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1. INNLEDNING  

1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag  

Helse Nords vedtatte strategi fra 2002 gir følgende visjon, verdigrunnlag og strategier: 
 
Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord 
velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi:  
 
Vår visjon er:  
Pasientene skal gis rett kompetanse til rett tid og foretrekke 
undersøkelse og behandling i Helse Nord 
- Helse i Nord der vi bor - 
 
Helse Nord bygger på de nasjonale verdier: KVALITET, TRYGGHET og RESPEKT.  
 

1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 
2008  

Helse Nord RHF synes å ha lykkes relativt bra med prioritering av nasjonale og regionale 
satsningsområder, sett i lys av de store økonomiske utfordringene foretaksgruppen har hatt i 
2008. Faglig utvikling har gitt et bredt tjenestetilbud preget av kvalitet i behandling og pleie 
og en bedre styring mot riktig prioritering fagene imellom. Det har lykkes oss å prioritere 
psykisk helsevern, rus og tilbud til kronikergruppene herunder styrket pasientopplæring og 
brukermedvirkning gjennom lærings- og mestringstilbud. Barne- og ungdomspsykiatrien gir 
tilbud til 6% av barnepopulasjonen, noe som ligger over det nasjonale måltallet. BUPene har 
også hatt en betydelig bedre effektivitet i 2008 enn i 2007. 
 
Vi har i 2008 vedtatt og startet implementeringen av handlingsplan for diabetesomsorgen, 
tilbud til ME-pasienter og styrket innsatsen innenfor kreftområdet.Smittevern og beredskap 
har hatt fokus og det er økt innsats innen forskning. Det har vært en ressursmessig økning på 
forskning innen rus og psykisk helsevern i forhold til 2007. 
 
Av uløste utfordringer er det selvsagt den økonomiske situasjonen som er mest 
bekymringsfull. Innad i foretaksgruppen har det vært fokus på at omstillingstiltakene skal ha 
langsiktige varige effekter og at disse skal være prioritert over tiltak med kortsiktig effekt.. 
Helse Nord RHF har i 2008 hatt månedlig oppfølging av status på tiltaksplanlegging og 
gjennomføring i helseforetakene, med vurdering av tilhørende prognose og risikovurdering. 
Dette har vært fast punkt i månedsrapportene og tema på oppfølgingsmøtene med 
foretaksdirektør. Den løpende oppfølgingen og rapportering har vist at tiltaksplanene har gitt for 
liten effekt i forhold til de utfordringer som har vært rapportert. Dette er den viktigste årsaken til 
avviket fra resultatkravet. 
 
Sykefraværet i Helse Nord for 2008 er stabilt på 9,1%, sammenlignet med samme periode i 
både 2007 (9,0%), 2006 (8,9%) og 2005 (9,0%). Totalt sykefravær i Norge (9,6%) var i 2. 
tertial økt med 4,6% mot samme periode for 2007. Sykefraværet er høyest innen helse- og 
sosiale tjenester, og har siste året økt med 6,2% på landsbasis. Styret i Helse Nord erkjenner at 
sykefraværet er for høyt og at det er av stor betydning, også for å få kontroll på utgiftene i 
foretaksgruppen, å fortsette arbeidet med sykefraværsoppfølgingen.  
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Helse Nord gjennomførte et regionalt sykefraværsprosjekt ”Prosjekt Arbeidsglede”, der en 
forsterket sykefraværsoppfølging skulle bidra til at flere av de langtidssykemeldte 
arbeidstakerne i Helse Nord får bistand til å komme tilbake til arbeidslivet. En objektiv 
evaluering av metoden som benyttes gjøres ved følgeforskning i regi av Høgskolen/ 
handelshøgskolen i Bodø. Følgeforskningen pågår i hele 2009. 
 
Foruten det betydelige avviket i forhold til balansekravet og det høye sykefraværet er det de 
nasjonale kvalitetsindikatorene og utviklingen av økt ventetid og flere korridorpasienter som 
anses som de største avvikene. I tillegg har vi fortsatt mangelfulle tekniske løsninger på en del 
nøkkeldata, som gjør rapporteringen vanskelig. Disse forhold vil måtte ha økt fokus i året vi 
er inne i og årene framover. 
   

2. RAPPORTERING 

2.1 Rapportering på krav i oppdragsdokumentet 2008 

2.1.1  Ivaretakelse av ”Sørge for”-ansvaret. Overordnet vurdering av måloppnåelse.  

Helse Nord ivaretar sørge-for-ansvaret for pasientbehandling og faglig prioriterte områder i 
tråd med oppdragsdokument og Nasjonal Helseplan. Det er vedtatt handlingsplaner for alle 
nasjonale og regionale satsningsområder (se kap.3) og disse følges opp i alt vesentlig. Den 
stramme økonomien preger virksomheten, men prioriterte områder som kronikeromsorg, 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og kreft har vært skjermet fra 
nedskjæringer. Aktiviteten har økt betydelig innenfor barne- og ungdomspsykiatri og 
rusbehandling. Innen somatisk virksomhet legges behandlingen om fra døgn til dag- og 
poliklinisk behandling, slik planlagt. Når det gjelder voksenpsykiatri har de voksen-
psykiatriske poliklinikkene ennå problemer med å oppnå mål for aktivitet/konsultasjoner etter 
nasjonale måltall.  
 
I 2009 vil styret få framlagt ”Lokalsykehusstrategi for Helse Nord” som vil inneholde tiltak 
for sikring av helhetlige behandlingsforløp som skal sikre bedre tilgjengelighet og  
tjenester for de store pasientgruppene. Det er arbeidet med pilotprosjekter innen samhandling 
mellom nivåene, slik som Helsepark i Rana, FAM i Mosjøen og sykestueprosjektene i 
Finnmark. En rekke andre samhandlingstiltak i form av desentraliserte tjenestetilbud, 
ambulering og praksiskonsulentordninger er iverksatt og styrket. 
 
Utdanning, rekruttering og stabilisering av nok og kompetent personell er kritiske faktorer for 
tjenestetilbudet i Helse Nord, og det er utført godt arbeid i 2008 for å få kontroll på 
bemanningsutviklingen og redusere bruke av innleie og vikarer. Helse Nord driver regionale 
utdanningsprogram innen fysikalsk medisin og rehabilitering, geriatri, revmatologi, 
voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri samt klinisk barne- og ungdomspsykologi i 
tillegg til utdanningsprogrammet i Finnmark. Programmene gjør at rekrutteringen av 
legespesialister er bedre enn noensinne.  
 

Forskning og fagutvikling har hatt høy profil i 2008 og det skjer mye positivt med 
ressursallokering og satsing på de fleste områder. Det finansieres også prosjekter innen 
samisk forskning og kvinnehelse. Kvalitetsarbeidet drives gjennom fokus på implementering 
av faglige retningslinjer, bruk av prioriteringsveilederne etter hvert som de ”rulles ut” og 
gjennom det regionale kvalitetsnettverket og fagnettverkene.   
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Et helhetlig oppfølgings- og rapporteringssystem knyttet til kravene i oppdragsdokumentene 
er etablert og videreføres for 2009. Styret i Helse Nord RHF behandlet sak om 
implementering av internkontrollsystem i 2007. Dette systemet innebærer både et 
internkontrollsystem for Helse Nord RHF og implementering av en elektronisk løsning for 
internkontroll dokumenter (DocMap) for hele foretaksgruppen. Helseforetakene har startet 
implementeringen men det er fortsatt behov for mer tid og fokus for at systemet skal være 
fullstendig implementert, slik at vi sikrer at flest mulig avvik blir fanget opp gjennom 
systemet. Noen av helseforetakene har allerede tatt i bruk avviksmodulen. 
 
2.1.2  Oppfølging av styringskravene. 
For besvarelse av de enkelte styringskrav og oppfølgingspunkter, se vedlegg 1 og iverksetting 
av tiltak i foretaksprotokoller i vedlegg 1b. Rapporteringen på styringskravene 
(styringsvariabler og tiltak) følger strukturen i oppdragsdokumentet. For styringsvariabler 
som også er nasjonale kvalitetsindikatorer, er det foretatt en rapportering i vedlegg 1 c. 
 
De fleste styringskrav er iverksatt eller under iverksettelse. Krav merket grønt er å anse som 
innfridd eller vil bli innfridd i løpet av 1.tertial 2009. Krav merket med gult er det startet 
arbeid i forhold til, men disse er enten forsinket eller beregnet å ta lengre tid enn først antatt. 
Krav merket med rødt er ikke innfridd eller er avvik i forhold til mål. 
 
De aller fleste kravene i oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord RHF betrakter vi som 
innfridd. 3 krav er merket med rødt. Disse er ikke innfridd hovedsakelig pga manglende 
datasystemer eller tekniske løsninger som kan gi svar på styringskravet.   
 
Psykisk helsevern spesielt  
Det vises til kapittel 8 i oppdragsdokumentet om oppfølging og rapportering. Rapportering er 
gjort i vedlegg 1b. 
 

2.1.2  Nasjonale kvalitetsindikatorer. 

Av positive trender ser vi at antall pasienter med individuell plan innen barnehabilitering 
ligger på et nivå som vi tror er rimelig godt, hensyntatt de pasientgrupper som har behov for, 
og ønsker om, en individuell plan. Helseforetakene har jobbet godt med området og antallet er 
økt fra i fjor. Antallet konsultasjoner per årsverk i psykisk helsevern er i en positiv utvikling 
for barne- og ungdomspsykiatrien, men for voksenpsykiatriske poliklinikker er antallet 
konsultasjoner fortsatt altfor lavt og det har også vært en svak nedgang. 
 
Andel rettighetspasienter viser en tilnærming mellom foretakene og dermed en mer lik 
praksis. De nye nasjonale prioriteringsveilederne forventes å gi økt harmonisering når det 
gjelder andel som gis rett til nødvendig helsehjelp. 
 
Det er dessverre slik at foretaksgruppen på de aller fleste kvalitetsindikatorene har hatt en 
negativ utvikling. Særlig vil vi trekke fram epikrisetid, korridorpasienter og ventetid. Antall 
sendte epikriser innen 7 dager etter utskrivning ligger for foretaksgruppen totalt på 53,9% 
Dette er en nedgang fra 3.tertial 2007 med 3,4%. Kun ett helseforetak har bedring på 
indikatoren. Dette er noe overraskende da det har vært stort fokus på indikatoren over år. 
 
Helse Nord vurderer det slik at noe lengre ventetid på elektiv behandling, færre epikriser 
innen 7 dager og økt antall korridorpasienter har sammenheng med det sterke fokus på 
økonomisk balanse og tiltaksplaner, som til dels var ventet å kunne få slik effekt på den 
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pasientrettede virksomheten. Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker har imidlertid 
nedgang i gjennomsnittlig ventetid, noe som sammen med økte konsultasjoner pr behandler 
tyder på en klart mer effektiv tjeneste. Det er imidlertid betenkelig at ventetid for 
rettighetspasienter overstiger ventetid for de uten rett til nødvendig helsehjelp innen BUP. 
Dette må det iverksettes tiltak på i 2009.   
 

2.2 Rapportering på krav i foretaksprotokoller  

Rapporteringen følger struktur på krav til omtale som gitt av vedlegg 1 til foretaksprotokoll 
fra foretaksmøte i januar 2008, samt foretaksmøte 03.06.08. 

2.2.1 Økonomisk resultat 2008 

Foretaksprotokollen av 24 januar 2008 setter krav om økonomisk balanse, tilsvarende et 
årsresultat på null kroner. Foretaktsmøtet presiserte i tillegg at økte pensjonskostnader som følge 
av ny regnskapsstandard, ikke inngår i resultatkravet for 2008. Dette var beregnet til 415 mill 
kroner. Styret for Helse Nord RHF behandlet konsolidert budsjett 2008 og fastsatte konkrete 
resultatkrav for hvert enkelt HF innenfor kravene fra eier. 
 
Helse Nord RHF fikk første halvår 2008 en tilleggsbevilgning på kr. 360 mill kroner til delvis 
dekning av økte pensjonskostnader. Foretaksmøtet 3. juni 2008 sak 5 satte resultatkravet for Helse 
Nord RHF til et underskudd på inntil 68 mill kroner inklusive økte pensjonskostnader. 
 
Styret for Helse Nord RHF behandlet fordeling av disse økte inntektene og fastsatte nye 
resultatkrav for helseforetakene, i samsvar med foretaksprotokollen (sak 62/2008).  
  

Helse Nord Foreløpig regnskap 2008

Foreløpig resultat 2008 -300

Resultatkrav fra eier -68

Avvik fra resultatkrav -232

Tall i mill kroner  
 
Det understrekes at resultatet er foreløpig og kan endres noe. Erfaring fra tidligere år er at vi 
treffer rimelig godt i forhold til endelig resultat, men det gjenstår enda fullstendige avstemminger 
og gjennomgang av avsetninger, anlegg, varelager etc. og revisors gjennomgang. Disse forhold vil 
kunne påvirke resultatet.   
  
Da konsolidert budsjett 2008 ble vedtatt i februar var det ikke utarbeidet komplette tiltaksplaner 
for å oppnå det økonomiske resultatkravet. I brev av 30/01-2008 redegjøres det for utfordringen i 
2008. Basert på egne vurderinger og dialog med ledelsen i foretakene, konkluderte vi med at det 
var høy risiko knyttet til omstillingstiltak i budsjett 2008, på til sammen 200- 250 mill kroner.  
 
Styret aksepterte ikke dette og fattet følgende vedtak: 
 

3. Styret er ikke fornøyd med at det ikke er fremlagt komplett, detaljert og 
konsekvensvurdert tiltaksplan for den samlede omstillingsutfordringen i 
foretaksgruppen slik som forutsatt i styresak 96-2007 Budsjett 2008 – Rammer og 
føringer.Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF gis frist til 
10. mars 2008 med å utarbeide og styrebehandle tiltaksplan i henhold til 
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8. Styret aksepterer ikke avvik fra resultatkravet og påpeker nødvendigheten av at det 

fokuseres på organisasjonskultur og ledelsesutvikling for å sikre lojalitet på alle nivå i         
organisasjonen til de økonomiske rammer og det gitte oppdraget i henhold til 
oppdragsdokumentet med hensyn til prioritering samt gjeldende regler for HMS. 

 
Styret aksepterte også i samme sak at salgsgevinster av fast eiendom (boliger) kunne inngå som 
tiltak for å oppnå økonomisk balanse i 2008. I foretaksmøtet ble det senere presisert fra HOD at 
salgsgevinster ikke ville bli akseptert som tiltak for balanse.  
 
Styret for Helse Nord RHF behandler løpende økonomirapporter. I forbindelse med behandlingen 
av tertialrapport nr 1 vurderte styret for Helse Nord RHF situasjonen som uakseptabel og kalte inn 
til foretaksmøte i slutten av juni hvor kravene til resultat og utvikling og gjennomføring av tiltak 
for å oppnå balanse ble gjentatt og presisert.  
 
Den løpende oppfølgingen og rapportering har vist at tiltaksplanene har gitt for liten effekt i 
forhold til de utfordringer som har vært rapportert. Dette er den viktigste årsaken til avviket fra 
resultatkravet. Lønnsøkning ut over forutsetningene i statsbudsjettet og en overraskende 
tilleggsregning fra Norsk Pasientskadeforsikring i desember forklarer deler av avviket.   
 
På tross av økte inntekter i desember (omgrupperingsproposisjonen) viser foreløpig regnskap for 
2008 et avvik på 232 mill kroner fra eiers styringsmål. Kort oppsummert forklares avviket slik: 
 

Avvik fra resultatkrav skyldes:
Manglende salgsgevinst 70
Pasientskade 15
Lønnsoppgjør ut over forutsetning 60
Manglende effekt av tiltaksplaner 160
Økte inntekter -73

Sum 232  
 
 
Risikostyring og internkontroll 
Helse Nord har satt i gang et arbeid med bedre integrering av risikostyring i foretaksgruppen. 
Det er satt ned en gruppe som skal utarbeide en risikoveileder og gjøre representanter ved 
HF’ene i stand til å bistå foretaksledelsen i risikoidentifisering, -vurdering og -respons. I dette 
arbeidet blir internrevisjonen i Helse Nord benyttet som rådgiver. Helse Nord gjennomførte 
overordnet risikovurdering av driften i oktober for 2. tertial. Denne ble behandlet i styret som 
styresak 109/2008 og oversendt HOD med tertialrapport 2-2008 
 
For resultat av øvrige styringskrav i foretaksprotokollene vises til vedlegg 1 b. 
 

3. STYRETS PLANDOKUMENT  

Planen redegjør for økonomi- og befolkningsutvikling, medisinske utviklingstrekk og 
kapasitetsbehov. I hovedmål og strategier for 2009 – 2011 fremheves Helse Nords 
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prioriteringer innen pasientbehandling, utdanning, forskning, pasientopplæring og 
brukermedvirkning. Følgende prioriteres i planperioden: 
 
 Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester 
 Styrke samhandlingen med primærhelse- og sosialtjeneste og utvikle helhetlige 

behandlingsforløp.  
 Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere 
 Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud til psykiatriske pasienter 
 Fortsatt styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser 
 Styrke forskningsinnsats, satse måltettet ut fra forskningsstrategi, og få fram mer 

behovsdrevet- og forskningsdrevet innovasjon 
 Styrke fagutvikling og fagnettverk  
 Fortsatt satse på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte 

områder, og der rekrutteringsproblemene er størst 
 Videreutvikle brukermedvirkning 
 Styrke samarbeidet om folkehelse i partnerskap med fylkeskommunene 
 

3.1 Utviklingstrender og rammebetingelser  

Medisinsk kunnskap og teknologi er i kontinuerlig utvikling. Det skjer stadig endringer i 
behandlingstilbudet, bl.a. som følge av digitalisering, genteknologi, nye medikamenter og 
teknikker. Behandlingsmetodene blir mer avanserte, men også mer skånsomme og effektive, 
slik at flere pasienter kan behandles, oftere uten innleggelse. Likeledes fører økt fokus på 
forebygging og tidlig intervensjon til at flere får behandling. Noen trekk som preger 
utviklingen: 
 
 Kreftsykdommer fortsetter å øke betydelig. Antallet som lever med kreft øker. 
 Nye tilfeller av hjertesykdommer ser ut til å stabiliseres eller gå litt ned i alle 

aldersgrupper. Antallet som lever med hjertesykdommer vil imidlertid øke, men neppe 
mer enn befolkningsutviklingen.  

 Perifere karsykdommer viser en relativ økning både for nye tilfeller og antall som lever 
med slike sykdommer. Økningen er i første rekke knyttet til pasienter med diabetes type 
II. 

 Astma, allergi og luftveissykdommer vil øke mer enn befolkningsutviklingen tilsier. 
 Sykdommer knyttet til fedme og overvekt, som diabetes, artrose, hypertoni m.v. vil øke 

kraftig pga endrede vaner innen kosthold og fysisk aktivitet. 
 Problemer knyttet til nye infeksjonssykdommer, forårsaket av multiresistente 

mikroorganismer, forventes å øke. 
 Psykososiale problemer knyttet til sosial ustabilitet, svakere sosiale nettverk og sosiale 

ulikheter, og som bidrar til mer helseproblemer og dårligere livskvalitet for utsatte 
grupper, ser ut til å øke. 

 For enkelte grupper preges sykdomsbildet i større grad av skader som følge av vold, 
rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser.  

 Antall unge mennesker med depresjoner, selvmord- og selvskadingsproblematikk, samt 
antall mennesker med rus- og alvorlige psykiske lidelser, øker 

 Alvorlige adferdsforstyrrelser og ADHD-problematikk viser økning blant barn og unge.  
 
Dagens pasienter stiller krav til informasjon, medbestemmelse, kvalitet og valgfrihet, og har f 
eks rett til nødvendig helsehjelp, fritt sykehusvalg og individuell plan. I tillegg endres også 

Styresak 16-2009 Årlig melding 2008, vedlegg side 7



befolkningens opplevelse av lidelser og plager. Sammen med flere muligheter til å avdekke 
og behandle sykdom og helsetilstand, vil dette både skape økte forventninger til helsevesenet 
og gi større behov for helsetjenester. Dette krever kontinuerlig omstilling, utvikling og 
prioritering innen og mellom tjenestetilbudene. 
 

3.1.1 Utviklingen innenfor opptaksområdet  

Befolkningstallet i regionen er nokså stabilt, men det skjer fortsatt en relativ befolkningsvekst 
i byer og en gradvis nedgang i befolkningen i små kommuner. Relativ andel eldre vil øke i 
årene fremover. Hovedutfordringen fremover er å tilpasse tjenestetilbudene til behov som 
følger av endring i befolkningssammensetning. Tilbudene er fortsatt mangelfulle overfor eldre 
og mennesker med kroniske og sammensatte lidelser. Det samme gjelder overfor personer 
med sykelig overvekt, psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet, og ME. For å løse 
ufordringene er det nødvendig å styrke samhandlingen internt i spesialisthelsetjenesten og 
med helse- og sosialtjenestene i kommunene. Helsefremende tiltak og forebygging må også 
vektlegges. Partnerskapsavtale mellom fylkeskommunene og Helse Nord er et godt grunnlag. 
 

3.1.2 Økonomiske rammeforutsetninger. 

Det er identifisert et omstillingsbehov i overkant av XXX mill kr i 2009 for å nå 
balansekravet.  Det har til nå ikke lyktes å oppnå nødvendig effekt av omstillingstiltakene i 
2008. Helseforetakene skal i 2009 gjennomføre en rekke tiltak som skal medvirke til bedre 
styring og budsjettmessig balanse. Økonomisk balanse i 2009 kan bety strukturelle 
omlegginger av tjenestetilbudet. Samtidig skal målsettingen om relativt større vekst innen 
psykisk helsevern og rusomsorg i forhold til somatisk virksomhet innfris. Det er en utfordring 
for helseforetakene å ivareta dette kravet, og samtidig ivareta kravet om budsjettmessig 
balanse og bedre økonomisk styring. 
 
Risikobildet for økonomisk måloppnåelse i 2009 er todelt. Eiers resultatkrav er balanse, mens 
foretaksgruppen har lagt opp til et overskuddskrav på 100 mill kr for å styrke likviditeten i 
foretaksgruppen og sikre muligheten for å gjennomføre vedtatt investeringsprogram. Dette 
innebærer at risikoen for at eiers resultatkrav ikke nås er lavere enn risiko for at 
foretaksgruppens resultatmål ikke vil realiseres. Dersom resultatutviklingen i 2009 avviker fra 
Helse Nord styrets krav, vil investeringsplanen måtte justeres ned.  
 
Risikoen for at Helse Nord ikke skal nå sine økonomiske mål vurderes som høy. Risikoen er 
særlig knyttet til helseforetakenes tiltaksplaner og gjennomføringen av dem. Helse Nord RHF 
vil følge opp foretakenes tiltaksplaner tett og stille krav til løpende realisering av tiltakene. 
Det vil bli gjennomført hyppige oppfølgingsmøter med foretaksledelsen i helseforetakene.  
Videre skal oppfølgingen gjennom styrekanalen med bruk av de virkemidlene som følger av 
helseforetaksloven vurderes løpende. 
 

3.1.3 Personell og kompetanse  

Helse Nord arbeider med å sluttføre avtaler med høgskolene, samt vurderinger og 
gjennomganger av utdanningsbehovet i forhold til de utfordringer helsetjenestene står overfor 
i framtida. Dette inkluderer også behovet for spesialister. Den strategiske kompetanseplanen 
er under utvikling. Det vi ser i dag er at foretaksgruppen vil ha stort behov for 
intensivsykepleiere i mange år framover og det vil være nødvendig med kompetanseprogram 
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for helsepersonell i intermediære enheter som FAM, DMSene og lokalsykehusene generelt 
innen akuttmedisin for å møte et framtidig bortfall av generelle kirurger og evt anestesileger. 
 
Helse Nord har en aktiv rekruttering og utdanningspolicy i forhold til legespesialister og vi 
har iverksatt utdanningsprogrammer innen de fleste rekrutteringsutsatte spesialiteter.   
 

3.1.4  Bygningskapital – status og utfordringer  

Realkapitalen i bygg- og anlegg har fortsatt et etterslep på vedlikehold og oppgradering. 
Styret i Helse Nord RHF har vedtatt en strategi med fornying av realkapitalen og innhenting 
av etterslepet på vedlikehold ved en ambisiøs investeringsplan.  
 
Investeringsplanen baseres på at en stor del av investeringsmidlene nyttes til fornying av bygg 
og anlegg ved større strategiske prosjekter ved sykehusene i Bødø, Vesterålen (Stokmarknes), 
Narvik, Kirkenes og Hammerfest foruten utbygginger ved UNN (A-fløy og pasienthotell). 
Forutsetningen for at strategien skal lykkes vil være budsjettbalanse ved foretakene, økte 
effektiviseringskrav, langsiktige lån til strategiske prosjekt og god prosjektstyring.  
 
Helse Nord RHF og foretakene vil i 2009 ha fokus på sammenligningsanalyser for å 
identifisere hvor potensialet for areal- og kostnadseffektivisering innen bygg- og 
eiendomsforvaltning kan finnes.  

3.2  Det regionale helseforetakets strategier og planer  

Helse Nords vedtatte strategiske mål er:  
 
 At tilbudene i Helse Nord har en kvalitet av god internasjonal standard 
 At det i Helse Nord skal etableres en evaluerende kultur basert på kunnskap om ”beste 

praksis” og dokumentasjon av egen virksomhet 
 Å videreføre en betydelig desentralisering av høyvolumtjenester 
 Å eliminere uverdige ventetider 
 Å utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov 
 Å stabilisere fagmiljøene gjennom gode og utviklende arbeidsmiljø 
 Å satse på forskning for å sikre rekruttering, kvalitet på tjenestene og en fagkritisk 

evaluerende kultur. 
 At pasientene i Helse Nord skal møte et mest mulig sømløst helsevesen uten unødige 

omveier, forsinkelser eller barrierer mellom leddene i behandlingskjeden 
 En optimal samordning av tjenester og fleksibel utnyttelse av ressurser og kompetanse på 

tvers av nivåer og foretaksgrenser, til beste for befolkningen 
 At Helse Nord skal bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som verktøy for 

å bedre tilgjengelighet og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet 
 Å organisere spesialisthelsetjenesten i Helse Nord på en kostnadseffektiv måte, samtidig som 

de kombinerte krav til kvalitet og tilgjengelighet og utdanning ivaretas 
 At Helse Nord skal utvikle seg til en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil, 

gjennom medvirkning fra pasienter, pårørende og ansatte, og gjennom bred mobilisering av 
landsdelens befolkning. 

 Å styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten. 
 
For å bygge opp kapasitet og kompetanse til å følge opp disse målene har Helse Nord vedtatt 
handlingsplaner og strategier for en rekke sentrale fagområder: psykisk helse, geriatri, 
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rehabilitering/habilitering, revmatologi, diabetes, rusomsorg, intensivmedisin, barnemedisin, 
samhandling/desentralisering, plan for avtalespesialister (desentralisering og ambulering) og 
forskning. Regional forskningsstrategi er under revisjon og ny strategi vil være behandlet i 
styret i løpet av 2009. Samlet sett gir disse planene god oversikt over nødvendige tiltak for å 
styrke tilbudet til de store pasientgruppene i Helse Nord. De stemmer også godt overens med 
målene i Nasjonal helseplan.  
 
I 2009 vil styret få framlagt en samlet lokalsykehusstrategi for Helse Nord. Planen vil 
inneholde tiltak for helhetlige behandlingsforløp og kvalitetsutvikling som vil sikre bedre 
tjenester for viktige pasientgrupper. Lokalsykehusstrategien kan ses som en overbygning over 
alle planer som styret har vedtatt de siste årene. I planen integreres også Nasjonal helseplan 
2007-10. Plan for 2009-2012 må ta hensyn til den økonomiske situasjonen 
helseforetaksgruppen er i.  
 
Utdanning, rekruttering og stabilisering av nok og kompetent personell er kritiske faktorer for 
tjenestetilbudet i Helse Nord, og det samme gjelder forskning og fagutvikling. Det skal også 
jobbes med målrettet med innovasjon framover. Det arbeides også med utvikling av en 
strategisk kompetanseplan for foretaksgruppen. 
 
Helse Nord ser arbeidet med prioritering og kvalitetsforbedring i sammenheng. Riktig 
prioritering og bruk av kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer for behandling er våre 
viktigste virkemidler for å oppnå likeverdig behandling av høy kvalitet. Fagmiljøene skal lære 
av egne erfaringer gjennom bruk av kvalitetsregistre og klinisk forskning som fokuserer på 
behandlingsresultat. Dette understrekes også i Helse Nords overordnede strategi. 
 
Gjennom innføring av gjennomgående, elektronisk kvalitetssystem DocMap, oppfølging av 
faglige retningslinjer og øvrige prosesser i den enkelte avdeling, i kvalitetsnettverk, fagråd og 
HMS-nettverk, vil vi på sikt ha et godt fundament for videre kvalitetsforbedring, som også er 
i tråd med nasjonale føringer.  
 
Det er inngått avtaler med fylkeskommunene om samarbeid for å styrke folkehelsen. Som 
ledd i styrking av helsesamarbeidet i nordområdene er det inngått overordnet avtale med 
Arkhangelsk fylke tilsvarende som med Murmansk fylke i 2006. 

3.2.1 Kort om de enkelte planene. 

Videre utvikling av psykisk helsevern 

Opptrappingsplanen for psykisk helsevern ble avsluttet i 2008. Helse Nord har i stor grad 
oppfylt målsettingene i planen. Den regionale Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015 
ble vedtatt av styret i juni 2005. Planen beskriver utfordringene Helse Nord står overfor i 
forhold til styrking og videreutvikling av det psykiske helsevernet utover opptrappingsplanen. 
  
Prinsippet om desentralisering og nærhet til befolkningen står fast. Kravet om differensierte 
og likeverdige behandlingstilbud forutsetter bedre samordning og formalisert samarbeid 
mellom behandlingsenheter og -nivå. Hovedutfordringen er å justere kursen for utviklingen av 
DPS-ene og få på plass en klar definert oppgave- og ansvarsdeling mellom DPS og 
akuttpostene. Vedvarende overbelegg ved akuttpostene i Bodø og Tromsø tilsier at det fortsatt 
er behov for å styrke behandlingstilbudet ved DPS-ene. Bedre samordning vil kunne bidra til 
å redusere presset på akuttpostene og dermed også på ventetidene, men styrking av 
akuttavdelingene i Tromsø kan også bli aktuelt.  
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Rekrutteringsprosjektene for voksen- og barne- og ungdomspsykiatere videreføres som 
permanente tiltak, og det ble i 2008 etablert liknende utdanningstilbud i klinisk barne- og 
ungdomspsykologi.   
 
Alle DPS skal i planperioden ha etablert tverrfaglige, ambulerende team med tilgang til lege- 
og psykologspesialist. Dette er et viktig behandlingstilbud til pasienter som av ulike årsaker 
ikke kan møte til poliklinisk behandling, og styrker ettervern og oppfølging av pasienter over 
tid. Gjennom tidlig intervensjon, råd og veiledning til fastleger og kommunale tjenester kan 
teamene bidra til å forebygge innleggelse. 
 
Krav om omstilling, økt effektivitet og samhandling stiller store krav til lederne. Helse Nord 
RHF vil derfor satse på utvikling av lederrollen innen psykisk helse. Brukernes erfaringer og 
kompetanse utgjør et viktig supplement til spesialisthelsetjenestens faglige kompetanse. En 
prøveordning med å ansette medarbeidere i psykisk helsevern er i gang.  
  

Rusomsorg - handlingsplan 

Styret i Helse Nord RHF vedtok i 2007 regional handlingsplan for rusomsorg. Planen 
forutsetter at tilbudet til rusmiddelmisbrukere må styrkes kapasitetsmessig på noen områder, 
og at tjenestene må differensieres og organiseres bedre for å ivareta krav til kvalitet i 
tjenestene. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal integreres i de øvrige tjenestene. På 
kort sikt har økte ressurser blitt brukt til å sikre tilbud til pasienter med behov for innleggelse i 
institusjon. Fremover skal det vurderes endringer i struktur for å integrere tilbudene i større 
grad i den øvrige spesialisttjenesten. Det skal utvikles lokalbaserte alternativer til dagens 
institusjonstilbud. De tjenester som er for dårlig utbygd i dag er polikliniske tjenester og 
korttids døgntilbud for krisehjelp og utredning i helseforetakene. Det er også behov for en 
betydelig satsing i å styrke kunnskapsgrunnlaget og kompetanseutviklingen i tjenestene.  
 
Utviklingen fremover skal skje innenfor de rammer og forutsetninger som legges til grunn i 
den nasjonale opptrappingsplanen.  
 
Handlingsplan for geriatri 
Ifølge handlingsplanen skal det ved hvert sykehus (medisinsk avdeling) avsettes minimum 8 
til 10 senger samlet til geriatri- og slagbehandling. Konkret antall senger avhenger av 
sykehusets størrelse. Dette skal være en felles enhet med fast personale på dagtid, for å bygge 
opp kompetanse og skape den felles behandlings- og rehabiliteringsfilosofi som er avgjørende 
for pasientenes muligheter til å gjenvinne helse og kontroll med sine liv. Ergoterapeut og 
fysioterapeut som er tilknyttet geriatrisk team må ha det som en del av sin arbeidsoppgave å 
betjene sengeenheten. Det vil være naturlig at geriater eller indremedisiner med spesiell 
interesse for geriatri leder disse kombinerte slag- og geriatrienhetene. Pasientene bør mottas i 
den akutte fasen og gis mulighet til lengre opphold enn det som er gjennomsnitt for medisinsk 
avdeling for øvrig. 
 
Handlingsplan for habilitering/rehabilitering 
De spesialiserte tjenestene innen habilitering og rehabilitering har en stor målgruppe som 
omfatter en rekke diagnoser og funksjonsutfall. Et bærende prinsipp er at alle pasientgrupper 
skal ha et basishabiliterings/rehabiliteringstilbud i eget helseforetak.  
- LMS-tilbud skal være tilgjengelig for alle pasientgrupper  
- ambulante tjenestetilbud i habilitering og rehabilitering skal styrkes i alle HFene  
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For slagpasienter er det god dokumentasjon på at tett oppfølging i hjemmesituasjonen med 
mobilt slagteam gir færre reinnleggelser og bedret resultat i form av færre dødsfall og bedret 
funksjon. Det skal være gode slagenheter ved alle sykehus som tar imot akutte 
hjerneslagpasienter. Rehabilitering etter slag skal ivaretas ved alle HF, ved de ovenfor nevnte 
avdelinger og nye nasjonale retningslinjer for akuttbehandling av slagpasienter skal følges ved 
alle enhetene. 
 
Handlingsplan for diabetes  
Alle lokalsykehus skal ha diabetesteam som skal bestå av minimum fast ansatt 
diabetesansvarlig overlege og diabetessykepleier.  Teamet skal være ansvarlig for 
samhandlingsrutiner mellom 1. og 2. linjetjenesten. Helse Nords styre har i budsjett  2009 
vedtatt at handlingsplanen skal gjennomføres i 2009 og 2010. Helseforetakene har fått midler 
i 2009 til bl.a. å sørge for at det er ansatt diabetessykepleiere ved alle lokalsykehus i 2009. 
Gjennomføring av handlingsplanen har høy prioritet. 
 
Samhandling ,ellom primær- og spesialisthelsetjenesten er helt nødvendig i diabetesomsorgen 
ettersom en stor del av de vanlige kontrollene både for personer med type 1- og type 2-
diabetes, må skje i regi av fastlegen. Samarbeidet med lokale FYSAK-sentraler er godt. Disse 
tar imot høyrisikopersoner etter henvisning fra fastlegene.  
 
Handlingsplan for revmatologi 
Tilbud som ifølge handlingsplanen bør finnes i alle helseforetak er: 
- spesialistpoliklinikk for diagnostikk og kontroll  
- tverrfaglige team i de sykehus hvor det allerede er et revmatologisk fagmiljø 
- pasientskoler for de hyppigst forekommende tilstander 
- dagenhet for pasientopplæring og for infusjon av de mest vanlige biologiske medikamenter   
 
Pasientskoler i samarbeid med lærings- og mestringssentrene må finnes for de hyppigst 
forekommende tilstander: artrose, bløtdelsrevmatisme, RA, Bekhterev og PsA.  
  
Sengeavdelingene i landsdelen må prioritere diagnostikk, utredning og behandling av de 
inflammatoriske tilstander. De mest sjeldne tilstander bør alle få en vurdering ved UNN. 5-
dagers posten i Rana bør konsentrere seg om diagnostikk og behandling av de hyppigst 
forekommende sykdommer.  Det må nedsettes arbeidsgrupper for å lage felles maler for hele 
regionen, både for inflammatoriske og ikke-inflammatoriske tilstander. 
 
Hovedandel av trening/rehabilitering av pasienter med artrose og bløtdelsrevmatisme bør 
foregå i primærhelsetjenesten. Kommunale tilbud bør omfatte FYSAK-tilbud og inkludere 
private fysioterapeuter. Rehabiliteringsinstitusjonene må styrke tilbudet for pasienter med 
revmatisk sykdom.  
 
Handlingsplan for folkehelsearbeid 
Oppfølging av samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid med de tre nordnorske 
fylkeskommunene er et sentralt element i handlingsplanen. Styret avsatte 1 mill. kroner til 
oppfølging av planen i budsjett 2009. Det er en nær sammenheng mellom tiltakene i 
handlingsplan for folkehelsearbeid og handlingsplan for diabetes.   
 
Et tiltak som har klar relevans for lokalsykehussatsingen er å styrke samhandlingen mellom 
Fysak-sentralene og lærings- og mestringssentrene, diabetesteam og kliniske 
ernæringsfysiologer for personer med overvektproblematikk, jf også handlingsplan for 
diabetes.  
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Kreftbehandling 

Nasjonal strategi for kreftområdet gir en overordnet referanseramme for satsingen i de 
regionale helseforetakene, med målsetninger og tiltak innen forbygging, diagnostikk, 
behandling, rehabilitering og forskning. Det er fortsatt for lav kapasitet innen lindrende 
kreftbehandling og smertebehandling. Optimalisering og kvalitetssikring ved bruk av stråling 
ved diagnostisk radiologi og strålebehandling skal ivaretas både ovenfor pasienter og 
helsepersonell. Ny stråleterapienhet ved Nordlandssykehuset ble satt i drift i 2007. Nye 
medikamentelle behandlingsmetoder utvikles innenfor en rekke kreftsykdommer. Helse Nord 
vil bidra til at det nasjonalt bygges opp systemer for dokumentasjon og metodevurdering som 
sikrer kvaliteten av behandling og behandlingsresultat. 

Intensivmedisin 

Handlingsplan for intensivmedisin ble vedtatt høsten 2008. Utredningen viser at 
intensivkapasiteten i Helse Nord samlet sett er god nok, men fagutviklingen har ført til at de 
fleste pasientene nå behandles ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset 
Bodø. De fleste intensivsengene ved mindre sykehus fungerer som overvåkingssenger som 
ikke representerer reell kapasitet for intensivbehandling. Planen konkluderer med at det er 
behov for en økning av kapasiteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og 
Nordlandssykehuset Bodø, og at det skal etableres en nivådeling i landsdelen i forhold til 
intensiv/overvåkingstilbudet ved sykehusene. Fagråd i intensivmedisin skal utrede faglige 
retningslinjer, protokoller og rutiner for samhandling mellom enhetene og overføring av 
pasienter mellom nivåene, før planen iverksettes for fullt. Budsjettet ved UNN ble styrket i 
2009 for å starte opptrapping av kapasiteten ved intensivenheten der. 
 
Barnemedisin 
Styret i Helse Nord behandlet tjenestetilbudet til barn i Helse Nord i mai 2008. Planen 
inneholder en rekke forslag til framtidige tiltak for å bedre kvalitet og organisering av 
behandlingen av barn i regionen. En del av forslagene kan gjennomføres med små- eller ingen 
nye ressurser mens andre vil kreve tilførsel av friske midler.  
Konkrete tiltak for å bedre samarbeidet mellom barneavdelingene i Helse Nord og mellom 
barneavdelingene og lokalsykehusene for øvrig er skissert samt en rekke tiltak som skal bidra 
til å øke kvaliteten på helsetilbudet til barn i Nord-Norge. Blant disse er faglige retningslinjer 
for behandling av barn i regionen og krav til hvordan systemansvar skal ivaretas der det ikke 
er barnelege på institusjonen og barn er innlagt i avdeling. Dette gjelder både nyfødte barn 
som ligger i en fødeavdeling/fødestue på lokalsykehus, og barn innlagt i barnestuer.  
Medisinske prosedyrer for barsel-/nyfødtmedisin skal være i henhold til den til enhver tid 
gjeldende Metodebok i Nyfødtmedisin, fra UNN HF, og det skal gjennomføres regelmessig 
trening i resuscitering av nyfødte.  

Smittevern og beredskap 

Regionalt kompetansesenter for smittevern (KORSN) ble etablert i 2005. Senteret skal 
prioritere utvikling av felles informasjonssystemer og kompetanseutvikling i regionen. Det er 
etablert et faglig nettverk mellom helseforetakene innen smittevern. Insidensregistrering av 
postoperative sårinfeksjoner ble startet i 2007. Den regionale smittevernplanen ble revidert i 
2007 og vedtatt av styret i februar 2008. Regionalt tuberkulosekontrollprogram ble revidert og 
vedtatt i 2008. I 2009 startes et prosjekt for å styrke kompetanse i smittevern i kommunene og 
styrke samhandlingen mellom sykehus og kommuner. I 2009 planlegges øvelse av 
pandemiberedskap og deltakelse i Barents Rescue. Arbeidet med å sikre lager og forsyning av 
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kritiske legemidler og materiell videreføres. Helse Nord RHF deltar i helsedepartementets 
arbeidsgruppe på dette området. I 2009 gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse som 
grunnlag for å utvikle helseberedskapen i nordområdene. 
 
Ortopedi 
Helse Nord RHF har vedtatt at ansvaret for ortopedisk kirurgi skal lokaliseres til ett sykehus i 
hvert helseforetak, og at spesialisert ortopedisk beredskap skal være tilgjengelig kun ved disse 
sykehusene. Det er en forutsetning at det etableres rutiner som sikrer at vanlige og mindre 
alvorlige ortopediske skader som ikke krever umiddelbar kirurgisk behandling fortsatt 
håndteres ved lokalsykehusene. En rekke lavvolumtjenester er sentralisert til UNN og 
Nordlandssykehuset for å styrke kvaliteten på tjenestene. 
 
Laboratoriemedisin 
Helse Nord RHF utreder struktur og arbeidsfordeling for laboratoriemedisin og 
blodbankvirksomhet. Det er i utgangspunktet klart at alle lokalsykehus må ha 
laboratorievirksomhet og at driften må være døgnkontinuerlig, men utviklingen går i retning 
av flere automatiserte analyser og standardisering av prøveoppsettet. Dette gjør at 
virksomheten blir mindre arealkrevende enn tidligere. Sykehus med tilpassede 
akuttfunksjoner vil sannsynligvis ikke ha behov for komplett blodbankfunksjon. 

Smittevern og beredskap 

Den regionale smittevernplanen ble revidert i 2007 og vedtatt av styret i februar 2008. 
Styrking av bemanning og kompetanse (sykepleiere og leger) og økt isolatkapasitet er 
prioriterte tiltak i årene som kommer. Iverksettingstakten på tiltakene må imidlertid vurderes i 
henhold til den samlede ressurssituasjonen. Fokus i 2008 har vært rettet mot gjennomgang og 
oppdatering av rutiner og samarbeid med kommunenes smittevernpersonell.  
 
Planene for sosial og helsemessig beredskap ved store kriser og katastrofer må øves 
fortløpende. Arbeidet med å sikre lager og forsyning av kritiske legemidler og materiell 
videreføres. 
 
Regional strategi for utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester 
Helse Nord RHF har vedtatt en regional strategi for desentraliserte spesialisthelsetjenester. 
Som legger opp til at de største pasientgruppene skal få sine tilbud på lokalsykehusene og 
gjennom de etablerte distriktsmedisinske sentre. Desentralisering av mer spesialiserte 
polikliniske tilbud og dagbehandlingstilbud gjennom ambulering er både faglig og økonomisk 
fornuftig, særlig når det dreier seg om tilbud til relativt mange pasienter som ellers må reise 
med fly til Bodø eller Tromsø. Strategien konkluderer med at lokalsykehusene bør ha 
fleksible løsninger for å ta imot ambulerende spesialister, og for bruk av telemedisinske 
tjenester mellom sykehusene. I tillegg er det vedtatt en plan for ambulering fra private 
spesialister som innebærer styrking av tilbudet om spesialisthelsetjenester nært 
befolkningsområder av en viss størrelse uten sykehus.  
 
Ny forskningsstrategi i Helse Nord RHF 
Denne skal vedtas i RHF-styret i 2009 etter en omfattende prosess med helseforetakene og 
samarbeidende parter. Strategien vil være styrende for Helse Nords satsinger i perioden 2010-
2013, og mål for forskningen er: 
1. Bedre pasientbehandling 
2. Forskning av god og internasjonal kvalitet 
3. Oppbygging og ivaretakelse av kompetanse 
4. Bedre rammebetingelser for forskningsvirksomheten i helseforetak 
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5. Mer publisering og formidling  
6. Mer innovasjon  
7. Gode og etisk riktige prosesser 
 
Målene skal oppnås blant annet gjennom å satse på topp og bredde, satse på alle 
helsefaggrupper og ansatte uansett profesjonstilhørighet, bruk av infrastruktur, samarbeid med 
universitet, høgskoler og andre samarbeidsparter. 
 
 
 
 
HELSE NORD - REGIONALT BRUKERUTVALG 
 
ÅRLIG MELDING for 2008. 
 
Regionalt brukerutvalg har i 2008 avholdt 6 møter og 5 møter i arbeidsutvalget. Det har vært 
avholdt et felles møte for brukerutvalgene i HFene og Regionalt brukerutvalg. 
 
Brukerkonferansen 2008 ble avholdt i april 2008 i Alta med god deltagelse fra 
organisasjonene og brukerutvalgene ved HFene. Hovedtema var opplæring for 
brukermedvirkning. 
 
Regionalt brukerutvalg deltar som observatør med møte- og talerett i styret i Helse Nord 
RHF, en ordning som fungerer svært godt. Observatøren for brukerutvalget har rett til å melde 
inn saker, men ikke rett til å få dem behandlet. Styret har årlig ”Brukerutvalgets time” hvor 
Regionalt brukerutvalg rapporterer for egen virksomhet, om oppfølging av plan for 
brukermedvirkning og kan ta opp egne saker. I 2008 ble Brukerutvalgets time gjennomført i 
styremøte den16 desember. 
 
I 2008 har saker som opplæringsprogram for brukermedvirkning, oppdragsdokumentet, 
aktuelle styresaker, pasienttransport , venteromsfasiliteter mm. blitt  behandlet i 
brukerutvalget. Brukerutvalget  opplever å bli hørt, og sett på som en samarbeidspartner i 
viktige saker f. eks. venteromsfasiliteter som nå er blitt prioritert. 
 
I 2008 ble det utlyst for kandidater til Brukerprisen 2009. Dette er en ny pris som deles ut for 
første gang i 2009. 
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Rapporteringspunkter i Oppdragsdokument 2008 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF. Indikatorer rapporteres i ØBAK.

Tiltak årlig melding
RV

2.2 Tildeling 
av midler

Basistilskudd er inntektsført i sin helhet i 2008. 
Øremerkede tilskudd inntektsføres i tråd med 
forutsetningene for tilskuddene. Aktivitetsbaserte 
inntekter inntektsføres i tråd med registrert aktivitet og 
er innenfor HODs overslagsbevilgning. 

Rapportskjema for opptrappingsplanen fra 
helseforetakene og økonomisk rapportering på 
lokalsykehusmidler vil ettersendes i egen ekspedisjon. 

3. pasientbehandling
3.1 Aktivitet

Det øremerkede tilskuddet innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelavhengige skal komme i tillegg 
til, og ikke istedenfor de kostnader som finansieres gjennom 
basisbevilgningen.

Regnskapet viser øremerkede tilskudd adskilt fra 
basisramme

Det øremerkede tilskuddet til helse- og rehabiliteringstjenester for 
sykmeldte innenfor prosjektet "Raskere tilbake" skal komme i 
tillegg til, og ikke istedenfor de kostnader som finansieres gjennom 
basisbevilgningen.

Helse Nord RHF krever egne søknader til RHF for alle 
tiltak som settes i gang i helseforetakene, hvor det må 
dokumenteres at retningslinjene for ordningen følges. 
Det er avtalte oppfølgingsmøter med de private 
leverandørene.
Aktivitet for 2008 ble lavere enn bevilgning for 2008. 
Planlagt aktivitet for 2009 er noe høyere enn bevilgning 
fra HOD for 2009, som finansieres med ubrukte midler 
fra 2007 og 2008

3.2. Kvalitet
3.2.1 Tjenestene skal virke

Helse Nord skal drive nasjonale medisinske kvalitetsregistre det er 
tillagt ansvar for og sørge for at helseforetakene rapporterer data til 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre som er forankret i eget og 
andre RHF.

OK
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Helse Nord skal bidra til å identifisere områder hvor det er behov 
for at Shdir utarbeider nasjonale retningslinjer, bidra i det nasjonale 
arbeidet med å utvikle retningslinjer, samt følge opp og 
implementere retningslinjer som utarbeides. Nasjonale 
handlingsprogrammer innenfor kreftområdet kommer i denne 
kategorien.

Helse Nord deltar i nasjonale arbeidsgrupper og følger 
opp. Har bla deltatt i utv. av fagl.rettningslinjer for 
slagbeahndling

Der det finnes klar dokumentasjon på sammenhengen mellom 
volum og kvalitet skal Helse Nord sikre at dette vektlegges i 
organiseringen av tjenestene.

Følges opp i ulike prosesser bl i lokalsykehusstrategi 
arbeidet. Områder vi har vektlagt: kreftkir. Rehab. 
Intensiv.ortopedi

Helse Nord skal sette i gang prosesser for å bedre tilbudet til 
slagrammede i tråd med ny kunnskap om akuttbehandling.

Følges opp av alle HF

Helse Nord skal som ledd i arbeidet med kvalitetsforbedring i 
spesialisthelsetjenesten i samarbeid med Shdir bidra til at innholdet 
i Helsebiblioteket videreutvikles, herunder bidra til at retningslinjer 
og prosedyrer utviklet i helseforetakene gjøres tilgjengelige 
gjennom Helsebiblioteket. Det vises til St prp nr 1 (2007-2008) der 
det er omdisponert 1,33 mill kr for finansiering av Helsebiblioteket. 
Det henstilles til at Helse Nord gjennomgår sine fordeler av 
Helsebiblioteket, herunder tar i betraktning verdien på de nye 
tjenester som nå er gratis tilgjengelig for helseforetakene, og som 
man alternativt måtte ha betalt for gjennom egne abonnementer, 
vurdere å bidra til finansieringen av Helsebiblioteket slik at 
finansieringen i 2008 blir på samme nivå som i 2007. HOD legger til 
grunn at Helse Nord og Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten innen utgangen av første tertial har avtalt den 
resterende medfinansiering for 2008. Det forventes at Helse Nord 
målbevisst arbeider for å ta ut effektene av det som ligger i bruken 
av Helsebiblioteket.

Må følges opp. Nasjonalt fagdir.møte må avtale 
medfinansiering. 

Helse Nord skal etablere systemer for at kunnskap fra anvendt 
nasjonal og internasjonal forskning og kunnskapsoppsummeringer, 
overføres til og implementeres i helsetjenesten.

OK

3.2.2 Tjenestene skal være trygge og sikre
sjekk rapportering 2.tertial. Obs strålevernforskriften.
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Helse Nord skal sørge for at helseforetakene rapporterer uønskede 
hendelser til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet, og samarbeider 
med senteret for å sikre læring og forbedring som følge av 
hendelsene.

OK. Følger opp og melder mer avvik enn før - høynet 
bevissthet rundt avviksmelding. 

Helse Nord skal implementere handlingsplan for kvalitetssikret bruk 
av tvang.

OK

Helse Nord skal sørge for at det er etablert ledelsesforankrede 
kliniske etikk komiteeri hele foretaksgruppen og at disse sikres 
rammer og ressurser

Alle foretakene har etablert kliniske etikk komiteer og 
disse er ledelsesforankret

Helse Nord skal inkludere tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige i ansvarsområdet til kliniske etikkomiteer.

OK

Helse Nord skal bruke data fra Norsk Pasientskadeerstatning aktivt 
for å fremme kvalitet og redusere skader.

OK

3.2.3 Tjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse
Helse Nord skal etablere rutiner slik at tjenesten kan nyttiggjøre 
seg av brukernes erfaringer.

Brukerutvalgene rapporterer at de føler de blir tatt med 
på råd og at de brukes av foretaksgruppen

Helse Nord skal sørge for at det er brukerutvalg i alle helseforetak, 
inkludert i RHF, og at disse medvirker i utformingen av 
tjenestetilbudet.

OK, se vedlagt rapport fra Regionalt Brukerutvalg

Helse Nord skal tilrettelegge hjelpemidler for døve og sterkt 
hørselshemmede pasienter når tjenesten krever det, eller når disse 
pasientene har behov for det.

OK

Helse Nord skal sørge for og finansiere tolketjenester til pasienter 
som har behov for dette.

OK. Alle HF legger til rette for tolketjenester ved behov

Helse Nord skal samarbeide med Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten om brukertilfredshetsundersøkelser og 
kvalitetsmålinger.

OK. Har deltatt i de undersøkelsene som har kommet 
fra Kunnskapssenteret.

3.2.4 Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende
Helse Nord skal videreføre arbeidet med lokale samarbeidsavtaler 
mellom helseforetak og kommuner ig eget område i tråd med 
føringene i Nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og 
omsorgsområdet - mellom HOD og KS, og tilhørende veileder. 
Helse Nord skal følge opp og videreutvikle samarbeidet mellom 
helseforetak og kommuner om pasientrettede samhandlingstiltak 
overfor prioriterte pasientgrupper.

OK. Alle HF har samarbeidsavtaler og disse følges 
godt. Helgelandssykehuset har noen kommuner som 
ikke har underskrevet avtalene ennå, men ellers går 
arbeidet etter plan.
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Helse Nord skal bistå kommunene for å sikre at pasienter med 
psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet og som har store og 
sammensatte behov, god oppfølging på riktig omsorgsnivå.

Jf individuelle planer.

Helse Nord skal følge opp samarbeidsavtalen som er inngått med 
statlig regionalt barnevern slik at barn og unge som har behov for 
tjenester både fra psykisk helsevern for barn og unge, tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og barnevern får 
sammenhengende og helhetlige tilbud og slik at gjensidig 
informasjonsutveksling herunder bekymringsmeldinger finner sted 
på en hensiktsmessig måte.

Skulle vært fornyet. Jf ny ventetidsgaranti.

3.2.5 Tjenestene skal være tilgjengelige
Helse Nord skal sette av 0,5 mill kr til arbeid med å etablere flere 
tilbud om lysbehandling av psoriasispasienter i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten, i dette arbeidet skal innsparinger ved 
lavere kostnadeer til transport tas med som en del av 
beslutningsgrunnlaget.

Ikke gjort i 2008, men kr. 1 mill. er satt av over 
budsjettet i 2009

3.3 prioritering
Helse Nord skal samarbeide med de andre RHF og Shdir om 
utarbeidelse av veileder for praktiseringen av prioriteringsforskriften 
innenfor ulike fagområder.

 Helse Nord RHF samarbeider med de andre RHFene 
om oppfølging av prosjektet. Samarbeidet koordineres 
av Helsedirektoratet.

Helse Nord skal iverksette tiltak for å utjevne forskjeller mellom 
helseforetakene i andelen som tildeles rett til nødvendig helsehjelp i 
de ulike pasientgruppene.

For å sikre lik forståelse og praksis av 
prioriteringsveilederne i helseforetakene vil Helse Nord 
sørge for opplæringstiltak for leger og andre 
faggrupper. Vi vil også sørge for at regionale 
fagnettverk og fagråd benyttes aktivt i 
implementeringsprosessen, og har informasjonstiltak 
fra Helse Nord RHF som understøtter prosessen.   

Helse Nord skal i samarbeid med HOD gjennomgå 
beslutningsprosesser for investeringer i kostbart utstyr og kostbare 
medikamenter med sikte på å etablere felles rutiner i de RHF.

TNF Alfahemmere. Utstyr: sak fra UNN vedr PET, MR 
Helgeland. Følges opp i høst.

3.4 Nøkkeldata
Helse Nord skal sikre kompletthet og god kvalitet i rapporterte 
virksomhetsdata.

OK når tekniske løsninger tillater det 

3.5 Områder med særskilt fokus
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3.5.1 lokalsykehus
Arbeidet med en bedre funksjonsdeling mellom sykehus, som 
fremmer kvalitet i pasientbehandlingen, skal videreføres. Helse 
Nord skal påse at kreftkirurgi som primærbehandling skjer ved 
sykehus med tilfredsstillende pasientvolum og kompetanse.

Helse Nord har fulgt opp funksjonsfordeling på en 
rekke områder. Kreftkirurgi allerede i 2005, senere 
ortopedi, intensivmedisin og rehabilitering. Følges og i 
lokalsykehusstrategien

Helse Nord skal ivareta gode og bredt involverenede lokale 
prosesser ved utviklings- og omstillingsprosesser, jf rapport om 
Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede. 

Jfr arbeidet med lokalsykehusstrategi - bredt 
sammensatte arbeidsgrupper og engasjement fra 
lokale aktører

Helse Nord skal påse at lokalsykehusfunksjonene, også ved de 
store sykehusene, innrettes og organiseres ut fra behovene i de 
store sykdomsgruppene, og de pasientgruppene som trenger tett 
oppfølging (som syke eldre og kronisk syke).

Både UNN og NLSH har jobbet for å bedre innrette 
lokalsykehusfunksj. Mot store sykdomsgrupper

3.5.2 Spesialisthelsetjeneste for eldre
Helse Nord skal påse at den regionale handlingsplanen 
sammenfaller med den nasjonale strategien, slik at de nasjonale 
målene nås når den regionale handlingsplanen følges opp.

Den nasjonale strategien samsvarer med de prioriterte 
tiltakene i Helse Nords regionale geriatriplan, og følges 
opp aktivt. Geriatri har ikke vært skjermet fra 
innsparingstiltak i foretakene i 2008.      

3.5.3 Psykisk helsevern
DPS skal være faglig og bemanningsmessig i stand til å ivareta 
individuelle og sammensatte behandlingsbehov hos pasienter som 
henvises til psykisk helsevern. Sykehusavdelingene skal ivareta 
spissfunksjoner. Ressursfordelingen mellom sykehusavdelinger og 
DPS må tilpasses oppgavefordelingen. Det vises i den 
sammenheng til DPS-veileder fra Shdir.

Oppfølging av plan, forskningsdata fra VELO og 
nasjonal kartlegging. Oppfølging av analysene. 
Tilsynsrapporter DPS. Med denne bakgrunn vil det 
gjennomføres en vurdering av samtlige 14 DPS-er i 
regionen. Samtidig som res.fordeling mellom sykehus 
og DPS vil bli tilpasset etter oppgavefordeling

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

følges opp tertialrapportering. Både UNN og NLSH 
følger situasjonen nøye, men ikke vært etablert flere 
senger. 

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

Impelmentering av bl.a. prioriteringsveilederene 
Arbeidet gjøre tidlig i 2009.Forsvarlighet og kvalitet vil 
legges stor vekt på i forb.med arbeidet. 
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Helse Nord skal sørge for at det er rutiner/systemer som innebærer 
at henvisninger til spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern 
blir koordinert, slik at pasienter slipper å henvende seg til flere 
tjenesteytere for å få hjelp.

OK

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

NLSH har ansvaret for å gjennomføre et 
utviklingsarbeid for å iverksette nødvendig etiltak. 
Arbeidset gjøres i nært samarbeid med HF-enei 
regionen og med andre rettverk som arbeidet med 
samme målgruppe. 

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

Ikke tall som sier noe om utviklingen, 

Helse Nord skal videreutvikle tilbudet til personer med 
spiseforstyrrelser.

Seneter for barn og voksne er etablert

3.5.4 Rehabilitering og habilitering
Rehabiliterings- og habiliteringsområdet skal prioriteres og styrkes. Helse Nord har siden 2004 hatt en langsiktig plan for 

styrking av geriatri, habilitering/rehabilitering, 
revmatologi, diabetes. Det ble ikke avsatt øremerkede 
midler til satsingen i 2008. I Helse Nords budsjett for 
2009 er habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, samt 
lærings- og mestringssentrene, styrket gjennom 
øremerkede stillinger.  

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

  De to største foretakene, UNN og NLSH, har 
omorganisert rehabiliteringstjenesten for å effektivisere 
rehabiliteringstilbudene. Rehabilitering og habilitering 
har ikke vært skjermet fra nedskjæringer på grunn av 
den vanskelige økonomiske situasjonen til foretakene i 
2008. Det er vanskelig å gi et entydig svar på om 
tjenesten totalt sett er styrket.
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Helse Nord skal videreføre arbeidet med etablering/styrking av 
rehabiliteringstilbudet til personer med alvorlig hodeskade

 Er fulgt opp

Helse nord skal videreutvikle og styrke barnehabiliteringstjenestene Tjenestene ble ikke styrket i 2008 på grunn av Helse 
Nords økonomiske situasjon, men er tilført 
øremerkede ressurser i budsjett for 2009

Ambulante rehabiliteringstjenester skal ivaretas som en del av 
lokalsykehusfunksjonen.

Ambulante tjenester har særlig fokus i utarbeidelsen av 
Helse Nords strategiplan for lokalsykehus

Helse Nord skal sørge for at personer med utviklingshemming får 
relevant oppfølging innenfor spesialisthelsetjenesten.

Ifølge habiliteringstjenesten er det blitt bedre 
oppfølging av blant annet autister og psykisk 
utviklingshemmede med demens. Et generelt problem 
er at psykisk utviklingshemmede noen ganger ikke får 
regulert sine medisiner godt nok, og kan bli lagt inn i 
psykiatriske akuttavdelinger som ikke har tilstrekkelig 
erfaring. Helse Nord vil fortsatt ha fokus på dette 
problemet.    

Helse Nord skal inngå avtaler med private opptrenings-
/rehabiliteringsinstitusjoner som sikrer forutsigbarhet. Det 
forutsettes bla langsiktige avtaler. Det skal legges vekt på behov og 
kvalitet, i tillegg til pris.

 Helse Nord RHF inngikk avtale med varighet på fire år 
fra 1.1.2006 (to år + mulighet for prolongering to nye 
år). Vi vil følge opp med nye langsiktige avtaler med 
institusjonene, og vil i denne forbindelse også søke et 
samarbeid med de andre RHFene om oppfølging av 
Helsedirektoratets rapport fra februar 2009 ”Privat i 
offentlig sektor”. 

Helse Nord skal i 2008 minst opprettholde ressursinnsatsen til 
private opptrenings-/rehabiliteringsinstitusjoner. Aktivitet gjennom 
prosjektet "Raskere tilbake" skal komme i tillegg til dette.

 Ressursinnsatsen til de private 
rehabiliteringsinstitusjonene er opprettholdt. I tillegg er 
det gjort avtaler med 8 mill. i driftsvolum gjennom 
Raskere tilbake   

Ordningen med at pasienter kan benytte plasser i private 
opptrenings-/rehabiliteringsinstitusjoner i andre regioner, uten at 
slike opphold blir gjenstand for gjestepasientoppgjør mellom 
regioner, videreføres i 2008.

OK

Helse Nord skal videreføre arbeidet med behandling- og 
rehabiliteringstilbudet til tinnitusrammede.

Det regionale tilbudet for tinnitusrammede ved Nordtun 
HelseRehab, i samarbeid med Nordlandssykehuset, 
har tilfredsstillende kvalitet og kapasitet.
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3.5.4 Nasjonale strategier på kreft, diabetes, KOLS, tiltak innen smertebehandling mv
Helse Nord skal i oppfølging av Nasjonal strategi for kreftområdet 
2006-2009 bistå Shdir i utarbeidelsen av de nasjonale 
handlingsprogrammene for kreftsykdommer. Helse Nord skal 
arbeide for at en kvalitetsmessig standard innen kreftbehandling 
ivaretas jf punkt 3.2.1.

OK

Helse Nord skal sikre at regionens arbeid med Nasjonal strategi for 
diabetesområdet 2006-2010 medfører at målene blir nådd på 
spesialisthelsetjenestens område. Helse Nord skal påse at det 
etableres tverrfaglige diabetesteam ved alle helseforetak. Det skal 
etableres tiltak for å redusere senkomplikasjoner, herunder 
fotamputasjoner.

 Nasjonal strategi for diabetesområdet er fulgt opp 
gjennom Helse Nords handlingsplan for diabetes. I 
løpet av 2009 etableres tverrfaglige diabetesteam ved 
alle somatiske sykehus i Helse Nord, og det skal 
etableres fotteam ved UNN og NLSH for å redusere 
senkomplikasjoner. 

Helse Nord skal sikre at regionens arbeid med Nasjonal strategi for 
KOLS-området 2006-2011 medfører at målene blir nådd på 
spesialisthelsetjenestens område.

Helse Nord  vil ha en gjennomgang av status og behov 
på dette området i 2009 i forbindelse med 
lokalsykehusprosjektet.

Helse Nord skal i samhandling med primærhelsetjenesten styrke 
tilbudet til pasienter med kroniske smerter. Det skal iverksettes 
tiltak som skal legge til rette for tilstrekkelig kompetanse og 
kapasitet for å møte utfordringene på dette områrdet, bl.a. ved 
smerteklinikkene.

Smerteklinikken ved UNN starter et tiltak i "Raskere 
tilbake". Det er fortsatt behov for fokus på dette 
området.  

Hørselscreening av nyfødte skal innføres ved landets 
fødeinstitusjoner i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for syn, 
hørsel og språk hos barn fra Shdir (IS-1235)

Ble gjennomført ved alle fødeenheter i Helse Nord fra 
2007.

Helse Nord skal i samarbeid med kompetansenettverket sikre 
adekvat behandlingstilbud til barn og voksne pasienter med 
myalgisk encefalopati (CFS/ME), herunder vurdere bruk av det 
nasjonale behandlingstilbudet til de aller sykeste pasientene som 
bygges opp i Helse Sør-Øst RHF. Det legges til grunn at Helse 
Nord benytter det nasjonale tilbudet gjennom kjøp av 
behandlingsopphold.

OK

Helse Nord skal sette av 0,5 mill kr til arbeid med veiledning rettet 
mot personer med eller som er i risikogruppen for å utvikle type-2 
diabetes. Prosjektet "Diabetesverkstedet" kan være en referanse i 
dette arbeidet.

Helse Nord har gjennom diabetessatsingen og 
handlingsplan for folkehelsearbeid iiverksatt en rekke 
tiltak av forebyggende karakter. Disse får ikke virkning 
før i 2009.

3.5.6 Nasjonale kompetansesentre i spesialisthelsetjenesten

Styresak 16-2009 Årlig melding 2008, vedlegg side 23



Helse Nord skal i samarbeid med de øvrige RHF utarbeide et 
helhetlig forslag til hvilke nasjonale kompetansesentre i 
spesialisthelsetjenesten det er behov for i et femårsperspektiv og 
hvor disse bør lokaliseres. Dette omfatter både nasjonale 
medisinske kompetansesentre og kompetansesentre for sjeldne og 
lite kjente diagnoser og funksjonshemminger. Forslaget skal 
utarbeides med utgangspunkt i fastsatte kriterier og sentrale 
aktører skal involveres i arbeidet i tråd med nasjonale føringer. 
Oppdraget vil bli spesifisert i eget brev. Helse Vest bes om å lede 
arbeidet.

Helse Nord deltar med to representanter i den 
interregionale prosjektgruppen som utreder oppdraget 
gitt i Oppdragsdokumentet for 2008 og ytterligere 
spesifisert i brev datert 17.3 2008 fra HOD til alle 
regionale helsefortakene.  Det har ikke vært mulig å 
gjennomføre prosessen i henhold til den opprinnelige 
skisserte fristen (desember 2008) og det taes nå sikte 
på ferdigstillelse av den endelige rapporten 1. oktober 
2009.  Prosjektgruppen leverte i januar 

Helse Nord skal videreutvikle de nasjonale kompetansesentrene for 
personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og 
funksjonshemninger. Dette skal skje innenfor en helhetlig og 
dynamisk prosess som omfatter alle kompetansesentre for sjeldne 
og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger i 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, der omfanget av 
eksisterende tilbud, vurdering av etablering av tilbud til nye grupper, 
styrking av eksisterende tilbud og avvikling og sammenslåing av 
tilbud inngår. Helse Nord skal søke råd hos Shdir i dette arbeidet.

ansvaret for 2 ; Regionsenter for døvblinde
og Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) i 
Tromsø. Helse Finnmark SANKS: Samisk Nasjonalt 
Kompetansesenter. Senteret er en integrert del av DPS 
Midt-Finnmark. SANKS gir tilbud til den samiske 
befolkningen, samarbeider med Universitetet i Tromsø 
og utlyser også årlig 2 millioner til forsknings og 
utviklingsarbeid.

3.5.7 Lands- og flerregionale og overnasjonale funksjoner.
Helse Nord skal i samarbeid med de øvrige RHF utarbeide et 
helhetlig forslag til hvilke lands- og flerregionale og eventuelt 
overnasjonale funksjoner det er behov for i et femårsperspektiv og 
hvor disse bør lokaliseres. Forslaget skal utarbeides med 
utgangspunkt i fastsatte kriterier og sentrale aktører skal involveres 
i arbeidet i tråd med nasjonale føringer. Oppdraget blir spesifisert i 
eget brev. Helse Vest bes om å lede arbeidet.

gjennomgår lands- og flerregionale og overnasjonale 
funksjoner i henhold til bestillingen i brevet fra HOD  
HFene vil også her bli gitt anledning til å melde seg for 
nye landsfunksjoner i den søknadsprosessen som nå 
er nært forestående.

Helse Nord og Helse Midt-Norge skal samarbeide om en økning av 
Cochlea implantatoperasjoner for voksne. Pasienter fra begge 
regioner skal tilbys denne typen operasjoner ved St Olavs Hospital.

 Helse Nord har avklart med Helse Midt at vanlige 
regler for gjestepasientoppgjør skal gjelde for 
samarbeidet.  

3.5.8 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
Helse Nord skal øke kapasiteten innen TSB med særlig vekt på økt 
kapasitet innen akuttbehandling, avrusning og ambulante team, 
samt LAR.

Det er en økt styrking av TSB inkl. LAR. Tiltakene 
iverksettes i 2009. 
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Helse Nord skal styrke den helsefaglige kompetansen innen 
tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.

Kompetansesenteret for rus  arbeider systematisk med 
oppgaven både overfor kommunen og spes. 

Helse Nord skal videreutvikle samarbeidstiltak mellom 
spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og barnevern for 
gravide rusmiddelavhengige i LAR og annen tverrfaglig spesialistert 
behandling.

Arbeides med

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

Dette gjøres i stor grad, men kan enda forbedres.

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

Må arbeides videre med. 

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

Arbeides med iforbindelse med styrking av LAR

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

Dette gjøres i dag i de offentlige inst.

3.5.9 Kvinnehelse
Helse Nord skal arbeide med en helhetlig fødsels- og 
svangerskapsomsorg i samarbeid med primærhelsetjenesten

Helse Nord har plan for org. av fødselsomsorgen. 
Denne vil bli revidert jf stortingsmld.som kom nå i 
febr.og jfr utarb. av lokalsykehusstrategi

Helse Nord skal utvikle lavrisikotilbud til kvinner med normale 
svangerskap og fødsler

OK i alle HF

Helse Nord skal bidra til å sikre gjennomføring av 
mammografiprogrammet i tråd med nasjonale føringer, herunder 
sikre gode tekniske kommunikasjonsmuligheter mellom de ulike 
aktørene som deltar i den praktiske gjennomføringen av 
programmet.

Behov for utskiftning utstyr NLSH, som følges opp 
budsj.2009. Ellers følges programmet opp

3.5.10 organdonasjon og transplantasjoner
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Helse Nord skal legge til rette for at potensielle donorer 
identifiseres, og at helsepersonell tar opp spørsmålet om 
organdonasjon i tråd med retningslinjer beskrevet i rundskriv I-
9/2003.

 Donoransvarlige leger ved UNN og NLSH har frigjort 
kapasitet til å ivareta oppgavene med organdonasjon, 
med blant annet donoransvarlig lege og sykepleier. 

Helse Nord skal arbeide for å øke antall tilgjengelige organer i 
samarbeid med Nasjonal koordinator for organdonasjon

Ved UNN ble det i 2008 donert organer fra 8 pasienter, 
noe som gjør at UNN ligger over landsgjennomsnittet.

Faglig opplæring av helsepersonell i spørsmål om organdonasjon 
skal styrkes, spesielt i forhold til kompetanse i kommunikasjon med 
de pårørende.

NLSH har i løpet av 2008 laget et 
undervisningsprogram for leger og sykepleiere, som 
danner grunnlag for et dagsseminar om organdonasjon 
som tilbys lokalsykehusene. 

Andelen levende giver av nyre (familiemedlem) skal opprettholdes 
på 40% av det totale antall nyretransplantasjoner

(ikke avklart status)

Donoransvarlige leger ved landets universitetssykehus skal 
frigjøres i deltid for å kunne ivareta oppgavene med organdonasjon

OK

3.5.11 Beredskap og smittevern
Helse Nord skal sørge for at helseforetaksgruppen oppdaterer, 
videreutvikler og øver sine beredskapsplaner, herunder planer mot 
atomhendelser, biologiske hendelser (smittsomme 
sykdommer/pandemisk influensa) og kjemiske hendelser.

Underveis. 

Helse Nord skal etablere samarbeidsformer med kommunene, og 
øvrige samarbeidsparter i egen og andre helseregioner, bla om 
landsfunksjonen for behandling av pasienter utsatt for atom-, 
biologiske og kjemiske hendelser, om operativ ressursdisponering 
og samhandling ved kriser.

må følges opp

Helse Nord skal starte en prosess med sikte på å akkreditere alle 
mikrobiologiske laboratorier innenfor helseforetaksgruppen

jf lab.prosjektet

Helse Nord skal utarbeide konkrete mål for sitt smittevernarbeid plan og tbcprogram vedtatt
Helse Nord skal sikre at det gjennomføres risiko- og 
sårbarhetsanalyser ved det enkelte sykehus knyttet til kritisk 
infrastruktur, herunder vann og strømforsyning, og sørge for at det 
iverksettes tiltak som sikrer nødvendige leveranser og systemer for 
distribusjon

OK
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Helse Nord skal innarbeide beredskapshensyn i tjenestens 
logistikksystemer og leveranseavtaler slik at de regionale 
helseforetakene og helseforetakene sammen kan ivareta et samlet 
nasjonalt ansvar for forsyning av legemidler, materiell og andre 
kritiske innsatsfaktorer til spesialisthelsetjenesten i landet.

må følges opp ift materiellforsyning

Helse Nord skal bistå Shdir med en gjennomgang av den nasjonale 
forsyningssikkerheten og vurdere behov for tiltak

se over

Helse Nord skal sikre at oversikt over antidotbeholdning i 
foretakene blir rapportert til Apotekforeningens databedrift for å få 
samlet oversikt over sykehusenes, regionenes og nasjonal 
beholdning av antidoter mv

OK

Helse Nord skal bistå Shdir med å utarbeide retningslinjer og 
prosedyrer for etablering av helseteam til innsats ved kriser i 
utlandet

OK - deltar med personell og utarbeiding av prosedyrer

4. Forskning
Helse Nord skal i samarbeid med øvrige RHF sikre gjennomføring 
av forskningssamarbeid innenfor utvalgte tematiske områder 
gjennom etablering av formelle forskernettverk og/eller andre tiltak 
jf oppdrag gitt i 2006 og 2007. Arbeidet skal forankres i 
strategigruppe for forskning mellom RHF og Nasjonal 
samarbeidsgruppe for forskning (NSG)

Helse Nord følger opp nasjonale prosesser på feltet 
som forutsatt. Det er brukt mer midler til både psykisk 
helse-forskning og rusforskning fra RHF i 2008 enn i 
2007. 

Helse Nord skal prioritere forskning og oppbygging av 
forskningskompetanse innen forskningssvake fagområder, 
herunder tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige, 
psykisk helse, rehabilitering/habilitering og kvinnehelse.

Egne forsningslederstillinger på rus og psykiatri og 
framhevet kvinnehelse i vår forskningsutlysning 
gjennom å ha prosjekter som omhandler kvinnehelse 

på de fleste av våre forskningsområder. Forskn på 
Rehabilitering har økt i 2008

Helse Nord skal rapportere både på resultater og ressursbruk til 
forskning til NIFU STEP i henhold til etablerte systemer og 
tidspunkt, samt bidra med kompetanse og ressurser i nasjonalt 
utviklingsarbeid av begge målesystemene

OK
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Helse Nord skal bidra i arbeidet med å implementere nasjonal 
satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i 
helsesektoren (2007-2011) med særskilt fokus på IKT og 
medisinsk-teknisk utstyr i samarbeid med InnoMed, Norges 
forskningsråd og Innovasjon Norge. RHF skal bidra til å øke 
antallet forsknings- og utviklingskontrakter mellom norske 
leverandørbedrifter og helseforetak (OFU-kontrakter) innen helse 
gjennom å stille nødvendige ressurser i form av kompetanse til 
disposisjon

Fulgt opp gjennom  representanter til styringsgruppe i 
Innomed, innovasjonsrådgiver til Innomed og regional 
innovasjonskoordinator. Har deltatt i å lage RHFenes 
handlingsplan for innovasjon og denne vil bli fulgt opp i 
2009. Det er særlig UNN som har kompetanse innen 
innovasjonsområdet, som også vil brukes videre.
Innovasjon vil få mer fokus som strategisk område, og 
tas inn som mål med tilhørende tiltak  i ny 
forskningsstrategi. 

5 Utdanning av helsepersonell
Helse Nord skal sørge for systemer, strukturer og lederforankring i 
alle ledd av helseforetaksgruppen slik at helseforetakene er 
attraktive læringsarenaer

Følges opp kontinuerlig

Helse Nord skal gjennom etablerte samabeidsorgan, inngåtte 
samarbeidsavtaler og god dialog sikre et godt samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene i helseregionen

 Helse Nord RHF er i dialog med høgskolene og 
universitetet i regionen i forhold til å utarbeide 
samarbeidsavtaler med høgskolene. Det er et mål at 
samarbeidet skal organiseres slik at det også gir et 
kontaktpunkt mellom universitetet og de ulike 
høgskoler. (forventes sluttført i april 2009). Det er gitt 
styringssignal om at også underliggende avtaler 
mellom det enkelte foretak og høgskolene skal 
revideres i 2009.

Helse Nord skal etablere et riktig antall og kvalitativt gode 
praksisplasser for elever/lærlinger/studenter i grunnutdanning og 
turnusplasser for turnuskandidater i turnustjeneste

OK i alle grupper

Helse Nord skal gjennom et samarbeid med fylkeskommunene 
bidra til at det etableres et tilstrekkelig antall læreplasser, med et 
særlig fokus på ambulansearbeiderutdanninng og den nye 
helsefagarbeiderutdanningen

Det ble til sammen inngått 54 lærlingekontrakter i hhv 
ambulansefag og helsefag i 2008. Dette er 14 
kontrakter over styringsmålet gitt av Helse Nord RHF. 
Styringsmålet er imidlertid begrenset av økonomiske 
rammer. I forhold til egne måltall/kompetansekrav til 
ambulansepersonell, samt rekrutteringssituasjonen for 
hjelpepleiere/helsefagarbeidere er tallet sannsynligvis 
for lavt.
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Helse Nord skal sikre at de som har helseforetakene som 
læringsarena opplever at praksis/turnus er strukturert og at det gis 
god veiledning

Følges opp av helseforetakene regulert gjennom 
samarbeidsavtaler med høgskolene og dialog med 
videregående skoler

Helse Nord skal medvirke til at forsøk med tre måneders 
psykiatritjeneste i turnustjenesten for leger kan gjennomføres

OK

Helse Nord skal planlegge og bidra til videreutdanning og 
etterutdanning av helsepersonellet for å møte nåværende og 
framtidige krav til og utfordringer i tjenesten

Strategisk kompetanseplan under arbeid

Helse Nord skal sørge for tilstrekkelig antall stillinger for tannleger 
under spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin

Ikke fulgt opp??

Helse Nord skal bidra til at det utdannes et tilstrekkelig antall 
legespesialister innen de ulike spesialitetene (herunder effektive 
utdanningsløp) og til god nasjonal, regional og lokal fordeling av 
leger og mellom spesialiteter

Helse Nord utdanner forholdsmessige mer 
legespesialster enn resten av landet og med god 
fordeling på fagene

Helse Nord skal sørge for at legenes stillingsstruktur er i tråd med 
opplysningene i Nasjonalt råds database og systematisk og 
fortløpende melde inn avviksendringer

Følges opp kontinuerlig, men mye innleie og vikarer i 
enkelte HF vanskeliggjør arbeidet

6. pasientopplæring
Helse Nord skal sørge for at det er kvalitativt gode Lærings- og 
mestringssentre ved alle helseforetak

 Helse Nord RHF har i løpet av 2008 fått lærings- og 
mestringssentre ved alle somatiske sykehus. Alle 
foretakene har fått øremerkede ressurser til å styrke 
LMSene i budsjett 2009, tils. 1,8 mill. kr. inkl. en 
regional stilling til kvalitetsutvikling av tjenestetilbudene.

Helse Nord skal tilby opplæring og bidra til innsikt i pasienters egen 
sykdom for pasienter med kronisk sykdom og 
funksjonsnedsettelser

 Følges godt opp av alle HF gjennom lærings- og 
mestringssentrene

Helse Nord skal sørge for at spesialisthelsetjenesten i sin region 
driver aktiv informasjon overfor foreldre om helsemessige 
konsekvenser ved og forbudet mot kjønnslemlestelse, samt søke å 
avverge at jenter blir utsatt for kjønnslemlestelse

OK

Helse Nord skal gi råd til foreldre med funksjonshemmede barn og 
tilbud i Norge, og råd i forhold til bruk av utenlandske metoder

Følges opp i nært samarbeid med de andre RHFene
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Regjeringen har vedtatt en handlingsplan for bedre kosthold i 
befolkningen - Oppskrift for et sunnere kosthold. Planperioden 
strekker seg fra 2007 til 2011. Helse Nord skal sette seg inn i 
handlingsplanen og vurdere den opp mot ivaretakelse av det 
regionale helseforetakets pålagte oppgaver på området.

Er et satsingsområde i Helse Nords handlingsplan for 
folkehelsearbeid, tiltak settes i verk fra 2009.
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VEDLEGG 1b 

Oppfølging av Foretaksmøteprotokollen 
 

Punkt 4.1 Resultatkrav 2008  

Regnskapsmessig resultat skal ikke overstige underskudd på 68 mill kr 
I foretaksprotokollen 24 januar 2008 ble det satt krav om økonomisk balanse, tilsvarende et 
årsresultat på null kroner. Foretaktsmøtet presiserte i tillegg at økte pensjonskostnader som følge 
av ny regnskapsstandard, ikke inngår i resultatkravet for 2008. Dette var beregnet til 415 mill 
kroner. Styret for Helse Nord RHF behandlet konsolidert budsjett 2008 og fastsatte konkrete 
resultatkrav for hvert enkelt HF innenfor kravene fra eier. 
 
Helse Nord RHF fikk første halvår 2008, tilleggsbevilgning på kr. 360 mill kroner til delvis 
dekning av økte pensjonskostnader. I foretaksmøtet 3. juni 2008 sak 5 ble resultatkravet for Helse 
Nord RHF fastsatt til et underskudd på inntil 68 mill kroner inklusive økte pensjonskostnader. 
 
Styret for Helse Nord RHF behandlet i sak 62/2008 fordeling av disse økte inntektene og fastsatte 
nye resultatkrav for helseforetakene, i samsvar med foretaksprotokollen.  
  

Helse Nord Foreløpig regnskap 2008

Foreløpig resultat 2008 -300

Resultatkrav fra eier -68

Avvik fra resultatkrav -232

Tall i mill kroner  
 
Det understrekes at resultatet er foreløpig og vil endres noe. Erfaring fra tidligere år er at vi treffer 
rimelig godt i forhold til endelig resultat, men det gjenstår enda fullstendige avstemminger og 
gjennomgang av avsetninger, anlegg, varelager etc. og revisors gjennomgang. Disse forhold vil 
kunne påvirke resultatet.   
  
Da konsolidert budsjett 2008 ble vedtatt i februar var det ikke utarbeidet komplette tiltaksplaner 
for å oppnå det økonomiske resultatkravet. I brev av 30/01-2008 redegjøres det for utfordringen i 
2008. Basert på egne vurderinger og dialog med ledelsen i foretakene, konkluderte vi med at det 
var høy risiko knyttet til omstillingstiltak i budsjett 2008, på til sammen 200- 250 mill kroner.  
 
Styret aksepterte ikke dette og fattet følgende vedtak: 
 

3. Styret er ikke fornøyd med at det ikke er fremlagt komplett, detaljert og konsekvensvurdert 
tiltaksplan for den samlede omstillingsutfordringen i foretaksgruppen slik som forutsatt i 
styresak 96-2007 Budsjett 2008 – Rammer og føringer.Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
og Nordlandssykehuset HF gis frist til 10. mars 2008 med å utarbeide og styrebehandle 
tiltaksplan i henhold til forutsetningene. Samtlige helseforetak må detaljere sine planer på en 
slik måte at oppfølgingsansvar er i samsvar med fullmaktsstruktur, og fremdriften mht 
forutsatt oppstart, tidspunkt for full effekt m.v.er konkretisert. 

 
8. Styret aksepterer ikke avvik fra resultatkravet og påpeker nødvendigheten av at det 
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fokuseres på organisasjonskultur og ledelsesutvikling for å sikre lojalitet på alle nivå i         
organisasjonen til de økonomiske rammer og det gitte oppdraget i henhold til 
oppdragsdokumentet med hensyn til prioritering samt gjeldende regler for HMS. 

Styret aksepterte også i samme sak at salgsgevinster av fast eiendom (boliger) kunne inngå som 
tiltak for å oppnå økonomisk balanse i 2008. 
 
I foretaksmøtet ble det senere presisert fra HOD at salgsgevinster ikke ville bli akseptert som 
tiltak for balanse. Styret for Helse Nord RHF behandlet løpende økonomirapporter. I forbindelse 
med behandlingen av tertialrapport nr 1 vurderte styret for Helse Nord RHF situasjonen som 
uakseptabel og kalte inn til foretaksmøte i slutten av juni hvor kravene til resultat og utvikling og 
gjennomføring av tiltak for å oppnå balanse ble gjentatt og presisert.  
 
Den løpende oppfølgingen og rapportering har vist at tiltaksplanene har gitt for liten effekt i 
forhold til de utfordringer som har vært rapportert. Dette er den viktigste årsaken til avviket fra 
resultatkravet. Lønnsøkning ut over forutsetningene i statsbudsjettet og en overraskende 
tilleggsregning fra Norsk Pasientskadeforsikring i desember forklarer deler av avviket.   
 
På tross av økte inntekter i desember (omgrupperingsproposisjonen) viser foreløpig regnskap for 
2008 et avvik på 232 mill kroner fra eiers styringsmål. Kort oppsummert forklares avviket slik: 
 

Avvik fra resultatkrav skyldes:
Manglende salgsgevinst 70
Pasientskade 15
Lønnsoppgjør ut over forutsetning 60
Manglende effekt av tiltaksplaner 160
Økte inntekter -73

Sum 232  
 
Punkt 4.3.1 Risikostyring og internkontroll 

Helse Nord har satt i gang et arbeid med å bedre integrere risikostyring i foretaksgruppen. Det 
er satt ned en gruppe som skal utarbeide en risikoveileder og gjøre representanter ved HF’ene 
i stand til å bistå den enkelte foretaksledelse i risikoidentifisering, -vurdering og -respons. I 
dette arbeidet blir internrevisjonen i Helse Nord benyttet som rådgiver. 

Helse Nord gjennomførte overordnet risikovurdering av driften i oktober 2. tertial. Denne ble 
behandlet i styret som styresak 109/2008 og oversendt HOD med tertialrapport 2-2008. 

Punkt 4.3.2 Økt kontroll med bemanningsutviklingen  

Helse Nord har arbeidet med aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, med fullmaktstrukturen 
og kostnadseffektiv ferieavvikling. Rekrutterings- og ansettelsesutvalg er etablert i alle HF og 
omstillingsavtale er inngått. Totalt sett har foretaksgruppen hatt en nedgang i antall årsverk. 

Helse Finnmark har en økning på 176 faste stillinger som i hovedsak skyldes overtaking av 
ambulansetjenesten og opptrappingsplan for psykisk helse. UNN har en nedgang i antall 
årsverk på 159 stillinger i kraft av tiltaksplanen og Nordlandssykehuset er nedgang på 69 
stillinger samt en betydelig redusert innleie/vikarbruk. Helgelandssykehuset har en økning i 
antall faste årsverk på 24.  

Punkt 4.3.3 Oppfølging av tiltaksplanlegging.  
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Innad i foretaksgruppen har det vært lagt fokus på at omstillingstiltakene helst skal ha 
langsiktige varige effekter og at disse skal være prioritert over tiltak som har kortsiktig effekt 
og som ikke skaper varige effekter. Helse Nord har i 2008 hatt månedlig oppfølging av status 
på tiltaksplanlegging og gjennomføring i helseforetakene med vurdering av tilhørende 
prognose og risikovurdering. Dette har vært fast rapportering i de månedsrapportene og tema 
på oppfølgingsmøtene med foretaksdirektør. Tiltaksoppfølgingen har også vært tatt opp i 
direktørmøter, styreledermøter og økonomisjefmøter. 

Alle tiltak skal ha vært drøftet med tillitsvalgte både på HF-nivå og RHF-nivå i forkant av 
behandling og vedtak. 

Punkt 4.3.4 Rapporteringsrutiner  

Helse Nord RHF følger opp de rapporteringsrutiner som er skissert i foretaksprotokollen. 
Rapport på opptrappingsplan og investeringer innen psykisk helse må ettersendes da vi 
dessverre ikke har tallene klare ennå. 

Punkt 4.4 Investeringer og kapitalforvaltning  

Helse Nord sitt investeringsregime innebærer at investeringer i hovedsak finansieres gjennom det 
likviditetsoverskudd som genereres i driftsregnskapet. I tillegg forutsettes deler av store 
strategiske prosjekt finansiert gjennom lån fra HOD. Det vises til styresak 64/2008 
investeringsplan 2009-2018.Det pågår nå et arbeid for å videreutvikle Helse Nord RHF sine 
prinsipper og modeller for å beregne økonomisk bærekraft og beslutningsgrunnlag for styrene. 
 
Investeringer skal som hovedsak finansierers av foretakenes egen likviditet og de økonomiske 
konsekvenser (renter, avdrag, drift og vedlikehold) skal finansieres gjennom besparelser og mer 
effektiv drift. Når det gjelder investeringer i nye store bygg legger styret for Helse Nord RHF til 
grunn at nye bygg i all hovedsak innebærer en standardheving som koster mer enn bortfall av 
kostnadene på eksisterende bygg. Kostnadene som følger av nye store strategiske bygg skal derfor 
finansieres av tre elementer: 
 

 Bortfall av kostnader gamle bygg, avskrivninger, drift osv. 
 Effektiv drift, nye bygg gir grunnlag for en bedre intern logistikk 
 Bidrag fra RHF styret. Styret holder derfor av en del av de økte inntektene for å kunne 

fordele dem til de respektive HF når byggene er klare til å tas i bruk. 
 
For i sikre likviditet til investeringene og bærekraft til økte kostnader når nybyggene tas i bruk har 
styret for Helse Nord RHF vedtatt å styre mot driftsoverskudd i de enkelte HF og RHF de 
nærmeste årene. Investeringsplanen for 2010-2018 vil bli oppdatert og revidert i løpet av første 
halvår 2009. 
 

Punkt 5.1 Nasjonal Stab/Støtte 

Helse Nord deltar i alle arbeidsgruppene og styringsgruppen i NPSS. 

Punkt 5.2.1 Oppfølging av sykefravær og IA  

Totalt sykefravær i Helse Nord for 2008 er stabilt på 9,1%, sammenlignet med samme periode 
i både 2007 (9,0%), 2006 (8,9%) og 2005 (9,0%). Totalt sykefravær i Norge (9,6%) var i 2. 
tertial økt med 4,6% mot samme periode for 2007. Sykefraværet er høyest innen helse- og 
sosiale tjenester, og har siste året økt med 6,2%. Administrerende direktør erkjenner at 

Styresak 16-2009 Årlig melding 2008, vedlegg side 39



sykefraværet er for høyt og at det er viktig å fortsette arbeidet med sykefraværsoppfølgingen. 
Samtidig registrerer Helse Nord at utviklingen i foretaksgruppen forholder seg stabil. 

Helse Nord gjennomførte et regionalt sykefraværsprosjekt ”Prosjekt Arbeidsglede”, der en 
forsterket sykefraværsoppfølging skulle bidra til at flere av de langtidssykemeldte 
arbeidstakerne i Helse Nord får bistand til å komme tilbake til arbeidslivet. En objektiv 
evaluering av metoden som benyttes gjøres ved følgeforskning i regi av 
Høgskolen/handelshøgskolen i Bodø. Følgeforskningen pågår i hele 2009. 

Punkt 5.2.2 Registrering av Bierverv – Systemer.  

Helseforetakene har i 2008 hatt en gjennomgang av egen praktisering av retningslinjer for 
godkjenning/nekt av bierverv, for å identifisere eventuelle tilfeller der helseforetaket har gått 
til sanksjoner mot ansatte eller personer under rekruttering som følge av vedtatt policy.  

Helse Nord har i 2008 deltatt i nasjonalt anskaffelsesprosjekt for nytt HR-system og signert 
tilslutningsavtale til Helse Sør-Øst sin rammeavtale, som vil støtte felles systemer for enhetlig 
rapportering og kontroll av bierverv. 

Punkt 5.2.3 Reduksjon av uønskede deltidsstillinger  

Helse Nord er i gang med en prosess der det kartlegges andel uønskede deltidsstillinger og årsakene til 
disse. Nordlandssykehuset HF har gjennomført slik kartlegging, og de øvrige helseforetakene 
gjennomfører likelydende kartlegginger i disse dager. Alle foretakene skal rapportere gjennomførte 
tiltak i 1. tertialrapport 2009. 

Punkt 5.2.4 Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn  

Helse Nord har i samarbeid med helseforetakene utarbeidet en regionalt overordnet rutine for 
rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn. Rutinen er i vedtaks- og 
implementeringsfasen. I forhold til bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsbyrå har Helse 
Nord stilt krav om at innleid personell har språkkunnskaper tilsvarende bestått ”Bergens-test”.   

Punkt 5.3 Oppfølging av juridisk rammeverk og tilsyn.  

Punkt 5.3.1 Stiftelser og legater  

Helse Nord RHF har i 2008, i samarbeid med de øvrige RHF utarbeidet gjennomgående 
retningslinjer for håndteringen av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond. Arbeidet ble 
sluttført og rapport oversendt HOD i september 2008.  

Punkt 5.3.2 ILO-konvensjon nummer 94  

Helse Nord RHF har ved etablering av nye kontraktsforhold gjort innholdet i ILO- 
konvensjon 94/LOA § 11 a til en del av kontraktsbestemmelsene, som leverandøren må 
forplikte seg til i anbudet.  

Punkt 5.4 Rikshospitalet – høyspesialisert behandling  

Helse Nord benytter Rikshospitalet som forutsatt og vi deltar med to representanter i den 
interregionale prosjektgruppen som utreder oppdraget gitt i Oppdragsdokumentet for 2008 og 
ytterligere spesifisert i brev datert 17.3 2008 fra HOD til alle regionale helsefortak.  Det har 
ikke vært mulig å gjennomføre prosessen i henhold til den opprinnelige skisserte fristen 
(desember 2008) og det taes nå sikte på ferdigstillelse av den endelige rapporten 1. oktober 
2009.  Prosjektgruppen leverte i januar i år en statusrapport til HOD om framdriften i arbeidet.  
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Foruten å delta i prosjektgruppen vil Helse Nord også bidrag med nødvendige fagpersoner til 
gruppene som i løpet av mars vil bli nedsatt for spesifikt å gjennomgå eksisterende tjenester 
(jamfør krav til fastsatte kriterier) og forslag som måtte komme på nye tjenester. Alle HFene i 
Helse Nord er gitt en foreløpig orientering om muligheten for å melde interesse for nye 
kompetansesenterfunksjoner i både egen og andres regi.  

Punkt 6.1 Enkeltoppgjør  

Planlegges og gjennomføres i samsvar med punkt 6.1 i et regionalt og nasjonalt prosjekt. 

Punkt 6.2 Pasienttransport  

Tjenesten ved kjørekontorene vil bli organisert sammen med oppgavene innen pasientreiser 
som overtas fra NAV innen 1.1.2010, og det legges vekt på å etablere robuste og fleksible 
organisasjoner med tilstrekkelig kapasitet og god tilgjengelighet og service.  

April 2008 ble det avholdt et regionalt møte hvor oppfølging av rapport fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet – og spesielt samarbeid om økt bruk av 
rutegående transportmidler - var tema. På møtet deltok de tre fylkeskommunene samt de 2 
departementene. I etterkant av møtene har det vært kontakt mellom den enkelte 
fylkeskommune og helseforetak. Det er iverksatt tilpasset tilbud ved hurtigbåt fra Alta til 
Hammerfest, samt busstilbud fra Narvik til Tromsø. Det er en utfordring å skape engasjement 
rundt etablering av mer kostnadseffektive rutegående tilbud i distriktene, spesielt dersom dette 
kan true det lokale drosjetilbudet.,  

Punkt 6.3 Frikort  

Helse Nord deltar med de øvrige helseregioner i et felles prosjekt for å sikre elektronisk 
rapportering av egenandeler pasientreiser innen 1.1.2010. Dette er organisert som et 
delprosjekt under Prosjekt pasientreiser. Det er utviklet tiltaksplan over nødvendige 
aktiviteter, både i forhold til IKT-system, samt overfor rekvirenter og transportører. 
Elektronisk rapportering av egenandeler betalt til en tredjepart er krevende, og vil kunne 
innebære økt administrasjon og manuelle oppgaver i helseforetakene som erstatning for det 
manuelle arbeidet som i dag ivaretas av NAV.  

Punkt 6.4 Frivillige mannskaper i ambulansen  

Helse Nord har i liten grad avtaler med frivillige organisasjoner om supplering til 
ambulansetjenesten.  De avtaler / den praksis som eksisterer er videreført i 2008 og inntil 
videre. UNN har en avtale med Norsk Folkehjelp om bistand/ambulansetjeneste ved større 
idretts-/kulturarrangement.  Evt. oppdrag styres/koordineres av AMK-Tromsø. 
  
Punkt 6.5 IKT  

Helse Nord RHF har aktivt understøttet Helsedepartementets strategier innfor 
samhandlingsområdet. I 2008 deltok Helse Nord RHF aktivt i det koordineringsarbeidet som 
ble tilrettelagt av Helsedirektoratet. I 2008 og 2009 vil den strategiske satsingen hovedsakelig 
knytte seg til oppgradering av de eksisterende implementerte samhandlingsløsninger mot 
fastlegene for å sikre en størst mulig samsvar mot de nasjonale standarder. I denne prosessen 
tar Helse Nord RHF ett utvidet ansvar også i forhold til fastlegesiden gjennom å sikre 
nødvendig lokal oppgradering hos disse. Gjennom tiltakene skal regionen være godt 
tilrettelagt for fremtidig samhandling mot Pleie- og omsorgssektoren. For 2009 vil satsingen 
mot Pleie- og omsorgssektoren hovedsakelig være knyttet opp mot pilotering ved 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF, av de aktuelle meldinger utviklet i regi av ELIN-K 
prosjektet. Ytterligere implementering av meldinger mot Pleie- og omsorgssektoren vil først 
bli iverksatt i 2010 og da etter at piloteringen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser 
seg å være vellykket. Det er Helse Nords ambisjoner fortsatt å være ledende innenfor området 
elektronisk samhandling. 
 
I samarbeid med de andre regionale helseforetak knyttet til eResept prosjektet vil det bli 
utviklet og implementert løsninger for spesialisthelsetjenesten ved Ahus. Helse Nord 
planlegger å følge fremdriftsplanen til eResept prosjektet med implementering av de løsninger 
som piloteres og utvikles ved Ahus i løpet av 2010. Dette oppfattes å være i tråd med 
prosjektets forventninger. 
 
Helse Nord RHF har etablert elektronisk løsning for rask og effektiv utveksling av 
røntgeninformasjon mellom helseforetak i egen region som er i tråd med gjeldende lovverk. 
Imidlertid har Helse Nord RHF foreløpig ikke koordinert dette mot de andre Helseregionene. 
Det har fra vår side vært viktig å få utviklet en systemløsning i samarbeid med en 
kommersiell aktør for å lukke et kjent avvik påpekt fra Datatilsynets side. Imidlertid kan 
denne løsningen anskaffes av de andre regionale helseregioner gjennom normale 
systemanskaffelser. Løsningen bygger på kjente nasjonale meldingsstandarder forvaltet av 
KITH. 
 
Helse Nord RHF vil styrke oppfølgingen av de oppgraderinger som gjennomføres ved 
helseforetakene knyttet til mammografiutstyr. Imidlertid vil vi be Helsedepartementet bidra til 
å sikre at de aktører som skal motta elektronisk informasjon fra helseforetakene er tilsluttet 
Norsk Helsenett AS. Kreftregisteret benytter i dag alternativ kommunikasjon som medfører 
en unødvendig ressursbelastning for foretakene. Vi håper på forståelse for at det må ligge en 
gjensidig tilslutning til nasjonale strategier for at denne type informasjonsutveksling kan 
fungere optimalt.  
 
Systemet for elektroniske meldinger til Medisinsk fødselsregister ble ferdig implementert i 
2008. Imidlertid ser Helse Nord RHF at flere av foretakene fortsatt ikke sender den 
forskriftsfestede abortmeldingen elektronisk, men på papir som tidligere. Helse Nord RHF 
følger opp de ulike avdelinger gjennom det regionale meldingsløft prosjektet for å sikre at 
abortmeldingen rapporteres elektronisk. 
 

Punkt 6.6 Fengselshelsetjenesten  

Helse Nord deltar i et regionalt samarbeid overfor innsatte, domfelte rusmiddelavhengige. 
Samarbeidet er mellom Kriminalomsorgen i region Nord, Helse Midt-Norge, Fylkesmennene 
i Finnmark, Troms, Nordland, Sør- og Nord Trøndelag. Det er inngått en regional 
samarbeidsavtale, G-8 avtalen. Helse Nord arbeider med å forbedre spesialisthelse-
tjenestetilbudet i fengsel, somatisk og psykiatriske helsetjenester. Nordlandssykehuset har 
innkalt til møte i mars 2009 for inngåelse av samarbeidsavtale mellom NLSH, Bodø fengsel 
og Bodø kommune. DPS Mosjøen har utarbeidet samarbeidsavtale med Mosjøen fengsel. 

Punkt 6.7 Klima  

Helse Nord RHF har deltatt i felles RHF-utredning om klima og miljø. Felles rapport med 
anbefalinger ble sendt HOD høsten 2008 og vil bli fulgt opp gjennom oppdragsdokumentene 
til HF-ene i Helse Nord i 2009.  
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Punkt 6.8 Landsverneplanen  

Helse Nord har deltatt i arbeidet med Landsverneplan og bidratt til hvordan organisering av, 
og kompetanse i, verneplanarbeidet skal sikres i framtiden. 

Punkt 6.9 Landsfunksjoner og Nasjonale Medisinske kompetansesentre. 

Helse Nord RHFs ivaretar ansvaret for to av landets i alt 45 nasjonale kompetansesentre, 
Telemedisin og Antibiotikaresistens. Det er opprettet referansegrupper og det sikres lik 
tilgjengelighet. 

Punkt 6.10 Samordnet kommunikasjon på nett  

Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF er pilotregioner for å ta i bruk Felles rammeverk 
for nettbasert kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten. Etter skriftlig innspill fra Helse Nord 
RHF og Helse Midt-Norge RHF i november 2007, kom en revidert versjon av rammeverket ut 
i februar 2008. Store deler av rammeverket ble implementert på internettene til foretakene i 
Helse Nord i 2007. Noe som gjenstår er å følge malen for menystruktur. På grunn av 
permisjon hos sentral medarbeider har videre implementering av rammeverket stått i ro. 
Oppfølgingen av det som gjenstår i rammeverket blir gjort i 2009, inkludert samarbeid og 
erfaringsutveksling med Helse Midt-Norge RHF. 

Punkt 6.11 Helsesamarbeid i nordområdene 

Skjer gjennom løpende prosjektarbeid. Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord RHF og 
Murmansk og Arkhangelsk fylker er fulgt opp. 

Sak 8 Fødselsomsorgen i Narvik 

Universitetssykehuset i Nord –Norge har det faglige ansvaret for fødselsomsorgen i 
helseforetaket. I påvente av ny stortingsmelding om svangerskaps- fødsels-og barselsomsorg 
har en fortsatt drevet fødeavdelingen i Narvik som fødeavdeling.  

 

Foretaksmøte 3.6.08,sak 8.1 
Forsvarlighet i akuttmottakene - oppfølging av helsetilsynets rapport. Vedtak: 

- sikre at avvik rettes opp 

- iverksette systematiske tiltak av styring, ledelse, og drift 

- bedre oppfølging av tilsynsrapporter  

 

Avvikshåndtering er innarbeidet i kvalitetssystemer. Tilsynsrapporter fremlegges fortløpende 
uten opphold for ansvarlig styre. Merknader/avvik er rettet. 

 

 Årlig melding 
 

Antall årsverk for psykologer  og psykiatere  per 10.000 
Årsverk i DPSene for de kliniske faggruppene psykiatere, psykologspesialist pr. 10.000 i 
Helse Nord var 1, 38 psykiatere og 1,59 psykologspesialister. De private hjemlene er ikke i 
undersøkelsen til Helsedirektoratet (AGENDA) 2008.  
 
Prosentvis fordeling av årsverk for psykologer  og psykiatere fordelt på sykehus og DPS 
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Finner ikke tall som sier noe om fordelingen. Det vi kan se er antall årsverk etter driftsform  
per 10 000 innbyggere over 18 år. Fra 1998 til 2007 har sykehus i Helse Nord hatt en økning 
fra 22,1 i 1998 til 26,4 i 2007, en økning på 4,3. DPS har i samme tidsrom har hatt en økning 
fra 12,9 til 25,0, en økning på 12,1 årsverk. Som har vært i tråd med nasjonale føringer 
(Samdata 2007)   
 
Antall DPS og BUP som har etablert ambulante team og virksomhet 
Det er etablert ambulante team i 8 DPSer i Helse Nord (Helsedir 2008). SANKS har et 
akutteam. Samtlige BUPer og DPSer ambulerer og driver ambulant virksomhet.    
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Kvalitetsrapportering til eier 2008
Helse Nord RHF 

Vurdering (RHF) Farge
Delberegning 3. tertial 08 3. tertial 07 kode
Antall keisersnitt 289
Antall fødsler 1 825
Andel keisersnitt #I/T 15,8 % Går svakt opp, men tilfredsstillende totalt prt. 2.tert

Antall inntak TU (døgn) 127
Antall inntak TPH (døgn) 143
Antall døgninnleggelser 1 373
Andel tvangsinnleggelser av det samlete antall 
innleggelser i psykisk helsevern 19,7 % #I/T

For dårlige dat til å si noe om utviklingen

Antall ventetider som er oppdatert de siste 4 uker 636
Antall ventetider på sykehusvalg.no 75,5% pr. 2.tert. 08. Stor bedring

Andel ventetider oppdatert det siste 4 uker #I/T #I/T

Antall sendte epikriser inne 7 dager etter utskrivning - 
somatikk 14 038 15207
Totalt antall utskrivninger - somatikk 26 028 26557
Andel sendte epikriser innen 7 dager etter 
utskrivning - somatikk 53,9 % 57,3 %

Nedgang totalt samtlige HF, økt innsats nødvendig i 
2009

Antall sendte epikriser inne 7 dager etter utskrivning - 
psykisk helsevern 1 836 2 227

Ser ut til å gå ned. Kun NLSH har bedring

Totalt antall utskrivninger - psykisk helsevern
3 888 4 713

Når vi sammenliger for hele året øker ant. Utkrivninger 
fra 5481 i 2007 til 5799 i 2008

Andel sendte epikriser innen 7 dager etter 
utskrivning - psyk 47,2 % 47,3 %

Relativt stabilt , men langt under måltall 

Antall korridorpasienter - somatikk 2 884 1787
Totalt antall sengedøgn - somatikk 90 510 104523
Antall korridorpasienter - psykisk helsevern 179 125
Totalt antall (faktiske) sengedøgn - psykisk helsevern

7 483 6463
Andel korridorpasienter 3,1 % 1,7 % Øker ved alle HF og betydelig ved noen HF

Antall pasienter med individuelle planer innen 
barnehabilitering. 155 150
Totalt antall pasienter (registrert i PAS) behandlet i 
perioden innen barnehabilitering. 355 423
Andel pasienter innen barnehabiliteringen med 
individuell plan 43,7 % 35,5 %

Totalt sett et relativt godt arbeid

Antall pasienter som har diagnosen hyperkinetisk 
forstyrrelse innen barne- og ungdomspsykiatrien med 
individuelle planer 12
Totalt antall pasienter med diagnosen hyperkinetisk 
forstyrrelse. 182
Andel med diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse 
med individuell plan #I/T 6,6 %

Mangler data for 2008

2008 2007

Andel keisersnitt

Tvangsinnlagte i psykisk helsevern

Ventetider på sykehusvalg.no

Epikrisetid - somatikk

Epikrisetid - psykisk helsevern

Korridorpasienter

Andel individuell plan
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Kvalitetsrapportering til eier 2008
Helse Nord RHF 

Vurdering (RHF) Farge
Delberegning 3. tertial 08 3. tertial 07 kode

2008 2007

Antall pasienter som har diagnosen schizofreni (F 20 i 
ICD -10) innen voksen psykiatrien med individuelle 
planer
Totalt antall pasienter med diagnosen schizofreni (F 20 
i ICD -10). 
Andel pasienter med diagnosen Schizofreni med 
individuell plan #I/T #I/T

Mangler data for 2008

Antall reinnleggelser innen 30 dager i akuttavdelinger, 
psykisk helsevern.
Antall døgnopphold i perioden

Andel reinnleggelser innen 30 dager i 
akuttavdelinger, psykisk helsevern #I/T #I/T

Mangler data for 2008

Antall strykninger 1 452 1323
Antall operasjoner 13 774 10431
Andel strykninger på planlagte operasjoner 10,5 % 12,7 % Bedring men langt over måltall på 5%
Antall konsultasjoner 31 051 29650 Positiv utvikling
Antall årsverk 253,48 235 Positiv utvikling
Antall virkedager 85 83
Antall konsultasjoner per årsverk ved 1,4 1,5 Må arbeides med å finne forklaringer for nedgangen
Antall tiltak 31 125 30034 Positiv utvikling
Antall årsverk 170 180 Reduksjonen vil bli dokumentert
Antall virkedager 85 83
Antall tiltak per årsverk ved barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikker per virkedag 2,1 2,0

Positiv utvikling

Gjennomsnittlig ventetid ordinært 
avviklet innen somatikk

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet 
innen somatikk 86 83

Som forventet ved den økonomiske situasjonen

Gjennomsnittlig ventetid ordinært 
avviklet innen barne- og 
ungdomspsykiatrien

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet 
innen barne- og ungdomspsykiatrien 72 92

bedring

Gjennomsnittlig ventetid ordinært 
avviklet innen voksenpsykiatrien

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet 
innen voksenpsykiatrien 60 56

økt noe, men ikke dramatisk

Gjennomsnittlig ventetid ordinært 
avviklet på tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelavhengige

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet 
fordelt på tverrfaglig spesialisert behandling 
av rusmiddelavhengige 150 127

Økning

Gjennomsnittlig ventetid ordinært 
avviklet på rettighetspasienter innen 
somatikk

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på 
rettighetspasienter innen somatikk

74 71

Stigende 

Gjennomsnittlig ventetid ordinært 
avviklet på rettighetspasienter innen 
barne- og ungdomspsykiatrien

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på 
rettighetspasienter innen barne- og 
ungdomspsykiatrien 74 86

Ventetid for rettighetspasientene overstiger de som 
venter uten rett!

Strykninger på planlagte operasjoner 

Antall konsultasjoner per årsverk ved 
voksenpsykiatriske poliklinikker per 
virkedag

Antall tiltak per årsverk ved barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikker per 
virkedag

Andel reinnleggelser innen 30 dager i 
akuttavdelinger, psykisk helsevern
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Kvalitetsrapportering til eier 2008
Helse Nord RHF 

Vurdering (RHF) Farge
Delberegning 3. tertial 08 3. tertial 07 kode

2008 2007

Gjennomsnittlig ventetid ordinært 
avviklet på rettighetspasienter innen 
voksenpsykiatrien

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på 
rettighetspasienter innen voksenpsykiatrien

58 52

Økende ventetid også for rettighetspasienter

Gjennomsnittlig ventetid ordinært 
avviklet på rettighetspasienter innen 
tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelmisbrukere

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på 
rettighetspasienter innen tverrfaglig 
spesialisert behandling av 
rusmiddelmisbrukere 142 133

Økende ventetid også for rettighetspasienter

Antall vurdert innen 10 dager
Totalt antall henvist

Andel vurdert i BUP innen 10 dager #I/T #I/T Mangler data

Gjennomsnittlig ventetid ordinært 
avviklet for planlagt avrusning

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet for 
planlagt avrusning #I/T

Mangler data

Antall rettighetspasienter 23 536 24349
Totalt antall vurderte pasienter 47 968 46798

Andel rettighetspasienter 49,1 % 52,0 %
Foretaksgruppen beveger seg mot lik praksis og grei 
fordeling mellom rett og ikke rett 

Antall fristbrudd 3 062
Antall nyhenvisninger 12 239
Andel fristbrudd 25,0 % #I/T UNN bidrar særlig til det høy antall fristbrudd

Andel fristbrudd

Andel rettighetspasienter

Ventetid for vurdering i BUP
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VEDLEGG 2 

Oppsummering oppdragsdokument 2008 fra 
helseforetakene til Helse Nord RHF 

Innledningsvis vil vi bemerke at helseforetakene unnlater å besvare en rekke av kravene i 
Oppdragsdokument fra Helse Nord RHF . Dette er i all hovedsak pga manglende tekniske 
løsninger for datainnhenting, og/eller aktiviteten har hatt lite fokus. 

Aktivitet  

Oppfølging av aktivitetskravene er krevende sett i lys av de økonomiske resultatkravene. 
Samtidig følges aktivitetskravene i seg selv relativt bra opp. Øremerkede tilskudd til psykisk 
helsevern og rus samt kronikeromsorgen ser ut til å komme i tillegg til kostnader som 
finansieres gjennom basisbevilgningen, med små unntak. Funksjonsregnskapet er imidlertid 
ikke ferdig ennå. 

Kvalitet 

Det er igangsatt aktivitet for å følge opp alle kravene, og de blir i hovedsak fulgt opp som 
forutsatt. Arbeidet med å implementere faglige retningslinjer, oppfølging av anbefalinger 
knyttet til volum/kvalitet, medfinansiering på Helsebiblioteket, tolketjenester til den samiske 
befolkning samt samarbeid med kommunene er viktige oppfølgingspunkter 2009.  
 
Helse Nord RHF har i 2008 forberedt arbeidet med å utforme en regional kvalitetsstrategi. 
Selve strategiarbeidet skal gjøres høsten 2009. Mange av temaene som er nevnt i dette 
avsnittet vil bli drøftet i forbindelse med dette arbeidet. Alle helseforetakene er deltagere i 
kvalitetsnettverket som skal utarbeide planen. 

Oppfølging kvalitetsindikatorer  

Helseforetakene ligger et godt stykke unna målsettingen på flere av indikatorene, på tross av 
langvarig fokus både fra eier og styre. Samtidig vet vi at for å få til bedre resultater, må det 
langsiktig innsats til. Flere av tiltakene som UNN iverksetter gjennom sitt 
organisasjonsutviklingsarbeid (LUO) er på sikt ment til også å bidra til mindre strykninger, 
færre korridorpasienter og økt andel epikrisetid. Per i dag ser man imidlertid få konkrete 
resultater, og f eks når det gjelder epikrisetid er midlertidig nedgang i resultatene også 
forventet. Helse Nord har ikke gjennomført noen samlet regional satsing for å løfte 
resultatene. Dette vil være viktig diskusjonstema for arbeidet med regional kvalitetsstrategi. 

Prioritering 

Fagmiljøene i regionen har deltatt i nasjonalt utviklingsarbeid i regi av Helsedirektoratet og 
andre nasjonale arenaer (fagnettverk/råd) samt gjennom diskusjoner i våre egne regionale 
faglige nettverk og fagråd. Faglige retningslinjer publiseres i Helse Nords felles 
kvalitetssystem, Docmap, og vi bidrar til publisering av retningslinjer i Helsebiblioteket når 
det er aktuelt.  
 
Lansering og implementering av nye nasjonale veiledere for prioritering kom for fullt i gang 
høsten 2008. Dette følges opp videre i 2009. Så langt har Helse Nord RHF fulgt det 
lanseringsopplegget som er utviklet nasjonalt.  
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Der det finnes klar dokumentasjon på sammenhengen mellom volum og kvalitet har Helse 
Nord vektlagt å organisere tjenestene i tråd med dette. Dette følges opp i forbindelse med det 
utviklingsarbeid som gjennomføres i regionen. Aktuelle områder Helse Nord RHF har 
arbeidet med i 2008, har vært intensivmedisin og barnemedisin. Arbeidet med 
lokalsykehusstrategi også sentralt i forhold til dette.  
 
Helseforetakene har iverksatt flere tiltak som bidrar til å bedre tilbudet til slagrammede.  
Alle foretakene følger prinsippene i ”Faglige retningslinjer for behandling av hjerneslag i 
Helse Nord”. De fleste enheter har slagenhet.  
 

Tjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse 

Dette er et krav som Helse Nord RHF har fremmet for helseforetakene over flere år, og alle 
helseforetakene har etter hvert i større eller mindre grad startet prosesser for å få dette til. 
Innfallsvinkelen for arbeidet er litt ulike, men samlet sett kan de bidra til å forbedre dette.  
 
Kvalitetsnettverket har utviklet et tilbakemeldingsskjema som snart vil bli lagt ut på 
nettsidene til helseforetakene. Kravet er imidlertid i varierende grad oppfylt, slik at det vil nok 
være behov for å følge dette opp også i 2009. 
 
Nytt regionalt brukerutvalg ble oppnevnt våren 2008. Alle helseforetakene har hatt god drift i 
sine brukerutvalg de senere årene. Sykehusapoteket etablerte eget brukerutvalg våren 2008. 
Helse Nord RHF mener at dette kravet i stor grad er oppfylt.  
 
Lokalsykehus, samhandling, desentralisering. 
Arbeidet med lokale samarbeidsavtaler med kommunene er stort sett gjennomført. 
Helgelandssykehuset har fortsatt ikke fått alle kommuner til å underskrive samarbeidsavtale 
med helseforetaket men Helgelandssykehuset rapporterer om regelmessige dialogmøter med 
kommunene knyttet til samarbeidsavtalene.  
 
NLSH samarbeider videre med Steigen Distriktsmedisinske Senter om videreutvikling av 
konseptet som ligger til grunn for lokal fødeplass og observasjonspost: sykehuset har 
systemansvar, jobben gjøres lokalt. Dette prinsippet legges også til grunn for samarbeidet med 
medisinsk avdeling om prehospital observasjonspost i kommunene Meløy og Saltdal. 
 
På tross av regelmessig kontakt mellom kommunene og sykehus viser det seg imidlertid at 
antallet ferdigbehandlede pasienter som venter på utskrivning, øker.  
 
Helse Finnmark gjennomførte i samarbeid med RHF seminaret ”Ny giv for sykestueplassene i 
Finnmark” i Karasjok 28-29.april 2008, med bred deltakelse fra kommunehelsetjenesten og 
helseforetaket. Spesialister som ambulerer til Alta har jevnlig tilbud om kurs for fastlegene i 
Alta. 
 
Rapporteringen viser også at alle helseforetakene har etablert tilbud om lysbehandling.  
Etablering av denne typen tilbud vil kunne gi mye besparelser både for pasientene i form av 
spart reisetid, og for spesialisthelsetjenesten, i form av sparte reiseutgifter.  
 
Sikre kompletthet og god kvalitet i rapporterte virksomhetsdata  
Fra 2.tertialrapport: UNN er i ferd med å starte pilotprosjekt med å iverksette målekort i 
samarbeid med Helse Nord RHF, og koordinert opp mot det regionale LIS-prosjektet 
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(helhetlig styringsinformasjon). Løsningene man kommer frem til for innrapportering, 
analyse, presentasjon og bruk av styringsinformasjon på HF- og avdelingsnivå i denne fasen 
av prosjektet, skal også bidra til gjenbruk i de øvrige helseforetakene. 

Områder med særskilt fokus 

Også på dette området er det startet oppfølging av de aller fleste kravene. Arbeidet med 
lokalsykehusstrategien vil stå sentralt for Helse Nord i 2009. Mange av de områdene som 
nevnes under dette kapittelet vil måtte bli berørt i dette arbeidet. Innen psykisk helsevern må 
arbeidet med utviklingen av helhetlige planer følges opp, også i lys av Riksrevisjonens 
rapport. Situasjonen knyttet til overbelegg på akuttavdelingene samt innføringen av 
behandlingsgaranti for barn og unge under 23 år er også sentrale oppgaver.  

 
Ved NLSH overvåkes belegget ved akuttpostene nøye, med betydelig fokus fra 
klinikkledelsen. 2. tertial 2008 har beleggstallene gjennomsnittlig ved sykehusets tre 
akuttpsykiatriske poster vært noe lavere enn før (93 % mot 98 % i første tertial). Dette er 
fortsatt klart over det gjennomsnittsbelegget man burde ha ved slike avdelinger (85 %).  
Ved akuttposten Salten psykiatriske senter var det i 2. tertial et gjennomsnittlig belegg på 11,3 
pasienter, som tilsvarer 113 %, altså langt over målet på 85 %. Tallene for aktiviteten 
indikerer høyt aktivitetsnivå og en akuttberedskap som er mindre enn ønskelig i forhold til 
påtrykket. Det oppleves noe problemer med overføring av pasienter til annen del av 
spesialisthelsetjenesten (spesielt rehabiliteringsavdeling). I tillegg påpeker NLSH også at det 
oppleves problemer med å få skrevet pasienter ut til enkelte kommuner.  
 
Rehabiliterings- og habiliteringsområdet skal prioriteres og styrkes. 
I kronikersatsingen er det siden 2005 gjennomført en rekke tiltak for å styrke både kapasitet 
og kompetanse. Videre iverksettingen er avhengig av den økonomiske situasjonen, men det 
blir en ytterligere styrking i 2009.  
 
Ambulante rehabiliteringstjenester er et viktig punkt i diskusjonene rundt videreutviklingen 
av lokalsykehusene, og må følges opp i forbindelse med arbeidet med denne.  
 
Det er en stor utfordring for Helse Nord å bygge opp tilstrekkelig kapasitet for behandling av 
pasienter med rett til nødvendig helsehjelp for sykelig overvekt.  Det er over 500 pasienter på 
venteliste for vurdering av operasjon i Helse Nord, og uakseptabelt lang ventetid. Vi vil i 
2009 prioritere tiltak for å redusere køen og legge en plan med differensierte tiltak. Styret vil 
få framlagt sak om dette feltet i løpet av våren 2009. 

Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige  
Vedtatt plan for den videre styrkingen av fagfeltet, ser ut til å ha gitt effekt. Aktiviteten innen 
rusfeltet er økt inklusive LAR- tiltak 

Forskning  

Alle kravene på dette området følges opp. Regional forskningsstrategi skal revideres i 2009.  
 
Oppfølging av sykefravær og tiltak for inkluderende arbeidsliv  
Redusert sykefravær  
Utviklingen i foretaksgruppen forholder seg stabil og det jobbes aktivt i alle HF for å få ned 
sykefraværet. Det har vært jobbet med ulike tiltak, både i foretakene og regionalt 
eksempelvis: 
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Helse Finnmark: 

 Det er etablert sykefraværsgruppe som arbeider nedenfra og opp. Gruppen ledes av 
HMS-rådgiver  

 26 deltakere i "Prosjekt Arbeidsglede" av et måltall på 13 
 Alle klinikker og avdelinger har nå avtale om bedriftshelsetjeneste  
 NAV Arbeidslivssenter er involvert i pilotprosjektet for sykefravær 

 
Helgelandssykehuset 

 Etablering av et hurtig-arbeidende utvalg bestående av hovedvernombud, 3 ledere, 2 
tillitsvalgte og en PO-rådgiver.  Utvalget fikk i oppdrag å foreslå konkrete 
gjennomførbare tiltak for å redusere sykefraværet.  

 Faste møtetidspunkter mellom lokal personalrådgiver og NAV-veileder for konkret 
oppfølging av IA-saker.  NAV-veilederne bidrar også med bistand til hver enkelt 
avdeling på sykehusenhetene i samråd med personalrådgiver/leder. 

 På foretaksnivå vil en i 2009 gjennomføre et nærmere samarbeid med NAV for å 
vurdere/revurdere våre virkemidler for å oppnå IA-målene. 

 13 deltakere i prosjekt Arbeidsgelde av et måltall på 21. 
 
Nordlandssykehuset: 

 Langtidssykemeldte følges opp i henhold til intensjonene i IA -avtalen. 
 Det er etablert felles attføringsutvalg og AKAN -utvalg for sykehuset, og i tillegg er 

det etablert et systematisk samarbeid med NAV - etaten. 
 Sykehuset skulle i 2008 evaluere utprøvde tiltak og gjøre en grundig kartlegging av 

årsakene til sykefravær ved et par avdelinger i sykehuset. Denne evalueringen er 
forsinket, men er planlagt gjennomført våren 2009. Iverksetting av nye tiltak for å 
redusere sykefravær vil avhenge av resultatet av kartleggingen. 

 23 deltakere i prosjekt Arbeidsglede av et måltall på 42.  
 
Universitetssykehuset i Nord-Norge: 

 HMS-grunnopplæring for ledere, verneombud, HMS-gruppemedlemmer og 
tillitsvalgte.  

 Veiledning og bistand i sykefraværsoppfølging.  
 Tett samarbeid med NAV trygd og NAV arbeid i vanskelige 

sykefraværsoppfølgingssaker / lovpålagte dialogmøter. 
 Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Kurs for ledere i Inkluderende Arbeidsliv, 

kompetansehevende kurs og prosjekter. 
 Lederopplæring i den utfordrende samtalen i forbindelse med nedbemanning  
 Kompetansehevende kurs for verneombud og tillitsvalgte i sykefraværsarbeide. 
 Implementering av gravidepolitikk i foretaket 
 Implementering av ny konfliktbehandlingsmetode og raskere intervensjon 
 Prosjekt ”arbeid og psykisk helse”, samarbeid med NAV. Tilbud om psykologisk 

rådgivning til ansatte som er eller står i fare for å bli sykmeldt pga lettere psykiske 
lidelser. 

 Pilotprosjekt Arbeidsmiljøkartlegging i samarbeid med Helse Nord.  
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Avvik Påbegynt / oppfølges OK 

ÅRLIG MELDING 2008  -  oppsummering HF pkt. 3 – 6                             VEDLEGG 2A 
 

Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

        

3.1 Aktivitet  - indikatorer/s.variabler:       

 Den prosentvise veksten innenfor 
psykisk helsevern og 
rusbehandling skal i 2008 være 
sterkere enn innen somatikk 

    Funksjonsregnskap ikke klart   

3.1 Aktivitet  - rapp. oppfølging:       

 Øremerkede tilskudd skal komme 
i tillegg til, og ikke istedenfor, de 
kostnader som finansieres 
gjennom basisbevilgningen, 
fordelt på de ulike formål 

OK OK OK OK Øremerkede tilskudd kommer i 
tillegg og finansieres utenom basis 

 

unn 
nlsh 

Gjennomgå egen virksomhet på 
alle områder for å sikre at 
foretaket ikke bruker ressurser på 
behandling som kan utføres på 
lokalsykehusnivå eller i 
primærhelsetjenesten 

 Desentralisering av 
polikliniske kontroller 
underveis og stor grad av 
ambulering 

Desentralisering av pol.kl. 
kontroller underveis og 
ambulering til lokalsykehus 

 Arbeid underveis for alle HF  

unn Samarbeide med 
Nordlandssykehuset HF om best 
mulig utnyttelse av kapasiteten på 
områder der det er begrenset 
kapasitet 

 Samarbeid etablert  på 
flere områder, spesielt 
innen intensivmedisin, 
ortopedi og kreft 

    

nlsh Samarbeide med UNN HF om 
best mulig utnyttelse av 
kapasiteten på områder der det er 
begrenset kapasitet. 

  Samarbeid etablert  på flere 
områder, spesielt innen 
intensivmedisin, ortopedi og 
kreft  

   

 1 
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 2 

Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

helg 
finn 

Gjennomgå egen virksomhet på 
alle områder, for å sikre at 
foretaket behandler en så høy 
andel av pasientene som mulig i 
eget foretak, og ikke bruker 
ressurser på behandling som kan 
utføres i primærhelsetjenesten. 
Når et lokalsykehus ikke har 
tilstrekkelig kompetanse til å 
behandle en pasient selv, skal det 
vurderes om andre sykehus i eget 
foretak kan være et alternativ til 
behandling på mer spesialisert 
nivå. 

Deltar i prosjekt  
desentralisering av 
polikliniske kontroller 

  Deltar i prosjekt  
desentralisering av 
polikliniske kontroller 

Prosjekt desentralisering av pol. Kl. 
kontroller er etablert og under 
utvikling samt  at desentralisering og 
ambulering foregår. Sykestuedriften 
i Finnmark etter plan. 

 

3.2 Kvalitet  - indikatorer/s.variabler:       

 Andel tvangsinnlagte i psykisk 
helsevern (ikke måltall) 

 Fra 19,1 % i 2008 til 20,6 
% i 2008 

Fra 18,7 % i 2007 til 17,4 % i 
2008 

 NLSH har lavere andel enn UNN  

 Andel av ventetider på 
sykehusvalg.no som er oppdatert 
siste 4 uker. (Ikke måltall) 

   Helgelandssykehuset har 
best rapportering, ca 90% 

Resultatet var ikke tilfredsstillende 
for Helse Nord som helhet i 2008, 
65 % i gjennomsnitt..  
Sterk forbedring januar 2009 til  
89%, etter at dette er tatt opp med 
de enhetene som rapporterer for 
sent. 

 

 Andel epikriser som sendes ut 
innen syv dager (måltall 80 %) 

Psyk: 49, 1 5 
Som: 57% (60 i 2007) 

44,4 % I 2007 til 44,8 i 
2008, psyk  
Som: 50,3% (53,4 i 07) 

42,6  % i 2007 til 56,7 % i 2008 
psyk. 
Som: 56% (57% i 07) 

32,8 % i 2008 
 
Som: 59,9% (63,5 i 07) 

NLSH har hatt en god utvikling. 
Målet er ikke oppnådd  

 

 Antall korridorpasienter (måltall 0) 2,4 (0,6 i 07) 4,7% (2,8 i 07) 5,1% (6,4 i 07) 1,7% (1,5 i 07) Antall korridorpasienter stiger i alle 
HF 

 

 Pasienter tildelt individuell plan 
(ikke måltall) 

45% (31% 07) 48,5% (45% i 07) 18% (14% i 07) 42% (55% i 07) Fra 35% totalt i 07 til 44% i 08 for 
gj.sn 

 

 Andel reinnleggelser innen 30 
dager i akuttavdeling, psykisk 
helsevern (ikke måltall) 

 Ikke svart Ikke svart  Venter avklaring for å ta ut tall i 
DIPS 

 

 Frekvens av keisersnitt i forhold til 
total antall fødsler (ikke måltall) 

 15,7% (15.5 i 07)  22,5%  Mangler data for 3.tert. 08. Resultat 
etter 2.tert. 16,6% mot 14,1 i 07 
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Andel strykninger av planlagte 
operasjoner (måltall < 5%) 

13,8 (18,3 i 07) 8,5% (14,4 i 07) 9,3 % (10,1 i 07) 14,5% (6,5% i 07) Bevegelse i riktig retning for alle 
unntatt Helgeland som har en 
dobling, men lagt over måltall 

 

 Antall konsultasjoner per årsverk 
ved voksenpsykiatriske 
poliklinikker per virkedag (måltall: 
skal økes) 

 1,5 i 2007 
1,4 i 2008 

1,4 i 2007 
1,5 i 2008 

2. tertial: 1, 5 i 2007 og 
1,3 i 2008 

Det er kun ved NLSH at det økes. 
Langt unna måltall for alle likevel 

 

 Antall tiltak per årsverk ved barne- 
og ungdomspsykiatriske 
poliklinikker per virkedag (måltall: 
skal økes) 

 2,1 i 2007 
2,6 i 2008 

2,3 i 2007 
2,2 i 2008 

2. tertial: 1,6 i 2007 og 1,9 
i 2008 

Samdata: Helse Nord har en 
dekningsgrad over 6 % for barn og 
unge i regionen.     

 

 Gjennomsnittlig ventetid ordinært 
avviklet for pasienter fordelt på k, 
barne- og ungdomspsykiatri 
(BUP), voksenpsykiatri (VOP) og 
tverrfaglig spesialisert behandling 
av rusmiddelmisbrukere (TSB) 
(ikke måltall) 

BUP:88 i 2007 og 124 i 
2008 
VOP: 47 i 2007 til 57 i 
2008 
 

BUP: 104 i 2007 og 70 i 
2008 
VOP:56 i 2007 til 58 i 
2008 
RUS: 139 i 3007 og 151 i 
2008 

BUP: 76 i 2007 og 50 i 2008 
 
VOP:60 i 2007 til 67 i 2008 

BUP: 106 i 2007 og 63 i 
2008 
VOP:56 i 2007 til 60 i 
2007 

BUP: antallet går ned fra 665 i 207 
til 640 i 2008  
VOP: øker fra 56 i 2007 til 60 i 2008 
RUS: 127 i 2007 øker til 150 i 2008 

 

 Gjennomsnittlig ventetid ordinært 
avviklet for rettighetspasienter 
innen somatikk (måltall: skal ikke 
øke) 

90 (88) 86 (84) 89 (80) 78 (84) Helgeland har positiv utvikling, de 
øvrige går gj.sn. venetetid avviklede 
noe opp 

 

 Ventetid til vurdering innen barne- 
og ungdomspsykiatri (måltall: < 10 
dager) 

Ikke data 71,8 % i 2007 

70,8 % i 2008 

Andel av vurd innen 10 dager 
er 89,5 % 

Ikke data NLSH har positiv utvikling og ligger 
bra nært måltall 

 

 Gjennomsnittlig ventetid ordinært 
avviklet for pasienter på planlagt 
avrusning skal reduseres (ikke 
måltall) 

    Ikke rapporterte data  

 Andel polikliniske notater som 
sendes ut innen 7 dager (måltall 
80 %) 

    Ikke rapporterte data, ikke 
rapporteringssystem på plass 

 

 Andel epikriser sendt elektronisk 
til primærhelsetjenesten (måltall: 
100 %) 

    Mangler data  
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Andel henvisninger mottatt 
elektronisk fra 
primærhelsetjenesten (måltall: 70 
%) 

    Mangler data  

3.2 Kvalitet  - rapp. oppfølging       

 Arbeidet med etablering av rutiner 
som sikrer at 
tjenestene/avdelingslederne 
jevnlig kan dra nytte av brukernes 
erfaringer i samarbeid med 
helseforetakets brukerutvalg 

OK OK OK OK Alle HF har etablert Brukerutvlag 
som også er repr. i styret. 
Brukerutvalgene blir tatt med på råd 
og de føler de bidrar. Det er utviklet 
skjema for tilbaekmelding fra pas. 
og pårørende som blir lagt ut på 
nettet med det første 

 

 Lukking av avvik etter tilsyn fra 
ulike tilsynsmyndigheter (eget 
skjema) 

Følges opp og 
forbedringer etableres 

Følges opp og tiltak 
iverksettes ved avvik 

Følges opp og tiltak iverksettes 
ved avvik 

Følges opp og tiltak 
iverksettes ved avvik 

Alle HFene har hatt en rekke tilsyn i 
2008 og disse følges opp og tiltak 
etableres ved avvik og merknader 

 

 Arbeidet med å ta i bruk og 
videreutvikle system for 
forebygging og oppfølging av 
dokumenterte avvik i Docmap 
(felles prosjekt i kvalitetsnettverket 
i Helse Nord) 

Etter plan Etter plan Etter plan Etter plan Avviksmodulen er  under 
implementering  

 

 Deltakelse i utarbeidelsen av en 
overordnet kvalitetsstrategi (felles 
arbeid i Helse Nord) 

Sier ikke noe om det i 
rapporten, men er med i 
kvalitetsnettverket som 
diskuterer saken noe 

Gjennom 
kvalitetsnettverket i Helse 
Nord. 

Gjennom kvalitetsnettverket i 
Helse Nord. 
Også interne diskusjoner for 
utvikling av strategi HN og 
NLSH 

Gjennom 
kvalitetsnettverket i Helse 
Nord. 
 

Pågående diskusjoner og 
forberedende arbeid i 
kvalitetsnettverket ledet av RHF, 
men arbeidet med strategi ikke satt i 
gang. Skal gjøres høsten 2009 

 

 Registrering av data til nasjonale 
kvalitetsregistre som er forankret i 
regionale helseforetak og til 
regionale kvalitetsregistre der 
slike er opprettet. 

ja ja ja ja Alle rapporterer at det gjøres  

3.2 Kvalitet  - oppfølging tiltak       
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Der det finnes klar dokumentasjon 
på sammenhengen mellom volum 
og kvalitet skal dette vektlegges i 
organiseringen av tjenestene. Det 
vises bl.a. avsnittet om 
intensivmedisin. 

Under arbeid Under arbeid Under arbeid Under arbeid Sammenhengen mellom volum og 
kvalitet iverksettes der HN har 
initiert tiltak. Intensivplanen er under 
iverksettelse 

 

 Arbeide etter nasjonale og 
internasjonale retningslinjer, samt 
gjøre bruk av kunnskap fra 
forskning og 
kunnskapsoppsummeringer. Dette 
skal skje i samarbeid med 
fagrådene og fagnettverkene på 
de områder der slike er etablert. 

Forutsettes at 
fagpersonell i avd. gjør 
dette, med fokus fra 
ledelse. 

Forutsettes at 
fagpersonell i avd. gjør 
dette, med fokus fra 
ledelse. 

Forutsettes at fagpersonell i 
avd. gjør dette, med fokus fra 
ledelse. 

Forutsettes at 
fagpersonell i avd. gjør 
dette, med fokus fra 
ledelse. 

Aktivt fokus gjennom fagråd og 
fagnettverk i Helse Nord RHF 

 

 Følge opp og rapportere 
uønskede hendelser til Nasjonal 
enhet for pasientsikkerhet, og 
samarbeide med senteret for å 
sikre læring og forbedring som 
følge av hendelsene. 

Blir gjort i større grad 
enn tidligere  

Blir gjort i større grad enn 
tidligere 

Blir gjort i større grad enn 
tidligere 

Blir gjort i større grad enn 
tidligere 

Har vært økt fokus på 
avviksrapportering og dette gir økt e 
avviksmeldinger til Nasj. enhet for 
pasientsikkerthet 

 

 Start av prosess med sikte på å 
akkreditere mikrobiologiske 
laboratorier innenfor 
helseforetaksgruppen (innpasses i 
pågående gjennomgang av 
laboratorievirksomheten) 

 Labprosjektet forsinket Labprosjektet forsinket  LABprosjektet er forsinket og 
akkreditering ikke nådd 

 

 Inkludering av tverrfaglig 
spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige i 
virksomheten til den kliniske 
etikkomiteen. 

OK OK OK OK Følges opp   
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Sørge for og finansiere 
tolketjenester til pasienter som har 
behov for dette. 

Innfridd Innfridd Innfridd Påbegynt  Rutine for tolketjeneste i 
helseforetakene er på plass bortsett 
fra i Helgelandssykehuset som 
arbeider med å tilrettelegge for 
dette.  Samisk tolketjeneste er 
tilgjengelig på dagtid både i Helse 
Finnmark og UNN.. Utover den 
ordinære arbeidstid tilbyr Helse 
Finnmark tolketjeneste pr. telefon og 
i UNN  leies det inn tolk ved behov. 
Nordlandssykehuset  melder at 
tolketjeneste er greit tilgjengelig. 

 

unn Tilrettelegge hjelpemidler for døve 
og sterkt hørselshemmede 
pasienter når tjenesten krever det, 
eller når disse pasientene har 
behov for dette. 

    Helse Nord RHF har ikke god nok 
oversikt over situasjon og behov, vil 
bli tatt opp videre i 2009 

 

unn UNN HF har et særskilt ansvar for 
å initiere regionale fagnettverk og 
bidra til felles bruk av 
retningslinjer, prosedyrer og 
kvalitetsregistre i regionen 

 Innfridd  
For kvalitetsregistre gjøres 
det gjennom SKDE. 

  Regionale nettverk springer ut fra 
fagmiljøene ved UNN og NLSH. Det 
finnes  etablerte fagnettverk innen 
flere fagområder. 

 

3.3 Prioritering  - rapp. følgende 
indikatorer/styringsvariabler 

      

 Andel rettighetspasienter (ikke 
måltall) 

50,7% 42,2% 59,5% 48,8% Variasjon i praksis mellom 42,2 og 
59,5 er et mye smalere felt enn 
tidligere år. Rundt 50% for gruppen 
som helhet 

 

 Andel fristbrudd (ikke måltall)     Departementet har endret 
indikatoren siste år og vi har ikke 
system for innhenting av data 

 

3.3 Prioritering  - rapp. oppfølging       

 Arbeidet med prioritering på tvers 
av avdelinger og fagområder 
innen helseforetaket. Fagråd og 
fagnettverk må arbeide for å 
etablere mest mulig lik praksis i 
regionen 

OK OK OK OK  Helse Nord har deltatt i 
prioriteringsprosjektet ledet av 
Helsedir. Er lagt et meget godt 
grunnlag i 2008 for implementering i 
2009 
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Forbedring av rutiner for 
registrering og vurdering av 
tildeling av rett til nødvendig 
helsehjelp og følge opp 
prioriteringsforskriften i 
tertialrapporteringen til Helse Nord 
RHF 

50,7 % rett til nødv. 
helsehjelp i 2008 

UNN har lavest andel rett 
til nødvendig helsehjelp, 
42,2%    

Høyest andel rett til nødv. 
helsehjelp, 59,5% 

48,8% rett til nødvendig 
helsehjelp   

Jf kommentarer ovenfor.Antall som 
får innvilget rett til nødvendig 
helsehjelp i 2008 er 49,1% i Helse 
Nord, omtrent det samme som i 
2007 og pål linje med andre RHF. 
Forskjellene mellom NLSH og UNN 
har vi ingen forklaring på 

 

3.3 Prioritering  - oppfølging tiltak       

 Når nye dokumenterte 
behandlingsmetoder eller 
diagnostiske metoder etableres, 
skal gamle metoder utfases 

    Mangler arpportering  

 Innføring av nye metoder, 
medisinskteknisk utstyr eller 
medikamenter, skal skje når det 
foreligger akseptert 
dokumentasjon på 
behandlingseffekt og kost/nytte. 

    Mangler rapportering  

3.4 Områder som skal vektlegges 
spesielt 

      

3.4.1 Lokalsykehus, samhandling, 
desentralisering og 
oppgavefordeling  - rapp. 
oppgølging: 

      

 Arbeidet med plan for utvikling av 
lokalsykehus / 
lokalsykehusfunksjonen i 
helseforetaket og prosessen rundt 
utviklingen av lokal strategi. 

startet Startet Startet startet Det gjennomføres 
omstillingsprosesser i alle 
helseforetak, der Helse Nords 
planer og strategier vedr. 
lokalsykehus og 
lokalsykehusfunksjoner ligger til 
grunn. Sykestuene i Finnmark er 
gjennomgått og det er lagt grunnlag 
for nye samarbeidsavtaler mellom 
helse Finnmark og kommunene, og 
innføring av forsøk med ny 
finansieringsordning fom 2009. 
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Arbeidet med å opprettholde en 
desentralisert og differensiert 
fødselsomsorg. 

Innfridd Innfridd Innfridd Innfridd Tjenestetilbudene videreført  

 Revidering av lokale avtaler med 
kommunene i opptaksområdet, i 
tråd med føringene i Nasjonal 
rammeavtale om samhandling på 
helse- og omsorgsområdet 
mellom HOD og KS, og tilhørende 
veileder. 

Innfridd Innfridd Innfridd Innfridd *) For Helgelandssykehuset gjenstår 
formell underskrivelse av avtale med 
noen kommuner. 
I tillegg til overordnede 
samarbeidsavtaler er det utarbeidet 
egne avtaler mellom helseforetak og 
kommuner omkring enkelttiltak; eks. 
sykestuer. 

 

 Samarbeidet med kommunene 
om pasientrettede 
samhandlingstiltak, med god 
oppfølging på riktig omsorgsnivå 
overfor prioriterte pasientgrupper. 

Startet Startet Startet Startet Dette pågår kontinuerlig i 
helseforetakene. Sykestueplasser, 
DMS, andre institusjonsbaserte 
tiltak, ambulante tjenester er 
sentrale tiltak. 
Praksiskoordinatorene i sykehusene 
er et viktig bindeledd i 
samhandlingen. På individnivå er 
bruk av individuell plan er fortsatt 
relativ lav. 

 

 Hvordan samhandling og avtaler 
med kommunene praktiseres 
(arbeidsform og oppnådde 
resultater i form av bedret 
samhandling). 

Startet Startet Startet Startet Følges opp løpende  

 Omfang og type av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester. 

Ambulering og 
sykestuer, DMS i Alta  

DMS. i Lenvik, Nordreisa, 
TMS og stor grad av 
ambulering 

Ambulering og i startgrop for 
etablering av obssengher i flere 
kommuner 

Ambulering mellom 
sykehusene, 
Brønnøysund spes. polikl.  

Jobbes aktivt for økt 
desentralisering etter plan 

 

unn Resultater og ressursbruk for 
prosjekter som har fått 
statstilskudd til videreutvikling av 
lokalsykehus og samhandling med 
kommunene. 

    Se vedlegg 2b  

Styresak 16-2009 Årlig melding 2008, vedlegg side 60



 9 

Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

unn Lokalsykehusfunksjonene, også 
ved de store sykehusene, skal 
innrettes og organiseres ut fra 
behovene i de store 
sykdomsgruppene, og de 
pasientgruppene som trenger tett 
oppfølging. 

 startet startet  Ny klinikkstruktur er vedtatt. Den 
innbefatter lokalsykehusene Harstad 
og Narvik og 
lokalsykehusfunksjonene iUNN-
Tromsø. Organisasjonsplanen er 
under implementering. Vedtatte 
tiltak i budsjett 2008 vedr. regionale 
satsinger overfor prioriterte 
pasientgrupper er iverksatt. (rus, 
psykiatri, kronikersatsingen, kreft og 
diabetes) 

 

nlsh 
helg 
finn 

Resultater og ressursbruk for 
prosjekter som har fått 
statstilskudd til videreutvikling av 
lokalsykehus og samhandling med 
kommunene. 

    Se vedlegg 2b  

3.4.1 Lokalsykehus…. – oppf. tiltak:       

 Tiltak i tilknytning til prosjektet 
desentralisering av polikliniske 
kontroller. Det gjelder både 
desentralisering av polikliniske 
kontroller innen eget foretak og til 
primærhelsetjenesten, samt 
innbyrdes samarbeid om å legge 
til rette for desentralisering av 
kontroller fra store sykehus til 
lokalsykehusene, der dette er 
faglig forsvarlig 

Startet Startet Startet Startet Regionalt prosjekt som omfatter alle 
helseforetak startet i 2008 og 
gjennomføres i løpet av 2009. 
Prosjektgjennomføringen tar noe 
lengre tid enn forutsatt. 

 

 Arbeidet med en kontinuerlig 
vurdering av arbeidsdelingen 
mellom sykehus, som fremmer 
kvalitet i pasientbehandlingen. 

OK OK  OK OK Helseforetakene gjennomfører 
hensiktsmessig arbeidsdeling etter 
planer vedtatt av styret. Helse Nord 
vedtatt nye planer for 
intensivmedisisn , barnemedisin i 
2008 

 

 Samarbeide med private 
avtalespesialister, for bedre 
koordinering av oppgaver. 

    Kjenner ikke til at det er store 
endringer her fra 2007, dvs det er 
variabelt og lite direkte koordinering 
av oppgaver. 
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

unn Videreutvikle spekteret av 
telemedisinske tjenester, særlig 
ved de distriktsmedisinske 
sentrene i Nord-Troms og Lenvik. 

 Ikke rapportering     

unn Ta i bruk elektronisk samhandling 
og telemedisinske tjenester 
mellom fagmiljøene i Tromsø og 
sykehusene i Harstad og Narvik. 

 OK, men kan bedres     

helg  Etablere konkrete prosjekter som 
kan øke bruken av telemedisinske 
tjenester. 

   Ikke rapportert   

finn Samarbeide med 
avtalespesialistene i Alta, med 
sikte på effektiv ressursbruk og 
riktige prioriteringer. 

Samarbeidsavtaler, 
møter. RHF også 
samarbeidspart. 

     

3.4.2 Psykisk helsevern  - rapp. 
oppfølging: 

      

 Ny ventetidsgaranti slik at ingen 
barn og unge under 23 år med 
psykiske lidelser eller 
rusmiddelavhengighet må vente 
mer enn 10 virkedager på 
vurdering (lenger frist ved 
vurderingssamtale) av rett til 
nødvendig helsehjelp eller mer 
enn maksimalt 90 dager (65 
virkedager) før behandling blir 
iverksatt der det foreligger rett til 
nødvendig helsehjelp. 

    Har ikke data pt. Må arbeides vider 
e med . 

 

 Iverksetting av prosjekter for 
oppfølging av barn av psykisk 
syke foreldre (statlig tilskudd). 

    NLSH arbeider på vegne av Helse 
Nord med et prosjekt.   

 

 Etablering av rutiner for 
koordinering av henvisninger til 
spesialisthelsetjenester innen 
psykisk helsevern, slik at 
pasienter slipper å henvende seg 
til flere tjenesteytere for å få hjelp. 

    Arbeides med.  
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

unn 
nlsh 

Videreutvikling av tilbudet til 
personer med spiseforstyrrelser. 

 Iverkastt for barne og 
uinge  

Iverksettes nytt tilbud til voksne 
i løpet av høst 2009   

 Sluttføres i 2009  

unn 
nlsh 

Samarbeide med 
Nordlandssykehuset HF om å 
videreutvikle kompetansenettverk 
for utviklingsforstyrrelser (ADHD, 
autisme, narkolepsi, tourette). 

    Arbeides med  

unn Overvåkning av overbelegg og 
tidlig utskrivning ved 
akuttavdelingene. 

      

Nlsh 
Helgel 

Formalisering av samarbeidet 
mellom DPS-ene på Helgeland og 
akuttavdelingen i Bodø. 
Samarbeidet skal organiseres slik 
at overbelegg og for tidlig 
utskrivning fra akuttavdelingene i 
størst mulig grad unngås. 

    Ikke gjennomført  

nlsh Overvåkning av overbelegg og 
tidlig utskrivning ved 
akuttavdelingene. 

    Ikke rapportert  

3.4.2 Psykisk helsevern  - oppfølging 
tiltak: 

      

 Arbeidet med rekruttering og 
stabilisering av legespesialister, 
samt deltakelse i regionale 
utdanningsprogrammer innen 
voksen- og barne- og 
ungdomspsykiatri. 

OK OK OK OK minus – vanskelig å 
rekruttere 

Utdanningsprosjekter pågår   

 Samarbeidet med private 
avtalespesialister for bedre 
koordinering av oppgaver. 

    Ikke rapportert  
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Samarbeid med Bufetat for å sikre 
at barn og unge som har behov 
for tjenester både fra psykisk 
helsevern, tverrfaglig spesialisert 
behandling av 
rusmiddelavhengige og barnevern 
får sammenhengende og 
helhetlige tilbud, og slik at 
gjensidig informasjonsutveksling 
herunder bekymringsmeldinger 
finner sted på en hensiktsmessig 
måte. 

  Særlig sterkt samarbeid rundt 
pasienter/klienter ved Røvika – 
stort ressursbruk 

 Samarbeid foregår på individrettede 
tiltak og ved møter lokalt rundt 
pasient 

 

 Følge opp retningslinjene for 
rekvirering av politibistand til 
transport av psykisk syke, 
herunder kostnadskontroll. 

  Prosjekt på vegne av Helse 
Nord 

 Pågår et arbeid.   

3.4.3 Kronikersatsingen  - rapp. 
oppfølging: 

      

 Gjennomføring av vedtatte 
handlingsplaner innen 
kronikersatsingen (geriatri, 
habilitering/rehabilitering, diabetes 
og revmatologi). 

    Kompetanseutvikling og 
omorganisering har vært særlig 
prioritert av foretakene i 2008.   

 

 Rehabiliterings- og 
habiliteringsområdet skal 
prioriteres og styrkes. 

    Har ikke vært skjermet fullt ut for 
nedbemanning i 
omstillingsprosessene 

 

 Tilrettelegging for rekruttering til 
og gjennomføring av 
utdanningsprogrammene innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering, 
geriatri, og revmatologi. 

    Rekruttering til 
utdanningsprogrammet i geriatri bør 
ha særlig fokus, jf også krav fra 
HOD for 2010 om å styrke 
rekruttering av geriatere   

 

 Sette i gang prosesser for å bedre 
tilbudet til slagrammede i tråd med 
ny kunnskap om akuttbehandling. 

Ikke besvart. Ikke besvart. Ikke besvart. Ikke besvart. HFene har satt fokus på hjerneslag i 
akuttkjeden. Prosedyrer er etablert. 
Ny dokumentasjon viser at 
tidsvinduet for effektiv 
trombolysebehandling kan utvides til 
4,5 timer etter første symptom. 
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Arbeid med veiledning rettet mot 
personer med, eller som er i 
risikogruppen for å utvikle type 2-
diabetes, jf prosjektet 
”Diabetesverkstedet” som kan 
være en referanse i dette 
arbeidet. 

    Følges opp gjennom Handlingsplan 
for folkehelsearbeid og 
Handlingsplan for diabetes 

 

 Etablering av tilbud om 
lysbehandling av 
psoriasispasienter i samarbeid 
med kommunehelsetjenesten. I 
dette arbeidet skal innsparinger 
ved lavere kostnader til transport 
tas med som en del av 
beslutningsgrunnlaget. 

    Er etablert desentrrale tilbud i alle 
helseforetak i 2007 og 2008  

 

unn Regional koordinerende enhet 
skal samarbeide med øvrige 
helseforetak om igangsetting av 
Koordinerende Enhet 

    Følges opp  

nlsh 
helg 
finn 

Igangsette Koordinerende enhet i 
samarbeid med Regional 
koordinerende enhet på UNN. 

    Følges opp    

nlsh Levere tjenester til pasienter med 
sykelig overvekt i tråd med 
nasjonale retningslinjer. 

    Det er over 500 pasienter på 
venteliste for vurdering av operasjon 
i Helse Nord, og uakseptabelt lang 
ventetid. Vi vil i 2009 prioritere tiltak 
for å redusere køen og legge en 
plan med differensierte tiltak 

 

3.4.3 Kronikersatsingen  - oppfølging 
tiltak: 

      

 Sikre oppnåelse av målene i 
Nasjonal strategi for 
diabetesområdet 2006-2010, 
inkludert etablering av tverrfaglige 
diabetesteam og tiltak for å 
redusere senkomplikasjoner. 

    Høyt prioritert i 2009 og 2010, er 
avsatt øremerkede midler til 
foretakene for å iverksette disse 
tiltakene 
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Videreutvikle og styrke 
barnehabiliteringstjenestene. 

    Tjenestene er ikke styrket i 2008, 
men tilført øremerkede ressurser i 
budsjett for 2009 
 

 

 Ivareta ambulante 
rehabiliteringstjenester som en del 
av lokalsykehusfunksjonen. 

    Er høyt prioritert i arbeidet med 
lokalsykehusstrategi 

 

 Følge opp Nasjonal strategi for 
KOLS-området 2006-2011. 

    Helse Nord RHF har ikke god nok 
oversikt over status på 
oppfølgingen. Vil bli prioritert i 2009 

 

unn Videreføre arbeidet med 
etablering/styrking av 
rehabiliteringstilbudet til personer 
med alvorlig hodeskade. 

      Følges opp  

3.4.4. Landsfunksjoner, 
kompetansesentra, sjeldne 
diagnoser mm  - rapp. oppflg.: 

      

unn 
finn 

Iverksetting av nødvendige tiltak 
for å sikre lik tilgjengelighet til de 
landsfunksjoner og nasjonale 
kompetansesentra foretaket er 
tillagt ansvar for. 

    Følges opp  

3.4.4. Landsfunksjoner, 
kompetansesentra, sjeldne 
diagnoser mm  - oppflg. tiltak: 

      

unn Samarbeide med Sosial- og 
helsedirektoratet om å 
videreutvikle Nevromuskulært 
kompetansesenter innenfor en 
helhetlig prosess som omfatter 
alle kompetansesentre for sjeldne 
og lite kjente diagnoser og 
funksjonshemminger i 
spesialisthelsetjenesten. 

    Følges opp   
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

unn Sikre at Nasjonalt senter for 
telemedisin stiller kompetanse til 
rådighet for andre regionale 
helseforetak når det gjelder 
implementering av elektronisk 
henvisning. 

    Følges opp  

unn Samarbeide med Helse Midt-
Norge om en økning av Cochlea 
implantatoperasjoner for voksne. 
Pasienter skal tilbys denne typen 
operasjoner ved St. Olavs 
Hospital. 

    Avtale ikke inngått med Helse Midt 
om dette. Har vært kontakt med 
Helse Midt om saken, men ikke 
konkret avtalt kapasitet til 
nordnorske pasienter. Blir fulgt opp 
fra Helse Nord RHF 

 

3.4.5 Tverrfaglig spesialisert beh. For 
rusmiddelavh.  – rapportere 
oppfølging: 

      

 Økning av kapasiteten innen 
tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling med særlig vekt på 
akuttbehandling, avrusning, 
ambulante team, samt 
legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR). 

    Ant. Liggedøgn går litt ned, fra 
45946 i 2007  til 45 390 i 2008. 
Samtidig som ant. Utskrevne øker 
fra 670 i 2007 til 706 i 2008.  
Antall LAR pasienter var i 2007 58 
henviste mens det i 2008 var 80 
henviste.    

 

 Samarbeidstiltak mellom 
spesialisthelsetjenesten, 
kommunale tjenester og 
barnevern for gravide 
rusmiddelavhengige i 
legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR) og annen tverrfaglig 
spesialisert behandling. 

    Blir registrert og fulgt opp  

 Innarbeiding av rusfeltet i 
samarbeidsavtalene med 
kommunene, inkludert prosedyrer 
for forsvarlig utskrivningspraksis 
og særlig der utskrivning skjer 
etter avbrutt opphold. 

    Ikke innfridd  
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Samarbeid med barne- og 
ungdomspsykiatri og Bufetat for å 
styrke tilbudene til ungdom. 

OK OK OK OK Samarbeid på enkeltpasienter og 
god dialog 

 

unn Utarbeidelse av verktøy og 
prosedyrer for å måle 
behandlingsresultater 
(oppfølgingsstudier), og 
implementere disse i alle tiltak 
innen rusfeltet. 

    Ikke innfridd  

3.4.5 Tverrfaglig spesialisert beh. For 
rusmiddelavh.  – oppflg. tiltak:  

      

 Sikre at pasienter som får 
tverrfaglig spesialisert behandling 
for rusmiddelavhengighet også får 
vurdert behov for andre tjenester i 
spesialisthelsetjenesten 

OK OK OK OK Arbeides bedre med enn tidligere  

 Legge forholdene til rette for at 
innsatte som gis anledning til 
dette, kan sone etter § 12 i 
Straffegjennomføringsloven i 
institusjoner innen tverrfaglig 
spesialisert behandling i 
samarbeid med 
Kriminalomsorgen. 

    Det blir lagt til rette i alle de 
offentlige inst. 

 

 Årlig registrering av antall gravide 
rusmiddelavhengige som er i 
legemiddelassistert rehabilitering 
og hva slags tilbud disse 
pasientene mottar. 

    Blir gjort  

 Styrke den helsefaglige 
kompetansen innen tverrfaglig 
spesialisert behandling 

    Arbeides med kontinuerlig  

unn Gjennom Nordnorsk 
kompetansesenter rus bidra 
særskilt til å styrke det 
rusforebyggende arbeid i 
regionen. 

 ok     
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

unn Ivareta det regionale ansvaret for 
fagutvikling. 

    ok  

nlsh Samarbeid med Bodø fengsel om 
drift av rusmestringsenhet i 
fengselet. 

  Fungerer veldig godt!    

finn Finnmarksklinikken, i samarbeid 
med SANKS, skal ha ansvar for å 
utvikle og opprettholde særskilt 
kompetanse i tilbud til den 
samiske befolkningen. 

Er tilført penger for å 
ivareta oppgaven fra 
2009 

   Gjennomføres fra 2009  

3.4.6 Organdonasjon og 
transplantasjoner  - rapportere 
oppfølging: 

      

unn 
nlsh 

Donoransvarlige leger skal frigjøre 
kapasitet til å ivareta oppgavene 
med organdonasjon 

    Følges opp  

unn 
nlsh 

Styrking av faglig opplæring av 
helsepersonell i spørsmål om 
organdonasjon, spesielt i forhold 
til kompetanse i kommunikasjon 
med de pårørende. 

    Følges opp  

3.4.6 Organdonasjon og 
transplantasjoner  - oppfølging 
tiltak: 
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 
 
 
 
 
 
 
unn 

Sikre gode rutiner for at 
potensielle organdonorer 
identifiseres og at helsepersonell 
tar opp spørsmålet om 
organdonasjon med pårørende 
når det er aktuelt i tråd med 
retningslinjene beskrevet i 
rundskriv I-9/2003.  
Utarbeide rutiner i samråd med 
Nordlandssykehuset HF og øvrige 
foretak. 

    Donoransvarlige leger ved UNN og 
NLSH har frigjort kapasitet til å 
ivareta oppgavene med 
organdonasjon, med blant annet 
donoransvarlig lege og sykepleier. 
Ved UNN ble det i 2008 donert 
organer fra 8 pasienter, noe som 
gjør at UNN ligger over 
landsgjennomsnittet. 
NLSH har i løpet av 2008 laget et 
undervisningsprogram for leger og 
sykepleiere, som danner grunnlag 
for et dagsseminar om 
organdonasjon som tilbys 
lokalsykehusene.  

 

unn 
nlsh 

Arbeide for å øke antall 
tilgjengelige organer i samarbeid 
med Nasjonal koordinator for 
organdonasjon. 

      

3.4.7 Kreftbehandling  - rapp. 
oppfølging: 

      

 Implementering av nye nasjonale 
handlingsprogrammer innenfor 
kreftområdet. 

Innfridd Innfridd Innfridd Innfridd Implementeringen av de nye 
nasjonale handlingsprogrammen 
følges tett opp i UNN  og 
Nordlandssykehuset.. Helse 
Finnmark  forholder seg til rutiner / 
protokoller fra UNN. 
Helgelandssykehuset  melder at de 
nasjonale handlingsprogrammene 
brukes som støtte for utredning og 
diagnostikk. De følger også opp 
Helse Nord sine retningslinjer for 
hvilke kreftformer som skal 
behandles på UNN.. 

 

3.4.7 Kreftbehandling  -oppfølge tiltak:       

 Kreftkirurgi som 
primærbehandling skal skje ved 
sykehus med tilfredsstillende 
pasientvolum og kompetanse. 

    Infris  
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

unn Desentralisere lindrende 
cellegiftbehandling til 
lokalsykehusene i så stor grad 
som mulig. 

 OK   Innfris  

nlsh Desentralisere lindrende 
cellegiftbehandling til 
lokalsykehusene i så stor grad 
som mulig. 

    Innfris  

3.4.8 Smertebehandling  - rapp. 
oppfølging: 

      

unn Følge opp samarbeid med 
Nordlandssykehuset HF om 
utredning av framtidige behov og 
en optimal utnyttelse av 
kapasiteten for behandling av 
kroniske smertepasienter 

 Startet utviklingsarbeid   UNN har etablert et prosjekt  i 2008 
gjennom ”Raskere Tilbake” for 
kroniske smertepasienter.   

 

nlsh Følge opp samarbeid med UNN 
HF om utredning av framtidige 
behov og en optimal utnyttelse av 
kapasiteten for behandling av 
kroniske smertepasienter. 

  Startet utviklingsarbeid  UNN og NLSH skal starte et 
utviklingsarbeid med sikte på å 
bedre smertebehandlingstilbudet, 
men arbeidet er utsatt av 
kapasitetshensyn. Helseforetakene 
er bedt om å vurdere å bygge opp 
tilbud f eks i samarbeid med LMS. 
Dette skal HFene rapportere om i 
årlig melding 

 

3.4.8 Smertebehandling  - oppfølging 
tiltak: 
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

unn 
nlsh 

I samarbeid med 
kompetansenettverket sikre 
adekvat behandlingstilbud til barn 
og voksne pasienter 
med myalgisk encefalopati 
(CFS/ME), herunder vurdere å 
bruke det nasjonale 
behandlingstilbudet til de aller 
sykeste pasientene som bygges 
opp i Helse Sør-Øst RHF, 
gjennom kjøp av 
behandlingsopphold. 

 Fulgt opp som forutsatt Fulgt opp som forutsatt  Kravet er fulgt opp som forutsatt. 
UNN gjennomførte bl.a. seminar om 
temaet våren 2008. 

 

3.4.9 Intensivkapasitet  - rapp. oppflg.:       

unn / 
(nlsh) 

Samarbeide med 
Nordlandssykehuset HF om en 
mest mulig effektiv bruk av den 
samlede intensivkapasiteten, og 
eventuelt legge fram 
løsningsalternativer som på kort 
sikt kan bedre intensivkapasiteten 
dersom nåværende totalkapasitet 
ikke er tilfredsstillende. 

 Følges opp kontinuerlig Følges opp kontinuerlig  Samarbeider godt om utnyttelse av 
kapasitet jfr plan 

 

3.4.10 Smittevern og beredskap  - 
rapp. oppfølging: 

      

 Oppfølging av ikke 
kostnadskrevende tiltak i revidert 
smittevernplan i tråd med styrets 
vedtak. Kompetansesenter for 
smittevern og fagnettverket for 
smittevern i Helse Nord (SUSH) 
har en viktig rolle i dette arbeidet. 

Innfridd Innfridd Innfridd Innfrid Løpende oppfølgingsarbeid, bl.a. 
gjennom etablert nettverk mellom 
helseforetakene innen smittevern 

 

 Oppdatering, videreutvikling og 
øving av smittevern- og 
beredskapsplaner, herunder 
planer mot atomhendelser, 
biologiske hendelser (smittsomme 
sykdommer/pandemisk influensa) 
og kjemiske hendelser. 

Startet Startet Startet startet Løpende oppfølging  
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Rapportering av foretakets 
antidotbeholdning inn til 
Apotekforeningens databedrift for 
å få samlet oversikt over 
sykehusenes, regionens og 
nasjonal beholdning av antidoter 
mv. 

Innfridd Innfridd Innfridd Innfridd Sykehusapotek Nord har oversikt 
over og rapporter 
antidotbeholdningen i alle 
helseforetak 

 

3.4.10 Smittevern og beredskap  - 
oppfølging tiltak: 

      

 Gjennomgang og kvalitetssikring 
av driften ved 
sterilforsyningsenheter i 
helseforetakene i Helse Nord. 
Kompetansesenter for smittevern 
har ansvar for å starte arbeidet. 

Startet Startet Startet Startet Det er etablert et eget regionalt 
prosjekt 

 

 Sikre at det er smittevernlege ved 
alle sykehus, og at funksjonen er 
beskrevet. Smittevernlege, 
hygienesykepleier og 
tuberkulosekoordinator må 
arbeide i team. 
Smittevernpersonell skal 
samarbeide med kommunene i 
opptaksområdet. 

Innfridd Innfridd Innfridd  Innfridd Vedtatt regional smittevernplan i 
2008 foreslår en styrking av 
smittevernpersonell i 
helseforetakene. Denne følges opp i 
de årlige budsjetter fom 2009. 

 

 Oppfølging av tiltak for å 
forebygge antibiotikaresistens og 
sykehusinfeksjoner i tråd med ny 
nasjonal handlingsplan som 
ventes våren 2008. 

startet startet startet startet Følges opp av det enkelte 
helseforetak og gjennom felles 
etablert nettverk av 
smittevernpersonell. 

 

 Innarbeide beredskapshensyn i 
tjenestens logistikksystemer og 
leveranseavtaler slik at Helse 
Nord RHF sammen med 
helseforetaket kan ivareta et 
samlet nasjonalt ansvar for 
forsyning av legemidler, materiell 
og andre innsatsfaktorer til 
spesialisthelsetjenesten i landet. 

Innfridd Innfridd Innfridd Innfridd HOD har igangsatt arbeid med 
nasjonal gjennomgang av forsyning 
og forsyningssikkerhet. 
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

3.4.11 Folkehelsesamarbeidet  - rapp. 
oppfølging: 

      

 Tiltak og aktivitet i 
helsefremmende og forebyggende 
arbeid. 

    Foretakene er foreløpig i liten grad 
involvert i arbeidet med 
handlingsplan for folkehelsearbeid.     

 

3.4.12 Nordområdesatsingen  - 
oppfølging av tiltak: 

      

 Videreutvikle kontakt og faglig 
samarbeid med Russland, bla. 
gjennom deltakelse i prosjekter og 
kompetanseutvikling; herunder 
gjensidig hospitering og faglige 
nettverk. 

Innfridd Innfridd Innfridd Deltar ikke i 
helsesamarbeidet i 
nordområdene ut fra 
beliggenhet. 

Skjer gjennom løpende 
prosjektarbeid. Samarbeidsavtaler 
mellom Helse Nord RHF og 
Murmansk og Arkhangelsk fylker er 
fulgt opp. 

 

unn 
finn 

Delta i utarbeidelse av 
beredskapsplan for 
nordområdene. 

startet startet   Planarbeidet ventes avsluttet i 2009.  

unn Arbeide for å styrke 
analysefunksjonen for miljøgifter, 
samt drive kunnskaps- og 
kompetanseutvikling regionalt og 
nasjonalt innenfor dette feltet. 

 startet   Nytt laboratorium er under 
oppbygging i UNN. 

 

3.4.13 Ambulanse- og 
nødmeldetjenester  - rapportere 
oppfølging: 

      

 Fokus på kostnadseffektiv 
ambulansedrift gjennom 
kontinuerlig arbeid med 
tilpasninger og samhandling 
mellom ulike ressurser, 
avdelinger, sykehus og 
primærhelsetjenestene. 

Etableringsår for drift i 
egenregi samt 
etablering av felles 
driftsorg./AMK i 
Kirkenes.  Nye 
systemer etablert for 
effektivisering. 

Ikke besvart. Ikke besvart Ikke besvart Mangler svar, men RHF er kjent 
med at HFene har fokus på 
systemmessige og driftsmessige 
forhold ved ambulansetjenesten. 
Datainnsamling/kartlegging er initiert 
fra RHF i februar 2009 og blir fulgt 
opp. 
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

finn I løpet av 2008 samordne AMK-
funksjoner i én felles AMK for 
Finnmark lokalisert til Kirkenes. 
Her skal AMK-sentralen inngå i en 
felles driftsorganisasjon for 
ambulanse- og nødmeldetjeneste 
i helseforetaket. 

Innfridd før sommeren 
2008.  Gjennomført på 
en god måte uten 
negative konsekvenser 
for befolkningen.   

   Innfridd  

3.4.15 Tilbudet til den samiske 
befolkningen  -  rapp. oppflg.: 

      

 Tiltak for å sikre gode 
tolketjenester. Dette inkluderer at 
tolketjenester er tilgjengelig, 
rutiner for- og informasjon om 
hvor/hvordan tolketjenester 
brukes. 

Innfridd Innfridd Innfridd Under utvikling Rutine for tolketjeneste i 
helseforetakene er på plass bortsett 
fra i Helgelandssykehuset som 
arbeider med å tilrettelegge for 
dette.  Samisk tolketjeneste er 
tilgjengelig på dagtid både i Helse 
Finnmark og UNN.. Utover den 
ordinære arbeidstid tilbyr Helse 
Finnmark tolketjeneste pr. telefon og 
i UNN  leies det inn tolk ved behov. 
Nordlandssykehuset  melder at 
tolketjeneste er greit tilgjengelig. 

 

3.4.15 Tilbudet til den samiske 
befolkningen  -  oppflg. tiltak: 

      

 Tiltak for å styrke personellets 
generelle kompetansenivå om 
samisk språk og kultur. 

Arbeides med 
fortløpende gjennom 
SANKS og andre org 

Ingen særskilte tiltak Ikke spesiell oppmerksomhet Iverksatt tiltak, konferanse 
og kurs 

Ikke hatt spesielt fokus i 2008  

 Rekrutteringstiltak for å sikre økt 
innslag av samisktalende 
personell i flere deler av tjenesten, 
f eks tilbud om kursing i samisk 
språk. 

Ikke rapportert Ikke rapportert Ikke rapportert Ikke rapportert Ingen rapporter  
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Praktisk tilrettelegging, som 
skilting og annen synliggjøring av 
at virksomheten har en 
tverrkulturell befolkning, noe som 
medfører at ansatte vil få kontakt 
med mange ulike kulturer, 
inkludert samisk i 
stillingsannonser og evt. er 
tilrettelagt for samiske brukere. 

OK OK Ikke rapportert Ikke rapportert Usikker pga manglende rapportering 
fra 2 HF 

 

 Samarbeide med SANKS i 
kompetanseutvikling i egne 
tjenestetilbud. 

    Mangler tilbakemelding  

4 Forskning  - rapp. oppflg.:       

 Styrking av forskningen innen 
forskningssvake områder som 
tverrfaglig spesialisert behandling 
av rusmiddelavhengige, psykisk 
helse, rehabilitering/habilitering, 
kvinnehelse, helsetjenester til den 
samiske befolkningen og 
helsefaglig forskning. 

Har samisk forsking i 
sin forskningsstrategi. 

Ja, på mange av 
områdene. 

Forskningskurs planlagt., 
obligatorisk for LIS-leger og 
målet er at også 
forskningssvake områder 
styrkes. 

Såkornmidler for forskning  
der flere forskningssvake 
områder er tilgodesett. 

Ivaretas primært av RHF direkte og 
UNN gjennom noen egne 
prioriteringer. 
Skjer mye positivt med 
ressursallokering og satsing på de 
fleste områder. Ikke egne 
programmer for samisk forskning 
eller kvinneforskning. Det 
finansieres en del prosjekter som 
har samisk som fokus, eller en av 
flere variabler (som også er 
gjeldende for kvinnehelse; kjønn kan 
være en av flere faktorer som 
undersøkes).  
Lite eget samlet fokus på 
helsetjenesteforskning. Der vises 
det til at vi – Helse Nord – skal lede 
en nasjonal satsing, der arbeidet 
igangsettes i 2009. 

 

4 Forskning  - oppflg. tiltak:       

 Stimulere til økt forskning i alle 
personellgrupper, spesielt innen 
sykepleie. 

 ja     
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Rapportere til målesystemene for 
forskningsresultater og 
ressursbruk til forskning. 

    Ja, alle følger opp  

 Formidle og implementere 
forskningsresultater i den kliniske 
praksis. 

    Alle rapporterer generelt ja, men lite 
konkret. Er forbedringspotensial. 

 

 
 
 
 
unn 

Bidra i arbeidet med å 
implementere nasjonal satsing på 
behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren 
(2007-2011).  
UNN HF skal bidra med 
kompetanse til dette. 

 Ja – bidrar generelt med 
innovasjonskompetanse 
for RHF 

Deltatt med repr. I arb.gruppe 
som laget RHFenes 
innovasjonsplan i 2008 

Har HNs repr. I 
styringsgruppa for 
Innomed 

UNN bidrar, og UNN/RHF må satse 
mer her i 2009. Enkeltopersoner i 
andre HF brukes i 
innovasjonssammenhenger 

 

unn Styrke forskningen ved alle 
forskningssvake avdelinger slik at 
det drives forskning i alle 
universitetsklinikkens avdelinger. 

 Absolutt påbegynt eller i 
god drift, men fremdeles i 
startfasen ved en del avd. 

    

unn Styrke forskning innen tverrfaglig 
spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige 

 ja     

unn Ivareta den regionale 
støttefunksjonen i Klinisk 
forskningssenter og Nordnorsk 
Psykiatrisk Forskningssenter. 

 ja     

unn Stimulere til foretaksovergripende 
forskningsprosjekter som 
involverer andre helseforetak og 
lokalsykehus. 

 Rapporterer ikke spesielt 
om det. Det er noen 
prosjekter, og mulig glere 
enn i 2007, men ikke satt 
inn noen offensiv for å øke 
omfanget. 

    

5 Rekruttering og utdanning 
helsepersonell  - rapp. oppfg.: 
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

 Samarbeide med aktuelle 
høgskoler i tråd med den 
overordnede samarbeidsavtalen 
som skal inngås mellom Helse 
Nord RHF og høgskolene i 
regionen. 

    HN RHF er i dialog med 
høgskolene og universitetet 
i regionen i forhold til å 
utarbeide 
samarbeidsavtaler med 
høgskolene. Samarbeidet 
skal organiseres slik at det 
også gir et kontaktpunkt 
mellom universitetet og de 
ulike høgskoler. (forventes 
sluttført i april 2009).  
 

 

 Videreutvikling av gode 
samarbeidsarenaer med 
utdanningsinstitusjonene. 

OK OK OK OK HFene samhandler om praksis og 
lokale avtaler, noen om revisjoner 

 

 I samhandling med 
fylkeskommunen og læresteder, 
sørge for at det tas inn nye 
lærlinger i ambulansefaget samt 
helsefagarbeid, totalt 8 per 
foretak. 

OK OK OK OK inngått 54 
lærlingekontrakter i hhv 
ambulansefag og helsefag i 
2008. Dette er 14 
kontrakter over 
styringsmålet gitt av Helse 
Nord RHF.  

 

 At studenter i grunn-, videre- og 
spesialutdanning, samt 
turnuskandidater får praksis- og 
turnusplass, jfr. måltall i oppdrag 
fra HOD.  Elever fra videregående 
skole skal også gis 
praksisundervisning i helseforetak 
i relevante fag. 

Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt måltall  

 Oppfølging av vedtatte regionale 
utdanningsprogrammer i tråd med 
forutsetningene 

    Utdanningsprogrammene følges opp 
og alle HFene bidrar 
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

unn 
finn 

Deltakelse i samarbeid med 
Russland i utdanningsprogram 
innen primærhelsetjenesten. 

OK OK   Deltar  

5 Rekruttering og utdanning 
helsepersonell  - oppflg. tiltak.: 

      

 Deltakelse i utviklingen av 
regional strategisk 
kompetanseplan. 

    Arbeidet er så vidt kommet i gang 
men får økt fokus i 2009 

 

 Tilrettelegge for at elever og 
studenter i praksis opplever 
avdelingene som strukturerte og 
gode læringsarenaer, og legge til 
rette for veiledning. 

Følges opp Følges opp Følges opp Følges opp Følges opp  

 Medvirke til at forsøk med tre 
måneders psykiatritjeneste i 
turnustjenesten for leger blir 
gjennomført 

 OK OK  Unn har deltatt i 2008 og NLSH 
tidligere år 

 

 Følge opp at legenes 
stillingsstruktur stemmer med 
opplysningene som gis til 
Nasjonalt råds database 
http://www.nr.dep.no/ og løpende 
melde avvik til Nasjonalt råd. 

Ikke godt nok Ikke godt  Godt arbeid Godt arbeid Alle HFene forsøker, men pga stor 
vikar/innleiebruk er det vanskelig for 
noen å holde NRbasen ajour 

 

 Sørge for at hjemmelsregisteret i 
lønns- og personalsystemet er 
oppdatert med legenes NR-id 
nummer. 

OK OK OK OK OK  

 Bruke læringsportalen 
www.helsekompetanse.no, som er 
en felles regional inngangsport for 
utdanning, kurs, veiledning og 
fagnettverk for både fagfolk og 
brukere. Bruk av eksisterende 
tilbud i portalen er gratis. Evt. 
utvikling av nye tilbud er 
kostnadskrevende. 

    Ikke rapportert  
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Nr Oppdragskrav Helse Finnmark 
HF 

UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehus
et HF 

Samlet vurdering (RHF)   

6 Opplæring av pasienter og 
pårørende  - rapp. oppglg.: 

      

 Tiltak for å sikre lærings- og 
mestringssentrenes kapasitet og 
funksjon i foretaket. 

    Følges rimelig bra opp   

6 Opplæring av pasienter og 
pårørende  - oppflg. tiltak.: 

      

 Sørge for tilbud i henhold til 
anbefalinger i handlingsplanene i 
kronikersatsingen 

    Det er fortsatt for lav kapasitet og 
lang ventetid. for mange grupper. 
Ressursøkning er derfor prioritert i 
budsjett for 2009    

 

 Videreutvikling av tilbud innenfor 
LMS til nye pasientgrupper, som 
rus og psykisk helse 

    Er opprettet nye tiltak for disse 
gruppene i 2008, som er sikret 
videreført i 2009 

 

 Drive aktiv informasjon overfor 
foreldre om helsemessige 
konsekvenser ved og forbudet 
mot kjønnslemlestelse, samt søke 
å avverge at jenter blir utsatt for 
kjønnslemlestelse 

    Vi har i liten grad oversikt over 
hvordan dette følges opp. Vil bli tatt 
opp med foretakene i 2009 

 

 Oppfølging av Regjeringens 
handlingsplan for bedre kosthold i 
befolkningen – Oppskrift for et 
sunnere kosthold. 

    Følges opp gjennom handlingsplan 
for folkehelsearbeid 
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