
samarbeidsprosjektet. Arbeidet ble organisert med en arbeidsgruppe bestående av en 
representant fra hvert RHF samt et sekretariat. 
 
Rapport om miljø- og klimaoppdraget ble levert Helse- og omsorgsdepartementet innen 
fristen. Forut for dette ble rapporten behandlet i RHF-AD-møte som konkluderte med at det 
forberedes et prosjekt 2 som viderefører arbeidet som er beskrevet i rapporten. RHF-AD-møte 
har også forutsatt at rapporten legges frem for behandling i styrene i de regionale 
helseforetakene. 
 
Innholdet i Miljø- og klimarapporten kan grovt sett deles i 3: 
 
1. I samsvar med oppdraget beskrevet i foretaksprotokollen har prosjektet kartlagt etablerte 

miljø- og klimatiltak i sektoren ved å sende et spørreskjema til samtlige av landets 
helseforetak samt noen utvalgte private institusjoner, jfr. pkt. 3 i rapporten. Ved hjelp av 
skjemaet ble virksomhetene bedt om å beskrive miljø- og klimatiltak som var iverksatt 
innenfor de 4 miljøindikatorene i handlingsprogrammet ”Grønn Stat”: Avfall, energi, 
innkjøp og transport. Dessuten ble virksomhetene bedt om å beskrive hvordan ansvaret for 
miljø var organisert og hvilken kompetanse de hadde på området og om det var etablert 
ordning med tredjeparts miljøsertifisering. Til sammen 31 virksomheter returnerte utfylte 
skjema. Dette gir en svarprosent på ca 67. Et generelt inntrykk fra kartleggingen er at de 
fleste helseforetakene og private institusjonene ikke har iverksatt noe systematisk arbeid 
innenfor feltet miljø- og klimatiltak, men en del gode tiltak innenfor de 4 
satsingsområdene i ”Grønn Stat” er iverksatt. Flere av disse tiltakene har klar 
overføringsverdi til andre helseforetak og private institusjoner. 

 
2. I pkt. 4 i rapporten er det redegjort for miljø- og klimatiltak som har overføringsverdi. 

Disse tiltakene er nærmere beskrevet med henvisning til den virksomheten som har 
etablert tiltaket. Tiltakene som er beskrevet er inndelt i følgende kategorier: Organisering 
og kompetanseheving, lokale innkjøp, avfall, transport, energi og utslipp.  

 
Pkt.5 i rapporten inneholder en selvstendig redegjørelse for de sertifiseringsordninger som 
i dag eksisterer i markedet og en beskrivelse av de sertifiseringsordninger som pr. i dag er 
etablerte i enkelte helseforetak/sykehus. 
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3. Pkt. 6 i rapporten inneholder arbeidsgruppens anbefalinger. Innledningsvis i dette punktet 

understrekes at den overordnede målsettingen for spesialisthelsetjenesten innenfor dette 
området er å organisere den samlede innsatsen med miljø- og klimatiltak på en slik måte 
at man er i stand til å nå de nasjonale målene som ligger nedfelt i regjeringens 
klimamelding. 

 
En helhetlig tilnærming til de nasjonale miljø- og klimamålene krever at det organiseres og 
iverksettes tiltak på tvers av hele spesialisthelsetjenesten. Som et virkemiddel for å nå disse 
målene anbefaler arbeidsgruppen at det etableres et sentralt klimasekretariat organisert opp 
mot de 4 RHF-ene med definerte oppgaver.   
 
RHF-AD-møte konkluderer med at den samlede innsatsen for å nå de nasjonale miljø- og 
klimamålene organiseres som et prosjekt 2 som viderefører anbefalingene i rapporten. 
 
For øvrig inneholder pkt. 6 i rapporten følgende anbefalinger: 
 
 Anskaffelse av et felles system for miljøstyring og miljørapportering. 
 Utvikle felles miljøkrav og miljøstandarder på forespørsler som gjøres i markedet i 

forbindelse med innkjøp. HINAS må ha en sentral rolle i dette arbeidet. 
 Utvikle felles miljøkrav og miljøstandarder i forbindelse med planlegging og 

prosjektering av nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. 
 Etablere særskilt kompetanse på miljø- og klimaspørsmål i helseforetaksgruppen. 
 Arrangere årlig miljøkonferanse for spesialisthelsetjenesten. 
 Spørsmålet om miljøsertifisering av sykehus bør man tilnærme seg etter en trinnvis 

modell. 
 

Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser som følger av de foreslåtte 
tiltakene, vil anskaffelse av felles miljøstyringssystem for spesialisthelsetjenesten påføre 
kostnader og dessuten vil det påløpe noen kostnader forbundet med samarbeidsprosjektet i 
fase 2, som skal videreføre tiltakene som er foreslått i miljø- og klimarapporten. Adm. 
direktør vil ta høyde for disse kostnadene i budsjettet for 2009. 
 
Vurdering 
Med bakgrunn i oppdraget som Helse- og omsorgsdepartementet har gitt til de regionale 
helseforetakene med å utarbeide miljø- og klimarapporten, er det grunn til å regne med at 
slike tiltak vil bli nærmere omtalt i foretaksprotokollen til RHF-ene for 2009. Utfordringen for 
RHF-ene blir å organisere en samordnet innsats i forhold til de nasjonale mål og tiltak som 
allerede ligger i klimameldingen til regjeringen og som forventes ytterligere konkretisert i 
foretaksprotokollen til RHF-ene 2009. Konklusjonen til RHF-AD-møteti forbindelse med 
behandlingen av miljø- og klimarapporten 22.-september, hvor det ble besluttet å videreføre 
rapporten med et prosjekt 2, tar tak i hovedutfordringen med å organisere en samordnet 
innsats i forhold til nasjonale mål og tiltak. 
 
Adm. direktør tilrår at styret slutter seg til anbefalingene til tiltak nevnt i miljø- og 
klimarapporten. Videre tilrås at styret slutter seg til at Helse Nord RHF deltar i et 
prosjektsamarbeid med de øvrige RHF-ene for å videreføre arbeidet med tiltakene som er 
omhandlet i miljø- og klimarapporten. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til anbefalingene til tiltak nevnt i miljø- og 

klimarapporten. 
 
2. Helse Nord RHF skal delta i et prosjektsamarbeid med de øvrige RHF-ene for å videreføre 

arbeidet med tiltakene som er omhandlet i miljø- og klimarapporten. 
 
 
Bodø, den 3.desember 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Rapport: Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 
                Utdrag fra referat RHF AD-møte 22. september 2008 
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Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 
 
 

 
 
 
 
Rapport fra arbeidsgruppen 
 
September 2008 
 
 

Utkast 
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1. Sammendrag 
 
I foretaksprotokollen til de regionale helseforetakene for 2008 fikk Helse Vest RHF i oppdrag 
å lede et prosjekt som i samarbeid med de øvrige tre regionale helseforetakene skal kartlegge 
etablerte miljø- og klimatiltak i sektoren med overføringsverdi, og utrede mulige nye 
klimatiltak innenfor spesialisthelsetjenesten. 
 
Etter at Helse- og omsorgsdepartementet i møte med Helse Vest RHF 18. april utdypet 
oppdraget nærmere, organiserte man prosjektet med en arbeidsgruppe bestående av én 
representant fra hvert RHF og to tillitsvalgte samt et sekretariat. Rapport fra arbeidet skal 
leveres Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. oktober. Rapporten blir i samsvar med 
vanlig praksis i slike saker fremmet via AD-møtet for de regionale helseforetakene. 
 
Et spørreskjema om miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten ble utarbeidet og sendt til 
alle de regionale helseforetakene, alle helseforetak og sju private institusjoner. I alt 31 svar 
kom inn. 
 
Arbeidet med ytre miljø er i varierende grad ivaretatt i foretakene og i private institusjoner. Få 
har avsatt midler til dette arbeidet, og de fleste steder er arbeidet med ytre miljø ikke lagt til 
noen spesiell enhet. Ytre miljø omtales imidlertid i årsmeldingen til 30 av 
foretakene/institusjonene. Kongsvinger sykehus og Drift / teknisk divisjon i Helse Bergen HF 
er sertifisert etter ISO 14001-standarden. 
 
Kartleggingen viste at det i de fleste helseforetak og private institusjoner ikke har blitt gjort 
noe systematisk arbeid innenfor feltet miljø og klimatiltak, men en del gode tiltak innenfor 
alle de fire satsningsområdene i ”Grønn stat” er iverksatt. Flere av tiltakene som er iverksatt, 
har en klar overføringsverdi til andre helseforetak.  
 
Når det gjelder kompetanseheving og opplæring, er det i Helse Bergen HF utviklet et e-
læringskurs i ytre miljø. Kurset gir en generell opplæring i miljøkunnskap samt hvordan et 
sykehus påvirker ytre miljø, og hvilke tiltak vi kan iverksette for å redusere denne 
påvirkningen. Kurset er obligatorisk for verneombud og miljøkoordinatorer og for hele Drift / 
teknisk divisjon, som er sertifisert etter ISO 14001-standarden.  
 
Innenfor innkjøp er det blant annet i Helse Bergen HF laget en innkjøpsguide for miljøvennlig 
innkjøp. Guiden er ment for bruk i avdelinger som gjør eksterne innkjøp. Meningen er at en 
ved innkjøp skal få leverandøren til å svare på spørsmål om produktets miljøvennlighet, for 
deretter å kunne vurdere eventuell innkjøp. Innkjøpsguiden er nå under utprøving på utvalgte 
avdelinger. 
 
For å fremme en mest mulig miljøvennlig transport til og fra foretakene/institusjonene må en 
først kartlegge situasjonen og deretter iverksette tiltak. I Helse Bergen er det gjort en 
reisevaneundersøkelse blant ansatte. Tiltak for å få en mer miljøvennlig transport kan være 
flere arbeidsbusser, haiketorg, bedre forhold for sykkelparkering, kampanjer for å sykle og gå 
med premiering av beste avdeling, osv. Økt bruk av videokonferanse for å få ned antall 
flyreiser kan også være et godt tiltak som sparer miljøet, økonomien og tiden. 
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I flere helseforetak er det opprettet helsebusser for pasienter og samkjøring med taxi for 
pasienter. Dette sparer miljøet og gir økonomisk gevinst. 
 
For transport av varer vil det å etablere flere forsyningssenter, som de har gjort i Helse Sør- 
Øst, ha en effekt når det gjelder å redusere antall transporter. En reduserer antall 
vareleveringer til sykehusene ved at varene på sikt kommer fra ett sted, og reduserer omfanget 
av leveringer fra svært mange leverandører som bruker sine speditører. 
 
Når det gjelder energi, er det flere helseforetak/-institusjoner som gjennomfører enøk-tiltak og 
deltar i ENOVA-støttede prosjekter som vil redusere forbruket av energi. Enkle tiltak som 
kampanjer for å slå av lys og PC når en går fra kontoret, er iverksatt flere steder. 
 
Rapporten har følgende anbefalinger: 
 
Overordnet målsetting 
Den overordnede målsettingen for spesialisthelsetjenesten er å organisere den samlede 
innsatsen med miljø- og klimatiltak på en slik måte at man blir i stand til å nå de nasjonale 
målene som ligger nedfelt i regjeringens klimamelding. Hittil har arbeidet vær fragmentert og 
overlatt til hvordan det enkelte helseforetak selv har valgt å prioritere arbeidet. En helhetlig 
tilnærming til de nasjonale miljø- og klimamålene krever at det organiseres og iverksettes 
tiltak på tvers av hele spesialisthelsetjenesten. 
 
Etablering av sekretariat for miljø- og klimasaker i spesialisthelsetjenesten 
For å nå den overordnede målsettingen anbefales det at det for en tidsavgrenset periode 
etableres et sentralt miljøsekretariat som knyttes opp mot de fire regionale helseforetakene 
ved administrerende direktør, og som rapporterer til disse gjennom RHF/AD-møtet. 
Organisatorisk må miljøsekretariatet knyttes opp mot ett av RHF-ene og slik at vedkommende 
AD da får ansvaret for å fremme sakene for RHF/AD-møtet. Oppgavene til miljøsekretariatet 
vil være å fungere som rådgivende organ og idébank for de regionale helseforetakene i miljø- 
og klimaspørsmål, planlegge anskaffelse av felles IT-styringsverktøy for miljø- og 
klimarapportering, etablere formalisert samarbeid med relevante kompetanseinstitusjoner 
innenfor eiendomsforvaltning og byggprosjektering og sikre kompetansespredning på miljø- 
og klimatiltak. Dessuten anbefales det at klimasekretariatet får ansvar for å planlegge en årlig 
konferanse for spesialisthelsetjenesten der miljø- og klimaspørsmål blir satt på dagsordenen. 
 
Innkjøpsfunksjonen 
Når det gjelder innkjøpsfunksjonen, anbefales det at Hinas i kraft av den eierstyring selskapet 
er underlagt fra generalforsamling og styre, får i særskilt oppdrag å utvikle felles miljøkrav 
både for de felles anskaffelsene som selskapet forestår på vegne av alle helseforetakene, og 
for de anskaffelsene som helseforetakene gjør på egne vegner. Det må sørges for at Hinas 
styrker kompetansen sin med hensyn til miljø- og klimakrav knyttet til innkjøpsfunksjonen. 
 
Bygninger og energibruk 
Helseforetakene innehar i dag alle roller knyttet til bygningsmassen og opptrer som eier, 
bruker, forvalter og drifter i tillegg til å opptre som byggherre i byggeprosjekter. 
De regionale helseforetakene har i kraft av sin eierposisjon overfor helseforetakene med 
omfattende bygningsmasse en rolle og et ansvar for å stille miljøkrav. De regionale 
helseforetakene må legge inn overordnede rammer og parametre med hensyn til miljøkrav og 
påse at det blir etablert rutiner som sikrer at kravene blir ivaretatt både i tidlig 
prosjekteringsfase og i gjennomføringsfasen. Dette krever kompetanse på eiendom og 
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moderne miljø- og enøk-krav, jf. for øvrig pkt. 6.7. om miljø- og klimakompetanse i de 
regionale helseforetakene. 
 
Dessuten anbefales det at de regionale helseforetakene samordner søknadene om enøk-støtte 
til Enova. Dette fordi Enova i sin policy foretrekker søknader som omfatter store arealer. 
Dessuten har slik samordning flere synergieffekter med hensyn til gjennomføringen av enøk-
prosjektene. 
 
 
Kompetanse på miljø og klima 
Når det gjelder kompetanse på miljø- og klimaspørsmål i helsesektoren, foreslås det at man 
vurderer hvorvidt de regionale helseforetakene bør etablere særskilt fagkompetanse på miljø 
og klima i sin organisasjon for å bli bedre i stand til å utøve eierrollen med tilhørende 
koordineringsansvar for de samlede miljø- og klimautfordringene som påhviler sektoren. 
                                                                                                                                                                              
 
Anskaffelse av felles miljøstyringssystem 
Det anbefales at helseforetakene går til anskaffelse av et felles system for miljøstyring og 
miljørapportering. Ved bruk av slikt felles styringssystem oppnår man rapportering på felles 
miljøindikatorer, som igjen vil legge til rette for et ensartet system for miljøregnskap. 
 
Årlig miljøkonferanse for spesialisthelsetjenesten 
Det foreslås avholdt en årlig felles konferanse om miljø- og klimaspørsmål i helseforetakene. 
En årlig konferanse der man både fokuserer på arbeidet som er gjort, og resultatene som er 
oppnådd, og samtidig belyser aktuelle nye tiltak, vil være et viktig bidrag til å holde oppe 
interesse og motivasjon i et arbeid som strekker seg over en del tid. 
 
Miljøsertifisering 
Det er positivt at det allerede finnes sykehus og sykehusavdelinger som er miljøsertifiserte, og 
at det pågår arbeid med å forberede nye sertifiseringer. Men arbeidsgruppen anbefaler at man 
tilnærmer seg spørsmålet om eventuell obligatorisk sertifisering trinnvis, og at man i denne 
omgang overlater til det sentrale miljøsekretariatet å utrede dette spørsmålet nærmere. 
 
 

2. Bakgrunnen for miljø- og klimaprosjektet 
 
2.1.Oppdraget som er gitt i foretaksprotokollen til RHF-ene 
Miljø- og klimaoppdraget er formidlet i foretaksprotokollen til de regionale helseforetakene 
for 2008 i pkt. 6.7. Innledningsvis i pkt. 6.7. pekes det på helseforetakenes betydelige forbruk 
og det miljøansvaret som følger av dette. Det offentliges ansvar for å gå foran som ansvarlig 
forbruker som etterspør miljøvennlige varer og tjenester som er tilvirket etter høye etiske og 
sosiale standarder, fremheves. 
 
Videre i pkt. 6.7. er Helse Vest RHF bedt om å lede et nasjonalt arbeid for å kartlegge 
etablerte miljøtiltak i sektoren med overføringsverdi og å utrede mulige nye klimatiltak 
innenfor spesialisthelsetjenesten. I tilknytning til dette oppdraget er de regionale 
helseforetakene også bedt om å vurdere følgende: 

 Hvordan helseforetakenes felles ”innkjøpsmakt” kan medvirke til en god nasjonal 
klimapolitikk innenfor regelverket for offentlige innkjøp, blant annet innovasjon og 
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 Hvordan helseforetakene gjennom å stille krav til leverandører om sertifisering og 
eventuelt miljømerking kan medvirke til bedre ivaretakelse av miljøvern 

 Hvilken strategi helseforetakene bør velge i forhold til videre innføring av miljøledelse 
i helseforetakene, og eventuell bruk av tredjeparts sertifiseringer i helseforetakene 

 
Oppdraget som ble tildelt Helse Vest RHF i foretaksprotokollen, ble nærmere utdypet i eget 
møte mellom eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Vest RHF 18. april 
2008. 
 
Utover det oppdraget som spesifikt er angitt i foretaksprotokollen for 2008, og som er utdypet 
i nevnte møte, har arbeidsgruppen i sitt arbeid lagt til grunn de mål og føringer som ligger i 
klimameldingen til regjeringen, og de målsettinger og anbefalinger som ligger i det statlige 
handlingsprogrammet til ”Grønn stat”. 
 
I foretaksprotokollen er det bedt om at rapport fra arbeidet, inklusive økonomiske og 
administrative konsekvenser, blir sendt Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. oktober 
2008. 
 
2.2.Organiseringen av og arbeidet med miljøoppdraget 
Oppdraget har fått en enkel organisering med en arbeidsgruppe bestående av representanter 
fra de fire regionale helseforetakene samt to tillitsvalgte og et sekretariat bestående av to 
personer. Sammensetningen av arbeidsgruppen er slik: 
- Helge Bryne, viseadm.dir. Helse Vest RHF – leder av arbeidsgruppen 
- Tor Arne Haug, direktør forretn.utvikl. – Helse Nord RHF 
- Nils Arne Bjordal, seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF 
- Steinar Frydenlund, bygg- og eiendomsdirektør Helse Sør-Øst RHF 
- Eli Moldeklev, konserntillitsvalgt Helse Vest 
- Leif Johnsen, konsernhovedverneombud Helse Vest 
- Linda Eide, miljøleder Helse Bergen HF – sekretariatet 
- Åsmund Norheim, seniorrådgiver Helse Vest RHF – sekretariatet 
 
Det har vært avholdt tre møter i arbeidsgruppen i forbindelse med arbeidet. Arbeidsgruppen 
har også bistått Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til miljø- og klimakonferansen 
for spesialisthelsetjenesten som ble avholdt 29. august i år. 
 
Sekretariatet innledet i månedsskiftet april/mai kontakt med kompetanseinstitusjonen GRIP 
med tanke på å motta faglig bistand i arbeidet med rapporten. Da GRIP kort tid etterpå 
innstilte sin virksomhet, fant man at det av tidsmessige årsaker ikke var hensiktsmessig å 
innlede kontakt med andre kompetanseinstitusjoner på miljø- og klimaspørsmål. Arbeidet 
med rapporten har derfor blitt utført uten ekstern bistand. 
 

 

3. Kartleggingen 
 
3.1 Spørreskjemaet 
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På forsommeren 2008 ble det utarbeidet et spørreskjema om miljø- og klimatiltak i 
helseforetakene. Skjemaet hadde 21 spørsmål, og formålet med undersøkelsen var å få en 
oversikt over status for miljø og klimatiltak som er iverksatt i spesialisthelsetjenesten.  
 
Spørsmålene dreide seg om hvordan arbeidet med ytre miljø er organisert, og hvilke ressurser 
som er avsatt til dette arbeidet, de fire ”Grønn stat”-indikatorene (innkjøp, avfall, transport og 
energi). Det ble også stilt spørsmål knyttet til kompetanse og opplæring av ansatte når det 
gjelder helseforetakenes påvirkning på ytre miljø. Tiltak som er iverksatt for å redusere 
utslipp til jord, luft og vann, miljøvurdering ved nybygg og rehabilitering. Miljøsertifisering 
var også tema for spørsmål i undersøkelsen.  
 
Skjemaet var enkelt bygget opp med ja- og nei-avkryssing samt felt for utfyllende 
kommentarer angående ulike tiltak som er iverksatt. Skjemaet ble 19. juni sendt per e-post til 
alle de regionale helseforetakene og helseforetak i Norge, og til de sju største private 
sykehusene, med to ukers frist til å svare. Totalt er det kommet inn 31 svar på spørreskjemaet, 
noe som gir en svarprosent på 72.  
 
 
3.2 Resultatet – status generelt inntrykk 
”Grønn stat” skulle implementeres i all statlig virksomhet innen 2005, også i landets 
helseforetak/-institusjoner. På spørsmål om ”Grønn stat” er implementert i 
foretaket/institusjonen, svarer 13 av foretakene/institusjonene bekreftende på dette. 
Kartleggingen viser imidlertid at selv om ”Grønn stat” ikke er implementert i alle 
foretakene/institusjonene, så foregår det mange steder en del tiltak innenfor området ytre 
miljø, men bare i liten grad er det noe systematisk arbeid. 30 av 
helseforetakende/institusjonene svarer bekreftende på at arbeidet med ytre miljø er omhandlet 
i årsmeldingen. 
 
 
3.2.1 Organisering og ressurser 
I spørreskjemaet ble det stilt spørsmål om arbeidet med ytre miljø er lagt til en spesiell enhet, 
og om det var satt av ressurser til dette arbeidet. Elleve foretak/institusjoner svarer at det ikke 
er noen spesiell enhet som har dette ansvaret. Ved de resterende foretakene/institusjonene er 
ansvaret hos de fleste lagt til intern service-avdelingene.  
 
Ved Ullevål universitetssykehus HF har de laget en løsning med et miljøforum som ledes av 
kvalitetsdirektøren. I forumet sitter ledere på overordnet nivå som innenfor sine 
ansvarsområder dekker alle fire områdene i ”Grønn stat” (innkjøp, transport, avfall og energi). 
Arbeidsmiljøseksjonen er sekretariat for miljøforum ved foretaket. 
I Helse Bergen HF har de en miljøstyringsgruppe som ledes av administrerende direktør. 
Ellers i gruppen sitter nivå 2-ledere fra forskjellige divisjoner – hovedvernombudet og 
miljølederen sitter også i gruppen. Miljøstyringsgruppen sikrer at miljøarbeidet har forankring 
i ledelsen. Helse Bergen HF har to fulltidsansatte på ytre miljø-seksjonen som er lagt til Drift / 
teknisk divisjon Hospitaldrift. Det er opprettet en miljøfaggruppe med fagfolk innenfor de 
ulike ”Grønn stat”-områdene. Det er også lagt vekt på at miljøarbeidet skal nå helt ut i de 
ulike avdelingene, og det er oppnevnt miljøkoordinatorer på nesten alle avdelinger. Disse har 
et spesielt ansvar for å følge opp miljøarbeidet på sin avdeling.  
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Når det gjelder ressurser, svarer nesten samtlige at det ikke er avsatt spesielle økonomiske 
midler til arbeidet med ytre miljø. Helse Bergen HF har avsatt ressurser tilsvarende to årsverk 
på seksjon for ytre miljø.  
 
 
3.2.2 Kompetanse og opplæring 
Foretakene/institusjonene har i varierende grad satset på opplæring i ytre miljø og 
miljøledelse når det gjelder lederkurs og verneombudskurs. Foretakene/institusjonene som har 
svart at de har opplæring i ytre miljø, har i de fleste tilfeller opplæring i avfallshåndtering, 
håndtering av kjemikalier og energiforbruk. 
 
Enkelte foretak som Rikshospitalet HF og Helse Bergen HF har også opplæring i 
miljøledelse, foretakets miljøpolitikk og miljømål. Helse Bergen har utarbeidet et eget e-
læringskurs i ytre miljø som er obligatorisk for verneombud og miljøkoordinatorer. Ved 
Akershus universitetssykehus HF har de under planlegging en e-læringsmodul i miljøledelse 
som skal ta for seg temaene i ”Grønn stat”. Ved Sykehuset Buskerud HF inngår ”Grønn stat” 
som del av ansatt-/lederopplæringen. 
 
Enkelte av helseforetakene/institusjonene har gjennomført interne seminarer der miljørelaterte 
emner har vært tema. Ved Kongsvinger sykehus har det vært gjennomført 
introduksjonsprogram for nyansatte der miljøledelse er tema. St. Olavs hospital HF har 
gjennomført seminar innenfor temaet enøk. Helse Bergen HF har gjennomført seminar i 
samarbeid med Universitetet i Bergen med temaet miljøledelse. De har også gjennomført 
seminar innenfor temaet PVC og ftalater i medisinsk utstyr. Årlig holdes det i Helse 
Bergen HF seminar for miljøkoordinatorene med ulike miljørelaterte tema. 
 
Ved flere av de større helseforetakene har ansatte deltatt på ulike eksterne seminarer der ytre 
miljø har vært tema. Det har vært kurs i GRIP-regi, kjemikalieseminar, ulike enøk-seminarer 
og Clean med 2004 og Clean med 2006 (arrangert av Health Care Without Harm, som er en 
sammenslutning av 473 organisasjoner i mer enn 50 land som arbeider for å fremme helse ved 
å redusere forurensing fra helsesektoren). 
  
 
3.2.3 Innkjøp 
Helseforetakene kjøper årlig inn produkter for 16 milliarder kroner. Ytre miljø blir påvirket 
ved produksjon, transport, bruk og avhending av produktene. Innkjøp er derfor en meget 
viktig faktor når vi ser på miljøaspekter ved sykehusdriften. 
 
I alt 17 av foretakene/institusjonene svarer i kartleggingen at de aktivt etterspør miljømerkede 
produkter. Spesielt fremheves produkter som møbler, maling, renholdsprodukter og papir. Det 
er lite medisinske produkter som hittil er miljømerket. 22 av foretakene svarer at de 
miljømessige konsekvensene ved anskaffelser blir vurdert ved innkjøp. De fleste 
kommenterer at miljøhensyn blir tatt ved anbud på ulike produktgrupper.  
 
Av utstyr som er kjøpt inn som reduserer miljøbelastningen i forhold til tidligere 
utstyr/produkter som har vært i bruk, fremhever flere helseforetak ulikt utstyr til sortering og 
innhenting av avfallsfraksjoner, anskaffelse av mer miljøvennlige biler og overgang til digital 
billedbehandling. 
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Av annet utstyr som minsker belastningen på ytre miljø, bør vi nevne automatisk 
kloringsanlegg til rensing av basseng (Revmatismesykehuset, Lillehammer) og 
oppsamlingstanker for ulike kjemikalier (Nordlandssykehuset HF). Rikshospitalet HF har 
erstattet B5 reagens (kvikksølvholdig produkt) med B+ ved patologiklinikken og kjøpt inn 
fremføringsmaskin for preparater på patologiklinikken som har ført til kraftig nedgang i bruk 
av løsemidler som etanol, xylen og formaldehyd. 
 
 
3.2.4 Avfall 
Store mengder avfall genereres hver dag ved landets helseforetak/-institusjoner. Avfallet skal 
transporteres og resirkuleres, forbrennes eller lagres på deponi. I kartleggingen fremgår det at 
30 av helseforetakene/institusjonene har innført kildesortering og har fokus på å få ned 
mengden restavfall som ikke kan resirkuleres. Foretakene fremhever at de satser på 
kildesortering og utsortering av nye fraksjoner for å få ned restavfallet. 
 
I Helse Bergen HF har de bygget en miljøhall hvor alt avfallet transporteres inn, håndteres, 
delvis sorteres og lagres før videreforsendelse til mottaksstasjon. Nok plass og gode 
arbeidsforhold for de som håndterer avfallet, er viktig for å få til en god og forsvarlig 
håndtering av avfallet.  
 
Ved Universitetssykehuset i Nord Norge HF er det bygget en miljøstasjon for avfallet ved 
UNN Narvik, og det planlegges å bygge miljøstasjon ved UNN Åsgård.  
 
Flere av foretakene/institusjonene fremhever at det er viktig med holdningsskapende arbeid 
og kontinuerlig fokus på opplæring i riktig sortering, og at det må være så enkelt som mulig å 
sortere avfallet riktig – med andre ord god tilrettelegging. 
 
 
3.2.5 Transport 
Når det gjelder hvilke tiltak som er gjort i forhold til transporten til og fra 
helseforetakene/-institusjonene, ble det stilt tre spørsmål: 1) hva som gjøres for å redusere 
transporten av ansatte, 2) hva som gjøres for å redusere transporten av pasienter og pårørende, 
og 3) hva som gjøres for å redusere transporten av varer og tjenester. 
 
Når det gjelder transport av ansatte, svarer 21 av foretakene/institusjonen at de gjør tiltak for å 
øke miljøvennlig transport. Tilrettelegging for sykkel med sykkelstativ eller parkeringshus for 
sykler og gode dusj- og garderobeforhold er tiltak som er iverksatt ved flere foretak. Det 
nevnes også rabattavtale med NSB og buss for å få ansatte til å velge miljøvennlig 
kollektivtransport på reiser. 
 
Ved Sørlandet sykehus har de egen personalbuss. I Bergen går det fra flere bydeler 
arbeidsbusser til Haukeland universitetssykehus. Et annet virkemiddel for å øke miljøvennlig 
transport er å redusere antall parkeringsplasser for ansatte, som de har gjort ved St. Olavs 
hospital HF, eller avgiftsbelegge parkering for ansatte, som de gjør i blant annet Helse Bergen 
HF og ved Rikshospitalet HF. Spesielle parkeringsplasser med uttak for elbiler er også et 
tiltak som er iverksatt ved flere foretak. Ved Sykehusapoteket Nord HF har de hatt interne 
kampanjer med premiering for å gå eller sykle til jobben. 
 
I Helse Bergen HF har de kartlagt de ansattes reisevaner til og fra jobb. Kartleggingen skal 
resultere i tiltak for å få til en mer miljøvennlig transport av ansatte. Liknende 
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reiseundersøkelser planlegges ved Aker universitetssykehus HF og ved Akershus 
universitetssykehus HF. 
 
Når det gjelder transport av pasienter og pårørende, er det drift av helsebusser/helseekspresser 
og samkjøring ved bruk av taxi som utgjør hovedtiltakene som er igangsatt ved foretakene. 
Avgift på parkering ved sykehusene er et annet virkemiddel som nevnes av flere foretak.  
 
Det er færre foretak/institusjoner som har gjort tiltak for å øke miljøvennlig transport av varer 
og tjenester. I kartleggingen kommer det blant annet frem at enkelte foretak som Apotekene 
Vest HF velger togleveranser fremfor fly. I Helse Sør-Øst er sykehusene tilknyttet felles 
forsyningssenter. Det gir muligheter for å redusere antall vareleveringer til sykehusene ved at 
varene på sikt kommer fra ett sted, og det reduserer omfanget av leveringer fra svært mange 
leverandører som bruker sine speditører. 
 
 
3.2.6 Energi 
Kartleggingen av tiltak for å redusere energiforbruket viser at 27 av foretakene/institusjonene 
svarer at de gjør slike tiltak. Tiltak som nevnes, er montering av sparepærer og sparedusjer og 
nattsenking av temperatur. Holdningsskapende arbeid er viktig for å få ansatte til å slå av lys 
og datamaskiner når de går hjem. 
 
I Helse Bergen HF gjorde de en kartlegging av hvor mye strøm PC-ene brukte ved å stå på 
hele natten. Undersøkelsen viste at hvis alle PC-ene som kunne slås av om natten og i 
helgene, ble slått av, ville en kunne spare ca. 1 million kroner i året. Det står også mye 
unødvendig lys på om natten og i helgene som vil kunne gi ytterligere besparelser. 
 
En del foretak/institusjoner er tilknyttet fjernvarme som produserer fornybar energi. Flere 
foretak som Ullevål universitetssykehus HF, Aker universitetssykehus HF, Akershus 
universitetssykehus HF, St. Olavs hospital HF og Sykehuset Østfold HF er med i ENOVA-
støttede prosjekter som har som målsetting å redusere energiforbruket. 
 
Ved Blefjell sykehus HF har de satt i gang tiltak for å kutte ut oljefyring. Dette arbeidet er 
under prosjektering og forventes fullført innen utgangen av 2009. Sørlandet sykehus HF 
kommenterer at de har fjernet kjøletårn samt utfasing av kjølesentral. Helse Førde HF er med 
i et fjordvarmeprosjekt. Ved Kongsvinger sykehus har de installert maksimalvokter av 
energiforbruket som fungerer slik at den kobler ut unødvendige energikilder for å redusere 
strømtoppene. Resultatet er lavere belastning på strømnettet og lavere strømutgifter. De 
fremhever også at de velger energiøkonomiske tekniske og bygningsmessige løsninger ved 
rehabilitering og nybygg. 
 
 
3.2.7 Utslipp 
26 av foretakene/institusjonene har gjort tiltak for å redusere utslipp av miljøskadelige stoffer 
til jord, luft og vann. Flere av foretakene/institusjonene kommenterer at de har kuttet ut 
oljefyring. Fornybar fjernvarmeenergi blir brukt ved flere foretak. Fjerning av gamle 
nedgravde oljetanker er også tiltak som er gjort ved flere foretak. Innsamling av formalin, 
etanol og xylen er viktige tiltak som er satt i gang. 
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Rikshospitalet HF og Helse Bergen HF fremhever også at de har spesielt fokus på innsamling 
av flytende legemiddelrester som før gikk i avløp. Dessuten er olje- og fettutskillere med på å 
hindre utslipp til avløp. 
 
Sykehuset Østfold HF har risikovurdert sine utslipp og separerer stoffer som ikke skal slippe 
ut. Det er fokus på å minske bruken av kjemikalier og ha en mest mulig riktig håndtering av 
kjemikalieavfall. Avfallet sendes med andre ord til destruksjon. 
 
Helse Fonna HF og Helse Bergen HF nevner spesielt at de har en forsvarlig håndtering av 
PCB-avfall. 
 
Seks foretak svarer at de foretar målinger av utslipp. Rikshospitalet HF har det mest 
omfattende måleprogrammet med måling av CO2, SO2 og N2O. De måler også avløpsvannet 
på parametrene kvikksølv, organiske løsemidler og oljeforbindelser. De planlegger dessuten å 
måle på legemidler i løpet av 2008. Ved Akershus universitetssykehus HF vil de i løpet av 
høsten 2008 starte opp med automatisk prøvetaking av avløpsvannet. Hvilke parametre det 
skal tas prøve av, er ennå ikke avklart. I Helse Bergen HF måler de avløpsvannet sporadisk; 
store mengder kvikksølv i avløpsvannet fra en av bygningene førte til en kartlegging av hvor 
kvikksølvet kom ifra. Det viste seg at det kom ifra gamle vannlåser (kilden var mest 
sannsynlig knuste termometre). Samtlige gamle vannlåser i bygget ble skiftet ut. Utslipp til 
luft måles ved Sykehuset Innlandet (NOX og svovel) og i Helse Bergen HF. Seks av 
foretakene planlegger å gjøre CO2-regnskap hvor alle klimagassutslipp blir kartlagt, med 
forslag til tiltak for å redusere disse. 
 
 
3.2.8 Miljøsertifisering 
På spørsmål om foretaket har vurdert miljøsertifisering, svarer åtte foretak/institusjoner 
bekreftende. Haraldsplass sykehus har vurdert både Miljøfyrtårn og ISO 14001. Ved 
Sykehuset Innlandet er Kongsvinger sykehus sertifisert etter ISO 14001-standarden. Det er 
ved helseforetaket nedsatt en arbeidsgruppe som vil vurdere om også resten av Sykehuset 
Innlandet skal sertifiseres etter ISO 14001. Ved Sykehuset Buskerud HF er sertifisering 
vurdert, men ikke prioritert foreløpig. Sørlandet sykehus HF har vurdert å bli sertifisert etter 
Miljøfyrtårn. St. Olavs hospital HF har vurdert å bli sertifisert etter ISO 14001. Helse Bergen 
HF har sertifisert Drift / teknisk divisjon etter ISO 14001, og nå vurderes det om også Medisin 
service-divisjonen skal sertifiseres etter denne standarden. Akershus universitetssykehus HF 
kommenterer at miljøsertifisering bør være et felles prosjekt i regi av de regionale 
helseforetakene. 
 
 
3.2.9 Andre tiltak 
Ved Akershus universitetssykehus HF vil den nye varme-/kjølesentralen være basert på 
jordvarme/-kjøling med varmepumpe. 
Ved Helse Nord-Trøndelag HF har de innført papirfattig sykehus og utfasing av 
forbrenningsanlegg. 
 
 
4. Klima- og miljøtiltak med overføringsverdi 
 
Kartleggingen viser at det i de fleste helseforetakene/-institusjonene ikke er noe systematisk 
arbeid når det gjelder ytre miljø. Likevel er det gjennomført mange gode tiltak innenfor alle 
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de fire satsningsområdene i ”Grønn stat”. Mange av disse har overføringsverdi til andre 
helseforetak. 
 
 
4.1 Organisering og kompetanseheving 
For å få til et mest mulig systematisk arbeid med ytre miljø er det vesentlig hvordan dette 
arbeidet er organisert. Det er viktig å ha en forankring for arbeidet i ledelsen ved 
foretaket/institusjonen, samtidig som det er viktig å ha alle avdelinger med seg i arbeidet.  
 
I Helse Bergen HF har de løst dette ved å etablere en miljøstyringsgruppe som ledes av 
administrerende direktør. I gruppen sitter det tre klinikksjefer, driftssjef, miljøleder og 
hovedvernombud. Gruppen sikrer at miljøstyringssystemet er implementert, og prioriterer 
igangsetting av ulike miljøprosjekter. Gruppen videresender miljøsaker til vedtak ved 
foretaksledelsen og AMU.  
 
Det er etablert en miljøfaggruppe med fagpersoner innenfor ulike sider ved miljøarbeidet som 
innkjøp, avfall, transport og energi samt HMS. Denne gruppen fremmer saker for 
styringsgruppen og driver ulike miljøprosjekter. 
 
Ved hver avdeling er det oppnevnt en miljøkoordinator som skal sikre at miljøarbeidet følges 
opp ved den enkelte avdeling.  
 
I Helse Bergen HF har de etablert en egen seksjon for ytre miljø som er lagt til Drift / teknisk 
divisjon Hospitaldrift. Seksjonen har to medarbeidere som drifter miljøstyringssystemet, 
driver miljøopplæring, gjennomfører interne revisjoner, saksbehandler større miljøavvik og 
har kontakt med myndigheter i saker som gjelder ytre miljø. 
 
Denne organiseringen fører til at arbeidet med ytre miljø blir ivaretatt fra øverste ledelse, at 
ressurser er avsatt til å drive miljøstyringssystemet, og at miljøarbeidet blir ivaretatt på den 
enkelte avdeling gjennom miljøkoordinatoren. Dette fører igjen til at det er fokus på miljø i 
hele organisasjonen. 
 
Kunnskap om hvordan et helseforetak eller en helseinstitusjon påvirker ytre miljø, og hva som 
kan gjøres for å redusere påvirkningen mest mulig, er viktig for å motivere medarbeidere til å 
følge opp miljøpolitikk, miljømål, handlingsplan og rutiner som angår ytre miljø. 
 
Helse Bergen har drevet med systematisk kompetanseheving/-opplæring i flere år. Ytre miljø 
og miljøstyring er en del av HMS-kurs for ledere og verneombud. Det er også utviklet et e-
læringskurs i ytre miljø som tar cirka to timer å gjennomføre. Dette kurset er obligatorisk for 
alle i Drift / teknisk divisjon og alle miljøkoordinatorer og verneombud i hele Helse 
Bergen HF. Kurset er spesielt laget for Helse Bergen HF, men kan revideres til å gjelde alle 
helseforetak i Norge. 
 
I Helse Bergen HF har de også satset på å gjennomføre forskjellige miljøseminarer, noen i 
samarbeid med Universitetet i Bergen. Seminarene er ment for alle interesserte, men kanskje 
spesielt miljøkoordinatorer og ledere som har et særlig ansvar for miljøet på avdelingene. 
I samarbeid med Universitetet i Bergen markeres Verdens miljøverndag 5. juni hvert år, med 
foredrag, omvisning i miljøhallen og filmfremvisning. Markeringen er åpen for alle 
interesserte ved de to institusjonene. 
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4.2 Lokale innkjøp 
Under kartleggingen kommer det frem at miljøkrav settes ved anbud ved flere 
helseforetak/-institusjoner. Ved enkelte foretak/institusjoner vektes miljø med en viss prosent. 
Miljømerkede produkter er det også flertallet av helseforetakene som etterspør. Problemet 
med miljømerking er at det er veldig få medisinske produkter som per i dag er miljømerket. 
Produktene som er miljømerket, og som er mest aktuelle for helseforetak/-institusjoner i dag, 
er papir, vaskemidler og møbler. Flere og flere produkter vil etter hvert bli miljømerket med 
svanen eller EU-blomsten. Det er derfor viktig at helseforetakene/-institusjonene, som de 
store innkjøpere vi er, fortsetter å etterspørre miljømerkede varer eller varer som oppfyller 
kravene til miljømerket. 
 
I Helse Bergen HF har de utarbeidet en innkjøpsveileder som er ment for de som sitter ute i 
avdelingene og gjør innkjøp. Innkjøpsveilederen gjelder for medisinsk forbruksmateriell, 
forbruksartikler, laboratoriemateriell og teknisk utstyr. Veilederen tar for seg emballasje, 
produktets innhold, engangs-/flergangsprodukter, om produkter krever bruk av helse-
/miljøskadelige kjemikalier ved vedlikehold, HMS-datablad og om produktet er miljømerket. 
Spørsmålene i veilederen bes besvart av leverandør av produktet. Veilederen er foreløpig ute 
til utprøving på noen avdelinger i Helse Bergen HF. På bakgrunn av utprøvingen vil 
veilederen bli revidert og oversendt foretaksledelsen til godkjenning for bruk i hele 
helseforetaket. Veilederen vil være tilgjengelig både elektronisk og i papirformat.  
 
 
4.3 Avfall 
De aller fleste foretakene/institusjonene har innført kildesortering. Av kartleggingen går det 
frem at det sorteres i mange fraksjoner de flest stedene. Papir, plast, papp, trevirke, metall, 
matavfall, EE-produkter osv. sorteres ut og går til gjenvinning. Det spesielle sykehusavfallet, 
som cytostatika, patologisk avfall, smitteavfall og medisinavfall, sorteres også ut og går til 
forbrenning. 
 
For å få til en reduksjon av restavfallet, eller det avfallet som ikke sorteres, er det viktig å 
gjennomgå avfallet for å se om det er nye fraksjoner som kan sorteres ut. Spesielt viktig er det 
at det farlige avfallet ikke havner i restavfallet. Det må finnes gode skriftlige rutiner for alle 
typer farlig avfall.  
 
Viktig er det også med god opplæring av ansatte både når det gjelder farlig avfall og avfall 
som skal sorteres ut og gå til gjenvinning. Flere av helseforetakene kommenterer i 
kartleggingen at de har opplæring i avfallshåndtering på HMS-kursene for verneombud og 
ledere. 
 
I Helse Bergen HF har de hvert år seminar for miljøkoordinatorene. Tema som ofte tas opp på 
disse seminarene, er rutiner for avfallshåndtering. Miljøkoordinatoren skal informere og 
motivere sine medarbeidere til å følge opp blant annet avfallsrutinene og må derfor være 
oppdatert på gjeldende rutiner for foretaket. I e-læringskurset i Helse Bergen HF er det en 
egen modul om avfall og avfallsrutiner. Siden kurset er obligatorisk for verneombud og 
miljøkoordinatorer, blir disse oppdatert på disse rutinene og kan veilede sine medarbeidere.  
 
Det er laget to plakater i Helse Bergen HF for håndtering av vanlig avfall (sortering av 
fraksjoner) og farlig avfall. Meningen er at avdelingene skal henge disse plakatene opp på 
egnet sted (skyllerom). Plakatene er også tilgjengelige på ytre miljøs websider. Alle nyansatte 
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må få opplæring i hvordan avfallet skal sorteres, hensikten med dette og hva som kan skje om 
en ikke sorterer etter gjeldende rutiner.  
 
 
4.4 Transport 
Utslipp fra transport er en viktig kilde til luftforurensing fra helseforetakene/-institusjonene. 
Kartleggingen viste at det er igangsatt flere tiltak for å få en mer miljøvennlig transport av 
ansatte, pasienter, pårørende og varer til og fra institusjonene. For å få ansatte til å velge mest 
mulig miljøvennlig er det viktig at det blir lagt godt til rette for dette. 
 
I Helse Bergen HF har de gjennomført en reisevaneundersøkelse for ansatte. Hensikten er å få 
oversikt over situasjonen og komme med konkrete tiltak for å dreie transporten av ansatte 
over i mer miljøvennlig retning. Reisevaneundersøkelsen må kartlegge når folk skal på arbeid, 
hvilke strekninger de reiser, og hvordan de reiser i dag. Når vi kjenner reisemønsteret til de 
ansatte, er den neste oppgaven å gå i dialog med busselskaper for å få satt opp arbeidsbusser 
til riktig tidspunkt og fra de stedene medarbeiderne skal reise. 
 
I Bergen er det allerede flere arbeidsbusser som mange ansatte bruker. 
Reisevaneundersøkelsen vil også kunne danne grunnlag for å opprette et haiketorg: en 
database hvor det plottes inn hvorfra og når en reiser med egen bil, og i hvilken grad en har 
mulighet for å ta opp andre medarbeidere på veien til arbeidsstedet. Dette er ikke utprøvd i 
noe helseforetak så langt vi kan se, men med så mange medarbeidere som vi representerer, 
burde muligheten for å få opprettet et slikt haiketorg absolutt være til stede. For at det skal 
være attraktivt å delta i et haiketorg, kan en premiere deltakerne med garantert 
parkeringsplass eller lavere parkeringsavgift. 
 
Flere av helseforetakene/-institusjonene fremhever at de legger forholdene til rette for sykling 
til og fra arbeid. Det betyr at garderobe- og dusjmulighetene må være gode. Det må også være 
lagt til rette for sikker sykkelparkering. Det kan også med fordel være kampanjer for å sykle 
og gå til jobb, eller reise kollektivt, med egnet premiering for beste avdeling.  
 
Når det gjelder reiser i arbeidssammenheng, kan tog være et alternativ fremfor bil i en del 
områder. Flere foretak har ifølge kartleggingen inngått rabattavtaler med NSB. Satsing på 
videokonferanser er viktig. I mange tilfeller vil slike konferanser kunne gjøre flyreiser 
overflødige, og foretakene sparer dermed både miljøet, økonomien og tiden. For å få en god 
”videokonferansekultur” må forholdene legges til rette. Det må være enkelt å booke 
videorom, det må gis opplæring i bruk, og utstyret må være lett tilgjengelig. Premiering til 
den avdelingen som benytter videokonferanse mest, kan være et middel for å øke antallet 
videokonferanser. 
 
Det kan også med fordel lages en egen reisepolitikk for foretakene. Blant annet kan en før en 
bestiller flyreise, måtte svare på om denne kan erstattes av videokonferanse, og eventuelt 
hvorfor en likevel velger å bestille flyreise. 
 
Helsebusser/helseekspresser er utprøvd i flere helseforetak og er et godt tiltak for å øke 
miljøvennlig transport av pasienter til/fra sykehusene. Det samme er samkjøring med taxi, 
som også er utprøvd flere steder. 
 
Når det gjelder transport av varer, vil det å etablere flere forsyningssenter, som de har gjort i 
Helse Sør-Øst, ha en effekt når det gjelder å redusere antall transporter. En reduserer antall 
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vareleveringer til sykehusene ved at varene på sikt kommer fra ett sted, og reduserer omfanget 
av leveringer fra svært mange leverandører som bruker sine speditører. 
 
 
4.5 Energi 
Kartleggingen viste at flere helseforetak/-institusjoner enten utfaser oljekjelene eller bruker 
minst mulig olje til oppvarming. Fjernvarme er det flere sykehus som etter hvert er tilknyttet. 
Mange helseforetak deltar i ENOVA-støttede prosjekter som vil redusere energiforbruket med 
opp mot 10 prosent (Ullevål universitetssykehus HF).  
 
For å redusere energiforbruket har helseforetakene satt i gang både store og små tiltak. Aktiv 
energiledelse med kontinuerlig oversikt over forbruket er viktig for å kunne iverksette tiltak. 
Sentral styring både av temperatur og ventilasjon bidrar til at en kan senke temperatur og 
ventilasjon der det er hensiktsmessig, på kvelds-/nattestid og i helgene. 
 
Utskifting av lyspærer til sparepærer og montering av sparedusjer er det flere helseforetak 
som nevner i kartleggingen. Kampanjer og holdningsskapende arbeid for å slå av lys og PC 
når arbeidsdagen er slutt, er andre tiltak som kan bidra til å redusere energiforbruket. Her kan 
hver og en bidra positivt for miljøet og økonomien. 
 
I nye prosjekter er det viktig at en tenker energiforbruk, og at det tenkes alternativt for å 
redusere miljøbelastningen for fremtiden. De byggene vi bygger i dag, skal stå i lang tid. 
Energi er etter hvert blitt en knapphet, derfor må en finne gode løsninger for at nye bygg skal 
bruke mest mulig miljøvennlig energi og minst mulig annen energi. 
 
 
4.6 Utslipp 
Det er iverksatt flere gode tiltak for å redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og 
vann. Det er viktig at en måler utslippene som flere foretak gjør, for eksempel 
Rikshospitalet HF. Deretter er det viktig å gjøre risikovurdering av utslippene, som Sykehuset 
Østfold HF har gjort, og iverksette tiltak som for eksempel å samle opp xylen, etanol og 
formalin i tanker, fjerne gamle nedgravde oljetanker og samle inn flytende 
legemiddelrester (avfall). 
 
Når det gjelder PCB, som flere av foretakene nevner, finnes det ofte i gammel bygningsmasse 
og kan ved rehabilitering og riving komme på avveie. PCB kan blant annet finnes i maling og 
murpuss. Det er derfor viktig å kartlegge bygningsmassen for PCB og eventuelle andre 
miljøgifter. Dette kan med fordel legges inn i en database, slik at en har oversikt over hva som 
finnes av miljøgifter i de enkelte bygningene. En vil således kunne håndtere avfallet riktig når 
en vet hvilke miljøgifter som eventuelt er i bygget. Å lage et CO2-regnskap for foretakene vil 
synliggjøre hvilke utslipp vi har av klimagasser, og hvilke tiltak vi kan iverksette for å 
redusere disse. 
 
 
5. Miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten 
 
5.1 Sertifiseringsordninger 
Alle typer organisasjoner er i økende grad interessert i å oppnå og bevise en sunn 
miljøprestasjon ved å styre hvordan organisasjonens aktiviteter, produkter og tjenester 
påvirker miljøet i samsvar med sin miljøpolitikk og sine mål (NS EN ISO 14001-2004).  
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Det er viktig å ligge i forkant av en stadig strengere miljølovgivning, og det gir økonomiske 
fordeler i bruken av forebyggende strategier innenfor miljøområdet. Å redusere forurensing i 
etterkant har mange ganger vist seg å være svært kostbart både for bedriftene og for 
samfunnet. 
 
Ettersom folk blir mer bevisste på og opptatt av miljø, vil en positiv miljøprofilering av 
bedriften gi markedsmessige fordeler (Viddal, Hermansen & Nordberg 1997). Det er på alle 
måter positivt for ansatte i bedriften/organisasjonen at den opptrer miljøvennlig og arbeider 
systematisk med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet. Det vil aldri gi negativ omtale å 
ta miljøhensyn og opptre mest mulig miljøvennlig.  
 
For å ta denne utfordringen på alvor velger stadig flere å gå for en miljøsertifisering. Det 
finnes hovedsakelig tre aktuelle miljøsertifiseringsordninger: ISO 14001, EMAS og 
Miljøfyrtårn. 
Den mest kjente er ISO 14001-sertifiseringen, som er en internasjonal ordning. EMAS er en 
frivillig ordning for miljøregistrering av virksomheter innenfor EU. Miljøfyrtårn er en norsk 
sertifiseringsordning som er rettet både mot private og offentlige virksomheter. 
 
ISO 14001 er en standard for bedrifter og organisasjoner som vil bygge opp et 
miljøstyringssystem. En kartlegger hvilken miljøpåvirkning organisasjonen har, hvilke 
påvirkninger eller miljøaspekter som er av vesentlig betydning, og hvilke tiltak som kan 
iverksettes for å redusere påvirkningen. Det utformes en miljøpolitikk for organisasjonen og 
overordnede miljømål med et handlingsprogram for forbedring. Det innføres et 
styringssystem med prosedyrer og rapporteringsrutiner, og ansvar fordeles. Organisasjonen 
må arbeide kontinuerlig med å redusere sin egen miljøpåvirkning. For å bli sertifisert må en 
oppfylle krav i lover, forskrifter og eventuelle utslippstillatelser. ISO 14001 er en tredjeparts 
sertifiseringsordning. 
 
EMAS aksepterer en ISO 14001-sertifisering som et godkjent miljøstyringssystem, men 
krever i tillegg en offentliggjort årlig miljøredegjørelse. Denne skal godkjennes av en 
autorisert EMAS-kontrollør før bedriften kan registreres i EMAS-registeret, som er lagt til 
Brønnøysundregistrene. Miljøredegjørelsen må oppdateres og godkjennes årlig. EMAS krever 
full åpenhet om organisasjonens miljøpåvirkning og miljøarbeidet, mens ISO 14001 bare 
krever at miljøpolitikken blir offentliggjort. Miljøverndepartementet er hovedansvarlig for 
EMAS-ordningen i Norge, og det er Statens forurensningstilsyn som er utøvende organ. 
Godkjente miljøkontrollører står for kontroll og tilsyn av bedriftene. 
 
Miljøfyrtårn er et norsk offentlig sertifikat. Virksomheter går gjennom en miljøanalyse og må 
deretter oppfylle definerte bransjekrav før det søkes om sertifisering. Hensikten med 
Miljøfyrtårn er å heve miljøprestasjonen i så mange private små og mellomstore bedrifter og 
offentlige virksomheter som mulig. I privat sektor markedsføres Miljøfyrtårn mot alle små og 
mellomstore bedrifter innenfor industri, transport, handel og service.  
 
 
5.2 Erfaringer fra helseforetak i Norge 
Kartleggingen viste at det kun er Kongsvinger sykehus og Helse Bergen som per i dag er 
miljøsertifisert. St. Olavs hospital har foreløpig kun vurdert ISO 14001-sertifisering, og 
Sørlandet sykehus har så langt vurdert å bli sertifisert etter Miljøfyrtårn. 
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5.2.1 Kongsvinger sykehus 
Utgangspunktet for at arbeidet ble igangsatt ved Sykehuset Innlandet – Kongsvinger, var at 
Kongsvinger sykehus i 2002 ble sertifisert i henhold til ISO 9001. Dette var et godt 
utgangspunkt å bygge videre på, og det var et sterkere fokus på internkontroll i forhold til 
miljøkrav, blant annet i internkontrollforskriften HMS. Med et helhetlig ISO 9001-basert 
kvalitetssystem fra tidligere var det lett å integrere ISO 14001 (internkontrollkrav/-prinsipper 
var ivaretatt). 
Med ISO 14001 fikk en kartlagt risikomomenter innenfor forurensning/avfall og økt 
bevissthet hos ansatte og ledere på dette feltet. 
 
Det ble en bevisstgjøring omkring avviksbehandling som gir en systematikk i oppfølging av 
det som ikke fungerer. Det ble større aktivitet og engasjement i avfallskomiteen, som ble 
omdefinert til miljøstyringskomité. Det ble også større grad av kobling opp mot andre 
temaområder som var satt i system, som smittevern, innkjøp og internkontrollelementer 
(avvikshåndtering, internrevisjon/samsvarsvurdering og risikovurdering/risikostyring). 
Videre opplevde en bevissthet og økt motivasjon knyttet til energiforbruk (inkl. 
vannforbruk/varmtvannskostnader), særlig når man så at dette var god økonomi som frigjorde 
ressurser til fordel for direkte pasientbehandling. Tilsvarende gjelder for avfallssortering ved 
at god sortering gir lavere kostnader. 
 
ISO 14001 gir også økt ledelsesengasjement gjennom oppfølging i ”Ledelsens 
gjennomgåelse” og oppfølging av kvalitetsmål (og miljømål). 
Det ble etter hvert også en forventning fra de ansatte om å gjøre noe mer enn det som var gjort 
til da på arbeidsplassen, da de var vant til større krav/forventninger om kildesortering fra den 
private renovatøren hjemme. Begrepet ”orden i eget hus”, som ble brukt internt i forbindelse 
med ISO 9001-sertifiseringen, var blitt et positivt slagord som de ansatte hadde forventninger 
til også på arbeidsplassen. 
 
En viss lunken holdning var det nok i visse miljøer innledningsvis. Det var ingen direkte 
motkrefter, men det ble stilt spørsmål om ressursbruken og kostnadene. Dette har avtatt, 
særlig når det dokumenteres at dette faktisk er god økonomi som frigjør kostnader som kan 
brukes til klinisk virksomhet (kjerneaktiviteter). 
 
Det er viktig å ha noen som er pådrivere og motivatorer, og det gis fortløpende informasjon 
og påminnelser internt om effekt/betydning. 
 
Ved Kongsvinger sykehus har ikke transportelementet så langt blitt vektlagt noe særlig. Det 
kan ha noe å gjøre med at de ikke har brukt ”Grønn stat” i særlig grad. Når det gjelder 
transport, er Kongsvinger sykehus et kompakt sykehus med begrensede 
interntransportavstander. Dette vil være en naturlig videre satsning, gjerne kombinert og sett i 
sammenheng med andre målsettinger/utfordringer, som stimulering til økt aktivitet for 
ansatte, sykkelaksjoner, begrenset tilgang på P-plasser, dialog med busselskaper om å tilpasse 
rutetider, bruk av videokonferanser (Sykehuset Innlandet har her et stort potensial med sine 
lange avstander og mange virksomhetssteder). 
 
 
5.2.2 Helse Bergen HF 
Helse Bergen HF har helt siden 1992 arbeidet aktiv med å få på plass gode rutiner for 
avfallshåndtering, med utstrakt grad av kildesortering og resirkulering av avfallet. En egen 
avfallsgruppe ble nedsatt som jobbet med denne problemstillingen. Etter hvert som et godt 
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system kom på plass, så en behovet for å utvide arbeidet til avfallsgruppen til også å gjelde 
andre typer miljøtiltak i sykehuset. Avfallsgruppen gikk over til å bli miljøgruppen på 
Haukeland universitetssykehus.  
 
I 1999 ble det fattet vedtak om at Haukeland universitetssykehus skulle arbeide mot en 
sertifisering etter ISO 14001-standarden. Det ble ansatt en miljøleder som skulle lede dette 
arbeidet, i 2000. 
 
Det ble utarbeidet et miljøstyringssystem som tilfredsstilte ISO 14001-standarden, og det ble 
vedtatt at det skulle være opp til den enkelte divisjon om de ville gå for en sertifisering. 
 
Drift / teknisk divisjon med sine ca. 900 ansatte ble i 2003 den første divisjonen som ble 
sertifisert – og resertifisert i 2007. Per i dag har vi vedtak på at Medisin service-divisjonen 
ønsker å gå for en sertifisering når det nye laboratoriebygget står ferdig i 2009. Selv om det 
foreløpig kun er én divisjon som er sertifisert, gjelder utarbeidet miljøpolitikk, miljømål, 
handlingsplan og prosedyrer og rutiner for hele Helse Bergen HF. Det å innføre et 
miljøstyringssystem har gjort at det er blitt et ekstra fokus på miljøarbeidet i organisasjonen. 
 
Å jobbe på et miljøvennlig sykehus som kontinuerlig arbeider med å redusere sin 
miljøpåvirkning blir ansett som positivt for medarbeiderne. Alle ønsker å være mest mulig 
miljøvennlige bare forholdene blir lagt til rette. Vi opplever et stort engasjement blant de 
ansatte når det gjelder miljøarbeidet. Over 1000 personer har så langt tatt e-læringskurset i 
ytre miljø, og seminarer og kurs som blir holdt, er godt besøkte. Sertifikatet henger høyt og 
blir benyttet som et konkurransefortrinn for eksempel for kjøkkenet. Det å ta miljø på alvor og 
la en tredjepart komme inn og se oss i kortene gir dessuten positive signaler til våre 
omgivelser og samarbeidspartnere.  
 
Ingen medier vil omtale gode miljøtiltak negativt. Snarere tvert imot – en vil fremstå som en 
seriøs aktør når en arbeider systematisk med å bedre sin miljøprestasjon. Å satse på miljø gir 
også økonomiske besparelser som kan brukes på andre tiltak i organisasjonen.  
 
Ved siden av ISO 14001 har Helse Bergen HF satset mye på å implementere ”Grønn stat”, 
noe som var forholdsvis enkelt når vi først hadde innført ISO 14001. Tiltak for å nå miljømål 
innenfor de fire indikatorene energi, transport, avfall og innkjøp vil alle gi økonomiske 
besparelser samtidig som de reduserer påvirkningen på miljøet. Økt bevisstgjøring rundt 
energiforbruket har ført til reduksjon i energiforbruket og økonomiske besparelser. Økt fokus 
på avfallssortering har ført til reduserte renovasjonskostnader. Økt fokus på miljøvennlig 
transport med flere videokonferanser/telefonmøter vil føre til reduserte kostnader og spart tid.  
 
 

6. Arbeidsgruppens anbefalinger 
6.1. Overordnet målsetting 
Arbeidsgruppen mener at den overordnede målsettingen for spesialisthelsetjenesten er å 
organisere den samlede innsatsen med miljø- og klimatiltak på en slik måte at man er i stand 
til å nå de nasjonale målene som ligger nedfelt i regjeringens klimamelding. Arbeidet hittil har 
vært fragmentert og knyttet opp mot de valg og prioriteringer som det enkelte helseforetak 
selv har gjort. Spesialisthelsetjenesten som sektor har derfor ikke vært i stand til å ta ut det 
potensialet for samordning og synergi som ligger i den helhetlige organiseringen. 
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En helhetlig tilnærming til de nasjonale miljø- og klimamålene krever at det organiseres og 
iverksettes tiltak på tvers av hele spesialisthelsetjenesten. Som et viktig første skritt i denne 
retningen anbefaler arbeidsgruppen at Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksprotokollen 
til de regionale helseforetakene for 2009 instruerer om at det etableres en tverregional enhet 
for miljø- og klimatiltak i helseforetakene. Organisering, rolle og oppgaver for en slik enhet 
omtales nærmere nedenfor under pkt. 5.2. 
 
 
6.2. Etablering av sekretariat for miljø- og klimasaker i spesialisthelsetjenesten 
Arbeidsgruppen anbefaler at miljø- og klimasekretariatet organiseres opp mot de fire 
regionale helseforetakene ved de respektive administrerende direktørene. Drøfting og 
behandling av saker som miljø- og klimasekretariatet befatter seg med, vil da naturlig skje i 
AD-møtet for de regionale helseforetakene. 
 
Sekretariatet bør knyttes opp til ett av de fire regionale helseforetakene for å sikre en formell 
organisatorisk forankring. Adm.dir. i vedkommende regionale helseforetak vil da rapportere 
inn og fremme sakene fra sekretariatet for de øvrige RHF-direktørene gjennom RHF/AD-
møtet. 
 
Etableringen av miljø- og klimasekretariat bør avgrenses til en tidsperiode på to år. 
Sekretariatet bør bemannes med minimum to personer hvor kompetansen er både miljøfaglig 
og organisatorisk i forhold til spesialisthelsetjenesten med helseforetak og tilhørende sykehus. 
Arbeidsgruppen mener at denne kompetansen best kan hentes fra helseforetakene, og 
anbefaler at disse personene blir frigjort fra sine ordinære arbeidsoppgaver for en avgrenset 
periode. 
 
Finansieringen av sekretariatet bør skje etter den fordelingsnøkkelen som er avtalt mellom de 
regionale helseforetakene i forbindelse med slike etableringer. 
 
Når det gjelder rolle og oppgaver til miljøsekretariatet, ser man for seg følgende: 

 Være et rådgivende organ for de regionale helseforetakene i miljø- og klimaspørsmål 
(dette omfatter både faglige og organisatoriske spørsmål knyttet til miljø- og 
klimatiltak innenfor spesialisthelsetjenesten) 

 Planlegge anskaffelse av felles IT-styringsverktøy for miljø- og klimarapportering, jf. 
pkt. 5.3 

 Fungere som idébank i forhold til miljø- og klimatiltak i helseforetakene 
 Etablere formalisert samarbeid med relevante kompetanseinstitusjoner innenfor 

eiendomsforvaltning, FDVU og byggprosjektering for å sikre kompetansespredning på 
klima og miljøtiltak i spesialisthelsetjenesten 

 Ta ansvar for å planlegge en årlig konferanse for helseforetakene, eventuelt sammen 
med Helse- og omsorgsdepartementet, der miljø- og klimaspørsmål blir satt på 
dagsordenen 

 
 
6.3. Ensartet miljøstyringssystem 
Miljøkartleggingen som er foretatt blant helseforetakene, har avdekket at miljø- og 
klimaarbeidet i helseforetakene hittil har vært preget av manglende struktur og systematikk, 
og at det er store variasjoner mellom helseforetakene i prioriteringen av miljøtiltak. For å 
oppnå bedre styring og samordning av miljøtiltak som settes i verk, og for å skaffe bedre 
oversikt over effekten av slike tiltak, bør helseforetakene gå til anskaffelse av et felles system 
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for miljøstyring og -rapportering. Ved bruk av et slikt felles styringssystem vil man kunne 
rapportere på felles miljøindikatorer, som igjen vil legge til rette for et ensartet system for 
miljøregnskap. 
 
6.4. Årlig miljøkonferanse for spesialisthelsetjenesten 
Arbeidsgruppen foreslår at de regionale helseforetakene, gjerne i samarbeid med Helse- og 
omsorgsdepartementet, inviterer helseforetakene til en årlig konferanse om miljø- og 
klimaspørsmål i helseforetakene. Programmet bør utarbeides i samarbeid med 
miljøsekretariatet, jf. pkt. 5.2. om oppgavene til miljøsekretariatet. 
 
Arbeidet med å nå miljø- og klimamålene strekker seg over tid. I den fasen av miljøarbeidet 
som man nå befinner seg, er det viktig å holde et kontinuerlig fokus på temaet for å 
opprettholde interessen og motivasjonen for videre arbeid. En årlig konferanse hvor man blant 
annet fokuserer på resultatene som har blitt oppnådd, og samtidig belyser nye aktuelle tiltak, 
vil være et verdifullt bidrag i så måte. 
 
6.5. Miljøkrav i forbindelse med innkjøp 
Innkjøpsfunksjonen er et prioritert område innenfor hele den statlige sektoren når det gjelder 
miljø- og klimamål. Handlingsplanen for offentlige innkjøp 2008–2010 setter konkrete 
miljøkrav for en rekke produktgrupper. Helsetjenestens samlede innkjøpsmakt legger til rette 
for å drive planlagt leverandørutvikling med hensyn til hvilke produkter og egenskaper ved 
produkter man etterspør i markedet. Men en planlagt og styrt leverandørutvikling forutsetter 
at spesialisthelsetjenesten opptrer samlet. 
 
Hinas har som felles innkjøpssentral for helseforetakene en sentral rolle med hensyn til å 
utvikle felles krav og standarder på forespørsler som gjøres i markedet. Arbeidsgruppen 
anbefaler at Hinas, i kraft av den eierstyring som virksomheten er underlagt fra sitt styre og 
sin generalforsamling, får i særskilt oppdrag å utvikle felles miljøkrav både for de felles 
anskaffelsene som Hinas forestår på vegne av alle helseforetakene, og for de anskaffelsene 
som helseforetakene gjør på egne vegner. Denne utvidede rollen for Hinas vil kreve en 
styrking av både kompetanse og ressurser. Arbeidsgruppen anbefaler at RHF-direktørene som 
generalforsamling i Hinas spiller denne utfordringen inn for styret til selskapet. 
 
6.6. Bygninger og energibruk 
Helseforetakene innehar i dag alle rollene knyttet til eiendomsmassen. Det innebærer at 
helseforetakene selv opptrer i rollene som eier, bruker, forvalter og drifter av bygningsmassen 
til spesialisthelsetjenesten. Dessuten står helseforetakene selv som byggherre både for nybygg 
og rehabilitering. 
 
De regionale helseforetakene har i kraft av sin eierposisjon i forhold til helseforetakene med 
omfattende bygningsmasse en rolle og et ansvar for å stille miljøkrav. De regionale 
helseforetakene må legge inn overordnede rammer og parametre med hensyn til miljøkrav og 
påse at det blir etablert rutiner som sikrer at kravene blir ivaretatt både i tidlig 
prosjekteringsfase og i gjennomføringsfasen. Før et byggeprosjekt blir lagt ut i markedet, må 
det sikres at alle relevante miljøkrav er ivaretatt. Dette forutsetter at de regionale 
helseforetakene har kompetanse på området, jf. også pkt. 6.7. 
 
For øvrig anbefaler arbeidsgruppen at de regionale helseforetakene i større grad søker å 
samordne søknader om støtte til tiltak for energiøkonomisering som fremmes overfor Enova. 
Policyen for å yte slik støtte er at søknaden bør omfatte større arealer eller større prosjekter. 
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Helse Vest i samarbeid med Helse Sør-Øst har god erfaring med å samordne søknader til 
Enova. Da oppnår man også synergieffekt med tanke på felles kompetanseheving og felles 
prosjektstyring. 
 
Arbeidsgruppen anbefaler at det sentrale miljøsekretariatet viderefører utfordringene som 
knytter seg til bygninger og energibruk. 
 
 
6.7 Krav til miljø- og klimakompetanse 
Arbeidsgruppen foreslår dessuten at det vurderes hvorvidt de regionale helseforetakene bør 
etablere særskilt kompetanse på miljø og klima i organisasjonen sin, på samme måte som man 
allerede har etablert særskilt kompetanse for innkjøpsfunksjonen og eiendomsfunksjonen. 
Miljø- og klimautfordringen knytter seg til en rekke funksjoner som utøves i 
helseforetaksgruppen, og de regionale helseforetakene har som eier av helseforetakene en 
koordinerende rolle også med hensyn til de samlede klimautfordringene. En forutsetning for å 
håndtere denne rollen på en god og effektiv måte er at man også har kompetanse på området. 
Et alternativ til å etablere særskilt kompetanse på klima og miljø i det regionale helseforetaket 
er at man har slik særskilt kompetanse i helseforetaksgruppen for øvrig som det regionale 
helseforetaket kan trekke på i sin koordinerende rolle. 
 
6.8. Miljøsertifisering 
Det finnes i dag sykehus og sykehusavdelinger som er sertifiserte etter ISO 14001-standarden, 
og dette har man gode erfaringer med. For det første oppnår man en ryddig og systematisk 
oppbygging av internkontrollen innenfor det området som er sertifisert. Dessuten oppnår man 
kontinuerlig oppfølging og utvikling innenfor dette området i kraft av de revisjoner som 
sertifiseringen innebærer. 
 
Arbeidsgruppen mener at det er positivt at helseforetak og sykehus av eget tiltak følger opp 
med ytterligere sertifisering av sykehus og sykehusavdelinger. Men arbeidsgruppen anbefaler 
at man tilnærmer seg spørsmålet om eventuell obligatorisk sertifisering trinnvis. Derfor 
anbefaler man i denne omgang at det overlates til det sentrale miljøsekretariatet som vi 
foreslår etablert, å utrede spørsmålet videre. 
 
6.9. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser som følge av tiltakene som 
arbeidsgruppen anbefaler, er det kostnader knyttet til etablering og drift av miljøsekretariatet 
og kostnader knyttet til anskaffelse av et felles miljørapporterings-/miljøstyringssystem som 
er aktuelt. Her foreslår arbeidsgruppen at kostnadene fordeles i samsvar med den praksis som 
allerede er etablert for fordeling av slike felleskostnader mellom de regionale helseforetakene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referanser 
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Vedlegg 1 Tabell over foretak som har svart på kartleggingsskjema 
 
Helse Nord RHF 
Helgelandsykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF 
Universitetssykehuset I Nord Norge HF 
Helse Finnmark HF 
Sykehusapoteket Nord HF 
 
Helse Midt Norge RHF 
Rusbehandling Midt-Norge HF 
Helse Sunnmøre HF 
Helse Nord Trøndelag HF 
St. Olavs hospital HF 
Helse Nordmøre og Romsdal 
 
Helse Sør-Øst RHF 
Rikshospitalet HF 
Sykehuset i Vestfold HF 
Ullevål universitetssykehus HF 
Sykehuset Østfold HF 
Aker universitetssykehus HF 
Akershus universitetssykehus HF 
Sykehuset Innlandet HF 
Sykehuset Buskerud HF 
Psykiatrien i Vestfold HF 
Blefjell sykehus HF 
Sørlandet sykehus HF 
 
Helse Vest RHF 
Helse Stavanger HF 
Helse Fonna HF 
Helse Førde HF 
Helse Bergen HF 
Apotekene Vest HF 
 
Private sykehus 
Revmatismesykehuset, Lillehammer 
Lovisenberg diakonale sykehus 
Haraldsplass sykehus 
Sykehuspartner 
Diakonhjemmets sykehus 
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Vedlegg 2 Kartleggingsskjema: 
 

Kartlegging av miljø- og klimatiltak i helseforetakene 
 
Helse Vest RHF er bedt av Helse og Omsorgsdepartementet om å lede et nasjonalt arbeid for 
å kartlegge etablerte miljøtiltak i sektoren med overføringsverdi, og å utrede mulige nye 
klimatiltak innenfor spesialisthelsetjenesten.  
 
Dette spørreskjema er et ledd i arbeidet med kartlegging av miljø og klimatiltak i 
helsesektoren. Gjennom spørreundersøkelsen ønsker vi å få en oversikt over alle små og store 
miljø og klimatiltak som gjøres rundt om i helseforetakene.  
(Med miljø menes her: omgivelser for en organisasjons virksomhet, inklusive luft, vann, jord, 
naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker, og deres innbyrdes forbindelse) 
 
Helseforetak: _________________________________________________ 
 
 
Organisering 
1. Er arbeidet med ytre miljø og miljøledelse lagt til en spesiell enhet i helseforetaket? 
Enhet: _________________________________________________ 
 
Grønn stat 
2. Er grønn stat eller annen miljøledelse implementert i helseforetaket? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja, Kommenter: _________________________________________________ 
 

Årsmelding 
3. Er miljøarbeidet omhandlet i årsmeldingen? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja, kommenter: _________________________________________________ 

 
Innkjøp 
4. Blir de miljømessige konsekvensene av anskaffelser vurdert ved innkjøp? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja, kommenter: _________________________________________________ 

 
5. Har dere anskaffet utstyr/produkter som reduserer miljøbelastningen fra helseforetaket i 
forhold til tidligere utstyr/produkter dere har benyttet? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja, gi noen eksempler: _________________________________________________ 

 
6. Blir miljømerka produkter etterspurt ved innkjøp? 

 Ja     Nei  

 Kommenter: _________________________________________________ 
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Avfall 
7. Har foretaket innført kildesortering av avfallet? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja, hvilke fraksjoner sorterer dere i: 
_________________________________________________ 

 
 

 
 
8. Gjør helseforetaket tiltak for å redusere restavfallsmengden eller den totale 
avfallsmengden? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja, kommenter: _________________________________________________ 

 
Transport 
9. Gjør helseforetaket tiltak for å øke miljøvennlig transport av ansatte til og fra jobb og på 
jobbreiser? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja, kommenter: _________________________________________________ 

 
10. Gjør helseforetaket tiltak for å øke miljøvennlig transport av pasienter og pårørende? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja, kommenter: _________________________________________________ 
 

11. Gjør helseforetaket tiltak for å øke miljøvennlig transport av varer og tjenester? 
 Ja     Nei  

 Hvis ja, kommenter: _________________________________________________ 

 
Energi 
12. Hva var det totale energiforbruket i helseforetaket i 2007? 
 kwh: _________________________________________________ 
 

13. Hvor stor andel av energiforbruket i helseforetaket utgjorde olje og gass i 2007? 
 kwh: _________________________________________________ 
 

14. Gjør helseforetaket tiltak for å redusere energiforbruket? 
 Ja     Nei  

 Hvis ja, kommenter: _________________________________________________ 

 
 

Ressurser 
15. Er det satt av midler til arbeid med ytre miljø?  

 Ja     Nei  

 Hvis ja, Kommenter: _________________________________________________ 

 
 
Kompetanse og opplæring 
16. Inngår ytre miljø i opplæring på verneombudskurs eller lederkurs? 
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 Ja     Nei  

 Hvis ja, hvilke emner gjennomgås: 
_________________________________________________ 

 
17. Har helseforetaket arrangert seminar eller kurs der ytre miljø er tema? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja, hvilke emner: _________________________________________________ 

 
18. Har noen i helseforetaket deltatt på seminar eller kurs som omhandler ytre miljø? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja gi noen eksempler: _________________________________________________ 

 
 

 
 
 
Utslipp 
19. Gjør helseforetaket noen tiltak for å redusere miljøskadelige utslipp til jord, vann og luft? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja, hvilke tiltak: _________________________________________________ 
 

 
20. Måler dere utslipp til vann og luft? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja, hvilke parametre: _________________________________________________ 

 
21. Er det gjort eller planlagt å gjøre CO2 regnskap for helseforetaket? 
Hvis ja, kommenter: _________________________________________________ 

 
Bygg 
22. Blir miljøvurderinger gjort ved ny bygg og rehabilitering av bygg? 

 Ja     Nei  

 Hvis ja, hvilke miljøvurderinger: 
_________________________________________________ 

 
Miljøsertifisering 

23. Er miljøsertifisering vurdert i helseforetaket? 
 Ja     Nei  

 Hvis ja, hvilken sertifisering: 
_________________________________________________ 

 
Annet 
21. Har helseforetaket gjort andre miljø- og klimatiltak? 

 Ja     Nei  

 
 Hvis ja, Kommenter: _________________________________________________ 

 

 25

Kontaktperson ved foretaket for eventuelle oppfølgende spørsmål (navn, telefon og e- post): 
 
 

_________________________________________________ 
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Notat: Miljø- og klimaoppdraget 2008 til spesialisthelsetjenesten. 
Saksbehandler: Åsmund Norheim. 
 
RHF-ADmøtet behandlet rapporten fra arbeidsgruppen på møtet 22. september og 
konkluderte med at rapporten oversendes HOD i.h.t. plan og at det utarbeides felles styresak. 
Dessuten konkluderte møtet med at arbeidsgruppen kommer tilbake med et ”prosjekt 2”  med 
mandat og beskrivelse av prosjektet. 
 
Vedlagt følger utkast til mal for felles styresak samt kopi av brevet som er sendt HOD i 
forbindelse med tilbakerapporteringen av miljø- og klimaoppdraget. 
 
Forøvrig kan opplyses at Helse Vest har startet forberedelsene med et prosjektdirektiv for 
”prosjekt 2” i samsvar med RHF-ADmøtet sin konklusjon i møtet 22. september og tar sikte 
på å forelegge dette for neste RHF-ADmøte.  
 

side 71



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 140-2008  NYTT MEDLEM OG NYE VARAMEDLEMMER I    
                                        REGIONALT BRUKERUTVALG 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Formål/sammendrag 
Medlemmer og varamedlemmer til Regionalt brukerutvalg for perioden 2008 – 2010 ble 
oppnevnt i styremøte, den 12. mars 2008, ref. styresak 22-2008 Oppnevning av Regionalt 
brukerutvalg for perioden 2008 – 2010. 
 
I etterkant av oppnevning har medlem Anna M. Solli, FFO Finnmark trukket seg, og medlem 
Svein Haug, SAFO har gått bort. 
 
Varamedlemmene Ragnvald Mortensen, FFO Nordland og Ernly Eriksen SAFO rykker da 
opp som faste medlemmer i Regionalt brukerutvalg. Dette betyr at det må oppnevnes to nye 
varamedlemmer henholdsvis fra FFO og SAFO. 
 
Norges Blindeforbund har i november 2008 gått ut av SAFO og er tatt opp i FFO. Dette betyr 
at medlem Halgeir Holthe går ut av Regionalt brukerutvalg, og at det må oppnevnes et nytt 
medlem fra SAFO 
 
SAFO består av Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og 
Foreningen Norges Døvblinde. Organisasjonene er enige om å foreslå Randi Nesje, Bodø som 
fast medlem og Åse Gabrielsen som nytt 1. varamedlem i Regionalt brukerutvalg. 
 
FFO, funksjonshemmedes fellesorganisasjon, er en paraplyorganisasjon for flere 
medlemsorganisasjoner. Organisasjonene er enige om å foreslå Else Marie Nyby, Alta som 
nytt 1. varamedlem. 
 
Vurdering 
Henvendelse om oppnevning har vært rettet kun til SAFO og FFO, da det er disse 
organisasjonene som er berørt av endringene. 
 
I styresak 45-2006 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for representasjon og oppnevning sies 
det blant annet følgende:  
 
... Regionalt brukerutvalg oppnevnes av styret i Helse Nord RHF. Alle representanter til 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, inkludert leder, skal oppnevnes fra de kandidater 
som foreslås fra pasientorganisasjonene eller eldres organisasjoner. … 
 
Videre sies det at det etableres en ordning med vararepresentanter i rekkefølge for hver 
gruppe som har forslagsrett. Også vararepresentanter utnevnes av styret i Helse Nord RHF. 
 
Styret bes derfor oppneve ett nytt fast medlem fra SAFO og to nye varamedlemmer, 
henholdsvis fra SAFO og FFO. 
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Sammensetning av utvalget blir etter oppnevning av nytt medlem og nye varamedlemmer som 
følger: 
 
Medlemmer 
Sissel B. Jensen, Andfiskå  FFO Nordland, leder 
Mildrid Pedersen, Bardufoss  FFO Troms 
Ragnvald Mortensen, Bleik  FFO Nordland 
Asle Sletten, Tromsø  FFO Troms 
Arnfinn Sarrila  FFO Finnmark 
Samuel Anders Guttorm, Berlevåg Fylkeseldrerådet Finnmark 
Turid Gaarder, Hamarøy Fylkeseldrerådet Nordland 
Randi Nesje, Bodø  SAFO  
Ernly Eriksen, Mo i Rana  SAFO 
Ragnar Moan, Tromsø  RIO Nord, nestleder 
 
Varamedlemmer FFO 
1. vara: Else Marie Nyby, Alta  FFO Finnmark 
2. vara: Stig Raymond Mo, Borkenes  FFO Troms 
3. vara: Nina Danielsen  FFO Finnmark 
4. vara: Signhild Mentzoni, Ørnes  FFO Nordland 
5. vara: Leidar Eilertsen  FFO Finnmark 
 
Varamedlemmer SAFO 
1. vara: Åse Gabrielsen, Bardufoss  SAFO 
2. vara: Ragnhild Skaalbones, Bodø  SAFO 
 
     
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Som nytt fast medlem fra SAFO oppnevnes Randi Nesje, Bodø. 
 
2. Som nye 1. varamedlemmer av Regional Brukerutvalg oppnevnes  
 
      1. vara FFO: Else Marie Nyby, Midtbakkveien 26A, 9511 Alta 
      1.vara SAFO: Åse Gabrielsen, Rustavegen 29, 9325 Bardufoss 
 
3. Funksjonstiden følger nåværende brukerutvalg som har samme funksjonstid som  
      styret i Helse Nord RHF.  
 
 
Bodø, den 3. desember 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008 200800016-101 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 141-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Kartlegging av arbeidsmiljø i foretaksgruppen – resultater fra pilot i Helse Nord 
4. Budsjettreservasjon, oppfølging av styresak 121-2008 Budsjett 2009 Rammer og føringer 

Sakspapirene ettersendes. 
5. Kvalifikasjonskriterier ved anbud pasienttransport 

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2 a.  
Sakspapirer ettersendes. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 3. desember 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008 200800016-101 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 141-2008/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008 200800016-101 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 141-2008/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008 200800425-6  254 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Grete Åsvang, tlf. 75 51 29 48 
 

 

STYRESAK 141-2008/3  KARTLEGGING AV ARBEIDSMILJØ I  
 FORETAKSGRUPPEN – RESULTATER  
 FRA PILOT I HELSE NORD 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Formål/sammendrag 
Helse Nord gjennomførte en pilotundersøkelse på kartlegging av arbeidsmiljøet i 
foretaksgruppen i 2006/2008. Til sammen har 3203 ansatte i Helse Nord deltatt i 
pilotundersøkelsen. Deltakerne er ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(inkludert Harstad og Narvik), Helse Finnmark HF, Nordlandssykehuset HF, 
Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF. 
 
Totalresultatene for Helse Nord RHF viser kort oppsummert følgende ved sammenligning 
med ”snitt Norge”1: 
 
 Ansatte i Helse Nord oppgir stor grad av jobbtilfredshet og er på linje med ”snitt Norge”.  
 På øvrige faktorer skårer Helse Nord under ”snitt Norge”, men bedre enn offentlig sektor 

alene.  
 Helse Nord får svake resultater på faktoren HMS og også noe svakt på Ledelse og 

Kvalitetsfokus. 
 
Bakgrunn 
Våre medarbeideres engasjement og kompetanse er vår viktigste ressurs. Vi mener det er en 
sammenheng mellom engasjerte medarbeidere som trives og er glad i jobben sin, og 
pasienttilfredshet. For at Helse Nord skal kunne gi de tjenester vi er satt til å forvalte for 
samfunnet på en best mulig måte, er vi avhengige av at våre medarbeidere og arbeidsgrupper 
fungerer optimalt. Helse Nord ønsker å ta dette på alvor og sørge for å ha gode systemer for 
utvikling av den enkelte medarbeider og arbeidsgruppen de tilhører, samt overvåking av deres 
arbeidsmiljøer.  
 
Arbeidstilsynet gjennomførte i 2005/2006 en landsdekkende kampanje: God vakt!  
Arbeidsmiljø i sykehus.  
 
Kampanjen God vakt hadde to hovedmål:  
 
1. Sykehusene skal ha fungerende HMS-systemer, og 
2. de skal organisere arbeidet slik at ansatte ikke utsettes for helseskadelige psykiske eller 

fysiske belastninger 
 
Samtlige foretak i Helse Nord fikk i pålegg å sikre at system for Helse-, miljø- og sikkerhet 
fungerer hensiktsmessig (med noe ulik ordlyd), herunder påpekte Arbeidstilsynet blant annet 
at system for løpende overvåking av arbeidsmiljøet var en mangel. 

                                                 
1 Utgjør gjennomsnittet for over 200 000 besvarelser fra offentlige og private sektor som har gjennomført undersøkelsen 
tidligere. 
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Styret i Helse Nord vedtok i styresak 97-2007 Helhetlig strategi for helse, miljø og sikkerhet 
som overordnet rutine for foretaksgruppen. I styresaken ble følgende vedtatt:  
 
Det enkelte helseforetak skal årlig rapportere på HMS-aktivitet og resultat, i henhold til 
hovedområdene i Helhetlig strategi for HMS, til eget styre og en samlet rapportering gjøres 
til styret for Helse Nord RHF. 

 
Medarbeiderundersøkelser er et viktig tiltak i forhold til flere av HMS-strategiens 
hovedområder – eksempelvis utarbeiding av handlingsplaner, arbeid med mobbing og 
trakassering og sykefraværsoppfølging.   
 
I styresak 61-2006 Sykefravær – analyse og tiltak ble medarbeiderundersøkelser foreslått som 
tiltak knyttet til sykefraværsoppfølging og økt fokus på arbeidsmiljøsituasjonen i Helse Nord.  
 
Også i styresak 111-2006 Arbeidstilsynets prosjektrapport – God vakt, arbeidsmiljø i sykehus 
ble medarbeiderundersøkelser foreslått som tiltak knyttet til oppfølgingen av Arbeidstilsynets 
kampanje God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus. I styresak 111-2006 står blant annet følgende:  
 
3.3.2 Medarbeidertilfredshetsmålinger 
Det er videre hensiktsmessig å etablere et system som kan reflektere tilstanden på individnivå 
vedrørende arbeidsmiljø, organisatoriske forhold og ledelse. Jamfør våre styringsdokumenter 
arbeider Helse Nord RHF for å få etablert gjennomgående medarbeidertilfredshetsmålinger i 
foretaksgruppen. Prosjektet er i pilotfasen og avhengig av utfallet i denne fasen kan et 
gjennomgående system være etablert i foretaksgruppen i løpet av 2007. 
Gjennomgående medarbeidertilfredshetsmålinger vil gi helseforetakene og foretaksgruppen 
verdifull kunnskap om tilstanden på arbeidsmiljø- organisatoriske og ledelsesmessige 
områder både på enhetsnivå og aggregert nivå i helseforetakene og foretaksgruppen.  
Verktøyet er særlig egnet til ledelsesmessig oppfølging og utvikling av enhetslederne som i 
stor grad har det utøvende HMS ansvaret i foretakene. 
 
I begge styresakene fremkommer det en erkjennelse av behov for lederkompetanse og 
lederutvikling innenfor personaloppfølgingsområdet og HMS-arbeidet spesielt, og en klar 
prioritering i forhold løpende overvåking av arbeidsmiljøet i foretaksgruppen. 
 
Medbestemmelse 
Evaluering av system for løpende overvåking av arbeidsmiljøet i Helse Nord ble drøftet med 
de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 2. desember 2008 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar erfaringene fra prosjektet og resultatene fra pilotprosjektet til etterretning.  
 
2. Partene er enige om at etablering av system for løpende overvåkning av det psykososiale 

arbeidsmiljøet i Helse Nord gjennomføres som prosjekt med planlagt oppstart første 
halvår i 2009.  Prosjektets arbeid skal bygge på evaluering, erfaringer og anbefalinger 
fra pilotprosjektet knyttet til system og organisatoriske forhold.   

 
3. Partene er enige om at det initieres en prosess med foretakene, de konserntillitsvalgte og 

konsernverneombud for konkretisering av prosjektorganisering og -gjennomføring.  
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Pilotprosjekt ”Kartlegging av arbeidsmiljø” 
Helse Nord besluttet å gjennomføre et pilotprosjekt i 2006/2007.  
 
Intensjonen med pilotprosjektet var å teste ut et felles kartleggingsverktøy som kartlegger 
følgende områder:  
 Ledelse 
 Utvikling 
 Teamwork 
 Rivalisering 
 Jobbtilfredshet 
 Medvirkning 
 Pasientorientering 
 Kvalitetsfokus 
 Sikkerhet og helse 
 Sykefravær  
 
Systematisk oppfølging av resultater gjennom arbeidsmiljødager og tiltaksarbeid forankret i 
enhetens virksomhetsplan ble vektlagt. 
 
Kostnadsrammen for pilotprosjektet var på kr. 250 000.- og ble dekket av Helse Nord RHF. 
 
Helse Nord RHF innhentet tilbud fra eksterne leverandører av kartleggingsmetoder/verktøy 
og valgte egnet leverandør i samarbeid med prosjektgruppen.  
 
Humetrica organisasjonsanalyse ble valgt som leverandør for pilotundersøkelsen. 
 
Prosjektgruppe 
 Åshild Nordnes, prosjekteier og organisasjonsdirektør Helse Nord RHF 
 Roar Skare, prosjektleder og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, UNN HF 
 Steinar Henning Vaag Organisasjonsrådgiver, Nordlandssykehuset HF 
 Nina Sjøvoll rådgiver Helse-Nord RHF/ personal- og organisasjonssjef Sykehusapotek 

Nord HF  
 Grete Åsvang, Hovedverneombud Universitetssykehuset Nord-Norge HF/ rådgiver Helse 

Nord RHF 
 Janne Hole, konserntillitsvalgt SAN/ personalrådgiver Nordlandssykehuset HF 
 Tone Bjerknes, konsernverneombud Helse Nord RHF 
 
Prosjektleder har rapportert til organisasjonsdirektør Åshild J. Nordnes. 
 
Flere av medlemmene byttet jobb internt i Helse Nord underveis i pilotprosjektet og står 
derfor benevnt med to roller/arbeidssted. Selv om de byttet jobber ble de med videre i 
arbeidsgruppen til pilotprosjektet var gjennomført. 
 
Gjennomføring av pilotprosjektet 
Pilotprosjektet startet i oktober 2006. Kartleggingen ble gjennomført i flere perioder og 
pilotgruppen foretok forbedringer etter underveisevalueringer, for å forbedre 
gjennomføringen.  
 
Til sammen har 3203 ansatte i Helse Nord deltatt i pilotundersøkelsen. Deltakerne er ansatte 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (inkludert Harstad og Narvik), Helse Finnmark 
HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF. 
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Totalresultatene for Helse-Nord viser kort oppsummert følgende ved sammenligning med 
”snitt Norge”2 (figur 1): 
 
Figur 1 

 
 
 Ansatte i Helse-Nord oppgir stor grad av jobbtilfredshet og er på linje med ”snitt Norge”.   
 På øvrige faktorer skårer Helse-Nord under ”snitt Norge”.  
 Helse Nord får svake resultater på faktoren HMS (figur 2) og også noe svakt på Ledelse 

(figur 3) og Kvalitetsfokus (figur 4). 
 
Våre skårer er sammenlignet med ”snitt Norge”, som innebærer både offentlig og privat 
sektor. Ved sammenligning med offentlig sektor ville vår skår ligget noe over gjennomsnittet 
i sammenligning3. 
 
Faktoren Jobbtilfredshet: På faktoren Jobbtilfredshet skårer vi best på spørsmål om de ansatte 
føler at jobben de gjør er meningsfull, om de ansatte kjenner seg motivert i forhold til jobben 
og om de ansatte trives med sine arbeidsoppgaver. Disse resultatene er ikke uvanlige inne 
helsesektoren og sees ofte i sammenheng med ”idealisme”. 
 
Faktoren HMS: På faktoren HMS skårer vi dårligst på spørsmål om de ansatte er fornøyd med 
de fysiske arbeidsforhold i avdelingen, om arbeidsforholdene i avdelingen er årsak til 
sykefravær og om helse, miljø og sikkerhet blir godt ivaretatt i avdelingen. 

 
Faktoren Ledelse: På faktoren Ledelse er det ingen enkeltspørsmål vi skårer dårlig på, men ei 
jevn fordeling på alle spørsmålene. Det kan imidlertid se ut til at det ikke er lederferdigheter 
generelt som er svakheten her, mer de ekspressive sidene ved lederatferd som feedback, 
informasjon og delegering. 

 
Faktoren Kvalitetsfokus: På faktoren Kvalitetsfokus skårer vi dårligst på spørsmål om de 
ansatte blir informert om de kvalitetskrav som stilles til det arbeidet de utfører, for øvrig er det 
en jevn fordeling på de øvrige spørsmålene innenfor faktoren. 

                                                 
2 Utgjør gjennomsnittet for over 200 000 besvarelser fra offentlige og private sektor som har gjennomført undersøkelsen 
tidligere. 
3 Ref. Humetrica organisasjonsanalyse 
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Figur 2 

 
Figur 3 

 
Figur 4 
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Følgende områder fremkommer å være sentrale forbedringsområder: 
 Lederutvikling med mer fokus på personalledelse og hvordan arbeide i lederteam (figur 

3).  
 Klare krav hva som forventes av ledere i forhold til kompetanse og opplæring.  
 Bedre samhandlingsklima blant ansatte gjennom aktiv personalledelse som tar tak i 

samarbeidsproblemer og konflikter. 
 De ansatte etterlyser kvalitetsfokus på pasientbehandlingen. 
 Se på enkeltledd som kommer svakt ut.  
 
I det følgende vises oversikt over de 10 områdene vi skårer høyest på og de 10 områdene vi 
skårer lavest på (figur 5): 
 
Figur 5 

 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Humetrica Organisasjonsanalyse, Helse Nord TOTALT, høst 2008 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 141-2008/4 BUDSJETTRESERVASJON, OPPFØLGING AV 
 STYRESAK 121-2008 BUDSJETT 2009  
 RAMMER OG FØRINGER 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 16. desember 2008 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 141-2008/5  KVALIFIKASJONSKRITERIER VED ANBUD  
 PASIENTTRANSPORT 
 Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2 a. 
 Sakspapirer ettersendes. 
 

Møtedato: 16. desember 2008 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008 200800016-102 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 142-2008  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 6. november 2008 
2. Brev fra Arbeidstilsynet av 12. november 2008: Rapport etter tilsyn med varsel om pålegg 

– God Vakt! 
3. Brev til Universitetet i Tromsø av 27. november 2008 ad. oppretting av biobank ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF – bekreftelse 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 3. desember 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 3.12.2008   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 142-2008/1  PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT  
 BRUKERUTVALG, DEN 6. NOVEMBER 2008 
 

Møtedato: 16. desember 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: 
 10.11.2008 200800072-51  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

 
 
Adresseliste 
  
REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 06.11.08 
 
Regionalt brukerutvalg avholdt møte på SAS-hotellet, Tromsø 
Torsdag 6. november 2008 
 
Til stede: 
Sissel B. Jensen, FFO Nordland 
Mildrid Pedersen, FFO Troms 
Asle Sletten, FFO Troms 
Arnfinn Sarilla, FFO Finnmark 
Samuel Anders Guttorm, Fylkeseldrerådet Finnmark 
Turid Gaarder, Fylkeseldrerådet Nordland 
Ragnar Moan, RIO Nord 
Ernly Eriksen SAFO 
Signhild Mentzoni, FFO Nordland. Vara for Ragnvald Mortensen 
 
Meldt forfall: Ragnvald Mortensen, FFO Nordland 
 
Ikke møtt: Halgeir Holthe, SAFO 
 
 
Saksliste: 
Sak 40 / 2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 41 / 2008 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 05.09.08 
Sak 42 / 2008 Godkjenning av protokoll fra møte i arbeidsutvalget i RBU 23.10.08 
Sak 43 / 2008 Oppdragsdokumentet 2009 v/ Ingvild Røe     
Sak 44 / 2008 Kommende styresaker 
Sak 45 / 2008 Tidsrammer på RBU – møter 
Sak 46 / 2008 Møteplan 2009 
Sak 47 / 2009 Oppfølging av møtet 05.11.08 
Sak 48 / 2008 Orienteringssaker 
Sak 49 / 2008 Eventuelt 
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Sak 40 / 2008 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Til sak 49 / 2008 Til eventuelt ble meldt: Ønske fra leder BU i UNN HF om å bli invitert til    
                            møte i RBU som observatør 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 
 
 
Sak 41 / 2008 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 05.09.08 
 
Vedtak: Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 05.09.08 godkjent 
 
 
Sak 42 / 2008 Godkjenning av protokoll fra møte i arbeidsutvalget i RBU 23.10.08 
 
Vedtak: Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i RBU 23.10.08 godkjent 
 
 
Sak 43 / 2008 Oppdragsdokumentet 2009 v/ Ingvild Røe   
 
Utkast til oppdragsdokument 2009 gjennomgått. Spesielt to hovedfokus i 2009: Å få driften i 
balanse og fokus på utvikling og samhandling. 
 
Innspill til Oppdragsdokumentet 2009: 
Det er oversendt innspill til HOD etter fellesmøte mellom alle RBU i Trondheim 13. og 14. 
oktober 08. 
 
Innspill fra RBU Helse Nord til Helse Nord RHF: 

- Det anbefales å lage et eget punkt som omhandler samarbeid med 
kommunehelsetjenesten 

- Brukermedvirkning: Bør det legges føringer for samisk representasjon i RBU og 
HFenes brukerutvalg. Det ble ikke konkludert i møtet 

- Brukeropplæring: HFene bør gjennom oppdragsdokumentet få beskjed om å følge opp 
brukeropplæring. 

- Psykiatri: Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten må 
styrkes. 

- Ønske om at det kommer en kortversjon av oppdragsdokumentet. 
 
Innspillende anses oversendt Helse Nord i.o.m. at Helse Nord v/ rådgiver Ingvild Røe var til 
stede under møtet, og meldte tilbake at innspillene ble med i den videre prosessen. 
 
 
Sak 44 / 2008 Kommende styresaker 
 
Liste over kommende styresaker gjennomgått. 
RBU`s arbeidsutvalg bes om å følge med på kommende styresaker og sette disse på 
dagsorden. Dette for å forsøke å komme i forkjøpet av at styresaker styrebehandles, med 
eventuelle innspill til RBU`s leder. 
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Vedtak: På neste møte bes det om informasjon om  
- Omstillingsprosjektet Helgeland 
- Kronikersatsningen 

 
 
 
Sak 45 / 2008 Tidsrammer på RBU – møter 
 
Vedtak: Alle møter i Regionalt brukerutvalg berammes til kl. 09.30 med avslutning kl. 14.30 
 
 
 
Sak 46 / 2008 Møteplan 2009 
 
Dato RBU AU Sted Dato  

styremøte 
Onsdag 29.01.09  x Bodø  Onsdag 04.02.09 
Onsdag 11.02.09 x  Tromsø Onsdag 25.02.09 
Onsdag 04.03.08  x Bodø Mandag 23.03.09
Onsdag 25.03.09 x  Bodø Onsdag 22.04.09 
Tirsdag 28.04.09 Brukerkonf.  Bodø  
Onsdag 29.04.09 Brukerkonf.  Bodø  
Onsdag 29.04.09 x  Bodø Onsdag 20.05.09 
Onsdag 03.06.09 x  Tromsø Torsdag 25.06.09
     
Onsdag 05.08.09 x  Bodø Onsdag 26.08.09 
Onsdag 03.09.08  x Tromsø Onsdag 23.09.09 
Onsdag 30.09.09 x  Tromsø Onsdag 21.10.09 
Onsdag 28.10.08  x Bodø Onsdag 18.11.08 
Onsdag 25.11.09 x  Bodø Onsdag 16.12.09 
 
 
Vedtak: Møteplan 2009 godkjent med innlagte endringer 
 
 
 
Sak 47 / 2009 Oppfølging av møtet 05.11.08 
 
Vedtak: RBU ber om at Helse Nord RHF jobber videre med brukeropplæring både på 
regionalt- og HF-nivå 
 
 
 
Sak 48 / 2008 Orienteringssaker 
 
Fra Sør-Varanger Astma- og Allergiforbund: Manglende spisetilbud til pasienter  
               v/ klinikk Hammerfest 
 
Vedtak: RBU ber Helse Nord påse at det legges til rette for bedre vente /serveringsforhold for 
polikliniske pasienter ved sykehuset inntil tilfredstillende venterom er etablert 
 
Møtereferat av 18.09.08 Brukerutvalget UNN:  
Vedtak: tatt til orientering 
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Sak 49 / 2008 Eventuelt 

- Ønske fra leder BU i UNN HF om å bli invitert til møte i RBU som observatør. 
            Vedtak: RBU-møtene er åpne møter. De organisasjonene / BU som ønsker å overvære  
            møtene er velkommen til det. Eventuelle utgifter forbundet med dette dekkes ikke av  
            RBU. 
 

- Tildeling av brukermidler 
      Vedtak: RBU ber Helse Nord RHF sørge for at sendrektighet i utbetaling av   
      brukermidler midler ikke må skje, tilsvarende 2008, ved senere tildelinger. 

            Tildelingen går som orienteringssak til RBU 
 

- Godtgjørelse for møter hvor representant som sitter i RBU er oppnevnt, men ikke er  
      oppnevnt av RBU betales ikke møtegodtgjørelse fra RBU for disse. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 142-2008/2  BREV FRA ARBEIDSTILSYNET AV  
 12. NOVEMBER 2008: RAPPORT ETTER TILSYN MED  
 VARSEL OM PÅLEGG – GOD VAKT! 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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 3.12.2008   
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 142-2008/3  BREV TIL UNIVERSITETET I TROMSØ AV  
 27. NOVEMBER 2008 AD. OPPRETTING AV BIOBANK  
 VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF –  
 BEKREFTELSE 
 

Møtedato: 16. desember 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.11.2008 200800076-9  501 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

 
 
Lasse Lønnum, universitetsdirektør 
Universitetet i Tromsø 
 
Brevet sendes kun pr. e-post til lasse.lonnum@adm.uit.no.  
  
 
 
 
OPPRETTING AV BIOBANK VED  
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF – BEKREFTELSE  
 
 
Vi viser til samtaler mellom ledelsen ved Universitetet i Tromsø og ledelsen ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). I den forbindelse vises også til brev av 31. 
oktober 2008 fra UNN til Helse Nord RHF ad. arealer og finansiering ved oppretting av 
biobank. 
 
Investeringen gjelder et nettoareal på 250 m2, og foreløpige beregninger viser et 
investeringsbehov på 17 mill kroner (i 2008-kroner). I henhold til gjeldende 
konsernbestemmelser for investeringer kan investeringen godkjennes av adm. direktør i Helse 
Nord RHF. 
 
Vi bekrefter herved at finansieringen for utvidelse av UNNs arealer til biobank i MH II-
utbyggingen vil bli implementert i den regionale investeringsplanen for 2012. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland /s/ 
adm. direktør 
         
 
 
Kopi:  Styret i Helse Nord RHF 
 Paul Martin Strand 
 Jan Norum 

Tor-Arne Haug 
Tor Ingebrigtsen, adm. direktør Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 

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

 

STYRESAK 143-2008  EVENTUELT 
 

Møtedato: 16. desember 2008 
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