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STYRESAK 84-2009  TERTIALRAPPORT NR. 2-2009 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
I slutten av 2. tertial har Helse Nord et akkumulert underskudd på 58 millioner kroner, noe 
som er 112 millioner kroner dårligere enn budsjett. 
 

Regnskap Budsjett Avvik
hittil i år hittil i år hittil i år

Helgelandssykehuset HF -7,0 3,2 -10,3
Nordlandssykehuset HF -40,6 0,0 -40,7
UNN HF -52,2 0,0 -52,2
Helse Finnmark HF -24,7 0,1 -24,7
Sykehusapotek Nord HF -0,3 0,6 -1,0
Helse Nord IKT 11,2 1,6 9,6
Helse Nord RHF 55,7 48,5 7,3
SUM Helse Nord -58,0 54,1 -112,0  
 
Per august er driftsinntekter 21,9 mill kroner (0,3 %) lavere enn budsjettert. Driftskostnader er 
samlet 91,3 mill kroner (1 %) over budsjett per august.  
 
Samlet sett er avvikene i størst grad knyttet til kjøp av helsetjenester fra private og andre 
regioner. I tillegg har variabellønn store avvik. Mye av dette skriver seg fra manglende effekt 
av tiltak. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har hittil i år det største budsjettavviket målt i antall 
kroner, men det er Helse Finnmark HF som har det største avviket målt i forhold til størrelsen. 
Helgelandssykehuset HF er det av sykehusforetakene som har lavest negative budsjettavvik. 
 
Helse Nord har hittil i år 12 234 månedsverk i snitt. Dette er 146 færre enn i samme periode i 
2008. Størst er nedgangen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset 
HF. Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har en liten økning i antall. Reduksjonen 
er avtakende utover året og mindre i 2. tertial enn i 1. tertial. 
 
Somatisk aktivitet har gått ned sammenliknet med samme periode i 2008 både for 
heldøgnsopphold, dagbehandling og poliklinisk virksomhet. Aktiviteten ligger imidlertid på 
samme nivå som ved 1. tertial 2009. Sammenliknet med samme periode i 2008 er reduksjonen 
størst innenfor elektive dagopphold, men disse øker noe fra 1. tertial-09. 
 
Adm. direktør holder fast på en årsprognose for 2009 i henhold til Helse- og 
omsorgsdepartementets krav om økonomisk balanse. Dette vil si et avvik fra budsjettet på 
minus 100 mill kroner, noe som er i tråd med styrets nye prognose i økonomirapport nr. 7-
2009. 
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Adm. direktør innser at det er krevende å nå dette resultatet og presiserer viktigheten av at 
helseforetakene fortsetter arbeidet med å holde kostnadene nede i årets siste måneder. 
 
Det er også viktig at helseforetakene planlegger tiltakene for 2010 på en god måte slik at 
foretaksgruppen kommer godt i gang med tiltaksgjennomføringen i 2010 og kan ha større 
fokus på permanente langsiktige tiltak enn kortsiktige tiltak uten varig effekt. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar den vedlagte tertialrapport nr. 2-2009 for Helse Nord til orientering.  

 
2. Det vises til vedtak i tidligere styresaker, og styret ber adm. direktør om å følge opp at 

helseforetakene fortsetter arbeidet med gjennomføring av tiltak for å bedre resultatet i 
2009.  
 

 
Bodø, den 16. oktober 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Tertialrapport nr. 2-2009 
 
Utrykte vedlegg: Tilbakemeldinger fra helseforetakene på risiko 
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STYRESAK 91-2009/3  BEMANNING OG KOMPETANSE I 
 AMBULANSETJENESTEN 

 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Bakgrunn/fakta 
Helsetilsynet har i brev til de regionale helseforetakene redegjort for en kartlegging av 
bemanning og kompetanse i bilambulansetjenesten sommeren 2009. Denne ble gjennomført 
tirsdag, den 14. juli 2009 og gjenspeiler situasjonen akkurat denne dagen. Kartleggingen viste 
at hver fjerde ambulanse i Norge ikke var bemannet i henhold til forskriften ”Krav til 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” (1. april 2005), slik Helsetilsynet tolker 
minimumskravene fra 1. april 2010 (når overgangsordningen vedr. kompetanse opphører). 
 
For tjenestene i Helse Nord oppfylte 43,9 % av ressursene ikke kompetansekravene. 50 % av 
bilene til Helse Finnmark HF oppfylte ikke kravene denne dagen, 36 % av bilene til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 33 % av bilene til Nordlandssykehuset HF og 75 % av 
bilene til Helgelandssykehuset HF. Ingen av tjenestene i Helse Nord ble betegnet som 
uforsvarlig av Helsetilsynet. 
 
Gjennomgangen av ambulansetjenesten i 2005 og styrets behandling av saken primo 2006 slo 
fast at kompetansesituasjonen er det mest kritiske området for ambulansetjenesten i Helse 
Nord. Dette gjenspeiles i påfølgende års oppdragsdokument hvor det stilles krav til 
kompetanseutvikling i ambulansetjenesten. Helse Nord RHF har de senere år gitt 
helseforetakene stimuleringstilskudd for inntak av nye lærlinger – ca. kr. 50.000,- pr. ny 
kontrakt. 
 
Status 
Ambulansearbeidere 
Av 676 fast ansatt ambulansepersonell pr. oktober 2009 har 423 fagbrev (62,7 %). Helse Nord 
RHF har hatt som internt mål at 75 % av ambulansepersonellet skal være autoriserte 
ambulansearbeidere (ha fagbrev og offentlig godkjenning) i 2010. Selv om forskriften har 
som minimumskrav at bare den ene på ambulansen (50 %) har denne kompetansen har vi 
vurdert det slik at det er nødvendig med en andel på minst 75 % for at det til enhver tid skal 
være ambulansearbeider på ressursen (også ved sykdomsfravær, ferie etc.).  
 
Utvikling av % -vis andel ambulansearbeidere (fagbrev) fast ansatte: 

 Sintef 2004 Des 2007 Des 2008 Okt 2009 Utvikling  
(prosentpoeng) 

UNN HF 47 57 58 65 18 
Nordlandssykehuset HF 27 43 51 63 36 
Helgelandssykehuset 
HF 40 54 67 67 27 

Helse Finnmark HF 36 46 54 55 19 
Snitt Helse Nord 38 50 58 63 25 
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Tilsynelatende manglende kompetanseutvikling i Helgelandssykehuset HF siste år skyldes at 
fem ambulansearbeidere (5 %) har permisjon. I tillegg til tallene som fremkommer i tabellen 
over har Helgelandssykehuset HF internt godkjent syv helsepersonell (sykepleiere og annet 
helsepersonell med tilleggskompetanse) som ”nr 1” (fartøysjef). 
 
Nordlandssykehuset HF har hatt den beste kompetanseutviklingen fra et dårlig utgangspunkt i 
2004 og har også hatt den beste utviklingen siste året. 
 
Differanse mellom antall personell med fagbrev og autorisasjon pr. okt 09: 

 Fagbrev Autorisasjon Differanse 
UNN HF 176 148 28 
Nordlandssykehuset HF 97 97 0 
Helgelandssykehuset 
HF 62 54 8 

Helse Finnmark HF 88 82 6 
Snitt Helse Nord 423 381 42 
 
Det forutsettes at samtlige ambulansepersonell med fagbrev søker autorisasjon (offentlig 
godkjenning v/Statens autorisasjonskontor) som ambulansearbeider. Autorisasjon må 
foreligge for å være godkjent som ”nr 1”. 
 
Lærlinger 
Utvikling i antall lærlinger i ambulansefag: 

 2004 Des 2007 Des 2008 Okt 2009 % av ansatte 2009 
UNN HF 16 27 27 28 10,4 
Nordlandssykehuset HF 3 11 11 18 11,7 
Helgelandssykehuset 
HF 

8 6 5 8 8,7 

Helse Finnmark HF 1 9 13 12 7,5 
Sum Helse Nord 28 53 56 66  
 
Tabellen viser at det nå er totalt 66 lærlinger i ambulansefag. Dette er sum av 1. og 2. års 
lærlinger. Fylkeskommunene gir helseforetakene lærlingetilskudd, og Helse Nord RHF har en 
ordning med stimuleringstilskudd til helseforetakene ved inntak av 1. års lærlinger. 
Helsetilsynet vurderer 2. års lærlinger som kvalifisert til å fungere som ambulansepersonell 
”nr 2” på bilen. I sum er satsing på lærlinger en rimelig og fremtidsrettet investering i 
nødvendig kompetanse. 
 
Kompetansebevis utrykningskjøring 
Kjøretøyforskriften krever at personell som skal foreta utrykningskjøring må ha opplæring i 
dette og fått utstedt kompetansebevis. Godkjenning angis med egen kode i førerkortet. 
Forskriften krever at minst én person pr. ambulanse skal ha denne kompetansen. I Helse Nord 
har 99,3 % av fast ansatte kompetansebevis for utrykningskjøring. 
 
Kompetansekrav for ambulansepersonell ”nr 2” på bilen 
Personell med NOU 76:2 – kompetanse eller tilsvarende godkjennes som ”nr 2” på 
ambulansebilen. ”NOU 76:2” er kurs/hospitering på til sammen tre mnd. varighet og består av 
tre deler: medisinsk del, redningsteknisk del og kjøreteknisk del (nå erstattet med 
kurs/kompetansebevis utrykningskjøring).  
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Som minimum må ”nr 2” kunne dokumentere 
- en redningsteknisk del med 55 timer teori og 15 timer praktiske øvelser 
- en medisinsk del som inkluderer en teoretisk del på 120 timer og tre ukers praksistjeneste 

ved akuttavdelinger (mottakelses-/intensivavdeling én uke, operasjons-/anestesiavdeling i 
uke og medisinsk/kirurgisk avdeling én uke) 

 
Helsetilsynet legger til grunn at samme krav også gjelder for vikarer i ambulansetjenesten. 
Fast ansatte som ikke har fagbrev, har i hovedsak NOU 76:2 – kompetanse og er godkjent. 2. 
års lærlinger er også godkjent som ”nr 2” på ambulansebilen. 
 
Helsetilsynet godkjenner ikke andre helsepersonellgrupper som autoriserte hjelpepleiere, 
sykepleiere, heller medisinerstudenter. For å bli godkjent kreves det at dette helsepersonellet i 
tillegg må ha dokumentert opplæring innen akuttmedisin og redningsteknikk tilsvarende det 
som fremkommer over.  
 
Det arbeider bl.a. ca 50 autoriserte sykepleiere i ambulansetjenesten, noen av disse er pr. i dag 
ikke formelt godkjent som ”nr 2” på ambulansebilen.  
 
Akuttmedisinsk kompetanse, tilleggskompetanse 
I Helse Nord har 22 ambulansearbeidere tatt videreutdanning på høyskole, såkalt 
”paramedic”. Helseforetakene har bidratt med økonomisk støtte til paramedic-studentene. Alt 
personell har opplæring/sertifisering på AHLR (avansert hjerte-lunge redning), 
medisinskteknisk utstyr og stående delegeringer på visse legemidler/behandlingstiltak. De 
aller fleste har sertifisering for prehospital trombolyse og standardiserte legemidler. Mange 
har akuttmedisinsk tilleggskurs som f.eks. PHTLS (Prehospital Trauma Life Support), TAS 1-
3-kurs (tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid) og BEST (Bedre & systematisk 
traumebehandling).  
 
Vikarer 
Antatt tilgjengelige vikarer pr. oktober 2009: 

 Vikarer % av fast ansatte 
UNN HF 50 18,5 
Nordlandssykehuset HF 35 22,7 
Helgelandssykehuset 
HF 63 68,5 

Helse Finnmark HF 15 9,4 
Sum Helse Nord 163  
 
Illustrasjon: Gitt at 33,4 % av fast ansatte til enhver tid er fraværende de tre sommermånedene 
må tilsvarende andel vikarer med nødvendig kompetanse rekrutteres for at alle 
ambulanseressursene skal være operativ. Dette betyr et vikarbehov for Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF på ca 90 personer, for Nordlandssykehuset HF ca 52, for 
Helgelandssykehuset HF ca 31 og Helse Finnmark HF ca 53. Til sammen 226 vikarer i Helse 
Nord. 
 
Det er svært utfordrende, både faglig og økonomisk, å rekruttere vikarer til 
ambulansetjenesten. Tjenesten skal være tilgjengelig 100 % også på sommertid. 
Helsetilsynets punktkartlegging sommeren 2009 bekrefter at det er vanskelig å få tak i vikarer 
med tilstrekkelig kompetanse til tross for stor innsats fra helseforetakene våren 2009.  
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Vurderinger 
Ambulansearbeidere og fast personell 
Autoriserte ambulansearbeidere er en knapphetsressurs i Norge og særlig i Nord-Norge. 
Fagutdanningen er lagt til videregående skole og har et utdanningsløp på fire år (to år skole og 
to år som lærling). Det tar dermed tid å utdanne ambulansearbeidere. Alternativ vei til fagbrev 
er praksiskandidatordningen. Denne forutsetter imidlertid fem års relevant ambulansepraksis 
og det er et begrenset restpotensial for denne kvalifiseringsveien. 
 
Helseforetakene har vurdert potensial for videre kompetanseutvikling mot 1. april 2010. Dette 
er datoen for opphør av forskriftens overgangsordning. De har angitt følgende prognose: 
 
Forventet % -andel fast personell med autorisasjon og godkjent ”nr 2” pr. april 2010: 

 Autorisasjon Godkjent ”nr 2” 
UNN HF minst 75 25 
Nordlandssykehuset HF 75 25 
Helgelandssykehuset 
HF minst 75 25 

Helse Finnmark HF 60  40 
Snitt Helse Nord 71 29 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF melder at de helt sikkert 
vil nå Helse Nords interne mål om 75 % andel autoriserte ambulansearbeidere. 
Nordlandssykehuset HF vil kunne nå målet, mens Helse Finnmark HF vil trenge ytterligere 
minst ett år for å nå dette målet. 
 
Helse Finnmark HF har lavest prosentandel autoriserte ambulansearbeidere samtidig som 
antallet lærlinger er forholdsvis lavest. Dette er en uheldig kombinasjon. Antallet lærlinger må 
snarest økes for å imøtekomme forskriftskrav ved alle tjenester.  
 
Helseforetakene oppgir at en forutsetning for å nå angitte prognosetall er at fylkeskommunene 
har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre nødvendige prøver/eksamen (prøvenemnd). Flere 
helseforetak har bemerket begrenset kapasitet og lang behandlingstid i det fylkeskommunale 
opplæringssystemet. Helseforetakene må samarbeide godt med respektive fylkeskommuner 
for gode utdanningsløp og effektiv uteksaminering.  
 
Oppfylles prognosene vil helseforetakene kunne innfri forskriftskravene til 
bilambulansetjenesten, når overgangsordningen opphører 1. april 2010. Imidlertid kan det 
være store kompetanseforskjeller mellom stasjonene. Enkelte sentrale stasjoner kan ha en 
andel fagarbeidere på 100 %, mens enkelte mindre distriktstjenester kan være nede i 50 %. 
Helseforetakene må kontinuerlig monitorere driften og ha forberedte tiltak som raskt 
iverksettes, der avvik oppstår. Mest sårbart vil det være i mindre distriktstjenester. Flere 
tjenester i Helse Finnmark HF vil være spesielt sårbar for forskriftsbrudd. 
 
Helseforetakene planlegger for å unngå/redusere tilfeller med forskriftsavvik. Dette kan f.eks. 
være frivillig omplassering, fleksible ordninger, beordring og bruk av overtid på kritiske 
vakter. Helseforetakene bør se på muligheten for å etablere vikarpool med fast ansatt 
ambulansepersonell. 
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Sommerferie og vikarer 
Helseforetakene har allerede begynt planleggingen mot sommerferien 2010. Ferieavviklingen 
er den aller største utfordringen i forhold til bemanning og kompetanse. I denne perioden må 
vi forvente at det vil oppstå forskriftsbrudd.  
 
Rekruttering av vikarer og minimumsutdanning i henhold til Helsetilsynets tolkning av 
kompetansekrav for vikarer forutsetter 
- at det finnes interesserte som vil avsette én til tre måneder til opplæring  
- at det finnes interesserte som har anledning til dette uten vederlag i opplæringstiden 
- at det finnes interesserte som vil betale 20 000,- til 40 000,- i kurskostnader 
- at det finnes interesserte som vil/har anledning til å jobbe hele sommerferien 
 
Helseforetakene kan velge å rekruttere vikarer ved å betale både kurskostnader og lønn i 
opplæringstiden. En illustrasjon på opplæringskostnad er 200 vikarer x 50.000,- = 10 mill. 
kroner. I tillegg kommer lønn i vikartiden. I sum vil dette være en stor vikarkostnad uten noen 
garanti for varigheten av ”investeringen”. De aller fleste vil foretrekke å ha faste 
arbeidsforhold og sommerferie. 
 
Helseforetakene forbereder tiltak utover generell rekruttering av vikarer som skal ivareta 
ferieavviklingen så godt det lar seg gjøre. Eksempel på tiltak er: 
- tredelt ferie slik at det til enhver tid er ambulansearbeider på ressursen 
- bruk av 2. års lærlinger som ”nr 2” på ressursen 
- rekruttering av annet helsepersonell/studenter som gis et kurs spisset mot 

ambulansetjeneste 
- kurssamarbeid mellom helseforetakene 
- oppgraderingskurs for tidligere vikarer 
- innleie av eksterne vikarer, eget personell, tidligere ansatte 
- nøye kompetansesammensetning av vaktlag 
- evt. rekruttering fra nordiske land 
 
Ved manglende godkjent kompetanse på ambulansene vil helseforetakene vurdere følgende 
tiltak: 
- ta dagbiler ut av beredskap 
- omgjøre døgnbiler til dagbiler 
- utmelding av biler i perioder 
 
Planlagte utmeldinger fremstår som siste alternativ. Dette medfører dårligere tilgjengelighet 
til ambulansetjenesten i det området dette gjelder fordi andre ressurser må benyttes. 
Alternativet må vurderes opp mot forskriftsbrudd. Det er ønskelig at Helsetilsynet kan gi 
dispensasjon fra forskriften (f.eks. vedrørende elementer i ”nr 2” - krav) i enkelte tilfeller. Det 
forutsettes at medisinsk systemansvarlig for ambulansetjenesten i slike tilfeller vurderer 
tjenesten til å være forsvarlig ut fra en helhetsvurdering (totalkompetanse i teamet, 
støttefunksjoner, nærhet til alternative ressurser etc.). 
 
Helsetilsynet 
Etter initiativ fra Helgelandssykehuset HF avholdes møte mellom Helsetilsynet og 
helseforetakene 23. og 24. november 2009 i Mosjøen. Hensikten er å diskutere tolkning av 
forskriften, evaluering av sommeren 2009, realitetene i distriktstjenestene i Nord-Norge, 
mulige tiltak og eventuelle muligheter for dispensasjon fra forskriften. 
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Et eksempel på ønsket dispensasjon er kravet om redningsteknisk kurs (14 dager) for 
sommervikarer. Dette er kostbart og oppfattes ikke å være strengt nødvendig all den tid 
fartøysjef på ressursen har slik kompetanse. I tillegg vil brannetaten (brann og redning) alltid 
bistå de ganger slik kompetanse er nødvendig. 
 
Et godt utgangspunkt for diskusjon med Helsetilsynet er at ambulansetjenestene i Helse Nord 
ikke ble vurdert å være uforsvarlig til tross for at 43,9 % ikke oppfylte forskriften, jfr. 
kartleggingen sommeren 2009.  
 
Forskriften hjemler kun at autorisert ambulansearbeider kan være ”nr 1” på bilen, dvs. at 
andre faggrupper med ambulansefaglig/akuttmedisinsk tilleggsutdanning ikke godkjennes.  
 
Generelt er det ønskelig med en revisjon av forskriften ”Krav til akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus”. 
 
Konklusjon 
Helseforetakene vil med fast bemanning teoretisk kunne oppfylle forskriftskrav fra 1. april 
2010 under normal drift. Enkelte små distriktstjenester vil imidlertid være sårbare for 
driftsforstyrrelser. Helse Finnmark HF ligger dårligst an på kompetansesiden i 
ambulansetjenesten, og enkelte tjenester her vil være spesielt sårbare. Helse Finnmark HF må 
ha et ekstraordinært fokus på kompetanseutvikling i ambulansetjenesten inneværende og 
kommende år. 
 
Adm. direktør forventer at helseforetakene arbeider systematisk og målrettet for at alle 
ambulanseressursene til enhver tid minst oppfyller minimumskrav til kompetanse.  
 
Sommerferieavvikling vil være svært krevende og kan medføre forskriftsbrudd eller 
periodevis utmelding av enkelte ressurser. Helse Nord vil ha en dialog med Helsetilsynet bl.a. 
om mulige dispensasjoner for deler av kompetansekravene for vikarer. 
 
Helse Nord RHF vil følge opp helseforetakene tett frem mot vår/sommer 2010 og samhandle 
om problemstillinger og tiltak. 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Skriftlige og muntlige svar fra helseforetakene i forbindelse med denne  
 styresaken 
 Helsetilsynets brev datert 23. september 2009 
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 Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2. 

 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
 
 



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 16.10.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 92-2009/5  PROTOKOLL FRA MØTE I  
 REGIONALT BRUKERUTVALG,  
 DEN 8. OKTOBER 2009 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

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

 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 14.10.2009 200800072-89  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

 
 
Adressatene 
  
 
 
 
PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009 
 
Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009 
 
 
Til stede 
Sissel Brufors Jensen 
Ragnar Moan 
Mildrid Pedersen 
Asle Sletten 
Arnfinn Sarrila 
Aud Overå Fyhn, vara for Turid Gaarder 
Ragnvald Mortensen 
Ernly Eriksen 
Ragnhild Skaalbones, vara for Randi Nesje 
 
 
Forfall 
Turid Gaarder 
Randi Nesje 
Samuel Anders Guttorm 
 
 
Fra administrasjonen i Helse Nord RHF 
Arnborg Ramsvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

side 46



 
 

2 

 
 
 
Saksliste 
 
Sak 31  / 2009: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Skriftlige notater bes sendes ut i forkant da som Word-dokumenter. Dette for at de skal kunne 
gjøres om til blindeskrift. 
 
Endringer i saksliste ble foretatt til: 
Sak 31  / 2009: Godkjenning av innkalling og saksliste                          
Sak 32  / 2009: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 05.09.2008 
Sak 33  / 2009: Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i RBU                                                  
Sak 34 / 2009:  Kartlegging bilambulanse  v/ rådgiver Helse Nord RHF Trond M. Elsbak  
Sak 35 / 2009: Felles nødnummer 112  v/ rådgiver Helse Nord RHF Trond M. Elsbak 
Sak 36 / 2009: Verdibasert hverdag v/ prosjektleder Helse Nord RHF Gunnel Axelsson             
Sak 37 / 2009: Innspill til faglige tilbud i rehabiliteringsinstitusjonene     
Sak 38 / 2009: Kommende styresaker 
Sak 39 / 2009: Rullering og oppfølging handlingsplan rus 
Sak 40 / 2009: Helse Nord RHF: kommentarer fra styret, styremøte 23.09.09 
Sak 41 / 2009: Orienteringssaker 
Sak 40 / 2009: Eventuelt 

- Henvisninger Voksentoppen 
- Referat fellesmøte Bergen 
- Nordlandssykehuset HF, Gravdal – legevakt 
- Brosjyrer i ventesoner på sykehus – ansvar? 
- Nytt brukerutvalg 2010-2012 
- Ledsagertjeneste 
- Plan og bygningslov, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

Strategi i Helse Nord? 
 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med fremlagte endringer. 
 
 
 
Sak 32  / 2009: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 05.09.2008 
 
Vedtak: Protokoll fra Møte i RBU 05.09.09 godkjennes 
 
 
 
Sak 33  / 2009: Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i RBU  
                            
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
 
Sak 34 / 2009: Kartlegging bilambulanse v/ rådgiver Helse Nord RHF Trond M. Elsbak  
Trond M. Elsbak meldt forfall. Gjennomgang av foredragene v/ Arnborg Ramsvik  
 
Vedtak: - RBU er fornøyd med fremgangen av kompetansehevingen av 
                 ambulansearbeidere, men ber om at utdanningen intensiveres for å 
                 nå målet på 75% innen 2010. 
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 -  RBU ber Helse Nord RHF gjennomføre en  Brukertilfredshetsundersøkelse,  
     herunder effekten av sentraliseringen av tjenesten.. 

 
 
Sak 35 / 2009: Felles nødnummer 112 v/ rådgiver Helse Nord RHF Trond M. Elsbak 
Trond M. Elsbak meldt forfall. Gjennomgang av foredragene v/ Arnborg Ramsvik  
 
RBU gjennomgikk høringssvaret fra Fagnettverk for beredskap og prehospitale tjenester vedr.  
Høring 112 rapport – Justis- og politidepartementet. 
 
Vedtak: RBU ber om at eget nødnummer 113, for helse, opprettholdes og tilslutter seg        
               foreslåtte modell E 
 
 
 
 
Sak 36 / 2009: Verdibasert hverdag v/ prosjektleder Helse Nord RHF Gunnel Axelsson 
 
Vedtak: - RBU oppnevner enstemmig Ragnar Moan som medlem til referansegruppen i       
                 prosjekt verdibasert hverdag. Representanten forpliktes til å rapportere til RBU. 
 
              - RBU ber prosjekt Verdibasert hverdag innlemme brukerrepresentant 
                 i arbeidsgruppene i HFene. 
 
                 
Sak 37 / 2009: Innspill til faglige tilbud i rehabiliteringsinstitusjonene 
RBU mener det foreligger manglende / dårlig rehabiliteringstilbud innenfor følgene områder:  
alderspsykiatri, CFS/ME både for barn og voksne, synshemmede, hørsel, kreft, kols, CP, 
lymfødem, parkinson og et tilbud når multi-funksjonshemmede barn blir voksne – helhetlig 
tilbud. 
 
Vedtak: RBU mener at det må bli: 

• Bli flere plasser til rehabilitering 
• Bli bedre utnytting av ledige rehabiliteringskapasitet 
• Være plass også for ledsager ved rehabiliteringsopphold, både 

fysisk og økonomisk 
• Være plasser også for pasienter med noe hjelpebehov i hverdagen. 
      Rehabiliteringspotensialet må være avgjørende, ikke at de har  
      hjelpebehov. 
• Likeverdig rehabilitering ut i fra diagnose og funksjonsevne, 

uavhengig av alder. Livskvalitet for pasienter bør stå i sentrum 
       

             Faglig kompetanse: 
- Institusjonen må ha nødvendig kompetanse innen alle fagområder 

tjenesten dekker, herunder også kognitiv terapi og ergoterapi. 
- Spesielle diagnoser bør gis tilbud i nasjonale kompetansesenter. 
 

 
                             Ventetid:  

- Vil være avhengig av diagnose og føring fra 
Prioriteringsveilederen - Fysikalsk medisin og rehabilitering. 
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Sak 38 / 2009: Kommende styresaker 
 
Vedtak: Utsatt til møte 5. november 2009 
 
 
Sak 39 / 2009: Rullering og oppfølging handlingsplan rus 
 
Vedtak: Utsatt til møte 5. november 2009 
 
 
Sak 40 / 2009: Helse Nord RHF: kommentarer fra styret, styremøte 23.09.09 
 
Vedtak: Utsatt til møte 5. november 2009 
 
 
 
Sak 41 / 2009: Orienteringssaker 
 
Vedtak: Orienteringer fremlagt i sakspapirene tas til orientering 
 
 
 
Sak 40 / 2009: Eventuelt 

- Henvisninger Voksentoppen 
- Referat fellesmøte Bergen 
- Nordlandssykehuset HF, Gravdal – legevakt 
- Brosjyrer i ventesoner på sykehus – ansvar? 
- Nytt brukerutvalg 2010-2012 
- Ledsagertjeneste 
- Plan og bygningslov, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

Strategi i Helse Nord? 
- Endring av møtedato 25. november 2009 

 
 
Vedtak: - Møte 25. november 2009 går ut. Nytt møte i RBU avholdes 5. november 2009 
                 kl. 09.30 – 14.30 i Helse Nord RHF`s lokaler i Bodø 
 
              - Øvrige saker, under eventuelt, utsatt til møte 5. november 2009 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 16.10.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 92-2009/6  BREV FRA ARBEIDSTILSYNET TIL  
 HELGELANDSSYKEHUSET HF AV 7. OKTOBER 2009  
 AD. VEDTAK OM PÅLEGG – BALANSE MELLOM  
 OPPGAVER OG RESSURSER 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 16.10.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 92-2009/7  BREV FRA ARBEIDSTILSYNET TIL  
 HELGELANDSSYKEHUSET HF AV 8. OKTOBER 2009  
 AD. GJENNOMFØRING/OPPFYLLELSE AV PÅLEGG 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 16.10.2009 200900050-23 030.6 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Asbjørn Elde, tlf. 75 51 29 27 
 

 

STYRESAK 94-2009  REGJERINGENS TILTAKS- OG  
 SYSSELSETTINGSPAKKE 2009 –  
 OMDISPONERING AV MIDLER FOR  
 HELSE FINNMARK, KIRKENES 
 Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg  
 til tidligere utsendt saksliste. 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Formål/sammendrag 
Helse Finnmark HF er tildelt 4,0 mill. kroner til luftsmitteisolat ved sykehuset i Kirkenes, 
som del av Regjeringenes tiltaks-/sysselsettingspakke 2009. Foretaket har gjennomgått 
planlagt bruk av sysselsettingsmidlene og søker om å omdisponere disse midlene til å fornye 
tilførselskabler og øke behandlingskapasiteten for dialysepasienter ved sykehuset i Kirkenes. 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF vedtok program for tiltakspakken 2009 i styremøte, den 12. februar 
2009 (jf. styresak 5-2009). Luftsmitteisolat ved sykehuset i Kirkenes, med en investering på 4 
mill. kroner, var ett av tiltakene som ble vedtatt innenfor en samlet ramme på 128 mill. kroner 
i Helse Nord. Ved brev av 3. mars 2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet ble Helse Nord 
RHF tildelt 128 mill. kroner, som et engangstilskudd i 2009, for gjennomføring av den 
konkrete tiltakslisten vedtatt av styret i Helse Nord. 
 
Departementet er oppdatert om fremdriften i prosjektene og siste rapportering (bl.a. 2. 
tertialrapport) viser at de fleste tiltakene lar seg gjennomføre i 2009. Noen tiltak lar seg 
sluttføre først en del ut i 2010 og spesielt Helse Finnmark HF har et betydelig etterslep i 
gjennomføringsplanen. 
 
Foretaket viser til at luftsmitteisolat ved sykehuset i Kirkenes ikke lar seg fullføre uten en 
rekke tilleggskostnader til bl.a. utstyr. Helse Finnmark HF mener at luftsmitteisolat bør løses i 
forbindelse med planlegging og modernisering/bygging av ”nytt” sykehus i Kirkenes. 
 
Søknaden fra foretaket om omdisponering av 4,0 mill. kroner omfatter disse nye tiltak: 
• Fornye tilførselskabler – driftskostnad 2,8 mill. kroner 
• Ombygging for økning av behandlingsplasser for dialysepasienter – investeringskostnad 

1,2 mill. kroner. 
 
Vurdering 
Oppfølgingen av luftsmitteisolat ved sykehuset i Kirkenes og nærmere 
prosjektplanlegging/kalkyler av tiltaket viser at dette krever større investeringer i utstyr og har 
driftsøkonomiske konsekvenser. Helse Finnmark HF har ikke investeringsrammer til 
fullføring av tiltaket og har fortsatt en utfordring for å oppnå balanse i driftsøkonomien.  
 
De foreslåtte alternative tiltakene kan la seg gjennomføre relativt raskt og vurderes å være 
tjenlige for sykehusets drift og tilbud. 
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Konklusjon 
Søknad av 8. oktober 2009 fra Helse Finnmark om omdisponering av 4,0 mill. kroner i 
tiltaksmidler 2009 anbefales imøtekommet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner omdisponering av 4,0 mill. kroner i tiltakspakken for 

Helse Finnmark HF. 
 
2. Luftsmitteisolat ved sykehuset i Kirkenes tas ut av tiltakspakken og investeringsmidlene 

på 4,0 mill. kroner nyttes til  
a. Fornye tilførselskabler – driftskostnad 2,8 mill. kroner. 
b. Ombygging for økning av behandlingsplasser for dialysepasienter – 

investeringskostnad 1,2 mill. kroner. 
 
3. Adm. direktør oppdaterer budsjettene i henhold til vedtaket. 
 
 
Bodø, den 16. oktober 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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