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Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 70-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 25. august 2009 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved 

kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus – oppsummering  
Sakspapirene ettersendes. 

4. Pandemi influensa A H1N1 – status  
5. Årsplan 2010 for styret i Helse Nord RHF  
6. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord. Innhold, 

organisering og framdrift  
Sakspapirene ettersendes. 

7. Arbeidstilsynets oppfølgingstilsyn God Vakt! – videre arbeid  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. august 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401  
 

 

STYRESAK 70-2009/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 25. august 2009 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Saksbehandler: Lars Vorland, tlf. 75 51 29 10 
 

 

STYRESAK 70-2009/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 25. august 2009 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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 14.8.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
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Saksbehandler: Sidsel Haraldsen, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 70-2009/3  OPPFØLGING AV INTERNREVISJONSRAPPORT  
 NR. 07/08: ORGANISERING AV LEGETJENESTEN VED  
 KIRURGISK VIRKSOMHET VED TO LOKALSYKEHUS  
 – OPPSUMMERING 

 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 25. august 2009 
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STYRESAK 70-2009/4  PANDEMI INFLUENSA A H1N1 – STATUS 
 

Møtedato: 25. august 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken gis en orientering til styret om status i planlegging og organisering av 
virksomheten i foretaksgruppen i forhold til influensapandemi A (H1N1). 
 
Bakgrunn/fakta 
Per 10.8.2009 melder ECDC (EUs smittevernmyndighet) om 211 058 bekreftede tilfeller av 
influensa A (H1N1), også kalt svineinfluensa. Det er 1 688 dødsfall av influensaen fordelt på 
over hundre land. I Storbritannia er første bølge på retur, i Tyskland er det rask økning av 
bekreftede tilfeller. Mange kommer hjem fra Sør-Europa med smitte. Antakelig er pandemien 
i anmarsj i hele Europa, men effekten av skoleferie og reisevirksomhet kan skape nasjonale 
forskjeller.  
 
I Norge er det nå 808 bekreftede tilfeller av ny influensa A (H1N1) per 12.08.09. 166 er 
smittet i Norge. 470 av tilfellene er antatt smittet i utlandet og for de resterende 172 tilfellene 
er smittested foreløpig ikke kjent. Myndighetene regner med store mørketall og at flere tusen 
er smittet. Fire pasienter er alvorlig syke, men det er ingen dødsfall. Det er ingen alvorlige 
syke i vår region pr. 13.08.09. 
 
Helsemyndighetene regner med en utbredt epidemi i Norge, trolig i løpet av de nærmeste 
uker, med flere hundre tusen smittede. Målet er å begrense spredningen inntil vaksine er på 
plass, antagelig i månedsskiftet september/oktober. Sykdommen ser så langt ut til å være 
mild, men enkelte får komplikasjoner, særlig blant dem som har en underliggende sykdom.  
Komplikasjoner ser også ut til å forekomme hos noen uten underliggende sykdom. 
 
Pågående planlegging og organisering i Helse Nord 
Det er i dag uklart hvor stor andel av befolkningen man må regne med blir smittet av 
pandemien. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet baserer seg på et scenario som tilsier at 
30 % av befolkningen kan bli smittet. 1 % av disse kan bli lagt inn i sykehus og 20 % av de 
innlagte vil trenge intensivbehandling, de fleste av disse respiratorbehandling.  
 
Det scenarioet som ble presentert rundt 1. august tilsier at vi kan forvente en topp i 
pandemiens utvikling rundt midten av september måned. En stor andel av de som blir syke 
forventes å være barn og unge voksne. 70 % av sykehusinnlagte i England er mellom 5 og 30 
år. De tidligere anslag på at inntil 40 % av befolkningen kan bli syke samtidig er nå nedjustert 
til 25 %. 
 
Basert på direktoratets scenario har Helse Nord RHF fått i oppdrag å planlegge for 296 
innlagte influensapasienter i vår region, og 101 intensivpasienter samtidig i pandemiens 
toppuker. Oppdraget er brutt ned til plantall for de enkelte helseforetak (HF), og alle 
helseforetakene er godt i gang med planleggingen. En fullstendig plan for hvordan 
helseforetakene skal møte en topp i pandemien, inklusive en risiko- og sårbarhetsanalyse av 
hvordan en skal sikre kritiske funksjoner i sykehusene, skal sendes til Helsedirektoratet innen 
20. august 2009. 
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Samtlige HF i Helse Nord har pandemiplan/beredskapsplan som følges. Det er også laget 
lokale planer ut over eksisterende pandemiplaner, da disse ikke i tilstrekkelig grad ivaretar det 
store antall intensivpasienter vi er bedt om å forberede oss på. Beredskapsledelse er etablert i 
alle HF-ene. Kontaktmøter mellom RHF-et og HF-ene, og mellom RHF/HF og 
fylkesmennene er etablert på ukebasis. For de fleste kommunene er det god kontakt mellom 
kommunelegene og helseforetakets smittevernpersonale, inklusive operativ ansvarlig for 
pandemien. Det informeres gjensidig om smittesituasjon, vaksineringsplan, kapasitet ved 
sykestuer, mm. Smitteverntiltak er iverksatt og informasjon til publikum, internt i HF-ene og 
overfor kommunene er på plass.  
 
Det er etablert et regionalt intensivnettverk som skal ha ukentlige telefonmøter inntil vi får 
den første pasienten med svineinfluensa inn på en av våre intensivavdelinger. Deretter vil det 
bli daglig kontakt mellom avdelingene. I den grad det foreliggende scenarioet slår til, vil en 
forsvarlig behandling av et så stort antall intensivpasienter og øvrige innlagte pasienter ha 
som konsekvens at sykehusene vil måtte legge ned all elektiv operasjonsvirksomhet for å 
håndtere den antatte toppen av pandemien. I en slik situasjon vil driften bli lagt opp etter 
vanlige kriterier for sommerdrift, hvilket betyr at øyeblikkelig hjelp, kreftsyke og barn vil 
søkes skjermet. Helseforetakene legger planer som identifiserer de områder av virksomheten 
som i prioritert rekkefølge må trappes ned og legges ned under de to ukene som 
pandemitoppen er beregnet å pågå i det foreliggende scenarioet.  
 
Helse Nord RHF vil få inn nødvendig informasjon om tiltak for økt bemanning, fysiske 
arealer dedikert influensapasientene, medikament- og utstyrsbehov (inklusive 
oksygenbeholdning) og logistikk for ivaretakelse av det antatte antall pasienter i sykehus, den 
18. august 2009. Rapport til Helsedirektoratet vil således bli oversendt innen fristen 20. 
august 2009.  
 
Helse Nord RHF har ukentlige møter med beredskapsledelsen/foretaksdirektørene i 
helseforetakene og med fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark for å koordinere 
arbeidet mellom helseforetak og kommunene og å sikre informasjonsflyten. 

 
Kostnader 
HF-ene har fått i oppdrag å dokumentere direkte kostnader (som for eksempel 
ekstrabemanning, utstyrsinvesteringer etc.) og indirekte kostnader (f.eks. tap av inntekter ved 
stopp i elektiv produksjon) knyttet til svineinfluensaen. Disse skal føres på eget 
prosjektnummer og registreres fortløpende. Det vil i etterkant av pandemien bli en prosess 
med Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet har informert de regionale 
helseforetakene om at vi nå skal ta hånd om pasientene, og på et senere tidspunkt drøfte de 
merkostnader som knytter seg til planleggingsaktivitet, opplæring av personell og behandling 
av influensapasienter.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt RHF-ene i oppdrag å gå til innkjøp av respiratorer 
tilsvarende det antallet en trenger for å betjene det stipulerte antall intensivpasienter med 
behov for respirasjonsstøtte. Helse Nord RHF har, gjennom HINAS, satt i verk bestilling på 
43 respiratorer til våre HF. Departementet har gitt signaler om at dette helt eller delvis vil bli 
dekket av sentrale myndigheter. Det vil imidlertid påløpe kostnader for helseforetakene for 
opplæring av personale og ekstrapersonale i respiratorbehandling av alvorlig syke.  
 
Det pågår også en prosess med bestilling av nødvendig utstyr som sprøytepumper, 
infusjonspumper og dialysemaskiner for å kunne ta hånd om intensivpasientene med alvorlig 
sykdom pga. influensaen. Det er pr. 13. august 2009 ikke avklart, hvordan disse utgiftene skal 
dekkes. 
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Tilgang til arbeidskraft (fokus på intensivpersonale) 
Det er kartlagt hvilke personer som ev. kan allokeres til intensivvirksomheten i en 
krisesituasjon i alle helseforetak. Sykehusene forbereder seg på innkalling av ekstrapersonale.  
Når pandemien er på sitt sterkeste vil personalet måtte være forberedt på arbeidsinnsats ut 
over ordinær tjenesteplan. Dette vil så langt som mulig håndteres innenfor ordinære 
virkemidler som følger av arbeidsmiljølov, ferielov, spesialisthelsetjenestelov mv. I den grad 
dette ikke løser bemanningsbehovet, og Kongen definerer en krisesituasjon, vil lov om 
helsemessig og sosial beredskap, med forskriftsendring som foreslått av departementet, sikre 
adgang til beordring av personell. Beordringsadgangen vil i så fall omfatte både 
helsepersonell ansatt i helsetjenesten generelt, og personell som ikke er ansatt i helsetjenesten, 
men som har slike særlige kvalifikasjoner at deres innsats kan avhjelpe et økt 
bemanningsbehov. Dialog med tillitsvalgte er sikret. 
 
Permisjoner, seminarer, fravær av intensivpersonale/anestesipersonale i september og oktober 
skal vurderes fortløpende og inndras dersom situasjonen tilsier dette.   
 
Vurdering 
Helse Nord RHF vurderer situasjonen slik at helseforetakene har kontroll på planlegging og 
organisering av arbeidet. Dersom plantallene utarbeidet av 
Folkehelseinstituttet/Helsedirektoratet, jfr. det før omtalte scenarioet, skulle holde stikk, 
vurderer adm. direktør at vi står overfor en formidabel utfordring, spesielt i forhold til 
bemanning og kompetanse. Særlig kan tilgangen på legespesialister bli utfordrende, dersom 
sykefraværet skulle bli stor i denne yrkesgruppen. Et annet utfordrende område er 
ambulansetransport inkl. luftambulanse. Tilbud ved akutt alvorlig sykdom og ulykker må 
ivaretas og disponible personalressurser er sårbare ved sykdom, og luftambulansen har 
”utetid” pga. EU-reglene. Helse Nord har spesielle utfordringer som følge av de lange 
avstander mellom lokalsykehus og sykehus på høyere nivå, noe som gjør oss særlig utsatt ved 
avbrudd eller redusert tilgjengelighet i lufttransporten. Transport av de mest alvorlig syke 
barn må gjøres fra lokalsykehus til Tromsø, Bodø og ev. Hammerfest. Dette må gis høy 
prioritet. Det gjelder også voksne med truende eller etablert flerorgansvikt, behov for ECMO-
behandling (avansert respiratorbehandling), mm. 
 
Pandemien kommer til å føre til brudd på ventetidsgaranti hos flere pasienter jfr. 
pasientrettighetsloven. Helse Nord RHF har etterspurt hvilke informasjons- og andre tiltak 
som kan iverksettes fra nasjonale helsemyndigheter angående økte ventelister og fristbrudd. 
 
Konklusjon 
Helse Nord er forberedt på å ta imot et stort antall influensasyke pasienter, men anser det som 
en betydelig utfordring om Helsedirektoratets scenario i forhold til beregning av plantall slår 
til. Planene for hvordan vi i felleskap skal håndtere toppen av pandemien er klare, men når 
denne toppen slår inn er heftet med stor usikkerhet. Likeledes er plantallene usikre ettersom 
scenarioet baserer seg på en beregning av ”worst case”. Det antas at våre helsemyndigheter vil 
presentere et justert scenario i månedsskiftet august-september, dersom de løpende 
observasjoner og forutsetninger som ligger til grunn for beregningene tilsier det. 
Inntil videre forbereder Helse Nord sine tiltak basert på det scenarioet som våre 
helsemyndigheter har bedt oss legge til grunn.  
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STYRESAK 70-2009/5  ÅRSPLAN 2010 FOR STYRET I HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 25. august 2009 

 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 58-2009 møteplanen for 2010. I den forbindelse ba 
styret om en årsplan for behandling av faste styresaker. Denne oversikten skal være koblet 
mot den allerede vedtatte møteplanen for neste år. 
 
Årsplan 2010 
Styret i Helse Nord RHF har følgende faste styresaker til behandling i 2010: 
 
Møtedato Møtested Saker til behandling 
3. februar 2010 Bodø Oppdragsdokument 2010 til helseforetakene 

Foreløpig resultat 2009 
Budsjett 2010 – konsolidert  

24. februar 2010 Tromsø Økonomirapport nr. 1-2010 
24. mars 2010 Bodø Årlig melding 2009 

Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 
2008 – herunder disponering av resultat 
Økonomirapport nr. 2-2010 

28. april 2010 Gravdal Økonomirapport nr. 3-2010 
Valg av styrer i helseforetakene (ev. i mai) 
Oppnevning av Regionalt Brukerutvalg (ev. i mai) 

26. mai 2010 Kirkenes Økonomirapport nr. 4-2010 
Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning 
Budsjett 2011 – premisser for drift og investering 

22. juni 2010 Storslett Tertialrapport nr. 1-2010 
Økonomirapport nr. 5-2010 
Møteplan 2011 

25. august 2010 Brønnøysund Økonomirapport nr. 6-2010 og nr. 7-2010 
29. september 2010 Bodø Økonomirapport nr. 8-2010 
20. oktober 2010 Tromsø Tertialrapport nr. 2-2010 

Økonomirapport nr. 9-2010 
24. november 2010 Tromsø Økonomirapport nr. 10-2010 

Budsjett 2011 – rammer  
15. desember 2010 Bodø Økonomirapport nr. 11-2010 

 

side 27



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 21.8.2009 200900126 038 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 70-2009/6  MULIGHETSSTUDIE FOR ALTERNATIV  
 ORGANISERING AV FORVALTNINGSTJENESTER I  
 HELSE NORD.  
 INNHOLD, ORGANISERING OG FRAMDRIFT 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 25. august 2009 

 
Bakgrunn 
Gjennomføringen av dette prosjektet i regional regi, som skal omfatte alle helseforetakene, 
har sitt utgangspunkt i flere sammenhenger.  
 
Helseforetakene i Helse Nord rapporterte at de ved behandlingen av konsolidert budsjett for 
2009, jfr. styresak 4-2009, manglet tiltak for til sammen 140 millioner kroner for å 
gjennomføre en drift i tråd med budsjett. Ved ny behandling av konsolidert budsjett 2009, jfr. 
styresak 30-2009, var dette gapet redusert, men det var fortsatt betydelig risiko knyttet til 
gjennomføring av det økonomiske opplegget for 2009.  
 
Ved behandling av styresak 17-2009 Økonomirapport nr. 1-2009 og 2-2009 fattet styret 
følgende vedtak under punkt 4: 
 
Styret ber helseforetakene vurdere effektivisering av driftsfunksjoner som renhold, 
kjøkken/kantine, bilhold, brøyting o. a. ved helseforetakene og ber om tilbakemelding av 
hvilke tiltak som vurderes gjennomført senest innen 30. juni 2009.  
  
Styret fikk i sak 46-2009/5 en orientering om gjennomføring av en mulighetsstudie for 
alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord. Her følger et utdrag fra denne 
styresaken: 
 
Mulighetsstudien er første trinn i arbeidet med å kartlegge støtteområdene og finne frem til et 
mulig potensial for å drive støttetjenestene på bedre måte. Hele prosessen med å endre driften 
av disse tjenestene er tenkt gjennomført i tre faser, der Analyse og rådgivning gjennomføres 
nå. Den første fasen vil inneholde: 
a. Behovsavdekking (hvilke støttetjenester har vi og hvilke trenger vi) – er omfattet av denne 

utlysningen 
b. Mulighetsstudier 

i. Eksternt outsourcet drift – er omfattet av denne utlysningen 
ii. Intern drift – er ikke omfattet av denne utlysningen (gjøres i egenregi) 

c. Anbefalinger 
i. Anbefalt forslag til ekstern drift – er omfattet av denne utlysningen 
ii. Konkurransegrunnlag for eksternt driftede tjenester – er omfattet av denne 

utlysningen 
 

Senere faser vil være Omstilling og ny driftsorganisasjon og til slutt Drift og tjenesteyting. 
 
Helse Nord skal ha all eiendomsrett til mulighetsstudien, alt datagrunnlag og alle skjemaer, 
metodikk og annet materiell som valgt leverandør bruker i denne leveransen. 
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Adm. direktør ønsker at det framtidige beslutningsgrunnlaget for utvikling av FDV1-
tjenestene i foretaksgruppen også skal omfatte en vurdering av potensialet for 
kostnadseffektiv videreutvikling av virksomhetsområdene i egenregi. Parallelt med den 
eksterne mulighetsstudie vil det i driftsorganisasjonene bli arbeidet med en gjennomgang av 
drift i egenregi og forbedringsmuligheter for egen drift.  
 
For at resultatet fra begge delstudier skal være sammenlignbare skal datagrunnlag for begge 
oppdragene være faktakartleggingen i den eksterne analysen. 
 
Mulighetsanalysen og det interne arbeidet med egenregi alternativ skal avklare i hvilken grad 
det ved omstilling kan oppnås betydelige besparelser og bedret støtte til helseproduksjon: 
o Definere hva som ligger utenfor kjernevirksomheten 
o Etablere kostnadseffektive løsningsalternativer ut fra kjernens behov og krav til 

støttetjenester 
 
Mulighetsanalysen og det interne arbeidet med egenregi alternativ skal videre avklare i 
hvilken grad det ved alternative løsninger kan sikres: 
o Kostnadsbesparelser 
o Forbedret styring og kontroll 
o Økt brukertilfredshet 
o Fleksibilitet 
o Økt samordning, effektivitet og kvalitet 
o Videreutvikling av tjenesteområder 
 
Mulighetsanalysen og det interne arbeidet med egenregi alternativ skal fremlegge klare råd 
og anbefalinger til beslutning hos Helse Nord, samt synliggjøre de forutsetninger som må 
legges til grunn for gevinstrealisering. 
 
Prosessen skal organiseres slik at den sikrer nødvendig involvering og forankring i 
utredningsarbeidet. De konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble 
orientert om arbeidet med mulighetsanalysen i samarbeidsmøte, den 5. mai 2009.  
 
Anbefaling fra arbeidet legges frem som egen sak i styremøtet i november 2009. 
 
Styret i Helse Nord RHF tok saken til orientering.  
 
Anskaffelse av ekstern bistand for gjennomføring av arbeidet 
Helse Nord RHF utlyste et anbud med frist 29. juni 2009 for et oppdrag om ’leveranse av 
mulighetsstudie for kjøp av eksterne FDV-tjenester til foretaksgruppen’. Dette gjelder 
renhold, matforsyning, sentralbordtjeneste, resepsjonstjeneste, eiendomsdrift og tekniske 
forvaltnings- og driftstjenester, unntatt skrivetjenester til helseforetakene i Helse Nord. 
 
Det kom ni tilbud på oppdraget, og det er nå inngått avtale med leverandør for 
gjennomføringen. Avtalen er inngått med ISS Facility Services AS som skal gjennomføre 
oppdraget i samarbeid med Rokade AS. Det er Rokade AS som skal stå for den vesentlige 
delen av prosjektarbeidet, mens ISS med sin erfaring fra drift skal levere bakgrunnsmateriell 
og nødvendig data og kompetanse fra reell drift av slike støttetjenester. Avtalen med ISS er 
ikke til hinder for at de kan delta i en eventuell framtidig konkurranse om evt. oppdrag. All 
informasjon, med bakgrunnsmateriell som kommer fram i arbeidet, vil være tilgjengelig for 
alle mulige leverandører ved en eventuell framtidig konkurranse. I prosjektet skal det også 
gjennomføres en intern analyse av driften av de samme støttetjenestene i egenregi. 

                                                 
1 FDV – Forvaltning Drift Vedlikehold 
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Medbestemmelse 
Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord. innhold, 
organisering og framdrift ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 18. august 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Det vises til tidligere orientering om mulighetsstudien, spørsmål og problemstillinger som 

har vært diskutert i samarbeidsmøtene. 
 
2. Partene gir sin tilslutning til organiseringen av prosjektet. I styringsgruppen skal det være 

to konserntillitsvalgte. I prosjektgruppen skal det være en foretakstillitsvalgt og et 
foretaksverneombud. KTV/KVO oppnevner representanter til gruppene.  

 
3. Partene er enige om at det skal orienteres underveis om prosjektgjennomføringen i 

samarbeidsmøtet. 
 
4. Før endelig styrebehandling skal saken drøftes med KTV/KVO. 
 
5. Partene vil understreke nødvendigheten av at det gis god informasjon og sikres 

medvirkning fra de tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetakene i gjennomføringen av 
prosjektet. 

 
Protokolltilførsel fra Akademikerne, LO Stat, SAN, YS Helse, UNIO og 
konsernverneombud: 
 
KTV/KVO oppfatter at tidsrammen for prosjektet synes knapp. Det blir derfor viktig å vurdere 
underveis om man har fått den kvalitet på dataene som er nødvendig.  
 
Innhold i arbeidet 
1. Analyse og rådgivning, der vi avklarer dagens forvaltning og drift (catering, 

eiendomsforvaltning og drift, renhold, sikkerhet, forsyning) i forhold til:  
a. Mulighetsrom ved egen fremtidig forvaltning og drift - dette arbeidet må 

foretaksgruppen selv foreta.  
b. Mulighet for konkurranseutsetting og ekstern drift av forvaltnings- og driftstjenester. 

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.  Denne leveransen har ekstern leverandør 
primær ansvaret for.  

2. Felles datagrunnlag.  
3. De to alternativer skal deretter drøftes og anbefalinger gis av Styringsgruppen 
 
Arbeidet skal synliggjøre mulighetene for effektivisering av driften basert på analyser av 
virksomhetsdata, beskrivelse av den enkelte virksomhets egenart og særlige forhold og krav 
til leveranser på de ulike områder.   
 
Arbeidsmetodikken vil være innhenting av informasjon, samtaler og møter med ulike 
medarbeidere i helseforetakene. Det vil også bli anvendt mer strukturerte intervjuer før en går 
over i analysefasen som ender opp med å utvikle nødvendig dokumentasjon.  
 
Forslag til organisering 
o Prosjekteier: Adm. direktør Helse Nord RHF 
o Styringsgruppe: Direktørmøtet og to konserntillitsvalgte 
o Styringsgruppesekretær og prosjektleder: Direktør for forretningsutvikling i Helse Nord 

RHF  
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o To delprosjektgrupper  
 Delprosjektgruppe konkurranseutsetting:  

 RHF’s Prosjektleder (Eierdirektør utpeker)  
 Drifts/eiendomssjefene i helseforetakene 
 Analyse/dataperson fra Helse Nord  
 Ekstern prosjektleder fra leverandør 
 Analyseansvarlig hos leverandør 
 Tjenesteansvarlig kompetanseperson for tjenesteområdene (en felles person) fra 

leverandør 
 Én foretakstillitsvalgt og et foretaksverneombud  

 Delprosjektgruppe egenregi: samme delprosjektgruppe som for konkurranseutsetting, 
men uten eksterne representanter 

 
Tidsplan for gjennomføring 
Prosjektet starter opp med besøk i helseforetakene i uke 35 og utover. Rapport skal være 
ferdig til prosjekteier, den 27. oktober 2009. I forhold til en ev. pandemi legges til grunn 
”business as usual”. Da vil det kunne. komme til forskyvinger i tidsplanen, dersom det skulle 
vise seg nødvendig.  
 
Informasjon til medarbeidere i berørte organisasjoner 
Ansvaret for informasjon til berørte virksomhetsområder tilligger adm. direktør i det enkelte 
helseforetak med den etablert linjeorganisasjonen. Helse Nord RHF vil utarbeide en kort 
generell informasjon om prosjektets innhold og gjennomføring som kan brukes som felles 
informasjonsgrunnlag. I tillegg vil dette bli publisert på helseforetakenes nettsider.  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 14.8.2009 200800158-64 302 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Åshild Nordnes, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 70-2009/7  ARBEIDSTILSYNETS OPPFØLGINGSTILSYN  
 GOD VAKT! – VIDERE ARBEID 
 

Møtedato: 25. august 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken oppsummeres pålegg gitt til helseforetakene i Helse Nord for å unngå 
helseskadelig ubalanse mellom ressurser og oppgaver. Videre gjennomgås den forventningen 
Arbeidstilsynet (heretter kalt AT) adresserer til Helse Nord RHF. Til slutt presenteres forslag 
til videre arbeid, forankret i det svarbrevet som Helse Nord RHF sendte Arbeidstilsynet etter 
møte i vår, datert 13. mars 2009.  
 
Bakgrunn  
Arbeidstilsynet gjennomførte kampanjen ”God vakt! Arbeidsmiljø i sykehus” i 22 av landets 
30 helseforetak i 2005/2006. De vurderte at alle helseforetakene var i en situasjon hvor det var 
misforhold mellom de oppgavene helseforetakene skulle løse og de ressurser som var til 
disposisjon. Det ble gitt pålegg der helseforetakene måtte kartlegge arbeidsbelastningen, 
vurdere risiko og iverksette tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte 
 
Høsten 2008 gjennomførte Arbeidstilsynet et oppfølgingstilsyn. Helse Finnmark HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF 
fikk tilsynsbesøk.  
 
Formålet med oppfølgingstilsynet var å kontrollere helseforetakenes oppfølging av pålegg gitt 
i forbindelse med God vakt! i 2005, og hvordan helseforetakene selv har vurdert om helse-, 
miljø- og sikkerhetsaktivitetene de har iverksatt har hatt ønsket effekt samt evaluering av 
disse.  
 
Varslet pålegg om helseskadelig ubalanse  
I dette avsnittet presenteres Arbeidstilsynets pålegg, som er gitt med samme ordlyd nasjonalt. 
Påleggets punkt 1-4 gjelder Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF, mens punkt 5 bare gjelder for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
1. Kartlegging og risikovurdering  
Virksomheten må sørge for å skaffe seg oversikt over og risikovurdere hvor i helseforetaket 
det er et misforhold mellom oppgaver og ressurser som over tid kan påføre arbeidstakeren 
uheldige helsebelastninger.  
 
For at pålegget skal anses som oppfylt skal vi innen fristen ha mottatt følgende: 
 Beskrivelse av hvilke momenter som har inngått i risikovurderingen og som ligger til 

grunn for utvelgelsen av arbeidsplasser og yrkesgrupper. 
 Oversikt over arbeidsplasser og yrkesgrupper der det er fare for helseskadelig ubalanse 

mellom ressurser og oppgaver. 
 Dokumentasjon på at vurderingen er gjort av personale som har kompetanse til å vurdere 

ansattes arbeidssituasjon og potensiell helsefare knyttet til situasjonen. 
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 Dokumentasjon som viser medvikning fra hovedverneombud. 
 Uttalelse fra verneombud. 
 Referat fra behandling i AMU. 
 
Frist: 1. november 2009 
 
2. Tidfestet handlingsplan 
Arbeidsgiver skal utarbeide en tidfestet handlingsplan for å sikre at arbeidstakerne ikke 
utsettes for helseskade som følge av ubalanse mellom oppgaver og ressurser. 
 
For at pålegget skal anses som oppfylt skal AT innen fristen ha mottatt plan for tiltak. AT 
stiller følgende krav til planen: 
 Planen skal redegjøre for generelle tiltak som skal avhjelpe situasjoner med ubalanse 

mellom ressurser og oppgaver og tiltak som rettes inn mot samme problemstilling ved 
spesifikke avdelinger. 

 Planen må redegjøre for langsiktige og kortsiktige tiltak. 
 Planen må inneholde en vurdering av hvilken effekt hvert av tiltakene er ment å ha, 

enkeltvis og samlet (konsekvensvurdering). 
 Tiltak i planen må vurderes ut fra formålet i arbeidsmiljøloven om at tiltak samlet sett skal 

bidra til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 
 I konsekvensvurderingen må virksomheten redegjøre for om tiltakene enkeltvis og/eller 

samlet indirekte vil kunne påføre arbeidstakere ved arbeidsplasser som ikke direkte 
involveres av tiltakene, helseskadelige belastninger. 

 
Helseforetaket må også sende inn: 
 Dokumentasjon som viser medvirkning fra hovedverneombud. 
 Dokumentasjon som viser behandling av planen i AMU. 
 Dokumentasjon som viser at styret har gjort vedtak om gjennomføring av planen inne de 

fastsatte fristene. 
 Dokumentasjon som viser at planene er drøftet med Regionalt Helseforetak i 

styringsdialogmøter og eventuelt hvilket samarbeid som vil gjennomføres mellom RHF og 
HF for å følge opp vedtatte planer. 

 
Frist: 1. januar 2010 
 
3. Iverksette tiltak 
Arbeidsgiver må, med bakgrunn i vedtatte planer (jf. påleggspunkt 2), sette i verk tiltak slik at 
arbeidstakerne har et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot arbeidsbelastninger forårsaket av 
ubalanse mellom oppgaver og ressurser. 
 
For at pålegget skal anses som oppfylt skal AT innen fristen ha mottatt følgende 
dokumentasjon: 
 Oversikt over iverksatte tiltak og tidsrammene for tiltakene. 
 Uttalelse fra hovedverneombud. 
 
Frist for iverksetting av tiltak: 1. mars 2010 
 
4. Evaluere iverksatte tiltak 
Arbeidsgiver skal evaluere iverksatte tiltak, jf. påleggspunkt 3, og beskrive hvordan disse 
tiltakene har hatt effekt når det gjelder reduksjon av faktorer som kan medføre uheldige 
helsebelastninger. 
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For å oppfylle pålegget skal arbeidsgiver sende kvartalsvise rapporter til Arbeidstilsynet 
 Evalueringen skal ta stilling til om effekten av tiltakene har medført at arbeidstakerne ved 

de aktuelle enhetene har et arbeidsmiljø som oppfyller lovens krav om et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø. 

 Arbeidsgiver skal dokumentere at evalueringen er gjort av personale som har kompetanse 
til å vurdere ansattes arbeidssituasjon og potensiell helsefare knyttet til situasjonen. 

 Rapportene skal være behandlet og drøftet med verneombud og i AMU. 
 Rapportene skal beskrive effekt knyttet til tiltak, enkeltvis og samlet. 
 
Frist for innsending av rapporter er henholdsvis: 
 juli 2010 
 oktober 2010 
 31. desember 2010 
 
5. Iverksette rutiner (gjelder Universitetssykehuset Nord-Norge HF)  
Arbeidsgiver må iverksette rutiner knyttet til løpende kartlegging av ubalanse mellom 
oppgaver og ressurser, vurderinger og tiltak for å opprettholde en fullt forsvarlig 
arbeidssituasjon. 
 
For at pålegget skal anses som oppfylt skal AT innen fristen ha mottatt følgende: 
Kopi av rutinen, hvor det blant annet skal fremgå: 
 Oversikt over situasjoner eller andre kriterier som utløser en vurdering av om det er 

samsvar mellom oppgaver og ressurser. 
 Hvor ofte det skal foretas vurdering på de ulike arbeidsplasser eller for ulike 

arbeidssituasjoner. 
 Prioriteringskriterier for tiltak. 
 Hvordan blir prioriteringene fulgt opp, dvs. plassering av ansvar for å ta opp spørsmål om 

prioritering, ansvarsplassering for iverksetting av tiltak, rapportering tilbake i linja osv. 
 Dokumentasjon på at rutinen er utarbeidet i samarbeid med hovedverneombud. 
 Dokumentasjon på at rutinen er behandlet i AMU. 
 
Frist: 1. november 2009 
 
Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister 
som er vurdert, ber AT om skriftlig tilbakemelding senest 15. september 2009. 
 
Arbeidstilsynets forventning til Helse Nord RHF 
Arbeidstilsynet forventer at Helse Nord RHF og HF-ene samarbeider, og nevner konkret at de 
stiller som vilkår at HF-ene drøfter handlingsplanene med Helse Nord RHF. Videre ønsker 
Arbeidstilsynet å se på hvilken måte partene selv vurderer at samarbeidet best gjøres. 
 
I brev av 13.mars 2009 fra Helse Nord RHF til Arbeidstilsynet ble det pekt ut noen områder 
som RHF-et så som aktuelt å arbeide etter for å forsterke helseforetakenes innsats for å lukke 
det opplevde avviket mellom oppgaver og ressurser. 
 
Hovedstrategiene kan kategoriseres langs følgende hovedområder: 
 Ulike lederutviklingstiltak og oppfølging av ledere som også målrettes mot denne 

problemstillingen. 
 Fortsettelse av det gode HMS arbeidet som allerede er i gang. 
 Bedre gjennomføring av omstillingsprosesser, inkludert involvering av medarbeidere og 

økt fokus på kommunikasjon og samarbeid. 
 Videre utvikling av personalpolicy inkludert kartlegging av arbeidsmiljø. 
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Vurdering 
Hovedfilosofien som ligger til grunn for å møte AT’s forventning vil innebære at Helse Nord 
i samarbeid med våre arbeidstakere søker å identifisere tiltak som kan bidra til å redusere den 
enkeltes opplevelse av avmakt i forhold til arbeidssituasjon og oppgaver. Primært bør dette 
dreie seg om å utvikle et sett av mestringsstrategier som bygger opp under den enkelte 
medarbeiders evne til å håndtere hverdagen på jobb, som del av et støttende og samarbeidende 
felleskap og ikke som en ensom og isolert alenegang. For å få dette til, er lederskap og 
kulturbygging de aller viktigste verktøy. Lederskap er helt avgjørende for å skape håndterlige 
arbeidssituasjoner, for å tilpasse oppgaver og ressurser i pasientnære sammenhenger, og for å 
veilede, oppmuntre, bufre og avlaste ved behov. Lederskap er også avgjørende for å bygge 
team, styrke samarbeid, jobbe smartere/eliminere ”waste” og skape synergier, og for å utvikle 
og vedlikeholde et bærekraftig og energigivende arbeidsmiljø.  
 
Disse ledelsesmessige og kulturbyggende aktivitetene kan ivaretas på en bedre måte på alle 
nivå i organisasjonen. Det vil derfor bli lagt avgjørende vekt på at disse oppgraderes og 
stimuleres. Ofte er det for mye ”strekk i laget”, med stor avstand mellom lagdelene og 
ledsagende forskjeller i virkelighetsoppfatninger og identifikasjoner. Fordi man ikke ”ser” 
eller ”forstår” hverandre godt nok og ikke føler seg på samme lag, oppstår opplevelser som 
gir næring til misnøye og som tapper energi i selvforsterkende prosesser. For å bøte på dette, 
er det ikke minst viktig å gi mellomlederne sterkere støtte fra avdelingsledelse/ klinikkledelse 
og at det strategiske lederskap koples sterkere til den operative ledelse. I store organisasjoner 
er dette krevende, men det er ingen vei utenom, også overordnet ledelse på helseforetaks- og 
klinikknivå må bli mer synlig og støttende overfor mellomledere og arbeidstakere.  
 
Konkret betyr dette at i tillegg til de løpende tiltak som Helse Nord RHF har til hensikt å 
forsterke og utvikle og som danner kjernen så langt i felles utvikling av lederskap og 
overordnet system for arbeidsmiljø, er det tatt noen nye initiativ.  
 
Program for verdibasert ledelse 
En vesentlig forsterking av de planer som ble forelagt Arbeidstilsynet, forventes gjennom det 
forestående ”program for verdibasert ledelse” som nå har fått sin prosjektleder på plass. I 
løpet av tidlig høst, vil en konkretisering av dette arbeidet bli forelagt styret.  
 
Fagdager HMS 
Helse Nord RHF har sammen med helseforetakene etablert en program- og arbeidsgruppe for 
planlegging og gjennomføring av Fagdager HR (HMS) 2009 som skal arrangeres i Tromsø, 
den 9. og 10. november 2009. I denne gruppen deltar både linjeledere, HR-medarbeidere og 
tillitsvalgte. Alle helseforetak er representert i denne gruppen. 
 
Gruppen vil konstituere seg i september 2009. 
 
Prosess Arbeidsmiljø i sykehus 
Etter dialog med helseforetakene er det etablert en arbeidsgruppe sammen med de 
konserntillitsvalgte/konsernverneombud for forberedelse og utarbeidelse av styresak på dette 
området. Personene som ble oppnevnt har kompetanse på HR/HMS-området og har kjennskap 
til prosessene rundt Arbeidstilsynets kampanje ”God Vakt”. Helseforetakene har latt seg 
representere i gruppen med medarbeidere fra Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF. 
 
Kartleggingsverktøy for løpende overvåking av arbeidsmiljøet 
Helse Nord RHF har anskaffet et kartleggingsverktøy for løpende overvåking av 
arbeidsmiljøet; GAT Puls. Dette verktøyet vil gjøre alle helseforetak i stand til å ivareta den 
forventningen som AT har på dette området.  
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I dette arbeidet er det inngått samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, én KTV, KVO samt OU-
medarbeidere fra Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset i Nord-Norge HF.  
 
Prosjektkoordinator for dette arbeidet sluttet 1. juli 2009, og prosjektet vil ha mindre fremdrift 
til ny medarbeider tiltrer i midten av oktober 2009. Det er av vesentlig betydning for å kunne 
løpende overvåke arbeidsmiljøet, at dette arbeidet videreføres.  
 
Kortversjon av medarbeiderundersøkelser 
Helse Nord RHF anser sin rolle som primært å levere kartleggingsverktøy for løpende 
overvåking av arbeidsmiljøet. Likevel tar vi med en aktivitet som Universitetssykehusets 
direktør har tatt initiativ til og som direktørmøtet har anbefalt at det arbeides videre med for å 
bli et egnet verktøy for hele foretaksgruppen, nemlig en kortversjon av 
medarbeiderundersøkelsen. Det legges opp til at det sendes ut kartlegging én gang i måneden 
hvor en velger å kartlegge en klinikk/senter/enhet, dvs. tolv i året. Klinikken/enheten MÅ 
presentere resultatene og iverksette tiltak hvor ansatte involveres. 
 
Bakgrunn for ønske om kortversjon: 
 Ønske om HR-indikator for løpende vurdering av arbeidsmiljø. 
 Følge opp Arbeidstilsynets pålegg av misforhold mellom oppgaver og ressurser. 
 
Konklusjon 
Varslet pålegg om helseskadelig ubalanse ble gitt med samme ordlyd til nesten samtlige av 
landets helseforetak. Det er en stor utfordring det må arbeides med å finne løsninger på.  
 
Det er nær samhandling mellom Helse Nord RHF og helseforetakene i de 
foretaksovergripende samarbeidsprosjekter som er identifisert for bla å bidra til å lukke den 
følte ubalansen mellom oppgaver og ressurser.  
 
 
 
Utrykt vedlegg: Brev fra Helse Nord RHF til Arbeidstilsynet av 13. mars 2009  
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Adm. direktør ønsker at det framtidige beslutningsgrunnlaget for utvikling av FDV1-
tjenestene i foretaksgruppen også skal omfatte en vurdering av potensialet for 
kostnadseffektiv videreutvikling av virksomhetsområdene i egenregi. Parallelt med den 
eksterne mulighetsstudie vil det i driftsorganisasjonene bli arbeidet med en gjennomgang av 
drift i egenregi og forbedringsmuligheter for egen drift.  
 
For at resultatet fra begge delstudier skal være sammenlignbare skal datagrunnlag for begge 
oppdragene være faktakartleggingen i den eksterne analysen. 
 
Mulighetsanalysen og det interne arbeidet med egenregi alternativ skal avklare i hvilken grad 
det ved omstilling kan oppnås betydelige besparelser og bedret støtte til helseproduksjon: 
o Definere hva som ligger utenfor kjernevirksomheten 
o Etablere kostnadseffektive løsningsalternativer ut fra kjernens behov og krav til 

støttetjenester 
 
Mulighetsanalysen og det interne arbeidet med egenregi alternativ skal videre avklare i 
hvilken grad det ved alternative løsninger kan sikres: 
o Kostnadsbesparelser 
o Forbedret styring og kontroll 
o Økt brukertilfredshet 
o Fleksibilitet 
o Økt samordning, effektivitet og kvalitet 
o Videreutvikling av tjenesteområder 
 
Mulighetsanalysen og det interne arbeidet med egenregi alternativ skal fremlegge klare råd 
og anbefalinger til beslutning hos Helse Nord, samt synliggjøre de forutsetninger som må 
legges til grunn for gevinstrealisering. 
 
Prosessen skal organiseres slik at den sikrer nødvendig involvering og forankring i 
utredningsarbeidet. De konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble 
orientert om arbeidet med mulighetsanalysen i samarbeidsmøte, den 5. mai 2009.  
 
Anbefaling fra arbeidet legges frem som egen sak i styremøtet i november 2009. 
 
Styret i Helse Nord RHF tok saken til orientering.  
 
Anskaffelse av ekstern bistand for gjennomføring av arbeidet 
Helse Nord RHF utlyste et anbud med frist 29. juni 2009 for et oppdrag om ’leveranse av 
mulighetsstudie for kjøp av eksterne FDV-tjenester til foretaksgruppen’. Dette gjelder 
renhold, matforsyning, sentralbordtjeneste, resepsjonstjeneste, eiendomsdrift og tekniske 
forvaltnings- og driftstjenester, unntatt skrivetjenester til helseforetakene i Helse Nord. 
 
Det kom ni tilbud på oppdraget, og det er nå inngått avtale med leverandør for 
gjennomføringen. Avtalen er inngått med ISS Facility Services AS som skal gjennomføre 
oppdraget i samarbeid med Rokade AS. Det er Rokade AS som skal stå for den vesentlige 
delen av prosjektarbeidet, mens ISS med sin erfaring fra drift skal levere bakgrunnsmateriell 
og nødvendig data og kompetanse fra reell drift av slike støttetjenester. Avtalen med ISS er 
ikke til hinder for at de kan delta i en eventuell framtidig konkurranse om evt. oppdrag. All 
informasjon, med bakgrunnsmateriell som kommer fram i arbeidet, vil være tilgjengelig for 
alle mulige leverandører ved en eventuell framtidig konkurranse. I prosjektet skal det også 
gjennomføres en intern analyse av driften av de samme støttetjenestene i egenregi. 

                                                 
1 FDV – Forvaltning Drift Vedlikehold 
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Medbestemmelse 
Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord. innhold, 
organisering og framdrift ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 18. august 2009 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Det vises til tidligere orientering om mulighetsstudien, spørsmål og problemstillinger som 

har vært diskutert i samarbeidsmøtene. 
 
2. Partene gir sin tilslutning til organiseringen av prosjektet. I styringsgruppen skal det være 

to konserntillitsvalgte. I prosjektgruppen skal det være en foretakstillitsvalgt og et 
foretaksverneombud. KTV/KVO oppnevner representanter til gruppene.  

 
3. Partene er enige om at det skal orienteres underveis om prosjektgjennomføringen i 

samarbeidsmøtet. 
 
4. Før endelig styrebehandling skal saken drøftes med KTV/KVO. 
 
5. Partene vil understreke nødvendigheten av at det gis god informasjon og sikres 

medvirkning fra de tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetakene i gjennomføringen av 
prosjektet. 

 
Protokolltilførsel fra Akademikerne, LO Stat, SAN, YS Helse, UNIO og 
konsernverneombud: 
 
KTV/KVO oppfatter at tidsrammen for prosjektet synes knapp. Det blir derfor viktig å vurdere 
underveis om man har fått den kvalitet på dataene som er nødvendig.  
 
Innhold i arbeidet 
1. Analyse og rådgivning, der vi avklarer dagens forvaltning og drift (catering, 

eiendomsforvaltning og drift, renhold, sikkerhet, forsyning) i forhold til:  
a. Mulighetsrom ved egen fremtidig forvaltning og drift - dette arbeidet må 

foretaksgruppen selv foreta.  
b. Mulighet for konkurranseutsetting og ekstern drift av forvaltnings- og driftstjenester. 

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag.  Denne leveransen har ekstern leverandør 
primær ansvaret for.  

2. Felles datagrunnlag.  
3. De to alternativer skal deretter drøftes og anbefalinger gis av Styringsgruppen 
 
Arbeidet skal synliggjøre mulighetene for effektivisering av driften basert på analyser av 
virksomhetsdata, beskrivelse av den enkelte virksomhets egenart og særlige forhold og krav 
til leveranser på de ulike områder.   
 
Arbeidsmetodikken vil være innhenting av informasjon, samtaler og møter med ulike 
medarbeidere i helseforetakene. Det vil også bli anvendt mer strukturerte intervjuer før en går 
over i analysefasen som ender opp med å utvikle nødvendig dokumentasjon.  
 
Forslag til organisering 
o Prosjekteier: Adm. direktør Helse Nord RHF 
o Styringsgruppe: Direktørmøtet og to konserntillitsvalgte 
o Styringsgruppesekretær og prosjektleder: Direktør for forretningsutvikling i Helse Nord 

RHF  
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o To delprosjektgrupper  
 Delprosjektgruppe konkurranseutsetting:  

 RHF’s Prosjektleder (Eierdirektør utpeker)  
 Drifts/eiendomssjefene i helseforetakene 
 Analyse/dataperson fra Helse Nord  
 Ekstern prosjektleder fra leverandør 
 Analyseansvarlig hos leverandør 
 Tjenesteansvarlig kompetanseperson for tjenesteområdene (en felles person) fra 

leverandør 
 Én foretakstillitsvalgt og et foretaksverneombud  

 Delprosjektgruppe egenregi: samme delprosjektgruppe som for konkurranseutsetting, 
men uten eksterne representanter 

 
Tidsplan for gjennomføring 
Prosjektet starter opp med besøk i helseforetakene i uke 35 og utover. Rapport skal være 
ferdig til prosjekteier, den 27. oktober 2009. I forhold til en ev. pandemi legges til grunn 
”business as usual”. Da vil det kunne. komme til forskyvinger i tidsplanen, dersom det skulle 
vise seg nødvendig.  
 
Informasjon til medarbeidere i berørte organisasjoner 
Ansvaret for informasjon til berørte virksomhetsområder tilligger adm. direktør i det enkelte 
helseforetak med den etablert linjeorganisasjonen. Helse Nord RHF vil utarbeide en kort 
generell informasjon om prosjektets innhold og gjennomføring som kan brukes som felles 
informasjonsgrunnlag. I tillegg vil dette bli publisert på helseforetakenes nettsider.  
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