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Styresak 39-2010 Retningslinjer for overflytting av  
    intensivpasienter mellom sykehus – vedlegg 3  
    i oppdragsdokument 2010,  

jf. styresak 28-2010 Eventuelt 
 
 
Formål 
I forbindelse med behandlingen av Oppdragsdokument 2010 til helseforetakene i 
foretaksmøtene, den 3. februar 2010 ble det ved en formell feil overlevert et vedlegg 3 til 
Oppdragsdokument 2010 til alle helseforetakene. Dette dokumentet skulle ikke vært lagt ved 
oppdragsdokumentet i foretaksmøte, men sendt ut på ordinær måte som en administrativ 
oversendelse.  
 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Nord RHF tok saken opp med 
ledelsen i Helse Nord RHF i samarbeidsmøte, den 16. februar 2010, hvor følgende er referert: 
Oppdragsdokument 2010 og vedlegg 3: KTV/KVO sender e-post til RHF-ledelsen med hensyn 
til denne saken. Svar fra RHF-ledelsen vil også bli referert i styremøte 24FEB2010. 
 
Saken ble deretter tatt opp under styresak 28-2010 Eventuelt, og styret fattet følgende vedtak: 
Styret ber om at det utarbeides en orientering til neste styremøte om prosessen og 
forankringen av retningslinjer for overflytting av intensivpasienter mellom sykehus i Helse 
Nord.  
 
Formålet med denne saken er å trekke vedlegg 3 ut av Oppdragsdokument 2010 overlevert i 
foretaksmøtet. 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 23. september 2008 ”Handlingsplan for 
Intensivmedisin”. Styrets endelig vedtak bestod av fem punkter, hvor punktene 3 og 4 siteres:  
 
3. Det opprettes et regionalt intensivmedisinsk fagråd. Mandat og sammensetning av 

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

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

 
I samsvar med et enstemmig punkt 3 i styrets vedtak opprettet Helse Nord et eget fagråd for 
intensivmedisin. I fagrådets mandat inngikk utarbeidelsen av faglige retningslinjer for 
overføring av pasienter mellom nivåene. Fagrådet har hatt representanter for det 
intensivfaglige miljøet ved alle helseforetakene.  
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Fagrådet består av følgende: 
 
Hanne Iversen, anestesiolog Helse Finnmark, Hammerfest, leder av utvalget  
Sissel Bye Tobaissen, ass. avdelingssykepleier, Helse Finnmark Kirkenes 
Jens Petter Bakkehaug, seksjonsleder Intensivavdelingen UNN Tromsø 
Mona Jensen, avdelingssykepleier Intensivavdelingen UNN Tromsø 
Ragnar Hotvedt, professor Universitetet i Tromsø 
Sven Håkon Urving, anestesiolog NLSH Bodø 
Terje Tollåli, lungespesialist NLSH Bodø 
Svein Arne Monsen, leder akuttavdelingen Helgelandssykehuset 
Anne Ingeborg Pedersen, avdelingssykepleier Helgelandssykehuset Mo  
John Peder Kristoffersen, medisinskfaglig rådgiver Helse Nord RHF 
Trude Grønlund, rådgiver Helse Nord RHF 
Fagrådet sluttførte sin utredning av de faglige retningslinjene ved utgangen av 2009. De 
faglige retningslinjene er omforente og forankret ikke bare i fagrådet men i de fagmiljøer som 
berøres av retningslinjene som f.eks. regional AMK og flykoordineringssentralen og 
luftambulansen.  
 
I oppdragsdokument 2009 framkommer følgende krav:  
Iverksette handlingsplan for intensivmedisin når faglige retningslinjer for samhandling mellom   
nivåene er utarbeidet. 
 
I Oppdragsdokument 2010 står følgende: 
Iverksette nivådeling jfr Handlingsplan for intensivmedisin. Overføring mellom nivåene skal skje 
etter regionale retningslinjer for overføring mellom nivåene. 
 
Retningslinjene ble lagt som vedlegg til Oppdragsdokumentet 2010 ved overlevering til 
helseforetakene i foretaksmøtet til det enkelte helseforetak, fordi det var henvist til dette i 
Oppdragsdokument 2010, og én vurderte at disse burde sendes ut sammen med 
oppdragsdokumentet. Det ble med dette gjort en formell feil, da utarbeidelsen av 
retningslinjene, jfr. tidligere styrevedtak, var delegert til fagrådet. Retningslinjene skulle vært 
sendt ut administrativt i etterkant av foretaksmøtene.  
 
Vurdering 
Adm. direktør beklager at de faglige retningslinjene for overføring av intensivpasienter 
mellom nivåene ble lagt som vedlegg til Oppdragsdokument 2010. Ettersom styret allerede 
hadde behandlet saken om Handlingsplan for intensivmedisin og gitt fagrådet i mandat å 
utarbeide disse før nivådelingen trådte i kraft, er det formelt riktig å sende ut retningslinjene 
som en administrativ oversendelse. Det vurderes derfor som korrekt at   
dokumentet i vedlegg 3 i Oppdragsdokument 2010 til helseforetakene ikke skal være en del 
av oppdragsdokumentet. 
 
Konklusjon 
Vedlegg 3 til Oppdragsdokument 2010 trekkes ut av Oppdragsdokument 2010 og oversendes 
helseforetakene administrativt. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Vedlegg 3 i oppdragsdokument 2010 som ble overlevert i foretaksmøte med 

helseforetakene, den 3. februar 2010 trekkes tilbake som del av oppdragsdokumentet. 
Vedlegg 3 oversendes administrativt til helseforetakene. 
 

2. Styrets vedtak i punkt 1 stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 12. mars 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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