
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 24. november 2010 
 
Kl.: 08.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
  
 





  

 
 

Møtedato: 24. november 2010    
Arkivnr.: 2010/242-82/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 114-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 24. november 2010: 
 
Sak 114-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 115-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. oktober 2010 og 

12. november 2010 
Side 2 

Sak 116-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
– suppleringsvalg til styret, jf. styresak 104-2010 
Saken behandles unntatt offentlighet,  
jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 

Side 14 

Sak 117-2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 Side 15 
Sak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og føringer Side 41 
Sak 119-2010 Budsjett 2011 Helse Nord RHF Side 57 
Sak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012 Side 68 
Sak 121-2010 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 3 Side 70 
Sak 122-2010 Økonomirapport nr. 10-2010 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 73 

Sak 123-2010 Rapport om miljøsertifisering av helseforetakene i Norge Side 74 
Sak 124-2010 Orienteringssaker Side 91 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 92 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig Side 93 
Sak 125-2010 Referatsaker Side 94 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 21. juni 2010   
 2. Brev av 29. oktober 2010 fra Helsetilsynet i Troms til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. oversendelse av 
rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Tromsø 

  

Sak 126-2010 Eventuelt Side 110 
 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. november 2010    
Arkivnr.: 2010/242-83/012  Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 115-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

20. oktober 2010 og 12. november 2010 
 
 
Protokoll styremøte 20. oktober 2010 
 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 20. oktober 2010 – kl. 08.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel Tromsø 

 
Tilstede: 

 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 

 
Fra administrasjonen: 

 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol informasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Erik S. Skjemstad faggruppeleder  
Hanne Husom Haukland rådgiver 
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I starten av styremøte la revisjonsselskapet Ernst & Young frem en oppsummering av 
tertialrevisjon nr. 2-2010. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  
 
 
Styresak 102-2010  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 102-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 103-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. oktober 2010 
Sak 104-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF – suppleringsvalg til styret 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
Saken behandles på slutten av styremøtet etter styresak 110-2010. 

Sak 105-2010 Tertialrapport nr. 2-2010 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 107-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og 
byggeprosjekter i helseforetakene – lukking av avvik, oppfølging av 
styresak 48-2010 

Sak 108-2010 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, 
oppfølging av styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 – 
rammeverk for en helhetlig plan 

o Avklaring av dato for ekstraordinært styremøte  
o Innhold i saken 

 3. Sykefravær i Helse Nord – gjennomførte tiltak og deres effekt, 
oppfølging av styresak 26-2010/3 

 4. Evaluering av pasientreiser 2004-2009 – tilbakemelding til Helse- og 
omsorgsdepartementet 
Vedlegget er utsatt offentlighet, jf. Offl. §5, 1. ledd. 

 5. Intern effektivitet i sykehus – rapport fra alle regionale helseforetak 
til Helse- og omsorgsdepartementet 
Vedlegget er utsatt offentlighet, jf. Offl. §5. 

 6. Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 
69-2010 
Saken er omgjort til vedtakssak, jf. styresak 111-2010. 

Sak 109-2010 Referatsaker 
 1. Brev av 28. september 2010 fra Narvik SV med høringsuttalelse ad. 

traumesykehus 
 2. Brev av 5. oktober 2010 fra statssekretær Kåss til KS ad. 

helseforetakenes salg av personalboliger og barnehager 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 19. oktober 2010 ad. tertialrapport 
nr. 2-2010 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 110-2010 Eventuelt 
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Sak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-

2010 
Sakspapirene var ettersendt. 
Denne saken var opprinnelig satt opp som orienteringssak, jf. styresak 
108-2010/6, men ble etteranmeldt som vedtakssak. 
Behandling av saken ble fremskyndet til etter styresak 107-2010. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
Styresak 103-2010  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 1. oktober 2010 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 1. oktober 2010 godkjennes.  
 
 
Styresak 104-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
 – suppleringsvalg til styret 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
 Saken ble behandlet på slutten av styremøtet etter styresak 110-2010. 
 
Styret i Helse Nord RHF diskuterte noen generelle føringer knyttet til oppnevning av 
styremedlemmer med hensyn til geografi, demografi og andre krav til HF-styrenes 
sammensetning. 
 
Forslag til nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil bli lagt frem i neste 
styremøte. 
 
 
Styresak 105-2010 Tertialrapport nr. 2-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret tar tertialrapport nr. 2-2010 til orientering.  
 
2. Styret vil understreke nødvendigheten av at aktiviteten innen psykisk helsevern økes for å 

sikre en god tilgjengelighet til tjenestene. Adm. direktør bes om å følge dette opp overfor 
helseforetakene og sikre at det blir iverksatt tiltak som reduserer ventetidene for 
barn/unge.  

 
3. Styret ber adm. direktør prioritere arbeid med forbedring av resultatet for 

kvalitetsindikatorene, spesielt med hensyn til epikriser, fristbrudd og korridorpasienter.  
 

Styremøte Helse Nord RHF - 24. november 2010 side 4



4. Styret ber helseforetakene om at planleggingen av tiltak av omstillingsbeslutninger i 
forkant forbedres. Dette for å gi lavere risiko og høyere gjennomføringsgrad for tiltakene. 

 
5. Styret vil gi honnør til medarbeidere på alle nivå for å ha bidratt til en samlet positiv 

økonomisk resultatutvikling for Helse Nord. Dette styrker grunnlaget for å yte 
kvalitetsmessig gode helsetjenester.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar tertialrapport nr. 2-2010 til orientering.  
 
2. Styret vil understreke nødvendigheten av at aktiviteten innen psykisk helsevern økes for å 

sikre en god tilgjengelighet til tjenestene. Adm. direktør bes om å følge dette opp overfor 
helseforetakene og sikre at det blir iverksatt tiltak som reduserer ventetidene for 
barn/unge.  

 
3. Styret ber adm. direktør prioritere arbeid med forbedring av resultatet for 

kvalitetsindikatorene, spesielt med hensyn til epikriser, fristbrudd og korridorpasienter.  
 

4. Styret ber helseforetakene om at planleggingen av tiltak av omstillingsbeslutninger i 
forkant forbedres. Dette for å gi lavere risiko og høyere gjennomføringsgrad for tiltakene. 

 
5. Styret vil gi honnør til medarbeidere på alle nivå for å ha bidratt til en samlet positiv 

økonomisk resultatutvikling for Helse Nord. Dette styrker grunnlaget for å yte 
kvalitetsmessig gode helsetjenester.  

 
 
Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 9-2010 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at økonomiske tiltak for 2011blir implementert på et 

tidlig tidspunkt for å sikre at tiltakene får effekt tidlig i 2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 9-2010 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at økonomiske tiltak for 2011blir implementert på et 

tidlig tidspunkt for å sikre at tiltakene får effekt tidlig i 2011. 
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Styresak 107-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til  
 bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i  
 helseforetakene – lukking av avvik, oppfølging av  
 styresak 48-2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering og sier 

seg stort sett tilfreds med den oppfølgingen som er gjort i helseforetakene.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF snarest 

gjennomfører de gjenstående tiltakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering og sier 

seg stort sett tilfreds med den oppfølgingen som er gjort i helseforetakene.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF snarest 

gjennomfører de gjenstående tiltakene. 
 
 
Styresak 108-2010  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Oppfølgingsmøte etter 2. tertial og oppdrag 2011, den 19OKT2010: Informasjon om 
status økonomi i RHF-ene, kvalitetskrav fremover, ventetider somatikk og 
psykiatri/rus m. m., jf. styresak 99-2010/1 Orienteringssaker – styreleders muntlige 
orientering til styret, strekpunkt 4. 

- Evaluering av styrets arbeid: Ble sist gjennomført i november 2009. Det settes av en 
halv dag i etterkant av ekstraordinært styremøte, den 17. januar 2011 (jf. strekpunkt 3) 
for å gjennomføre evaluering av styrets arbeid i 2010.  

- Ny folkehelselov, Lov om kommunehelsetjenesten og Forskrift og helse- og 
omsorgsplan: Dokumenter er lagt ut på departementets hjemmesider, og det legges 
opp til en omfattende høring på alle tre dokumenter. Adm. direktør lager utkast til 
høringsuttalelse i disse tre sakene. Det avholdes ekstraordinært styremøte, den 17. 
januar 2011 – kl. 10.30 i Tromsø for behandling av disse høringsuttalelsene. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, oppfølging av styresak 

60-2009/3 og styresak 56-2010 – rammeverk for en helhetlig plan 
- Innhold i saken – informasjon. 
- Det avholdes ekstraordinært styremøte, den 12. november 2010 – kl. 10.00 for 

behandling av saken. Møtet avholdes som video-/telefonkonferanse. Detaljer 
avklares nærmere. 
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- Kreftkirurgi/føde/traume/lokalsykehusstrategi: Informasjon om fremdriften i de 
enkelte sakene og helheten i disse. 

- Inntektsfordelingsmodell for Helse Nord – revisjon: Saken utsettes til juni 2011. 
- Oppfølgingsmøter med HF-ene etter 2. tertial – begynnelsen av oktober 2010.  
- Samling for ansatte i Helse Nord IKT, den 7. oktober 2010. Fokus på ”verdibasert 

hverdag”. 
- Beredskap på Svalbard: Det vil bli avholdt telefonmøte med Helse- og 

omsorgsdepartementet, den 22. oktober 2010 som en oppfølging av tidligere møter og 
oversendt rapport. 

- Mediasaken på Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Styremedlem Fredrik Sund ba 
om en redegjørelse i denne saken ad. HF-direktørens håndtering av kronikken til en 
ansatt lege, jf. brev fra Legeforeningen av 8. oktober 2010.  

- Uønsket alvorlig hendelse ved Nordlandssykehuset HF, psykiatri – informasjon 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

3. Sykefravær i Helse Nord – gjennomførte tiltak og deres effekt,  
oppfølging av styresak 26-2010/3 

4. Evaluering av pasientreiser 2004-2009 – tilbakemelding til Helse- og 
omsorgsdepartementet  
Vedlegget er utsatt offentlighet, jf. Offl. §5, 1. ledd. 

5. Intern effektivitet i sykehus – rapport fra alle regionale helseforetak til  
Helse- og omsorgsdepartementet 
Vedlegget er utsatt offentlighet, jf. Offl. §5. 

6. Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-2010 
Denne saken var opprinnelig satt opp som orienteringssak, men ble etteranmeldt som 
vedtakssak, jf. styresak 111-2010. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 109-2010  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende sak(er): 
 
1. Brev av 28. september 2010 fra Narvik SV med høringsuttalelse ad. traumesykehus 
2. Brev av 5. oktober 2010 fra statssekretær Kåss til KS ad. helseforetakenes salg av 

personalboliger og barnehager  
Kopi av brevet var ettersendt. 

3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 19. oktober 2010 ad. tertialrapport nr. 2-2010 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 110-2010  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien  
 – oppfølging av styresak 69-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Denne saken var opprinnelig satt opp som orienteringssak,  
 jf. styresak 108-2010/6, men ble etteranmeldt som vedtakssak. 
 Behandling av saken ble fremskyndet til etter styresak 107-2010. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vil sterkt understreke at det er et høyprioritert tiltak å gi et godt 

behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser.  
 

2. Styret har merket seg de positive endringer som er i 2. tertial 2010 og at Helse Finnmark 
HF og Nordlandssykehuset HF har kortest ventetider. Men ventetidene er samlet sett 
fortsatt for lange.  
 

3. Styrene i helseforetakene bes til årsskiftet 2010/2011 om å komme med en plan for hvilke 
prioriteringer og tiltak en vil gjennomføre for å sikre faglig akseptable ventetider innen 
barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord samlet. 
 

4. Styret vil understreke behovet for at det gis ensartede retningslinjer for hvordan 
ventetidsregistreringen skal gjennomføres og ber om at det gjennomføres tiltak for å få en 
lik regional praksis.  
 

5. Styret vil be adm. direktør om en nærmere analyse av arbeidsdelingen mellom kommunale 
tiltak og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord sammenlignet med andre regioner.  
 

6. Styret tar for øvrig saken til orientering og ber adm. direktør å følge opp forslagene til 
tiltak. 
 

7. Adm. direktør gir en tilbakemelding til styret innen utgangen av juni 2011 med 
beskrivelse av de tiltak som er iverksatt, når planer foreligger fra helseforetakene og 
kvalitetsdata for hele 2010 foreligger. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vil sterkt understreke at det er et høyprioritert tiltak å gi et godt 

behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser.  
 

2. Styret har merket seg de positive endringer som er i 2. tertial 2010 og at Helse Finnmark 
HF og Nordlandssykehuset HF har kortest ventetider. Men ventetidene er samlet sett 
fortsatt for lange.  
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3. Styrene i helseforetakene bes til årsskiftet 2010/2011 om å komme med en plan for hvilke 
prioriteringer og tiltak en vil gjennomføre for å sikre faglig akseptable ventetider innen 
barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord samlet. 
 

4. Styret vil understreke behovet for at det gis ensartede retningslinjer for hvordan 
ventetidsregistreringen skal gjennomføres og ber om at det gjennomføres tiltak for å få en 
lik regional praksis.  
 

5. Styret vil be adm. direktør om en nærmere analyse av arbeidsdelingen mellom kommunale 
tiltak og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord sammenlignet med andre regioner.  
 

6. Adm. direktør gir en tilbakemelding til styret innen utgangen av juni 2011 med 
beskrivelse av de tiltak som er iverksatt, når planer fra helseforetakene og kvalitetsdata for 
hele 2010 foreligger. 
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Protokoll styremøte 12. november 2010 
 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 12. november 2010 – kl. 10.15 
Møtested: Telefon-/videomøte 

 
Tilstede: 

 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 

 
Forfall:  

 
Navn:  
Line Miriam Sandberg styremedlem 

 
Fra administrasjonen: 

 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol informasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Trude Grønlund faggruppeleder 
Anca Heyd rådgiver 
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Styresak 112-2010  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 112-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 113-2010 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og 

barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til 
nasjonale kvalitetskrav, oppfølging av styresak 60-2009/3 og 
styresak 56-2010  
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 113-2010 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-,  
 fødsels- og barselomsorg i Helse Nord  
 – konsekvenser av forslag til nasjonale  
 kvalitetskrav, oppfølging av  
 styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Ved møtestart ble det lagt frem følgende dokumenter i denne saken: 
• Kopi av brev fra Lofotrådet av 11. november 2010 ad. Regional plan for en helhetlig 

svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til 
nasjonale kvalitetskrav 

• Kopi av e-post fra Sanitetskvinnene i Lofoten av 11. november 2010 ad. Ikke rør 
Fødetilbudet ved Nordlandssykehuset Lofoten! 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret understreker, slik rapporten også påpeker, at vi i dag har en kvalitetsmessig god og 

desentralisert fødselsomsorg og at det er et mål, med de avstander vi har, å opprettholde 
en desentralisert fødselsomsorg. 

 
2. Styret konstaterer at de foreslåtte kvalitetskrav fra Helsedirektoratet vil ytterligere bedre 

kvaliteten på fødselsomsorgen i Helse Nord (følgetjeneste, svangerskapsomsorg, fødsels- 
og barselomsorg), men vil gjøre noen deler av fødselstilbudet mindre desentralisert. 
Nasjonale kvalitetskrav som eventuelt innføres, må gi en åpenbar kvalitetsgevinst, dersom 
man skal kunne forsvare en reduksjon i det desentraliserte fødselstilbudet, selv om man 
får en styrking av tilbudet i sentrale strøk. 

 
3. Styret vil poengtere at økning i bruk av resurser på dette felt må prioriteres opp mot øvrige 

behov i helsetjenesten. Styret i Helse Nord RHF stiller spørsmål ved hvilken gevinst som 
oppnås ved den økte ressursbruken. 

 
4. Under ovennevnte forutsetninger viser styret for øvrig til det framlagte saksforelegg og til 

de faglige vurderinger i Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav.  
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5. Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – 
konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
6. Når nasjonale kvalitetskrav er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, vil Helse Nord 

RHF gjennomføre en endelig behandling av regional plan for svangerskaps- fødsels- og 
barselomsorgen. Planen vil i tillegg til nasjonale kvalitetskrav også bygge på lokale planer 
for det enkelte helseforetaks område. En bred høringsrunde til berørte interessenter, 
deriblant kommunene, vil være en viktig del av arbeidet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret understreker, slik rapporten også påpeker, at vi i dag har en kvalitetsmessig god og 

desentralisert fødselsomsorg og at det er et mål, med de avstander vi har, å opprettholde 
en desentralisert fødselsomsorg. 

 
2. Styret konstaterer at de foreslåtte kvalitetskrav fra Helsedirektoratet vil ytterligere bedre 

kvaliteten på fødselsomsorgen i Helse Nord (følgetjeneste, svangerskapsomsorg, fødsels- 
og barselomsorg), men vil gjøre noen deler av fødselstilbudet mindre desentralisert. 
Nasjonale kvalitetskrav som eventuelt innføres, må gi en åpenbar kvalitetsgevinst, dersom 
man skal kunne forsvare en reduksjon i det desentraliserte fødselstilbudet, selv om man 
får en styrking av tilbudet i sentrale strøk. 

 
3. Styret vil poengtere at økning i bruk av resurser på dette felt må prioriteres opp mot øvrige 

behov i helsetjenesten. Styret i Helse Nord RHF stiller spørsmål ved hvilken gevinst som 
oppnås ved den økte ressursbruken. 

 
4. Under ovennevnte forutsetninger viser styret for øvrig til det framlagte saksforelegg og til 

de faglige vurderinger i Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav.  

 
5. Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – 

konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
6. Når nasjonale kvalitetskrav er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, vil Helse Nord 

RHF gjennomføre en endelig behandling av regional plan for svangerskaps- fødsels- og 
barselomsorgen. Planen vil i tillegg til nasjonale kvalitetskrav også bygge på lokale planer 
for det enkelte helseforetaks område. En bred høringsrunde til berørte interessenter, 
deriblant kommunene, vil være en viktig del av arbeidet. 

 
Protokolltilførsel til styresak 113-2010: 
 
Regjeringen har gjennom revidert oppdragsdokument 2009 og oppdragsdokument 2010 pålagt 
de regionale helseforetakene, sammen med berørte kommuner og brukerrepresentanter, å 
utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen. Helse Nord 
valgte å vente på den nasjonale rapporten ”Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for 
fødeinstitusjoner” (april 2010) før arbeidet med planen ble startet. Prosessen kom ikke i gang 
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før i august 2010, noe som har ført til at man har måttet jobbe hurtig med utredningen av 
konsekvensene av kvalitetskravene. Det har vært et stort tidspress, spesielt for de 
helseforetaksvise arbeidsgruppene. Tiltakene er ikke forankret i helseforetakene og det har 
ikke vært noen behandling etter lov- og avtaleverk. Det har ikke vært dialogmøter med 
kommunene og rapporten har heller ikke vært gjenstand for høring. 
 
Dersom de nasjonale kvalitetskravene blir vedtatt, forutsetter vi en prosess i helseforetakene 
som sikrer medbestemmelse og forankring, samt at det gjøres risikovurderinger og 
konsekvensutredninger av tiltak som foreslås. 
 
Sissel Alterskjær /s/ Kari B. Sandnes /s/ Fredrik Sund /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 20. oktober 2010 og 12. november 2010 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. november 2010    
Arkivnr.: 2010/16-11/012    Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401  Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 116-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

– suppleringsvalg til styret 
Saken behandles unntatt offentlighet,  
jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 

 
 
Forslag til nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil bli lagt frem ved 
møtestart. 
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Møtedato: 24. november 2010   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Trude Grønlund, 75 51 29 13  Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 117-2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 
 
 
Formål/sammendrag 
Midlertidig oppdragsdokument (MOD) for 2011 konkretiserer bestillingen fra Helse Nord 
RHF til helseforetakene for ivaretakelse av sørge-for-ansvaret for befolkningen i regionen. 
Dokumentet inneholder også Helse Nord RHF’s eierkrav overfor helseforetakene. 
 
MOD uttrykker Helse Nord RHF’s prioriteringer innen rammen av nasjonal politikk og de 
ressurser som er stilt til disposisjon for foretaksgruppen gjennom Statsbudsjett 2011. MOD 
ivaretar krav som er gjort kjent fra Helse- og omsorgsdepartement (HOD) gjennom 
statsbudsjett og styringssignaler. Oppdragsdokument og foretaksprotokoll fra HOD vil 
foreligge i januar 2011 og vil således innarbeides i Oppdragsdokument 2011 som legges fram 
for styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 3. februar 2011. 
 
Tiltak som bidrar til bedre kvalitet og samhandling i hele behandlingskjeden prioriteres høyt i 
2011. De nasjonale og regionale satsningsområdene psykisk helse, tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling og kronikeromsorg har fortsatt høyt fokus gjennom de krav som er stilt til 
helseforetakene. Økning i aktivitet skal fortrinnsvis skje innen de prioriterte områder og innen 
kirurgiske områder med lang ventetid og økt behov. Disse er presisert til kreftkirurgi, 
ortopedisk kirurgi og urologi.  
 
Bakgrunn/fakta 
Midlertidig oppdragsdokument bygger på Helse Nords strategiske plan 2011-2013, framlagt i 
egen sak til styret i juni 2010 samt de budsjettmessige rammer og føringer som er lagt i 
styresak 71-2010 Budsjett 2010 – premisser for drift og investering. Hvert helseforetak får et 
eget oppdragsdokument, men dette vil først skje etter styrebehandlingen i februar 2011. 
Teksten er gjennomgående felles for alle og foretaksspesifikke krav utheves i kursiv.  
 
Kapittel 1-7 omfatter sørge-for-ansvaret og kapittel 8 og 9 formidler eierstyring.  Kapittel 9 
omtaler rapportering. Bruken av indikatorer og oppfølgingspunkter som ble innført av 
departementet i 2007, videreføres. Det skilles mellom indikatorer, krav som krever 
rapportering og krav som vil bli fulgt opp på annen måte.  
 
Det er forutsatt at Helse Nord samlet har et overskudd på 250 mill kroner i 2011. Dette krever 
prioritering i pasientbehandlingen, jf. pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften.  
Nasjonale og regionale prioriteringer må ivaretas ved omstilling av virksomheten. 
Omstillingsarbeidet skal skje i samarbeid med vernetjenesten, de ansatte og deres 
organisasjoner, jfr. Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. For å sikre gjennomføringskraft i 
hele organisasjonen for de oppdrag og mål som skisseres, må overordnet risikostyring, 
internkontroll og arbeid med omstilling følges opp i alle ledd i foretaket.  
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Medbestemmelse 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Nord RHF har deltatt i utarbeiding 
av Midlertidig Oppdragsdokument 2011 gjennom flere møter og ved konkrete og skriftlige 
innspill. Formell drøfting gjennomføres i forkant av styrets behandling i februar 2011.  
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg behandler utkast til midlertidig oppdragsdokument 2011 på møtet, den 
17. november 2010. Brukerutvalgets vedtak i denne saken ettersendes.  
 
Midlertidig oppdragsdokument – innhold  
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge som ivaretar de 
overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet. Prosjekt 
Verdibasert hverdag skal bidra til å bygge en felles organisasjonskultur gjennom økt 
oppmerksomhet om verdier og etikk.  
 
Helseforetakene skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og 
myndighetskrav og bidra til at Helse Nord når sine mål innenfor pasientbehandling, forskning, 
utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Pasientsikkerhet og kvalitet skal prege all 
virksomhet i foretaksgruppen. God samhandling i hele behandlingskjeden skal prioriteres høyt 
for å oppnå bedre kvalitet og optimal ressursutnyttelse. Dette er det viktigste tiltaket for å gi 
pasienter med behov for koordinerte tjenester et helhetlig og godt tilbud.  
 
Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig og viktig del av den ordinære virksomheten og et prioritert 
ansvar for styret og ledere på alle nivå. Regional kvalitetspolicy skal utarbeides i 2011 og gis 
status som rammesettende og retningsgivende for helseforetakenes arbeid på dette feltet. God 
internkontroll og gode systemer for risikostyring er viktig for å forebygge, forhindre og 
avdekke uønskede hendelser. Helseforetakene skal ha oppdaterte faglige retningslinjer og 
prosedyrer tilgjengelige i DocMap. Det stilles krav til deltagelse i nasjonal 
pasientsikkerhetskampanje og om å melde alvorlige hendelser og lære av alle avvik for å 
unngå liknende hendelser.  

MOD 2011 inneholder krav til kvalitet og prioritering på flere områder. Implementering av 
prioriteringsveilederne er viktige verktøy både for å ivareta pasientenes rettigheter og frister 
for behandling. Prioriteringsveilederne setter veiledende krav til frister for behandling og 
overholdelse av disse må følges for å unngå fristbrudd. Dersom helseforetakene overholder 
frister, vil ventetiden gå ned. Dette er fokusert i MOD 2011 spesielt i forhold til områder hvor 
vi har særlig lang ventetid. Disse er innenfor fagområdene psykisk helse og TSB (Tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelavhengige), radiologi, ortopedi og urologi.  
 
Styrking av tilbud til rusmiddelavhengige er lagt inn i budsjett 2011, og MOD 2011stiller 
krav til døgnbehandling ved de nye tilbudene i Mo i Rana og i Bodø, og økt poliklinisk 
virksomhet skal sikres gjennom krav til samtlige helseforetak. Statsbudsjettet legger opp til en 
økt aktivitet innen dag- og poliklinisk behandling på 4,5 %. Denne økningen har vi stilt krav 
om skal fortrinnsvis tas ut i økt virksomhet innen psykisk helsevern, rus, kronikeromsorg og 
radiologi. 
 
I 2011 ønsker adm. direktør at det forsøkes stilt krav til økt aktivitet ved å spesifisere antall 
DRG-opphold som skal utføres innenfor hvert helseforetak. Statsbudsjettet legger opp til en 
økning i DRG-opphold på 1,1 % innenfor somatisk virksomhet. Ved å differensiere 
aktiviteten for kirurgiske døgnopphold mellom helseforetakene for å synliggjøre 
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funksjonsfordeling og legge aktivitetsøkningen på medisinske døgnopphold, vil vi sikre en 
styrking av de fagområdene som ivaretar det største volumet av innleggelser for kronisk syke 
og eldre med sammensatte lidelser. Tallene som er gjengitt i MOD 2011 er kun for å skissere 
hvordan vi tenker å stille aktivitetskrav, og de vil bli kvalitetssikret og beregnet for det enkelte 
helseforetak i Oppdragsdokument 2011 i februar – basert på endelige aktivitetstall i 2010. 
 
Innenfor all virksomhet vil det fra Helse Nord RHF’s side i årene fremover bli vektlagt å 
utvikle god kvalitet på behandling, pasientsikkerhet og gode pasientforløp. Ventetid på 
behandling skal ned og det skal ikke forekomme fristbrudd. Av denne grunn stilles krav til 
helseforetakene om å øke kapasiteten på utredning og behandling innenfor områdene barne- 
og ungdomspsykiatri, TSB, ortopedi og radiologi. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH) er gitt en noe større andel av DRG-veksten for å 
kunne ivareta funksjonsfordeling innenfor kreftkirurgi og ortopedi. UNN er bedt om å styrke 
kapasiteten innen revmatologi på grunn av lang ventetid. Diagnostisering og behandling av 
sykelig overvekt vil styrkes i 2011. Kapasiteten for utredning styrkes ved at alle helseforetak 
skal bidra i utredning etter felles protokoller og rutiner for henvisning.  
 
Regionalt traumesystem vil behandles i styret i desember 2010. og helseforetakene blir bedt 
om å implementere dette og starte kompetansebygging i alle ledd. Det er avsatt ressurser i 
budsjett 2011 for å ivareta dette. 
 
Forskning og fagutvikling er styrket i budsjettet, og oppdragsdokumentet inneholder krav om 
at helseforetakene skal legge til rette for økt forskning, slik at det publiseres mer og at 
publikasjonsstatistikken går opp, jf. mål i forskningsstrategien om en andel på 10 % fra Helse 
Nord.  
 
Innholdet i tjenestene forandres raskt, og medisinsk utvikling krever at ny kompetanse 
implementeres og utvikles på en rekke områder. Det vil derfor være helt nødvendig å styrke 
kompetansebyggingen i helseforetakene i årene framover. Personalet har behov for både 
vedlikehold og utvikling av kompetansen, og det må avsettes ressurser for å sikre at tjenestene 
har rett kompetanse på rett plass. Det stilles også krav om deltagelse i utvikling av strategisk 
kompetanseplan i 2011. 
 
Vurdering 
Adm. direktør vurderer Midlertidig oppdragsdokument til å ivareta de krav og oppgaver som 
framkommer av statsbudsjettet, våre strategiske planer og styrevedtak. Midlertidig 
oppdragsdokument er også avstemt mot forslag til budsjett 2011 for foretaksgruppen.  
 
Det har vært gjennomført gode prosesser for utviklingen av dokumentet både mot 
helseforetak, brukerutvalg og de konserntillitsvalgte/konsernverneombud, som alle har bidratt 
til at dokumentet har fått en form og innhold som utgjør et godt midlertidig styringsgrunnlag 
for 2011.  
 
Endelig oppdragsdokument vil bli utarbeidet, når Helse- og omsorgsdepartementet har lagt 
fram sine bestillinger til Helse Nord RHF i slutten av januar 2011, men dette midlertidige 
oppdragsdokumentet vil gi helseforetakene retning på virksomheten såpass tidlig at en kan få 
startet med gjennomføringen av oppdraget fra årets begynnelse. 
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Konklusjon 
Adm. direktør vurderer midlertidig oppdragsdokument 2011 til å ivareta våre viktigste 
prioriteringer og krav til aktivitet overfor helseforetakene. 
 
   
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene for 

2011.   
 
2.   Midlertidig oppdragsdokument 2011 legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra  
      1. januar 2011.   
 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykt vedlegg:  Midlertidig Oppdragsdokument 2011for helseforetakene 
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oppdragsdokument 2011 
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1.  Oppdragsdokumentets fundament og oppbygging 
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHFs bestilling til helseforetakene og uttrykker 
prioriteringer innen rammen av nasjonal politikk. Rammene for utviklingen av tjenestetilbudet i 
2011 skisseres i Oppdragdokument fra HOD og i styresakene om budsjett og investeringer.1

 

 
Helseforetaket skal følge opp alle krav i dokumentet samt styringsparametrene i vedlegg 1.  

Tekst som er lik for alle helseforetakene vises i normal skrift, mens tekst som gjelder spesifikt for 
enkelte helseforetak vises i kursiv skrift. Kravene er satt opp i to ulike typer kulepunkter, som 
betyr: 
• Oppfølging av dette kravet skal rapporteres til Helse Nord RHF. 
o Dette kravet skal følges opp, men oppfølgingen skal ikke rapporteres til Helse Nord RHF. 

2. Verdier og mål 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som 
ivaretar de overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet. 
Verdigrunnlaget skal være synlig i styrende dokumenter og brukes aktivt som styringsredskap. 
Prosjekt Verdibasert hverdag skal bidra til å bygge en organisasjonskultur med økt 
oppmerksomhet om verdier og etikk.  
 
Helseforetakene skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og 
myndighetskrav og bidra til at Helse Nord når sine mål innenfor pasientbehandling, forskning, 
utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Pasientsikkerhet og kvalitet skal prege all 
virksomhet i foretaksgruppen. God samhandling i hele behandlingskjeden skal prioriteres høyt 
for å oppnå bedre kvalitet og optimal ressursutnyttelse. Dette er det viktigste tiltaket for å gi 
pasienter med behov for koordinerte tjenester et helhetlig og godt tilbud.  
 
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å sikre riktige faglige prioriteringer. 
Aktivitetsnivået må tilpasses de økonomiske rammebetingelser for budsjettåret. Helse Nord skal 
gå med et overskudd på 250 mill kroner i 2011 for å gjennomføre investeringsplanen.  
 
Prioritering av nye tiltak må i hovedsak ivaretas ved omstilling. Omstillingsprosesser skal skje i 
samarbeid med den enkelte ansatte, brukerne, tillitsvalgte, vernetjenesten og kommunene og 
andre samarbeidspartnere i prosesser som berører disse.  
 
For å sikre gjennomføringskraft i hele organisasjonen for de oppdrag og mål som skisseres, må 
overordnet risikostyring, internkontroll og arbeid med omstilling følges opp i alle ledd i 
helseforetaket. Samhandling mellom fag, organisasjon og økonomi skal ivaretas.  
 
Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid2

1 Styresakene 71-2010 Budsjett 2010 – premisser for drift og investering, 72-2010 Investeringsplan 2011 – 2018, x-
2010 Budsjett 2011 for foretaksgruppen – rammer og føringer. 

 og felles 
prosjekter samt følge opp tiltak som initieres av etablerte nasjonale og regionale 
samarbeidsorganer.  

2 For eksempel fagråd, fagnettverk, kvalitetsnettverk, informasjonsforum, regionale HR-nettverk, tariffnettverk., 
forvaltningsforum for IKT-systemer og øvrige arbeidsgrupper som RHFet ber om deltakelse i. 
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UNN skal ivareta regionfunksjonene i Helse Nord og utvikles som et universitetssykehus på godt 
internasjonalt nivå i nært samarbeid med de øvrige helseforetakene. Et godt lokalsykehustilbud 
og en desentralisert spesialisthelsetjeneste skal også videreutvikles i eget opptaksområde i 
samarbeid med kommunene. UNN skal ha et særskilt ansvar for forskning, fagutvikling og 
utdanning og for å styrke internasjonalt helsesamarbeid generelt, og med spesielt fokus på 
nordområdet.  
 
NLSH skal videreføre det brede spesialisttilbudet i Bodø i nært samarbeid med de øvrige 
helseforetakene. NLSH skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste i hele sitt opptaksområde i samarbeid med kommunene, samt videreutvikle 
sin forskning, fagutvikling og utdanning. 
 
Helgelandsykehuset skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland i samarbeid med kommunene og styrke forskning, 
fagutvikling og utdanning.  
 
Helse Finnmark skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste i Finnmark i samarbeid med kommunene, og styrke sin forskning, 
fagutvikling og utdanning. Sykestuene inngår som viktige ledd i behandlingskjeden, og arbeidet 
med faglig videreutvikling av innholdet i denne funksjonen skal videreføres. Helseforetaket skal 
bidra spesielt til helsesamarbeidet i nordområdene og til spesialisthelsetjenester for den samiske 
befolkningen. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal ved å foreslå og å tilrettelegge for løsninger bidra til effektiv og 
sikker legemiddelforsyning og legemiddelbruk i alle regionens helseforetak. Sykehusapotek Nord 
HF skal drive farmasøytfaglig forskning, tjenesteutvikling, pasientveiledning og 
kompetanseheving i hele helseregionen.  
 

3. Kvalitet, prioritering og pasientrettigheter 
Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig og viktig del av den ordinære virksomhet og et prioritert ansvar 
for styret og ledere på alle nivå. Regional kvalitetspolicy skal utarbeides i 2011 og gis status som 
rammesettende og retningsgivende for foretakenes arbeid på dette feltet. God intern kontroll og 
gode systemer for risikostyring er viktig for å forebygge, forhindre og avdekke uønskede 
hendelser. 
 

3.1 Kvalitetsforbedring og prioritering  
XX HF skal: 
 
• Registrere og levere data til nasjonale og regionale kvalitetsregistre, jfr.  
       www. kvalitetsregistre.no. 
• Anvende resultater fra nasjonale kvalitetsregistre i eget forbedringsarbeid. 
• Ha oppdaterte faglige retningslinjer og prosedyrer tilgjengelige i DocMap.  
• Melde alvorlige hendelser og lære av de for å unngå liknende hendelser.  
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• Delta i nasjonal pasientsikkerhetskampanje og rapportere gjennomførte tiltak. 
• Ha kontrollsystemer for overvåkning av at funksjonsfordelinger blir fulgt. 
• Tilby tolketjenester til pasienter som har behov for det. 
o Gjøre kjent og følge opp nasjonale prioriteringsveiledere i hele helseforetaket. 
o UNN: Avsette ressurser til å videreføre arbeidet med pilotprosjektet nasjonal spesifikasjon 

for kostnad per pasient-regnskap (KPP-regnskap) i 2011, og involvere medisinsk kompetanse 
i den lokale prosjektgruppen. 

o Apotek: Bidra til økt pasientsikkerhet på legemiddelområdet ved å arbeide for innføring av 
enhetlige systemer for forskrivning, spesielt med fokus på legemiddelgruppene cytostatika og 
TNF-alfa-hemmere. 

o Apotek: Innrapportere bivirkninger ved bruk av bivirkningsmeldinger til RELIS.  
o Apotek: Bidra med kvalitetssikringsarbeid på legemiddelområdet og utvikle en regional 

standard for opplæring og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen. 
 

3.2 Tilgjengelighet og brukermedvirkning 
Tjenestene skal være tilgjengelige og innrettet etter brukernes behov.  
 
XX HF skal: 
• Ikke ha fristbrudd for pasienter med rett til prioritert helsehjelp.  
• Redusere ventetid for utredning og behandling for pasienter med rett til prioritert helsehjelp.  
• Kartlegge og sikre at alle enheter har implementert brevmaler som informerer om pasientens 

rettigheter og klageadgang. Brevmalene skal kvalitetssikres gjennom brukerutvalgene. 
• Sikre ivaretakelse av den samiske befolkningens behov for tilbud preget av samisk språk- og 

kulturforståelse, spesielt innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. 
• Helse Finnmark: Gjennomføre prosjekt tolketjenester i samarbeid med Sametinget. 
o Øke andel samisktalende personell, ved f.eks. å tilby kurs i samisk språk.3

o Synliggjøre at virksomheten har en flerkulturell befolkning.  
 

o Samarbeide med SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter) om kompetanseutvikling i 
egne tjenestetilbud.  

o Apotek: Tilrettelegge åpningstider jfr behov hos apotekets brukere, utvikle reseptservice og 
tilby legemiddelsamtaler i publikumsavdelingene. 

o Apotek: Tilrettelegge for brukermedvirkning i foretaket 
 

4. Pasientbehandling 

4.1 Aktivitet 
Statsbudsjettet for 2011 legger opp til en samlet aktivitetsvekst på om lag 1,4 % på nasjonalt 
nivå.4

3 Se også kap.5 om rekruttering og utdanning. 

 For å understøtte målet om en høyere prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling, samt høyere aktivitet innen radiologi, legges det til rette for en 
aktivitetsvekst for disse fagområder på 4,5%. For ISF er lagt til grunn en vekst på 1,1 %. Innen 

4Anslag basert på aktivitet og regnskap for første tertial og juni 2009. Gjelder både behandling som er omfattet av 
aktivitetsbaserte tilskudd (ISF og poliklinikk) og som finansieres av basisbevilgningen (eks. rehabilitering, rus).   
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somatisk virksomhet skal aktivitetsøkningen skje innen kronikeromsorg og fagområder med lang 
ventetid. Aktivitetsveksten er differensiert mellom helseforetakene jfr tabellen under. Til grunn 
for differensieringen ligger befolkningsutvikling og ventetid samt vekst innen kreftkirurgi, 
ortopedi og urologi ved UNN og NLSH.  
 
Samlet overslagsbevilgning

Overslagsbevilgning (1000 kr) Sum estimat 2010 prisjustert Realvekst % Overslag 2011 

kr sum ISF/poliklinikk 

Helgeland 298 210                                    1,2 % 302 000                    
NLSH 603 631                                    1,6 % 613 400                    
UNN 1 030 845                                 1,9 % 1 051 000                 
Finnmark 250 913                                    1,4 % 255 000                    
RHF (budsjett) 11 308                                       0,3 % 11 300                       
Sum 2 194 907                                 2 232 700                  
Merknad: I OD 2011 vil vi forsøke utarbeide tabell med oppsplitting av DRG-vekst på kirurgiske og medisinske 
DRGer for hvert HF for å synliggjøre prioriteringer. 
 
 
XX HF skal: 
• Øke poliklinisk aktivitet innen psykisk helse, TSB og kronikeromsorg med minimum 4,5 %. 
• Ikke holde legestillinger vakant innen spesialitetene fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin, 

geriatri, revmatologi, TSB, voksen,- og barne- og ungdomspsykiatri av økonomiske årsaker.  
• Rapportere bruk av midler til Raskere tilbake.  
• Sørge for at alle enheter innen psykisk helsevern for voksne og TSB registrerer og rapporterer 

prosedyrekoder.  
• UNN: Gi pasienter med rett til nødvendig helsehjelp behandling for hjerteflimmer gjennom å 

øke antall flimmerablasjoner til minimum 60 i 2011 
o Sikre at nasjonale retningslinjer for medisinsk koding etterleves. 
 

4.2 Områder som skal vektlegges spesielt 

4.2.1 Helhetlige pasientforløp og samhandling  
Kompetanseoverføring og tett dialog på alle nivå skal bedre evnen til å gjennomføre oppgavene 
på en koordinert og rasjonell måte. Tjenesteutviklingen skal baseres på forløpstenkning og 
forpliktende samarbeid mellom og innen nivåene. 
 
  
XX HF skal: 
• Utvikle rutiner og retningslinjer for pasientgrupper med de hyppigste kreftformer, hjerneslag 

og TSB i et forløpsperspektiv. 
• Sette av nødvendige  ressurser og kompetanse for å håndtere og videreutvikle 

samhandlingsfeltet i samarbeid med kommunene, og involvere og forplikte de kliniske 
miljøer til aktiv deltagelse i arbeidet.  
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• Etablere tverrfaglige og nivåovergripende kompetansebyggingsarenaer og legge til rette for 
nødvendig kompetanseutvikling i samarbeid med kommunene bla for å styrke  
forutsetningene for å implementere intermediærtilbud. 

• Samarbeide med kommunene i opptaksområdet om å styrke den elektroniske samhandlingen 
og legge til rette for slik samhandling også med pleie- og omsorgssektoren. 

• Etablere Kliniske samarbeidsutvalg (KSU) med deltakere fra både HF og kommuner på 
fagområder som krever spesielt god samhandling (f.eks. rus/psykiatri, kreft, 
kronikerbehandling, akuttmedisin, geriatri). 

• Sikre at veiledningsplikten overfor kommunehelsetjenesten ivaretas med god tilgjengelighet 
til kompetent faglig rådgiving for fastleger og leger i vakt.  

• Prioritere ambulering internt og mellom helseforetak og legge til rette for kombinerte 
stillinger innen og mellom helseforetak. 

• Øke andelen konsultasjoner for nyhenviste. 
• Arbeide målrettet for å desentralisere polikliniske kontroller der dette er mulig og 

hensiktsmessig.  
• Ha rutiner og kompetanse som sikrer at ernæring er en integrert del av behandlingstilbudet og 

at veiledningsoppgaven ovenfor kommunene ivaretas på ernæringsområdet.   
• Innarbeide TSB i samarbeidsavtaler med kommunene5

o Apotek: Bidra til at det ikke blir opphold i medisinering av pasientene og kvalitetssikre 
legemiddelinformasjon ved bytte av omsorgsnivå. 

. Etablere formalisert samarbeid med 
kommunene om prosedyrer for forsvarlig utskrivningspraksis og oppfølging.  

• Apotek: Sikre at veiledningsplikten overfor kommunehelsetjenesten ivaretas med god 
tilgjengelighet til kompetent faglig rådgiving for helsepersonell og kommuneadministrasjon i 
de kommunene hvor Sykehusapotek Nord HF har avtale om farmasøytisk rådgivning. 

o Apotek: Utvide og videreutvikle tilbud om tilsetningstjenester6

 
 til kommunene. 

4.2.1 Psykisk helsevern 
Mål, intensjoner og verdigrunnlag i Opptrappingsplanen skal videreføres. 
 
XX HF skal: 
• Øke aktiviteten med 4,5% i forhold til 2009-nivå. 
• Lage tiltaksplan for hvordan måltall for konsultasjoner pr. dag pr. behandler innen psykisk 

helsevern skal oppnås senest innen utgangen av 1.tertial 2011.  
• Sikre at 20 % av de økonomiske ressursene innen psykisk helsevern går til barn og unge.  
• Iverksette omstillingstiltak, fra hovedtyngde på døgnbehandling til mer utadrettet og 

ambulant tilbud, og dreie behandlingen fra institusjonsbehandling til ambulant og utadrettet 
tjeneste. 

• Planlegge og tilrettelegge for at DPSene skal ha hovedansvaret for tilbudet innen psykisk 
helsevern for voksne. 

• Arbeide systematisk for at sykehusene blir mer spesialisert, med mer spissede 
behandlingstilbud.  

5 Dette inkluderer bl.a. samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og barnevern for 
gravide rusmiddelavhengige i LAR og annen tverrfaglig spesialisert behandling. 
6 Eksempelvis  produksjon av smertekassetter, TPN og cytostatika 
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• Etablere brukerstyrte plasser ved samtlige DPSer, etter modell fra Jæren DPS. 
• Iverksette nødvendige tiltak for å bedre kvalitet på pasientdata.  
• Bedre tilgjengeligheten til luftambulansetjenesten for pasienter med akutte psykiske lidelser 

ved å benytte helsepersonell som ledsagere i størst mulig grad.   
• Opprette rusteam ved samtlige DPS, og styrke kompetansen innen rusbehandling.  

Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern.   
• Sikre samhandling mellom psykisk helsevern, TSB og somatikk.  
• Innføre felles behandlingsforløp, standardisert utreding, kartlegging og diagnostisering på de 

10 hyppigste diagnosene for barn og unge i samarbeid med primærhelsetjenesten.  
• Videreføre arbeidet med IS-5/2010 ”Barn som pårørende” og opprette en 

implementeringsansvarlig som skal sikre at forskriften og veileder følges opp. Informere 
pasienter og pårørende om klageadgang.  

 

4.2.2 Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige  
Målene i regional handlingsplan og nasjonal Opptrappingsplan for rusfeltet skal være 
retningsgivende. 
 
XX HF skal: 
• Gjennomføre endringer i organisering og kompetanse i vurderingsteamene i hht framtidig 

vedtak i Helse Nord – styret.  
• Samhandle med somatisk avdeling, psykisk helsevern og kommunene ved akuttbehandling. 
• NLSH: Etablere tilbud om døgnbehandling med 8 plasser innen 01.09.11. 
• Helgeland: Etablere tilbud om døgnbehandling med 8 plasser innen 01.04.11.  
• UNN: Planlegge og etablere rusmestringsenhet i Tromsø fengsel i samarbeid med 

Kriminalomsorgen. 
 

4.2.3 Somatisk virksomhet og tilbud til pasienter med kroniske og langvarige sykdommer  
Helse Nords hovedstrategi er å samle tjenester som få trenger og desentralisere tjenester som 
mange har behov for. Nasjonale og regionale planer for bedre kronikeromsorg skal gjennomføres.  
 
XX HF skal: 
• Rapportere status og forbedringstiltak for å følge opp de nasjonale retningslinjene for 

behandling og rehabilitering av slagpasienter innen 30.6.2011. 
• Følge opp faglige retningslinjer og tiltak i vedtatte handlingsplaner for diabetes og 

revmatologi. 
• Iverksette tiltak i hht handlingsplaner innenfor lunge- og nyresykdommer   
• UNN: Lage tiltaksplan for hvordan helseforetaket kan styrke fagområdet geriatri. 
• UNN/NLSH: Styrke tilbudet til smertepasienter og rapportere gjennomførte tiltak innen 

utgangen av 2.tertial. 
• UNN: Øke aktivitet innen kreftkirurgi og urologi. 
• Utrede pasienter med sykelig overvekt i samarbeid med primærlegene etter nye 

henvisningsrutiner og nasjonale retningslinjer. 
• Implementere Regionalt Traumesystem og starte kompetansebygging etter vedtatt plan.  
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• Iverksette nivådeling jfr Handlingsplan for intensivmedisin. Overføring mellom nivåene skal 
skje etter regionale retningslinjer.  

• Gjennomføre revidert funksjonsdeling innen kreftkirurgi. 
• Øke operasjonskapasitet og bedre effektivitet innen ortopedisk kirurgi for å få ned ventetiden for 

utredning og behandling.  
• Øke aktivitet innen radiologi med 4,5% og vurdere å innføre interaktiv rekvisisjon jfr 

pilotprosjekt i UNN.   
• NLSH: Etablere ambulant rehabiliteringsteam for Salten lokalsykehusområde innen 01.04.11. 
• UNN: I samarbeid med Helse Finnmark iverksette tiltak lokalt og regionalt for å forebygge 

og behandle sykelig overvekt hos barn og unge i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten 
innen 01.06.11. 

• Helse Finnmark: Styrke geriatrisk team v/ klinikk Kirkenes innen 01.04.11 jfr. tildelte ressurser 
innen kronikersatsingen.  

• Helgelandssykehuset: Styrke geriatrisk virksomhet i foretaket innen 01.04.11 jfr. tildelte 
ressurser innen kronikersatsingen.  

• UNN: Utrede etablering av henvisningsenhet for private rehabiliteringstjenester for å følge opp 
inngåtte  avtaler innen somatisk rehabilitering.   

   

4.2.4 Landsfunksjoner og kompetansesentra 
Pasienter skal sikres lik tilgjengelighet til bruk av høyspesialisert medisin, nasjonale og regionale 
kompetansesentra og funksjoner7

 
. 

XX HF 
• Samarbeide med Samisk Nasjonalt Kompetansesenter (SANKS) i utvikling av gode 

spesialisttilbud (behandling, undervisning, forskning) til den samiske befolkning. 
 
UNN HF skal: 
 
• Rapportere om virksomheten ved godkjente nasjonale medisinske kompetansesentre, 

landsfunksjon og kompetansesenter for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og 
funksjonshemninger.8

• Rapportere i eRapportsystemet til Helse Nord RHF for høyspesialiserte tjenester innen 
fastsatt frist. 

 Rapportene fra nasjonale medisinske kompetansesentre skal behandles 
av referansegruppen og styret før innsendning. 

• Implementere nytt styringssystem for lands- og flerregionale funksjoner i tråd med beslutning 
fra HOD. 

 

4.2.5 Smittevern og beredskap 
Helseforetakene skal arbeide med smittevern og beredskap i tråd med regional plan for 
smittevern, tuberkulosekontrollprogram og regional plan for sosial og helsemessig beredskap.  
 

7 jf. rundskriv I-19/2003 
8 Rapporteringen skal skje via portalen http://hoyspesial.ihelse.net/HSliste.aspx. 
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XX HF skal: 
o Tilrettelegge for og delta i helsesamarbeid i Barentsregionen, herunder helseberedskap. 
o NLSH/HLSH: Delta i øvelse Barents Rescue 2011. 
o Følge opp anbefalinger i rapport 2010 vedr. gjennomgang av sterilsentralene i 

helseforetakene. 
o Apotek: Gi smittevernlegene ved alle sykehus fortløpende rapportering om antibiotikabruk. 
o Apotek: Bidra til revisjon av nasjonale regionale og nasjonale atibiotikaretningslinjer. 
o Apotek: Innrapportering til Antidotdatabasen 
o Apotek: Være rådgivere for HFene ifht legemiddelberedskapen i regionen 
o UNN: Utvide kapasitet ved infeksjonsposten med 8 senger. 
o UNN: Gjennomgå og oppdatere lager for beredskapsmateriell på Svalbard 
o UNN: Etablere bakvaktsordning på sykehuset i Longyearbyen for å styrke akuttberedskapen 
o UNN/Helse Finnmark: Gjennomgå egen beredskapsplan for større ulykker og katastrofer 

med utgangspunkt i ROS-analyse for nordområdene som vil foreligge i 2010. 
 

4.2.6 Prehospitale tjenester 
Ambulanse- og nødmeldetjenesten er sentral i den akuttmedisinske kjeden og skal ha god kvalitet 
og høy kompetanse. Samarbeid på tvers av organisatoriske enheter og nivåer må vektlegges. 
 
XX HF skal: 
• Bygge opp nødvendig kompetanse i hht Regionalt traumesystem i de prehospitale tjenestene i 

samarbeid med kommunehelsetjenesten.  

4.2.7 Barents helsesamarbeid/nordområdesatsingen 
Nordområdene er regjeringens viktigste satsingsområde. Helse Nord vil ha en sentral rolle i 
utviklingsarbeidet innenfor helse og helsetjeneste, herunder beredskap. Styret for Helse Nord RHF vedtok 
i sak 98/2010 strategi for arbeidet fremover.  

 
XX HF skal: 

• Legge til rette for at ansatte kan delta i prosjektrettet samarbeid med Nordvest Russland innenfor 
prioriterte områder, og ihht til inngåtte avtaler mellom Helse Nord RHF og fylker i Russland. 

• Helse Finnmark: Følge særskilt opp grenseavtale for passering av  ambulanser; herunder vurdere 
øvelse i samarbeid med Murmansk fylke. 

 
 

4.2.8 Pasientreiser 
Pasientreiser skal organiseres og drives slik at den enkelte pasients behov for hensiktsmessig 
transport ivaretas. Pasienter med rekvisisjon for spesialtilpasset transport skal sikres et 
differensiert og tilrettelagt tilbud. Behandling og transport skal ses i sammenheng.  
 
XX HF skal: 
• Rapportere egenandeler for pasientreiser elektronisk til HELFO i tråd med krav som stilles til 

kvalitet, hyppighet og kompletthet slik at pasientene mottar frikort automatisk. 
• Sikre og følge opp tiltak for å opprettholde en maksimal saksbehandlingstid på 2 uker på reiseoppgjør 

for pasientreiser.  
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5. Rekruttering, utdanning og videreutdanning av helsepersonell  
Helse Nord har store utfordringer knyttet til kompetanseutvikling, rekruttering og stabilisering av 
kompetanse og fagmiljø. Innsats for å ivareta og utvikle humankapitalen er nødvendig. For å 
styrke rekruttering og stabilisere kompetanse og fagmiljø på Svalbard er permisjon fra stillinger 
på fastlandet et viktig virkemiddel.  
 
 
XX HF skal: 
• Kvalitetssikre at dokumentasjonskrav i forbindelse med ansettelse implementeres (innen 2. 

tertial). 
• Utarbeide kompetanseplan for foretaket i tråd med framtidig styrevedtak om strategisk 

kompetanseplan for Helse Nord.  
• Følge opp evt. revidere lokale samarbeidsavtaler med universitet og høgskoler. 
• Sikre rekruttering og oppfylle kompetansemål for utdanning innen helse- og ambulansefag, 

og samarbeide med fylkeskommunene.  
• Innfri og rapportere aktivitetskrav/måltall på praksisplasser og lærlinger, jf. vedlegg og antall 

som fullfører utdannelsen. 
• Utdanne og beholde spesialister utdannet gjennom regionale programmer innen fysikalsk- og 

rehabiliteringsmedisin, geriatri, revmatologi, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, barne- og 
ungdomspsykologi og innen gynekologi/ obstetrikk.  

• Rapportere antall nye spesialister ansatt fra utdanningsprogrammene. 
• UNN: Ansette ny overlege innen revmatologi. 
• Rapportere legestillingsstruktur til http://www.nr.dep.no/ og løpende melde avvik.  
• Rapportere avsatte ressurser (budsjettmidler) til utdanning/praksis for alle personellgrupper 

under utdanning.   
• Rapportere bruk av utdanningstilskuddet for medisinerstudenter. 
o  NLSH: Legge til rette for flere 5. og 6.års medisinerstudenter, inntil 25 pr kull pr år.  
o Iverksette tiltak for å rekruttere, utdanne og beholde intensivsykepleiere. 
o Identifisere alternative praksis- og læringsarenaer for elever fra videregående skoler. 
o Ta i bruk ny portal-løsning for NR-databasen. 
o Alle helseforetak skal innvilge permisjon for helsepersonell som tilbys stilling i helsetjenesten 

på Svalbard. 
o Helse Finnmark: Rapportere antall i utdanning gjennom Legerekrutteringsprogrammet i 

Finnmark.   
o UNN: Legge til rette for gruppe 1-tjeneste fra andre HF. Gjennom dialog med de øvrige HF 

sikre at avdelingene i UNN tidligst mulig blir kjent med behovene for gruppe 1-tjeneste. 
o Apotek: Tilby praksisplasser for apotekteknikerelever og farmasistudenter. 
o Apotek: Sikre og bevare farmasøytisk kompetanse innenfor produksjon og 

forsyningsberedskap 
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6. Forskning og innovasjon 
Forskning innenfor TSB, psykisk helse, rehabilitering, helsetjenester til den samiske 
befolkningen, helsefaglig forskning, samhandlingsforskning samt kvinnehelse skal styrkes. 
Brukermedvirkning i forskning skal styrkes. Forskningsmiljø med høy kompetanse må 
vedlikeholdes og de må bidra til å styrke øvrige forskningsmiljø9

 
.  

Innovasjon i spesialisthelsetjenesten er viktig for å frambringe og å implementere ny kunnskap og 
nye løsninger som skal bidra til økt kvalitet, bedre samhandling og en mer kostnadseffektiv 
helsetjeneste. Innovasjon omfatter både produktutvikling og tjenesteutvikling. 
 
 
XX HF skal: 
• Forske, publisere og formidle forskning som er relevant for kliniske, pasientnære oppgaver. 
• Legge til rette for forskning blant relevante personellgrupper slik at det publiseres mer og at 

publikasjonsstatistikken går opp jf. mål i forskningsstrategien om en andel på 10 % fra Helse 
Nord.  

• Implementere endret forskningsfinansiering på RHF-finansierte prosjekter. Sosiale utgifter på 
lønn inkluderes i nye RHF-finansierte prosjekter innen tildelingssummen. For nye ph.d. og 
post.doc.stillinger fra RHF skal HFet sette av 20% av rundsummen, dvs 165 000 kr ved 
heltidsstipend med tildelingssum på 825 000 kr. Midlene skal øremerkes forskning internt i 
HFet. 

• Initiere og legge til rette for forskning rettet mot likeverdige tjenester til den samiske 
befolkningen.  

• Helse Finnmark: Gjennomføre forskningsprosjekt på forebygging av sykelig overvekt hos 
barn og unge. 

• Sikre at Norsk Vitenskapsindeks tas i bruk som rapporteringsverktøy for vitenskapelige 
publikasjoner fra 1.januar 2011. 

o Sikre nødvendig infrastruktur og tilrettelegge for ansatte som har fått forskningsfinansiering 
fra Helse Nord RHF.  

o UNN: Styrke forskning og akademisering i alle avdelinger/klinikker inkludert tiltak for å gi 
flere forskningskompetanse.   

o UNN: Styrke forskning innen TSB  
o UNN: Ivareta regionfunksjonen i Klinisk forskningssenter og Nordnorsk Psykiatrisk 

Forskningssenter, inkludert oppsøkende virksomhet overfor de andre helseforetakene.  
o UNN: Stimulere til foretaksovergripende forskningsprosjekter. 
o UNN: fortsatt jobbe med innovasjonstiltak, og bl.a. legge til rette for en økning i antall OFU-

kontrakter 
o NLSH: Ivareta regionfunksjonen i Somatisk forskningssenter og Nordnorsk Psykiatrisk 

Forskningssenter. 
o NLSH/Helgeland/Apotek: Sluttføre egne forskningsstrategier. 
o Apotek: Gjennomføre og innlede samarbeid om forskning innen farmasifaglige felt 
o  
o Innføre forskningsadministrativt system for å ivareta institusjonsansvaret for forskning, jf. 

helseforskningsloven og internkontrollforskriften.  

9 jf forskningsstrategi for Helse Nord 
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7. Opplæring av pasienter og pårørende  
Opplæring av pasienter og pårørende fremmer uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre 
eget liv og bidrar til en mer effektiv og prioritert helsetjeneste.  
 
XX HF skal: 
• Prioritere arbeidet med opplæring av pasienter og pårørende. Arbeidet skal gjennomføres i 

samarbeid med kommunene og brukerne og skal være en integrert del av et helhetlig 
pasientforløp    

• Sørge for at lærings- og mestringstiltak inngår som en integrert del av arbeidet med 
samhandlingsreformen. 

• Prioritere opplæring av pasienter og pårørende til pasienter innen rusomsorg, psykisk 
helsevern, CMS/ME, konservativ behandling av pasienter med sykelig overvekt, og 
pasienter/pårørende til pasienter med demenssykdommer.  

• Påse at lærings- og mestringsaktiviteter er tilpasset pasienter med samisk språklig kulturell 
bakgrunn, samt for pasienter med annen språklig og kulturell bakgrunn. 

 

8. Felles økonomiske og organisatoriske krav og rammebetingelser  
Helse Nord skal være en organisasjon med god og riktig kompetanse og ha kultur for kontinuerlig 
forbedring. Styringsdata av god kvalitet skal danne grunnlag for beslutninger.  
 
8.1 Tiltak for organisasjonsutvikling og økonomisk balanse 
Helse Nord skal gå med overskudd på 250 mill. kroner i 2011 for å sikre likviditet og muligheter 
til å utvikle tilbudet til pasientene i regionen gjennom blant annet ønskede og nødvendige 
investeringer i årene framover. I 2011 er det satt følgende resultatkrav for helseforetakene:  
  
• Helse Finnmark HF skal levere et overskudd på kr. 5 mill. 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal levere et overskudd på kr. 0 mill. 
• Nordlandssykehuset HF skal levere et overskudd på kr. 32 mill. 
• Helgelandssykehuset HF skal levere et overskudd på kr. 5 mill. 
• Sykehusapotek Nord HF skal gå i balanse. 

8.1.1 Omstilling 
Gode omstillingsprosesser må sikres gjennom forankring og medvirkning.  
 
Styret i XX HF skal: 
• Styrebehandle nye tilbud eller vesentlige utvidelser av eksisterende tilbud som planlegges 

igangsatt.  
• Ha direkte kontroll med at omstillingstiltakene er realistiske og konkrete og at tiltaksplanen til 

enhver tid er komplett. 
o Prioritere omstillingstiltak ved å velge omstillingstiltak som bidrar til kostnads,-og 

formålseffektiv drift på lang sikt.   
o Sikre at salgsgevinster fra avhending av eiendom ikke inngår som et omstillingstiltak. 
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XX HF skal: 
• Arbeide kontinuerlig med omstilling og sikre at foretaket har en tiltaksplan for å nå 

resultatkravet i 2011 (se også kap.2). 
• Tiltak skal vurderes mhp konsekvenser for tjenestetilbudet, kvalitet, økonomi, framdrift og 

arbeidsmiljø i saksframlegg til styret. Dokumentasjon på medvirkning skal følge saken. 
• Økonomisk tiltaksgjennomføring skal rapporteres i tiltaksmodulen i Helse Nords 

styringsportal. 
 
8.1.2 Risikostyring og intern kontroll 
Helseforetaket skal identifisere, vurdere og håndtere potensiell risiko for manglende 
måloppnåelse i samsvar med vedtatte retningslinjer for risikostyring.  
 
XX HF skal styrebehandle: 
• Månedlige økonomirapporter og iverksette eventuelle korrigerende tiltak uten unødig 

opphold. Herunder også 

• Alle tilsynsrapporter som foretaket mottar og vedta plan for lukking av eventuelle avvik. 
Tilsyn skal rapporteres i ØBAK tertialvis 

gjennomføringen av foretakets investeringsplan sett opp mot vedtatt 
fremdriftsplan og tildelt investeringsramme.  

• Alle rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder foretaket, og vedta plan for 
oppfølging av internrevisjonens anbefalinger.  

 
XX HF skal:  
• Fortsette implementering av risikostyring i henhold til retningslinjer for risikostyring og 

rapportere til Helse Nord RHF i henhold til årshjul i retningslinjene.  
• Iverksette opplæringstiltak for å sikre at organisasjonen opparbeider nødvendig kompetanse 

på risikostyring.  
• Sørge for at økonomisk planlegging, oppfølging og analyser understøtter ledelsesbeslutninger 

og bidrar til å avdekke avvik og identifisere korrigerende tiltak.  
• Sikre at organisasjonen på ulike nivå har nødvendige ressurser, herunder tilstrekkelig 

kompetanse og gjennomføringsevne til å møte omstillingsutfordringen som foretaket står 
ovenfor.  

• UNN: Etablere en controllerfunksjon slik forutsatt i foretaksmøte februar 2009. 
 

8.2 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
Helseforetakene skal i samarbeid med Helse Nord videreføre mulighetsstudien for forvaltning og 
drift av eiendommer.  
 
XX HF skal: 
• Utarbeide rullerende vedlikeholdsplaner for 2012-2015 innen første halvår 2011og løpende 

følge opp pålagte utbedringer fra tilsynsmyndigheter.  
• Utarbeide plan for gjennomføring av arbeidet med forvaltningsplaner slik at arbeidet med 

forvaltningsplaner for alle bygninger i både verneklasse 1 og verneklasse 2 kan sluttføres 
innen utgangen av 2011. 

• Rapportere tertialvis på fremdrift og kostnadsoppfølging i store pågående byggeprosjekter. 
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• Legge til rette for at inngangspartiene ved egne institusjoner blir røykfrie innen utgangen av 
2011 der det ikke gjennomført slik tilrettelegging i 2010.  

• Ferdigstille klassifikasjonssystem for sykehusene i tråd med foretaksprotokollen for Helse 
Nord RHF for 2010 

• Utarbeide tilstandsanalyser og handlingsplaner til utbedringer av mangler ved foretakets 
sykehusanlegg 

8.3 Gaver, stiftelser, legater og fond  
Helseforetaket skal påse at konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, 
legater og fond følges10

 

. Spesielt vises til kravene om styrebehandling i helseforetaket eller i det 
regionale helseforetaket. 

XX HF skal: 
• Sluttføre arbeidet for å bringe forholdet til stiftelser og legater i samsvar med gjeldende 

regelverk og retningslinjer.   
• Innen 1. mai 2011, sende status på helseforetakets forhold til stiftelser og legater, herunder 

om revisjonsrutiner er etablert, til Helse Nord RHF. 

8.4 Innkjøp 
Regelverket for offentlige anskaffelser skal følges ved alle anskaffelser for å sikre 
kostnadseffektive kjøp av varer og tjenester og prosesser gjennomført med stor integritet.  
 
XX HF skal: 
• Ha oppdatert oversikt over, og følge opp, alle innkjøpsavtaler og leverandører. 
o Samarbeide med regionalt fagmiljø og Helseforetakenes Innkjøpsservice AS i tråd med 

gjeldende samhandlingsrutiner.  
o Sluttføre arbeidet med å ta innkjøps- og logistikksystemet i full bruk, slik at langt de fleste 

anskaffelser gjøres gjennom dette systemet. 
o Etablere faste prosjektdeltakere og referansepersoner til det enkelte regionale og nasjonale 

anskaffelsesområdet, slik at anskaffelsesprosesser og oppfølgning av avtaleområder kan 
gjennomføres mest mulig effektivt, med involvering av produkt-/brukerfaglige miljø.  

o Sørge for at krav til miljø og etikk implementeres i hht rapport til Helse og 
omsorgsdepartementet. 

o Følge opp organiseringen av innkjøpsfunksjonen og forvaltningen av innkjøpssystemet i 
Helse Nord etter at oppfølging av sluttrapporten for prosjekt ”Vurdering av 
innkjøpsfunksjonen i Helse Nord” er vedtatt. 

 

8.5 Miljøvern 
Helseforetakene skal sammen med Helse Nord delta i å utarbeide forslag til tiltak innen klima- og 
miljø i det pågående nasjonale prosjektet. 
 
XX HF skal: 

10 jf. styresak 93/2008 
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o Bidra til å gjennomføre klima- og miljøtiltak i hht anbefalte forslag fra nasjonal gruppe når 
denne er vedtatt. 

o Sette av ressurser til å innføre et klima-, miljø- og energi system når anbefalt forslag til dette 
foreligger. 

o Følge opp klima- og miljøtiltak i hht føringer i foretaksprotokollen med HOD for 2011 
o NN HF: være pilot for implementering av klima- og miljøsertifisering i Helse Nord og sette 

av tilstrekkelige ressurser til å utarbeide rutiner med sikte på slik sertifisering. 
 

8.6 Organisasjons- og lederutvikling og arbeidsgiverstrategi 
Kompetansebygging for ledere på alle nivå skal sikre helhetlig ledelse og fokusere på verdibasert 
ledelse i praksis. Nasjonale lederkrav ligger fast og det skal arbeides med definisjon og utvikling 
av medarbeiderskap i en verdibasert organisasjon. 
 
XX HF skal: 
• Ha effektiv bruk av personal- og kompetanseressursene gjennom god og effektiv 

bemanningsplanlegging. MinGat skal tilgjengeliggjøres som arbeidsflate til alle ansatte. 
o Videreføre prosessen med å definere verdiene Kvalitet – Trygghet – Respekt på alle nivåer i 

organisasjonen. Betydningen av verdiene for den enkelte, for arbeidsplassen og for brukerne 
med pårørende skal defineres og alle medarbeidere skal inviteres til å bidra. 

o Delta med ressurser i alle faser og forprosjekt ved innføring av nytt HR-system.  
 

8.6.1 Personal og kompetanse  
Det er overordnet personalpolitikk å legge til rette for heltidsstillinger. I 2011 starter arbeidet med 
en felles, overordnet HR strategi. 
 
XX HF skal: 
 
• Arbeide aktivt for å få ned antallet uønskede deltidsstillinger og rapportere tiltak som er 

iverksatt og effekten av disse. 
• Rapportere kostnader og antall årsverk til innleide vikarer fra vikarbyråer, fordelt på 

sykepleiere og leger (årlig). 
o Bidra til at rekrutterings- og arbeidsgiverpolitikken understøtter målet om et mangfoldig og 

ikke-diskriminerende arbeidsliv.  
 
8.6.2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

 
Gode rutiner og god praksis i HMS-arbeidet er grunnleggende for å lykkes med å skape godt 
arbeidsmiljø, trivsel på arbeidsplassen og kvalitet i gjennomføring av kjerneoppgavene. Det er et 
langsiktig mål at det totale sykefraværet i Helse Nord skal være under 7,5 %.  
 
XX HF skal: 
• Rapportere aktivitet og avvik i henhold til hovedmålene i Helhetlig strategi for HMS herunder 

etablere system for løpende overvåkning av arbeidsmiljøet. 
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• Redusere sykefraværet med ett prosentpoeng fra gjennomsnittet i perioden januar til oktober 
2010 

• Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelser i virksomheten. 
• Ivareta målsettingene i Inkluderende Arbeidsliv. 
• Rapportere aktivitet iht målsettingene for seniorpolitikk i Helse Nord. 
o Samordne HMS-prosessene og kvalitetsprosessene gjennom organisering og videreutvikling 

av KVAM-grupper. 
o Sikre bedriftshelsetjenester i samsvar med nye lov- og forskriftskrav.  
 

8.7 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
Vedtatt strategi- og handlingsplan for IKT i Helse Nord skal ligge til grunn for arbeidet også i 
2011.  
 
XX HF skal: 
o Implementere nytt HR-system og bidra med ressurser inn mot alle faser og forprosjekt relatert 

til dette. 
• Sikre at integrasjon mellom fødesystemet PARTUS og EPJ/PAS gjennomføres. 
o Sikre at utviklings- og endringsprosjekter knyttet til IKT godkjennes av Helse Nord RHF før 

igangsettelse, og at Helse Nord IKT som tjenesteleverandør trekkes tidlig inn i prosessen. 
Utviklingskontrakter skal sikre at alle helseforetak i Helse Nord kan benytte resultatet.  

o Legge nasjonale krav til IKT arkitektur mv slik som beskrevet av Nasjonal IKT og KITH til 
grunn for alle IKT anskaffelser. 

o Gjennom Helse Nord IKT benytte Norsk Helsenett SF for kjøp av kommunikasjonstjenester11

o Bidra aktivt til standardisering av IKT infrastruktur i samhandling med Helse Nord IKT
 

12

o Ivareta effektiv drift av IKT-systemer gjennom aktiv samhandling med Helse Nord IKT, bla 
ved å utvikle felles driftsmiljø for de ulike applikasjoner.  

, 
slik at Helse Nord får en mest mulig enhetlig infrastruktur.  

o Drive elektronisk samhandling med eksterne aktører i henhold til nasjonal 
samhandlingsarkitektur beskrevet i samspillplanen til Helsedirektoratet.  

o Stille nødvendige ressurser til rådighet for å realisere nødvendige kontraktuelle forpliktelser 
som følger av anskaffelse av kliniske systemer.  

o Oppfylle rollen som databehandleransvarlig gjennom å følge opp at Helse Nord IKT som 
databehandler oppfyller de pålegg som følger av lov og forskrifter. 

 

9. Oppfølging og rapportering 
Dette kapitlet presiserer krav til oppfølging og utvikling av data og datakvalitet samt rutiner og 
frister for rapportering som skal følges i 2011. Kravene til enhetlig og standardisert 
regnskapsføring i foretaksgruppen gjelder all offisiell rapportering. Helse Nord RHF skal 
publisere standardiserte virksomhetsrapporter basert på uttrekk fra LIS og helseforetakene skal 
levere analyser av de innsendte data. Alle krav som skal rapporteres er lagt i vedlegg. 
 

11 I tråd med enerettsavtalen for Norsk Helsenett AS skissert i styresak 65-2004 
12 Jfr. bl. a. rammeavtale for IKT-utstyr. 
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XX HF skal: 
• Sikre god kvalitet og fullstendig rapportering av virksomhetsdata. Analyser av dataene skal 

følge med rapporten. 
• UNN: Være pådriver i utviklingen av felles kvalitetsindikatorer og rapporteringskriterier for 

ambulanse- og nødmeldetjenesten i Helse Nord.  
o Bruke felles definisjoner, standarder og rapporteringsverktøy (Herunder LIS) i rapporter og 

årlig melding til Helse Nord RHF.  
o Implementere LIS (Helse Nords styringsportal) i helseforetaket og avsette tilstrekkelige 

ressurser til dette. 

9.1 Rapporteringsrutiner i 2011 
Oppfølgingsmøter med Helse Nord RHF gjennomføres månedlig og rapportering på aktivitet, 
kvalitet og økonomi analyseres. På møtene skal minst foretaksdirektør, fagdirektør og 
økonomisjef delta.  
 
XX HF skal: 
• Endre tidspunkt for avslutning av regnskap og rapportering i løpet av 1.halvår i hht 

kommende retningslinje fra Helse Nord RHF.  
• Behandle tertialrapporter og årlig melding for 2010 i styret i helseforetaket før innsendelse til 

Helse Nord RHF.  
o Drøfte tertialrapportene og Årlig melding med tillitsvalgte og behandle disse rapportene i 

brukerutvalg og AMU. Medvirkningen skal dokumenteres.  
 
Rapporteringsmaler med nærmere beskrivelser av krav og frister blir lagt ut i Docmap etter at 
oppdragsdokumentet er vedtatt av styret i Helse Nord RHF. Rapportering skal skje elektronisk til 
postmottak@helse-nord.no i henhold til følgende innhold og frister: 
 
Rapportering Innhold Frister 
Månedlig: Månedsrapport i tråd med mal. Månedsregnskap skal være avsluttet innen den 12. Kl 

12 i påfølgende måned. Dersom den 12. ikke er en 
virkedag er fristen påfølgende virkedag kl 12.  
 
ØBAK og økonomirapport skal oversendes RHF  
senest innen kl 12 to dager etter regnskapsavslutning. 
Frist for økonomirapport skyves tilsvarende.  
 

Tertialrapport:  
 
 

Tertialvis rapportering på jf. vedlagt 
rapporteringsmal. 
 
 

Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak): 
6. juni 2011 
6. oktober 2011  
 
Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
26. mai 2011 
29. september 2011  
NB: Fullstendig ØBAK og økonomirapport sendes 2 
dager etter regnskapsavslutning. 

Årlig melding:  
 
 

Årlig rapportering jf. vedlagt 
rapporteringsmal.  
 

Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 23. mars  
Administrativt behandlet årlig melding: 20. februar. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av 
saksfremlegg for styrebehandling av 

Styrebehandling av årsregnskap for 2010:  
23. mars 2011.  
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årsregnskap, sendes fullstendig 
årsregnskap med noter og styrets 
årsberetning (ikke ordinær årsmelding) 
til Helse Nord RHF for gjennomgang. 

 

 

Vedlegg 
Styringsvariabler/Indikatorliste 
Utdanning – jf vedlegg i oppdragsdokumentet fra HOD 
Rapporteringsmal 
Månedsrapport 
Tertialrapport 
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Vedlegg 1: Styringsparametre 
 

Månedelig rapportering 
• Antall produserte DRG-poeng 
• Refunderte polikliniske inntekter 
• Ventetider også for radiologi for MR, CT og ultralyd 

Rapporteres tertialvis 
• Andel epikriser sendt innen syv dager etter utskrivning (mål: 100 %).  
• Andel korridorpasienter (mål: ~ 0). 
• Andel strykninger av planlagte operasjoner (mål: <5 %). 
• Andel pasienter som gis rett til nødvendig helsehjelp. 
• Andel ventetider på nettsiden fritt sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker (mål: 100 %). 
• Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter innen somatikk (mål: skal 

reduseres). 
• Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter innen psykisk helsevern for 

barn og unge (BUP) (mål: skal reduseres). 
• Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter innen psykisk helsevern for 

voksne (VOP) (mål: skal reduseres). 
• Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter innen tverrfaglig spesialisert 

behandling av rusmiddelbrukere (TSB) (mål: skal reduseres). 
• Andel pasienter som er vurdert innen 30 dager (mål: 100 %). 
• Andel pasienter innen BUP som er vurdert innen 10 dager (mål: 100 %). 
• Andel rettighetspasienter som gis behandling innen 65 dager i psykisk helsevern og/ eller 

TSB for personer under 23 år (mål: 100 %). 
• Antall pasienter som har fått tildelt individuell plan (mål: skal økes). 
• Andel fristbrudd for rettighetspasienter (mål: skal være null). 
• Antall tvangsinnleggelser

•  

 per 10 000 innbyggere og prosentandel av tvangsinnleggelser 
per institusjon (mål: skal reduseres). 

 
Rapporteres i årlig melding 
• Prevalens av sykehusinfeksjoner (mål: skal reduseres). 
• Antall helseinstitusjoner (somatiske sykehus, institusjoner innen psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige) som har barneansvarlig 
personell. 

• Andel pasienter med hjerneslag som får trombolyse ved de enkelte helseforetak. 
• Andel ikke planlagte reinnleggelser i akuttpsykiatriske avdelinger innen 30 dager per 

10 000 innbyggere (mål: skal reduseres). 
• Andel og antall pasienter over 18 år behandlet i sykehus og DPS per 10 000 innbygger 

fordelt på døgninnleggelser, dagtilbud, poliklinisk virksomhet og ambulant tjeneste innen 
psykisk helsevern.  
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• Antall og andel pasienter over 18 år behandlet i dagtilbud og poliklinisk virksomhet (mål: 
skal økes). 

• Antall konsultasjoner innen ambulant virksomhet for barn og voksne (mål: skal økes med 
10 %). 

• Prosentvis fordeling av årsverk mellom sykehus og DPS - tjenester innen psykisk 
helsevern (mål: andel årsverk innen DPS skal øke). 

• Antall årsverk for psykiatere og psykologer i DPS per 10 000 innbyggere innen psykisk 
helsevern. 

• Antall årsverk for leger, legespesialister og psykologer i tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelavhengige (mål: skal økes). 

• Antall barn som fødes av kvinner i LAR-behandling og hva slags tilbud disse pasientene 
mottar. 

• Antall cochleaimplantatoperasjoner (Helse Nord RHF). 
• Årlig forskningspoeng beregnet fra artikkelproduksjon og avlagte doktorgrader (beregnet 

av NIFU STEP). 
• Årlig ressursbruk til forskning og utvikling, herunder andel til psykisk helse og rus 

(beregnet av NIFU STEP). 
• Andel prosjekter og andel tildelte midler til forskningsprosjekter på utvalgte prioriterte 

fagområder, herunder rus, psykisk helse, rehabilitering/habilitering, kvinnehelse, kreft, 
kols, diabetes og eldre. Rapporteringen skal baseres på elektronisk rapportering, jf. 
portalen http://forskningsprosjekter.ihelse.net 

• Antall søknader, innvilgede prosjekter og tildelte midler fra Norges forskningsråd og EUs 
7. Rammeprogram. 

• Antall OFU (evt IFU) kontrakter og tildelte midler fra Innovasjon Norge 
• Antall FORNY (kommersialisering av FoU- resultater), BIP (brukerstyrte 

innovasjonsprosjekter) og KBM (kompetanseprosjekter med brukermedvirkning) 
prosjekter samt tildelte midler fra Norges forskningsråd til innovasjonsprosjekter 

• Antall registrerte oppfinnelser (DOFI) 
• Antall registrerte patentsøknader og patenter 
• Antall lisensavtaler 
• Antall bedriftsetableringer 
• Antall forprosjekter finansiert av InnoMed 
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Vedlegg 2: Utdanning av helsepersonell – dimensjonering OBS 2010 tall vil bli 
endret når HODs dokument kommer 
GRUNNUTDANNING omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter hvor elevene/lærlingene/studentene 
har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommune har ansvar for de videregående skolene og for å sikre den enkeltes rett til 
slik utdanning.  
VIDEREUTDANNING omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter hvor studentene 
har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med 
helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i samarbeidsorganet. 
 
Kunnskapsdepartementet fastsetter årlige aktivitetskrav for enkelte studier ved utdanningsinstitusjonene (jf. Helsemod/ www.ssb.no). 
Følgende aktivitetskrav er fastsatt for 2010/2011: 
 
Helse 
region 

Høgskole 
Universitet 
 

Obligatorisk praksis Ikke obligatorisk praksis ABIOK-
sykepleie 

Jordmor 
** Syke 

pleie 
Radio 
grafi 

Bio 
ingeniør 

Fysio 
terapi 

Ergo 
terapi 

Verne 
pleie 

H
el

se
 N

or
d 

Bodø 155      33  

Finnmark 63        

Harstad 78     33   

Narvik 35        

Univ. i Tromsø 145 30 21 22 24  65 25 

 
       

 

 
Øket aktivitetskrav i Revidert nasjonalbudsjett 2009 i sykepleie-, ABIOK- og jordmorutdanningen er videreført i 2010.  
 
De fleste ABIOK-utdanningene har ikke årlige opptak, og aktivitetskravene for disse gjelder gjennomsnittlig 
studiepoengproduksjon.  
 
Behovet for praksisplasser er høyere enn aktivitetskravet fordi utdanningsinstitusjonene som følge av forventet frafall må ta opp et 
høyere antall personer enn det aktivitetskravet viser. Samarbeidsorganet må komme frem til hvor mange praksisplasser det skal 
legges til rette for (jf. Instruks om de regionale helseforetakenes forhold til universiteter og høgskoler, revidert 20. januar 2004). 
Regionale helseforetak har et felles ansvar for tilrettelegging av praksisplasser for desentraliserte utdanninger og utdanninger som 
ikke er etablert i alle helseregioner, f. eks. audiografutdanningen ved Høgskolen i Sør Trøndelag med aktivitetskrav 31. 
 
Følgende aktivitetskrav er fastsatt for hhv medisin, psykologi og farmasi ved universitetene: 

Universitet Medisin Psykologi Farmasi 
Universitet i Tromsø 89 32 24 

 
TURNUSTJENESTE kompletterer grunnutdanningen og er for noen yrkesgrupper et vilkår for å få autorisasjon. 
Turnuskandidatene har helseforetakene som tjenestested. Helsedirektoratet (SAFH) fastsetter hvor mange turnusplasser for leger 
og fysioterapeuter det skal legges til rette for og formidler dette i brev til hvert av de regionale helseforetakene 
(www.safh.no/lenker/turnus).  
 
FORDELING AV NYE LEGESTILLINGER 
I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 4-2 kan departementet årlig fastsette antall nye legestillinger og fordele disse på de 
ulike spesialitetene. Innenfor denne rammetildelingen har de regionale helseforetakene et ansvar i å bidra til at det utdannes et 
tilstrekkelig antall legespesialister innen de ulike spesialitetene. For 2010 er fordelingen som følger: 
 

 Helse  
Sør-Øst  

Helse 
Vest 

Helse 
Midt 

Helse 
Nord 

SUM 

Overlegestillinger (overlege/avtalespesialist)    20  
Utdanningsstillinger (herunder fordypningsstillinger)    5  
”til regionalt helseforetaks disposisjon”       
SUM    25  

 
 
Regionale helseforetak skal vurdere omdisponering av ubesatte stillinger, før det tildeles nye stillinger til helseforetakene. For 
ikke å svekke utdanningskapasiteten i regionen, gjelder dette også for utdanningsstillinger.  
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Møtedato: 24. november 2010    
Arkivnr.: 2010/69/110    Saksbeh/tlf: Falch/Monsen/Grønlund, 75 51 29 00 Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen  

– rammer og føringer 
 
 
Formål  
I styremøte, den 20. juni 2010 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014 og styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering. 
Disse to sakene la premisser, rammer og føringer for budsjett 2011. Forslag til statsbudsjett 
som ble lagt fram, den 5. oktober 2010 medfører behov for fastsetting av endelige rammer for 
2011.  
 
Denne styresaken fremmes for å:   
• redegjøre for konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2011. 
• vedta endelige budsjettrammer og økonomiske resultatmål for helseforetakene og RHF-et. 
• vedta samlet investeringsvolum og fordeling av investeringsramme i 2011. 
• redegjøre for foretaksgruppens økonomiske utfordringer og status i budsjettarbeidet.  
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare, og det må gis så presise rammebetingelser og 
føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og respekt. 
Denne styresaken er et ledd i dette arbeidet.   

 
Sammendrag 
Helse Nord har fra saldert budsjett 2010 til forslag 2011 fått økt de ”frie inntektene” med i 
overkant av 100 mill kroner. Dette er ca. 150 mill kroner mer enn lagt til grunn i styresak 71-
2010 og gir handlingsrom som foreslås disponert i saken.   
 
Tidligere fastsatt strategi for budsjett 2010 og årene fremover, senest redegjort for i styresak 
71-2010, står fast. For å sikre økonomisk bærekraft i årene fremover og gjennomføring av 
investeringsplan budsjetteres det med overskudd. I juni 2010 vedtok styret et budsjettert 
overskudd på 185 mill kroner for foretaksgruppen samlet, hvorav 143 mill kroner ble 
budsjettert sentralt. Med bakgrunn i økte bevilgninger foreslås planlagt overskudd økt til 250 
mill kroner, hvorav 208 mill kroner sentralt. Dette er midler som holdes tilbake nå, men som 
etter hvert skal fordeles til helseforetakene for å håndtere økte avskrivningskostnader av 
strategiske investeringer. Ved realisering av resultatkravene i årene fremover vil det økte 
overskuddet bidra til at investeringer kan økes eller at planlagte investeringer kan 
fremskyndes. Helseforetakenes resultatkrav står fast.  
 
Helseforetakene i Helse Nord må gjennomføre vedtatt omstilling og realisere effektene av 
sine planlagte tiltak, slik at de økonomiske målene nås. Foreløpig gjennomgang viser at 
helseforetakene har omstillingsutfordringer i størrelsesorden 185 mill kroner i 2011 som 
planlegges løst. Dette er omtrent samme nivå som i budsjett 2010. Adm. direktør vurderer 
risikoen som moderat.  
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Statsbudsjettet legger opp til en samlet aktivitetsvekst på 1,4 %. Adm. direktør foreslår i saken 
tak for aktivitetsbaserte inntekter og forslag til vridning av aktivitet.  
 
Medbestemmelse 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Nord RHF fikk en orientering om 
sakens hovedinnhold i notats form tilsendt i forkant av samarbeidsmøte, den 9. november 
2010.  
 
Sak om Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 8. juni 2010 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Det vises til tidligere enighet om strategien som innebærer å planlegge med 

driftsoverskudd de nærmeste årene for å sikre midler til framtidige investeringer.  
 

2. Partene er enige i at styrking av prioriterte områder må løses både gjennom prioritering 
av forventet økonomisk handlingsrom og gjennom konkrete innholdskrav til helsetjenesten 
som må løses innenfor fordelte rammer. Endringsarbeid og omstilling må skje i nært 
samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerne og deres representanter. 

 
Statsbudsjett 2011  
Våren 2010 kom det signaler om et stort behov for å redusere statens utgifter. 
Fagdepartementene ble bedt om å redegjøre for konsekvensene av et reelt kutt på 4 %. Senere 
ble disse signalene dempet. På denne bakgrunn ble det i styresak 71-2010 lagt til grunn en 
forventning om uendret inntektsramme for sektoren fra 2010 til 2011 (nullvekst). 
 
Helse Nord fikk i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gjennomført en 
simulering av den nasjonale inntektsmodellen basert på oppdaterte tall. Denne simuleringen 
av ett av kriteriene i modellen viste at Helse Nord, på tross av vekst i folketallet, reduserte sin 
relative andel av befolkningen, slik at Helse Nords netto basisramme ville bli redusert med ca. 
34 mill kroner. Dette ble det tatt hensyn til i planprosessen ved å planlegge for en 
realreduksjon i inntektene på 35 mill kroner i 2011.  
 
Statsbudsjettet for 2011 innebar betydelig bedre økonomiske rammebetingelser enn det som 
var lagt til grunn i planrammene. I sum har Helse Nord 150,1 mill kroner mer til disposisjon 
enn forutsatt. Økningen består av følgende: 
 
Endrede budsjettforutsetninger, jf styresak 71-2010 Mill kr 
Økt aktivitet 90,7
Organisatoriske endringer UNN 10,9
Opptrappingsplan RUS 2,5
Økt aktivitet radiologi 5,5
Effekt av inntektsmodell 45,0 ( +10 i stedet for -35)
Div trekk -7,0
avvikling fysioterapirefusjon i sykehus 1,0
forskning 1,5
Sum 150,1  
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Viktige forhold i statsbudsjettet: 
• Krav om økonomisk balanse 

Eier krever at Helse Nord samlet leverer et økonomisk resultat i balanse. Det betyr i 
praksis at alle helseforetakene og RHF-et i sum må levere et økonomisk resultat som er 0 
eller bedre.  

 
• Lagt til rette for en gjennomsnittlig aktivitetsvekst på 1,4 % 

Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 % på 
nasjonalt nivå fra anslag 2010. Det legges det til rette for en aktivitetsvekst på om lag 4,5 
% innen poliklinisk virksomhet og 1,1 % innen innsatsstyrt finansiering (ISF). Helse 
Nords basisramme foreslås økt med 90,7 mill kroner til å finansiere økt aktivitet. 

 
• Krav om økt behandlingskapasitet innenfor polikliniske radiologiske undersøkelser, særlig 

innenfor MR og CT 
Helse- og omsorgsdepartementet vil i oppdragsdokumentet for 2011 stille krav om at 
Helse Nord RHF øker behandlingskapasiteten innenfor polikliniske radiologiske 
undersøkelser, særlig innenfor MR og CT. Helse Nords basisbevilgning økes med 5,5 mill 
kroner til formålet.  

 
• Økt fokus på kvalitet 

o Fristbrudd aksepteres ikke 
o Krav om bedre pasientsikkerhet 
o Krav om større fokus på oppfølging av Helsetilsynets rapporter 
o Krav om 100 % oppfyllelse av krav til epikrisetid, det vil si innen syv dager  
o Krav om å redusere ventelister 
o Korridorpasienter aksepteres ikke. Det vurderes å innføre økonomiske sanksjoner. 

 
• Vridning fra døgn til dag 

For å understøtte en vridning fra døgnbehandling til poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern reduseres basisbevilgningen til Helse Nord med 3,4 mill kroner.  

 
• Oppdatering inntektsmodell 

Oppdatering av kriterieverdier og kostnadsandeler i inntektsmodellen oppveier effekt av 
relativ befolkningsendringer, slik at Helse Nord får en netto økning i basis på 10 mill 
kroner, i stedet for et trekk på 35 mill kroner. Økt tildeling til Helse Nord skyldes i 
hovedsak at andelen som fordeles på bakgrunn av kostnader til prehospitale tjenester har 
økt.  

 
Endring som følge av inntektsmodell 
• Trekk for befolkningsnedgang  -33 mill  
• Oppdatering kriterieverdier   -13mill 
• Oppdatering kostnadsandeler +59 mill 
• Omfordeling oppgaver -3 mill 
• Netto +10 mill  det vil si 45 bedre enn forutsatt i juni 
 
Reduksjon i inntektene i årene fremover som følge av befolkningsendringer må påregnes.   
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• Forskning 
Helse Nord får en realvekst på 1,5 mill kroner til forskning som følge av relativt høyere 
forskningsaktivitet. 

 
• Pensjon 

HOD vil komme tilbake med nye føringer, når pensjonskostnadene for 2011 er klar. 
Endringer i parametre og effekt av pensjonsreformen vil gi store utslag i enkelt år. Dette 
ser vi foreløpig bort fra i vår planlegging,  

  
• Deflator 3,1 %.  

Det er innarbeidet en generell pris- og lønnsjustering på 3,1 % i 2011, hvorav 
lønnskompensasjon utgjør 3, 25 % og prisvekst 2,1 %. 

 
• Styrking rusomsorg 

Statsbudsjettet foreslår å styrke rusomsorgen i Helse Nord med 2,5 mill kroner.  
 
• Samhandlingsreform 

Tiltak i 2011 til samhandlingsreformen finansieres med økt bevilgning. 
 
• Liten økning i egenandeler 
• Raskere tilbake videreføres. 
• Prosjekt for finansiering av sykestuer videreføres (8,2 mill kroner).  
• Sammenslåing av UNN til en rapporteringsenhet innen ISF medfører at basisrammen til 

Helse Nord økes med 10,9 mill kroner, da tilsvarende reduksjon forventes innen ISF.   
 
Budsjettopplegg 2011 og økonomisk resultatkrav  
I juni 2010 vedtok styret et budsjettert overskudd på 185 mill kroner for foretaksgruppen 
samlet, hvorav 143 mill kroner ble budsjettert sentralt. Med bakgrunn i økte bevilgninger 
foreslås planlagt overskudd økt til 250 mill kroner, hvorav 208 mill kroner sentralt. Dette er 
midler som holdes tilbake nå, men som etter hvert skal fordeles til helseforetakene for å 
håndtere økte avskrivningskostnader av strategiske investeringer. Ved realisering av 
resultatkravene i årene fremover vil det økte overskuddet bidra til at investeringer kan økes 
eller at planlagte investeringer kan fremskyndes.  
 
Helseforetakenes resultatkrav som ble vedtatt i styresak 71-2010 står fast, men sentralt 
budsjettert overskudd foreslås økt til 208 mill kroner. 
 
Helse Nord RHF 0 
Styrets disposisjon + 208 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +0 mill kroner  
Nordlandssykehuset HF  +32 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +250 mill kroner 
 
Eventuelle salgsgevinster ved helseforetakene vil medføre at resultatkravet økes tilsvarende.  
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Forslag til prioriteringer 2011 
Adm. direktør foreslår å disponere de økte inntektene slik at det blir mulig å fortsette den 
positive utviklingen og legge til rette for langsiktig styring og planlegging. Det økte 
økonomiske handlingsrommet foreslås disponert, slik at kvaliteten på pasientbehandlingen 
bedres samtidig som en styrker den langsiktige økonomiske handlefriheten.  
 
Helse Nords effektivitet gikk ned i 2009 (Samdata) på grunn av lavere aktivitet med en 
relativt sett høyere bemanning enn i 2008. Det betyr at vi har potensial for økt aktivitet i 2011 
uten tilførsel av midler. I 2012 vil samhandlingsreformen tre i kraft. Selv om ikke den 
endelige inntektsmodellen er klar enda, vil deler av våre inntekter bli overført til kommunene. 
Vi må legge opp en langsiktig strategi som vil hjelpe oss til å opprettholde økonomisk 
handlefrihet også etter at samhandlingsreformen trer i kraft. 
 
De økte midlene foreslås benyttet slik: 
• Øke mulighetene for å investere, økte investeringer i medisinteknisk utstyr og/eller 

fremskynde oppstart av nytt lokalsykehus.  
• Sette av midler til kvalitetsforbedrede tiltak. Her vil en prioritere tiltak som sikrer bedre 

kvalitet i helsetilbudet, gjennomforbedring av prosesser og rutiner og ikke gjennom 
permanent økt drift. 

• Styrke rammene til helseforetakene. 
• Styrke noen prioriterte områder. 

 
I sum foreslås følgende fordeling: 
 

 
 
Planrammene ble i styresak 71-2010 redusert med 35 mill kroner som følge av forventet trekk 
i den nasjonale inntektsmodellen. Siden dette ikke ble tilfelle, foreslås trekket reversert. 
Tilbakeføring av 15 mill, kroner til RHF-et foreslås avsatt til samhandlingstiltak, folkehelse, 
oppfølging av pålegg i oppdragsdokument og gjennomføring av lønnsomme prosjekter. 
Tilbakeføring av 20 mill kroner til helseforetakene innebærer en styrking sammenlignet med 
forutsetningene i juni 2010.  
 
Det foreslås å sette av 35 mill kroner av inntektsveksten til å gjennomføre ulike 
prosjekter/tiltak som vil gi positive effekter på kvaliteten på pasientbehandlingen.  
Eksempelvis tiltak som forbedrer rutiner, informasjonsflyt og arbeidsformer generelt. Midlene 
budsjetteres hos RHF-et i vedtatt budsjett, og det foreslås at adm. direktør fordeler midlene til 
helseforetakene etter søknad. 
 

Disponering av handlingsrom Mill kroner  Merknad 
Redusert trekk HF 20,0 Styrke foretak 
Redusert trekk RHF 15,0 Økt samhandling, folkehelse med mer 
Org endring UNN til UNN 10,9 Motpost lavere ISF 
Opptrapping Rusbehandling 2,5 Opptrappingsplan 
Økt kjøp radiologi 5,5 Oppstart økt tilbud UNN/Helgeland/private 
Avikling fysitorerapirefusjon til HF 1,0 Teknisk endring 
Diverse trekk videreføres -6,3 Videreføres HF  
Økt forskning 1,5 Økt forskning 
Tiltak for å bedre kvalitet i pasientbehandling 35,0 Forbedre prosesser/system osv 
Økt overskudd 2011 65,0 Øke mulighetene for å investere. 
Sum disponert 150,1 
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Noen av endringene er av teknisk karakter og foreslås videreført fullt ut. Det gjelder endring i 
finansiering av fysioterapi i sykehus og effekt på ISF-inntekt som følge av omorganisering 
ved UNN. 
 
Økt bevilgning til rusbehandling nyttes til å øke tilbudet, knyttet til Helse Nords 
rusbehandlingsplan. Økt bevilgning foreslås fordelt slik: 
• 0,5 mill kroner til utdanning og oppdatering av personell i DPS som får et økt ansvar for 

rusbehandling (budsjetteres hos RHF)  
• 1,0 mill kroner til drift av ny rusinstitusjon i Bodø 
• 1,0 mill kroner til drift av ny rusinstitusjon i Mo i Rana 
 
Økt bevilgning 5,5 mill kroner til utredning/radiologi foreslås disponert som bidrag til å 
bygge opp økt kapasitet i egne helseforetak. I 2011 foreslår adm. direktør å tildele UNN 2 
mill kroner til drift av MR i Narvik (foreslås investert i saken) og 2 mill kroner til oppstart ny 
MR ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Dette er et engangstilskudd for 2011 og 
omdisponeres i Helse Nord fra 2012. Resterende bevilgning på 1,5 mill kroner avsettes hos 
RHF til økt kjøp fra private. 
 
I styresak 71-2010 redegjorde adm. direktør for at oppfølging av smittevernplanen/utvidelse 
av infeksjonsposten ved UNN måtte prioriteres fra 2011. Det vil ikke være mulig å etablere 
tilstrekkelig kompetanse for håndtering av mer sjeldne, potensielt alvorlige 
infeksjonssykdommer annet enn ved regionssykehuset, og utvidelsen vil ha en regional effekt. 
Det foreslås bevilget 5 mill kroner til utvikling av infeksjonspost ved UNN i 2011, med sikte 
på en videre opptrapping på ytterligere 5 mill kroner i 2012. Når opptrappingen er fullført, vil 
bevilgningen fordeles i henhold til inntektsmodellen.  
 
Adm. direktør foreslår å tildele UNN 1,5 mill kroner til etablering av bakvaktsordning ved 
sykehus i Longyearbyen på Svalbard. 
 
Adm. direktør foreslår å tildele UNN og NLSH 0,3 mill kroner hver som økt bidrag til 
finansiering av ansatte med brukererfaring innen psykisk helsevern/rusomsorgen. Det er 
tidligere lagt 0,2 mill kroner i basisrammen til dette formålet.   
 
Forslag til basisramme per helseforetak fremkommer av tabellen:  
 
Basisramme  2011
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 135 185 233 368 168 719 102 016 293 313 932 602
Psykisk helsevern 251 413 709 245 647 684 142 189 66 567 1 817 098
Rusomsorg 23 358 144 015 48 612 23 871 500 240 356
Kapital 67 439 246 147 160 132 59 234 128 466 661 417
Særskilt funksjon 81 303 177 442 22 011 3 889 284 645
Somatikk 510 186 2 331 921 1 197 989 559 326 544 503 5 143 925
Felleskostnader/administrasjon 137 185 137 185
Pasientreiser 202 771 167 238 199 284 115 274 18 460 703 028
Totalt 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 1 188 994 9 920 256  
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Aktivitet 
Forslag til statsbudsjett legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 % på 
nasjonalt nivå fra anslag 2010, basert på aktivitet og regnskap for første tertial og juni 2010.  
 
For å understøtte målet om høyere prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, samt høyere aktivitet innen radiologi, legges det til rette for en aktivitetsvekst 
på om lag 4,5 % innen poliklinikk, mens det innen innsatsstyrt finansiering er lagt til rette for 
en vekst på 1,1 %. 
 
Samdata har påvist at produktiviteten i Helse Nord er redusert i 2009 og er lavere enn i øvrige 
regioner. Dette viser at det er potensial for å levere mer helsetjenester pr. krone i Helse Nord. 
Samtidig har vi på enkelte områder for lange ventetider, og det oppstår fristbrudd. Disse 
utfordringene må løses gjennom å øke aktiviteten på områdene. Disse forholdene medfører at 
det er behov for en mindre aktivitetsvekst totalt i Helse Nord, samtidig som at aktiviteten må 
vris til ønskede områder.  
 
Helse Nord har fått en overslagsbevilgning på 2,32 mrd kroner (sum ISF og polikliniske 
inntekter). Adm. direktør foreslår at overslagsbevilgningen fordeles mellom helseforetakene 
ut fra estimat for produksjon 2010 med noen tilpasninger. Det foreslås en relativt sterkere 
vekst ved UNN og delvis NLSH som følge av endret funksjonsfordeling i foretaksgruppen.  
 
Helseforetakenes budsjetterte inntekter for ISF og poliklinikk skal i sum ikke overstige 
overslagsbevilgningen i tabellen nedenfor: 
 
Overslagsbevilgning (1000 kr) Sum estimat 2010 prisjustert Realvekst % Overslag 2011 kr sum ISF/poliklinikk 
Helgeland 298 210                                              1,2 % 302 000                                                        
NLSH 603 631                                              1,6 % 613 400                                                        
UNN 1 030 845                                          1,9 % 1 051 000                                                     
Finnmark 250 913                                              1,4 % 255 000                                                        
RHF (budsjett) 11 308                                                0,0 % 11 300                                                          
Sum 2 194 907                                          1,7 % 2 232 700                                                      
 
Adm. direktør foreslår videre at aktiviteten i helseforetakene innen somatisk virksomhet skal 
vris fra innleggelser til dagbehandling og poliklinikk, og fra generell kirurgi til medisinsk 
fagområde. Tilbudene skal innrettes for å redusere lange ventetider innen psykiatri, ortopedi, 
fedmebehandling, ablasjonsbehandling (hjerteflimmer) samt røntgenundersøkelser. Tilbudene 
ved UNN og NLSH skal tilpasses vedtatte funksjonsfordelte prosedyrer innen kreftkirurgi og 
urologi. Helse Nord RHF vil fram mot konsolidert budsjett og endelig oppdragsdokument 
spesifisere måltall (DRG-poeng) pr. helseforetak innenfor disse områdene.  
 
Både innen somatikk og psykisk helsevern er det en ønsket utvikling at aktiviteten fremdeles 
vris fra døgnopphold til dag- og polikliniskbehandling. Dette gir grunnlag for mer 
kostnadseffektiv behandling.     
 
Videre vedtok styret i styresak 71-2010 at:  
Aktivitetsveksten innen psykisk helsevern, rus og kronikeromsorgen skal være større enn for 
somatikken. Dette kravet vil ligge fast, inntil den nødvendige oppbygging av 
satsningsområdene er oppnådd. Særlig innen barne- og ungdomspsykiatri og rusomsorg må 
aktiviteten fremdeles styrkes. 
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Budsjett Helse Nord RHF 
Tabellen under viser forslag til budsjett for Helse Nord RHF (morselskap). Totalt budsjetteres 
det med 12,81 mrd kroner i inntekter i 2011. Dette inkluderer inntekter som betales til RHF-
et, og som i overveiende grad benyttes til kjøp av helsetjenester fra egne helseforetak eller 
private spesialister og sykehus. Andre inntekter som tilfaller helseforetakene direkte, for 
eksempel egenandeler, barnehage- og husleieinntekter, er ikke inkludert i morselskapets 
regnskap og budsjett. 
 
Budsjett 2011 Helse Nord morselskap (tall i 1000 kr) Regnskap 2009 Vedtatt budsjett 2010 Budsjettforslag 2011

Basistilskudd 9 306 436 9 666 157 10 079 132
Aktivitetsbasert inntekt 2 111 020 2 160 346 2 251 890
Annen driftsinntekt 382 572 462 382 479 769
Sum driftsinntekter 11 800 027 12 288 885 12 810 791

Kjøp av helsetjenester 11 178 847 11 625 170 12 004 390
Varekostnad 67 0 0
Lønnskostnader 129 478 158 245 162 987
Avskrivninger og nedskrivninger 40 162 57 727 67 584
Andre driftskostnader 283 962 323 053 388 755
Sum driftskostnader 11 632 516 12 164 195 12 623 716

Driftsresultat 167 511 124 690 187 075

Finansinntekt 67 735 73 338 73 125
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler -82 461
Annen finanskostnad -52 947 -55 028 -52 200
Årsresultat 99 838 143 000 208 000  
 
Det vises til styresak 119-2010 Budsjett 2011 Helse Nord RHF for mer informasjon om RHF-
budsjettet. 
 
Likviditet og investeringsrammer 
Foreslått budsjettopplegg og investeringsplan for 2011 medfører at likviditeten i 
foretaksgruppen styrkes noe i 2011. Økt overskudd bidrar til dette. Tildelt lån for 2010 vil 
ikke tas opp før i 2011, og Helse Nord vil ikke ta opp ytterligere lån i 2011. Dette bidrar til at 
finanskostnader minimeres.  
 
Kassakredittrammer reduseres samlet med 550 mill kroner i sektoren. Dette vil ikke ha noen 
praktisk betydning for Helse Nord RHF i 2011. 
 
Helseforetakene har bedret sin likviditetssituasjon, og det er behov for endring av 
helseforetakenes rammer for kassakreditt. Nordlandssykehuset HF som skal investere tungt 
fremover har behov for økte rammer, mens øvrige helseforetaks rammer kan reduseres. Det 
fremmes egen sak om dette i løpet av våren 2011.  
 
I styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering ble investeringsrammen for 2011 
fastsatt til 805,6 mill kroner, og rammen ble fordelt mellom helseforetakene. Planrammene for 
perioden 2011-2018 ble økt betydelig som følge av gode resultat, bedre likviditet og økt 
bærekraft.  
 
Adm. direktør foreslår å øke UNN’s investeringsrammene for 2011 med 8 mill kroner til 
anskaffelse av MR i Narvik. Bakgrunnen for dette forslaget er god økonomistyring og 
betydelig bedre likviditet i helseforetaket. Øvrige rammer står fast.  
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Realisering av resultatkrav 2011 og årene fremover vil kunne medføre endringer i rullering av 
planen i juni 2012. Investeringsrammer for 2011-2018 fremkommer av vedlegg 2.  
Investeringsrammen for RHF på 200 mill kroner foreslås fordelt slik: 
 
Forslag til investeringsbudsjett 2011 tall i mill 
Sykehusapotek Nord HF 1,0 
Helseradionett 3,0 
Helse Nord Styringsportal 4,9 
GAT 

 
2,4 

Nytt HR-system 15,0 
Regionale IKT-systemer 123,0 
Helse Nord IKT 

 
26,0 

IKT-ustyr RHF 1,0 
Kvalitet/omstilling 10,0 
Styrets disp   13,7 
Sum   200,0 
 
Det foreslås å sette av en ramme på 10 mill kroner til investeringer i HF-ene som bidrar til 
bedre kvalitet på pasientbehandlingen. 
 
Det pågår nå anskaffelsesprosesser for flere regionale IKT-systemer. Investeringsbehovet vil 
avhenge av hvilke løsninger en ende opp med. Det kan derfor bli nødvendig å justere 
rammene i ettertid. 
 
Økonomisk status og omstillingsutfordringer  
Samlet resultatprognose for 2010 viser et positivt resultat i størrelsesorden 190-250 mill 
kroner, inkludert engangseffekter 2010 (inkludert salgsgevinster). Pensjonskostnaden vil 
kunne endre endelig resultat 2010 og kostnader 2011 betydelig, men dette ses bort fra i 
budsjettforutsetningene.   
 

 

Helse Nord RHF har stilt krav til at helseforetakene skal innføre et fireårig rullerende 
perspektiv i sin budsjettbehandling. Arbeidet er i oppstartsfasen og vil evalueres og 
videreutvikles.  

Helse Nord RHF har videre stilt krav til at helseforetakene skal levere komplette og 
konsekvensutredete tiltaksplaner for å realisere resultatkravet for 2011. Pr. utgangen av 
oktober har kun UNN en komplett konsekvensutredet plan på plass.  Helse Finnmark HF har 
identifisert omstillingsutfordring og tiltak, men flere tiltak er under gjennomarbeiding og 
risikoen i tiltakene er høy. Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF er i prosess, 
men har så langt ikke forelagt RHF en ferdig plan for budsjett 2011.  
 
Alle helseforetak behandler endelig budsjettopplegg i styremøte i desember 2010. Helse Nord 
RHF har stilt krav om at fullstendige tiltaksplaner med risikovurderinger og plan for 
implementering skal ha lokal forankring, drøftes med foretakstillitsvalgte/vernetjenesten og 
behandles i AMU. 
 
Foreløpig gjennomgang viser at helseforetakene så langt står foran omstillingsutfordringer i 
størrelsesorden 185 mill kroner i 2011 som helseforetakene planlegger å løse.  
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Overhengeffekter av tiltak iverksatt i 2010 medfører at behovet for nye tiltak er noe lavere. 
Effekt av tiltak er risikojustert. Tiltak ved NLSH er ikke risikovurdert. 
  

UNN NLSH Helgeland Finnmark HN IKT Sum
Omstillingsutfordring (sum effekt nye tiltak 2010+ evt uløst omstilling) 85,9 56,0 15,5 22,0 3,4 182,8

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko 36,8 6,7 43,5
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 22,4 9,5 0,5 32,4
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 25,9 5 4,6 2,5 35,5
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1,5 69,5 1 2 0,9 74,0
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0,6 0,6
Sum tiltak 86,6 69,5 15,5 14,3 3,4 185,9

Uløst omstilling 0,7 13,5 0 -7,7 0 3,1

Budsjett 2011-2014 omstillingsutfordring (mill kr) 

 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN har startet virksomhetsplanleggingen for 2011 tidlig, og helseforetaket vurderer den 
som godt forankret i klinikkene. Det legges opp til at 2011 blir et konsolideringsår etter de 
store omstillingene i perioden 2008-2010. 
 
UNN har identifisert en omstillingsutfordring for 2011 på 85,9 mill kroner. Det er identifisert 
tiltak som er risikovurdert og med forventet effekt i 2011 på 86,6 mill kroner (ferdig vektet). 
Omstilling i Harstad og Narvik er et tiltak som ikke kom i gang i 2010 som planlagt. Her er 
arbeidet i gang, og det forventes effekt fra og med 2011. Tiltakene er permanente og 
inkluderer: 
• Omstilling Harstad og Narvik:  11 mill kroner 
• Utvidelse dagkirurgisk sengepost:  7,7 mill kroner 
• Omorganisering laboratoriedrift Mikrobiologi:  0,3 mill kroner 
• Økte ISF inntekter korrekt koding:  25 mill kroner 
• Reduserte kostnader gjestepasienter rus:  12,8 mill kroner 
• Reduserte kostnader gjestepasienter ortopedi:  4,3 mill kroner 
• Reduserte gjestepasientkostnader rehabilitering:  1,7 mill kroner 
• Reduserte gjestepasientkostnader Modum bad/økt bruk Viken senter:  0,9 mill kroner 
• Reduserte kostnader pasientreiser:  5 mill kroner 
• Teknisk drift mulighetsstudie:  9,6 mill kroner 
• 1 % trekk psykiatri – fordelt på tre klinikker:  6,8 mill kroner  
• Tnf-hemmere inneliggende pasienter:  1,5 mill kroner 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark HF har en anslått utfordring ved inngangen til 2011 på ca. 22 mill kroner. 
Foreløpig har Helse Finnmark HF identifisert tiltak for 27,7 mill kroner (uvektet). Det meste 
av dette (25,2 mill kroner) er tiltak som allerede er vedtatt, men av ulike grunner ikke 
iverksatt og har dermed ikke gitt økonomisk effekt i 2010. Enkelte av disse tiltakene vurderes 
å ha usikker økonomisk effekt og vil derfor gjennomarbeides på nytt i budsjettprosessen. Det 
er identifisert ytterligere tiltak innenfor psykisk helsevern for 2,5 mill kroner knyttet til 
gjestepasienter. Dette tiltaket er ikke vedtatt av styret i helseforetaket, men vil være en del av 
budsjettprosessen 2011. 
 
En foreløpig vekting av tiltakene viser en forventet økonomisk effekt på 14,3 mill kroner, slik 
at uløst omstillingsbehov er anslått til ca. 7 mill kroner. Usikkerheten knytter seg i hovedsak 
til sammenslåing av medisinske sengeposter ved Klinikk Hammerfest, sammenslåing av 
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sengeposter ved klinikk Kirkenes og om turnusendring og omlegging fra passiv til aktiv tid 
ved bilambulansen har så stor effekt som beregnet.  
 
Tiltakene inkluderer (uvektet):  
• Overheng reduksjon sengeplasser psykisk helsevern for voksne: 5,0 mill kroner 
• 1 % trekk i psykiatriramme/reduksjon Modum Bad/økt bruk Viken: 2,5 mill kroner 
• Medisinsk sengeposter Klinikk Hammerfest 4 mill kroner 

- Etablere de medisinske avdelingene som en felles integrert avdeling 
- Etablere slagenhet i henhold til nasjonale retningslinjer 
- Etablere femdagers post   

• Ny tjenesteplan kirurgiske/medisinske leger Kirkenes: 2,8 mill kroner 
• Ansettelse av akuttleger 0,3 mill kroner (overheng) 
• Sammenslåing av medisinsk og kirurgisk sengepost Kirkenes i helgene: 2,8 mill kroner 
• Desentralisert dialysebehandling DMS Vadsø/fundusfotografering Hammerfest (1,4 mill 

kroner reduserte pasientreiser). 
• Tiltak innen prehospitale tjenester (8,9 mill kroner), bl. a. nye turnuser med overgang fra 

passiv til aktiv tid og flere faste stillinger.  
 
Nordlandssykehuset HF 
NLSH har en anslått utfordring ved inngangen til 2011 på ca. 56 mill kroner (før 
overhengeffekt av tiltak iverksatt i 2010). Utfordringen er knyttet til IKT-kostnader, 
vedlikeholdsetterslep, ruspost, akutteam psykiatri, adipositas, kostnader forbundet med 
endring i turnus og styrking av kvalitetsarbeidet.  
 
Omstillingsbehovet forventes løst gjennom forbedringer i klinikkene basert på 
overhengseffekter, nye tiltak og bedret drift, reduksjon gjestepasienter rus. Den økonomiske 
analysen hittil viser at helseforetaket foreløpig har en buffer på 13,5 mill kroner (før 
risikovurdering). Det er flere usikkerhetsmomenter i analysen, blant annet knyttet til den 
forventede forbedringen, og det er derfor viktig å ha en sikkerhetsmargin for å møte denne 
usikkerheten.  
 
Helseforetaket arbeider med nye tiltak som i løpet av november 2010 vil kvalitetssikres og 
risikovurderes. Tiltaksplanen antas ikke å gi negative konsekvenser for tjenestetilbudet. Så 
langt har helseforetaket ikke identifisert tiltak som medfører investeringsbehov, berører andre 
parter eksternt eller er i strid med oppdragsdokument. Tiltakene er så langt ikke 
styrebehandlet. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har identifisert en omstillingsutfordring i størrelsesorden 15 mill 
kroner (før overhengeffekt av tiltak iverksatt i 2010). Det anslås overhengeffekt av tiltak på 
ca. 9,5 mill kroner, mens helseforetaket har identifisert nye tiltak tilsvarende 6 mill kroner 
som løser utfordringen.    
 
Tiltakene inkluderer reduksjon av gjestepasientkjøp innen rusomsorg, kostnader i forbindelse 
med etablering av rusinstitusjon og bedre henvisningseffekt, diverse tiltak innenfor 
ambulanseområdet og bedre kontroll og oppfølging av høykostnadsmedisin. Helseforetakets 
plan styrebehandles i desember 2010. 
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Helse Nord IKT 
Helse Nord IKT vil i 2011 nå sitt høyeste aktivitetsnivå siden etableringen.  
Plattformprosjektet er inne i utrullingsfasen og skal avsluttes i 2011. Felles driftsplattform 
skal da overtas av linjeorganisasjonen.  
 
Anskaffelse av kliniske systemer vil kreve vesentlige ressurser av HN IKT i 2011. Helse Nord 
IKT gjennomfører parallelt med dette intern omstilling og regionalisering av de deler av 
virksomheten som ikke er knyttet direkte opp mot de nevnte prosjekter. 
 
For å balansere budsjettet 2011 har Helse Nord IKT behov for å gjennomføre fire mindre 
omstillingstiltak med en samlet forventet effekt på 3,4 mill kroner.  
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord har ikke planlagt større effektiviseringstiltak.  
 
Oppsummering  
Styret i Helse Nord RHF har i juni 2010 lagt premisser og føringer for budsjett 2011. 
Forslaget til statsbudsjett 2011 gir Helse Nord RHF økt mulighet til å styrke prioriterte 
områder i foretaksgruppen, bedre kvaliteten, redusere ventetider og legge til rette for 
realisering av investeringsplanen.  
 
I det foreslåtte opplegget legges det til rette for langsiktig styring og planlegging, og det økte 
økonomiske handlingsrommet foreslås disponert slik at kvaliteten på pasientbehandlingen 
bedres samtidig som en styrker den langsiktige økonomiske handlefriheten.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar forbehold om at endringer kan komme i Stortingets behandling av forslag til 

statsbudsjett for 2011. 
 
2. Styret viser til styresak 71-2010 Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 og styresak 117-

2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011. Disse skal ligge til grunn for virksomheten i 
2011.  

 
3. Kvalitetsarbeidet skal styrkes i 2011. Det settes av 35 mill kroner til kvalitetstiltak i 2011.  

 
4. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å sikre at  

• gjennomsnittlig ventetid reduseres, særlig innen barne- og ungdomspsykiatrien  
• fristbrudd ikke oppstår 
• korridorpasienter unngås 
• alle epikriser sendes innen syv dager etter utskrivning 

 
5. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold 

til dag- og poliklinisk behandling. 
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6. Aktivitet i helseforetakene innen somatisk virksomhet skal vris fra generell kirurgi til 
medisinsk fagområde for å styrke indremedisinsk ø-hjelp og kronikersatsing. Innen 
kirurgiske fag skal ev. vekst komme innen ortopedi og for Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Nordlandssykehuset HF innen funksjonsfordelte prosedyrer innen 
kreftkirurgi og urologi. 

 
7. Polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling) skal økes med minst 4,5 %.  
 

8. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering 
og polikliniske inntekter slik de fremkommer av saken.  

 
9. Resultatkravet til helseforetakene står fast som vedtatt i styresak 71-2010 Plan- og 

budsjettpremisser 2011-2014, men sentralt budsjettert overskudd økes til 208 mill kroner:  
Helse Nord RHF 0 
Styrets disposisjon + 208 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  0   
Nordlandssykehuset HF  +32 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +250 mill kroner 

 
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil medføre at resultatkravet 
økes tilsvarende. Helseforetaket skal orientere eget styre og Helse Nord RHF når 
salgsgevinster realiseres og øke sitt resultatkrav. 

 
10. Basisramme for 2011 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

Basisramme  2011
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 135 185 233 368 168 719 102 016 293 313 932 602
Psykisk helsevern 251 413 709 245 647 684 142 189 66 567 1 817 098
Rusomsorg 23 358 144 015 48 612 23 871 500 240 356
Kapital 67 439 246 147 160 132 59 234 128 466 661 417
Særskilt funksjon 81 303 177 442 22 011 3 889 284 645
Somatikk 510 186 2 331 921 1 197 989 559 326 544 503 5 143 925
Felleskostnader/administrasjon 137 185 137 185
Pasientreiser 202 771 167 238 199 284 115 274 18 460 703 028
Totalt 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 1 188 994 9 920 256  

 
11. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 8 mill kroner til 

anskaffelse av MR i Narvik. Øvrige rammer ble fastsatt i styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014. Samlet investeringsramme for 2011 fastsettes til 813,6 mill 
kroner. 
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Investeringsrammen fordeles slik pr helseforetak: 
 
Helse Nord RHF  159,3 mill kroner 
Helse Nord IKT 26,0 mill kroner  
Styrets disposisjon 13,7 mill kroner 
Helse Finnmark HF 60,0 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  180,0 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  325,4 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  48,2 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 1,0 mill kroner  
Sum 813,6 mill kroner 

 
Ved prognostisert avvik fra resultatkrav i 2011 vil investeringsrammene revurderes. 

 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Driftsrammer pr. helseforetak 

Investeringsrammer pr. helseforetak 
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Vedlegg 1 Basisramme og øvrig ramme 
 
 
Rammer 2011

Tall i 1000 kroner

Basisramme RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt 2010 970 412 124 603 1 224 760 3 877 708 2 356 272 957 927 9 511 682
Tolketjeneste -1 000 1 000 0
Egenandels registrering/frikort -3 500 538 1 347 1 033 582 0
Gjestepasientkjøp privat rehabilitering -14 500 2 272 5 628 4 084 2 516 0
Gjestepasientkjøp Modum Bad -11 700 1 833 4 541 3 296 2 030 0
Trekk nasjonal inntektsmodell -35 000 -35 000
Trekk nasjonal inntektsmodell 20 000 -2 736 -9 049 -5 298 -2 917 0
Helsebiblioteket 1 000 -137 -465 -252 -146 0
Trykktank -500 500 0
Oppdatering inntektsmodell 6 173 -22 823 13 377 3 273 0
Rusinstitusjon Helgeland -5 000 5 000 0
1 % trekk psykiatri 16 893 -2 449 -6 782 -6 321 -1 341 0
Sørge - for ansvar psykiatri Ofoten -13 393 13 393 0
Psykiatritiltak Helgeland -3 500 3 500 0
Sum basisramme 2011 vedtatt juni 2010 920 212 124 603 1 231 254 3 863 998 2 366 191 970 424 9 476 682
Trekk nasjonal inntektsmodell - reversering 35 000 35 000
Trekk nasjonal inntektsmodell - reversering -20 000 2 736 9 049 5 298 2 917 0
Lønns- og priskompensasjon 33 946 0 36 417 111 563 68 650 28 262 278 837
Styrking kapital 2 028 7 401 4 815 1 781 16 025
Oppretting avvikling av fysioterapiref i sykehus, fra kap. 732.77 137 452 265 146 1 000
Egenandeler utførende helsepersonell - 2010sak -273 -905 -530 -292 -2 000
Norsk vitenskapsindeks, til KD kap. 281.01 -400 -400
Utførende helsepersonell- justering fra 2011, til kap. 732.76 -151 -498 -291 -160 -1 100
Organisatorisk endring UNN, fra kap. 732.76 10 900 10 900
Opptrappingsplan rus 2011, TSB 500 1 000 1 000 2 500
Vridning fra døgn PH til poliklinisk PH, til kap. 732.77 -491 -1 386 -1 266 -278 -3 421
Ansatt med brukererfaring, finansiering av eksisterende tiltak -600 300 300 0
Beredskap Svalbard -1 500 1 500 0
Økt aktivitet radiologi i 2011, engangstilskudd 2011 1 500 2 000 2 000 5 500
Generell aktivitetsvekst 2011, om lag 1,4 pst 90 727 90 727
Nasjonal inntektsmodell 2011 10 006 10 006
Infeksjonspost -5 000 5 000 0
Flyttes styrets disp. Positivt resultat 2011 -59 397 59 397 0

0
Sum basisramme 2011 vedtatt november 2010 1 004 994 184 000 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 9 920 256

Øvrig ramme 2011 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 703            46 784     24 202     71 689     
Sykestueprosjekt 8 248        8 248       
Kvalitetsregistre 11 341       11 341     
Tilskudd til turnustjeneste 213            818           1 895       1 370       834           5 130       
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 71 317       71 317     
SUM 83 575       9 066        48 679     25 572     834           167 725   

Øremerket tilskudd 2011 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Autismenettverk 1 966       1 966       
NST+ Antibiotikaresistens 34 936     34 936     
NMK 6 658       6 658       
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 543          543          
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 145          145          
Ufordelt 300 300          
Rusmestringsenhet Bodø Fengsel 650          650          
Forskning resultatbasert 62 100       62 100     
SUM 62 400       -               -           43 706     1 193       -           107 300   

TOTAL SUM 1 066 187 124 603 1 240 320 3 956 383 2 392 956 971 258 9 751 707  
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Vedlegg 2 Investeringsrammer  
 

Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Helse Finnmark HF
Rus institusjon 30 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Økt MTU 3 900 16 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000 14 000 21 100 21 000 29 000 24 000 26 000 27 000 25 000
Sum Helse Finnmark 30 900 60 000 46 100 46 000 54 000 49 000 51 000 42 000 40 000

UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
A fløy 35 000 20 000 100 000 118 000 238 300 330 000 126 700
Pasienthotell UNN 10 000 150 000 140 000
Biobank 17 000
Økt MTU 48 000 43 000 0 10 000 5 000 6 000 50 000 50 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 97 700 100 000 90 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Sum UNN 165 700 180 000 130 000 210 000 223 000 338 300 446 000 426 700 290 000

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 497 900 290 000 157 900 398 900 404 700 323 200 400 100 273 200 51 900
Prisjustering Bodø 3 100 16 000 24 000 26 000 40 000 33 000 7 200
Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 234 400 216 500
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800 14 000 17 100
Økt MTU 31 500 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 10 000 20 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 62 000 55 000 30 000 27 500 30 000 35 000 50 000 50 000 50 000
SUM NLSH 473 500 325 400 688 800 714 600 622 800 480 100 366 200 129 100 70 000

Helgelandssykehuset HF
Omstillings midler 7 000
Etablering RUS institusjon 28 000
Økt MTU 0 30 700 15 000 15 000 15 000 15 700 15 000 15 000 15 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 24 500 17 500 17 400 23 700 21 400 21 400 27 500 27 500 27 500
SUM Helgelandssykehuset 59 500 48 200 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500

HN IKT 42 900 26 000
Sykehusapotek 1 000 1 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 69 100 159 300 130 000 80 000 60 000 50 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler 35 000
RHF styrets disp 10 000 13 700
Sum sykehusapotek og Helse Nord 158 000 200 000 130 000 80 000 60 000 50 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / nye lokalsykehus 50 000 100 000

Sum forslag investeringer 887 600 813 600 1 027 300 1 089 300 996 200 954 500 965 700 750 300 602 500  
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Møtedato: 24. november 2010   
Arkivnr.: 2010/69/110    Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21  Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 119-2010 Budsjett 2011 Helse Nord RHF  
 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å behandle og vedta budsjett 2011 for Helse Nord RHF 
inklusive Helse Nord IKT og SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering). 
 
Budsjettpremisser må være forutsigbare, og det må gis så presise rammebetingelser og 
føringer som mulig for å bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og respekt. 
Denne styresaken er et ledd i dette arbeidet.   

 
Denne saken følger opp styrets vedtak i styresak 71-2010 Plan- og budsjettpremisser 2011-
2014. 
 
I forslaget til budsjett foreslås det en mindre økning av administrasjonen, midler til prosjekter 
som er avsluttet, trekkes inn, noen prosjekter videreføres, og det foreslås noen nye. Kjøp av 
helsetjenester videreføres på samme nivå som i 2010, det foreslås ingen endringer. Budsjettet 
til kjøp av helsetjenester reduseres noe som følge av at ansvaret for å finansiere kjøp fra 
private rehabiliterings institusjoner i andre regioner og kjøp fra Modum Bad er overført til 
helseforetakene.  
 
Det er overført basisramme fra RHF-et til HF-ene for til sammen 40,7 mill kroner. Dette 
gjelder: 
• Betaling for kjøp av rehabilitering i andre regioner 
• Betaling for bruk av Modum Bad 
• Tolketjeneste i Finnmark 
• Trykktank Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
• Rusinstitusjon Helgeland 
• Infeksjonspost UNN 
 
Statsbudsjett 2011 ga Helse Nord betydelig større økonomisk handlingsrom enn forutsatt, når 
planrammene ble behandlet i juni 2010. Adm. direktør tilrår at denne økte handlefriheten 
disponeres slik at Helse Nord RHF øker sin langsiktige økonomiske handlefrihet. Konkret 
innebærer dette forslag å: 
• Øke planlagt overskudd i RHF-et fra 143 til 208 mill kroner i 2011. Dette styrker 

likviditeten og øker mulighetene til å investere i årene fremover 
• Sette av 35 mill kroner i driftsbudsjettet og 10 mill kroner i investeringsbudsjettet til å få 

gjennomført tiltak som forbedrer ledelsesinformasjon, forbedrer rutiner og pasientflyt slik 
at en unngår fristbrudd, reduserer ventetid og dermed bidrar til at kvaliteten på 
pasientbehandlingen bedres. Disse midlene skal brukes til engangstiltak i 2011 og kan 
dermed disponeres på nytt fra og med budsjett 2012.  
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Medbestemmelse 
Budsjettopplegget for 2011 videreføres som forutsatt i styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014 og styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering. 
Begge styresakene ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 8. juni 2010 med følgende enighetsprotokoll: 
 
Plan og budsjettpremisser 2010-2014 
1. Det vises til tidligere enighet om strategien som innebærer å planlegge med 

driftsoverskudd de nærmeste årene for å sikre midler til framtidige investeringer.  
 

2. Partene er enige i at styrking av prioriterte områder må løses både gjennom prioritering 
av forventet økonomisk handlingsrom og gjennom konkrete innholdskrav til helsetjenesten 
som må løses innenfor fordelte rammer. Endringsarbeid og omstilling må skje i nært 
samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerne og deres representanter. 

 
Investeringsplan 2011-2018  
1. Investeringsnivået økes i forhold til vedtatt investeringsplan. 
 
2. Det er nødvendig å gjennomføre nødvendige tiltak for å realisere vedtatte økonomiske 

resultatmål for å sikre gjennomføring av investeringsplanen og ambisjonene om å videre 
utvikle bygningsmassen. 

 
3. Investeringene i medisinskteknisk utstyr økes. 
 
4. Planleggingen av A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø startes opp. 
 
Det er avtalt med de konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Nord RHF at det 
konsoliderte budsjettet for 2011 drøftes i forkant av styrets behandling i februar 2011. 
 
Nærmere om forslag til budsjett 2011 
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF økes reelt med 24 mill kroner fra 2010. De viktigste 
forholdene er knyttet til økt aktivitet, Helse Nord IKT og avsetning av prosjektmidler til 
gjennomføring av tiltak for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen. Netto finans bedres med 
3 mill kroner som følge av overskudd 2010 og planlagt resultat 2011. 
 

Tall i 1000 kroner
Vedtatt budsjett Forslag Realvekst

2010 2011

Styret 2 995 3 085 -3
Intern revisjon 2 640 2 719 -3
Brukerutvalg 3 600 3 600 -112
Tillitsvalgte*) 4462 4 596 -4
Adm RHF*) 58 670 63 375 2 886
SKDE 24 139 24 164 -723
HN - IKT 178 182 203 100 19 394
Prosjekter RHF 48 438 82 686 32 746
Tjenestekjøp RHF 1 097 962 1 101 904 -30 095
Sum 1 421 088 1 489 229 24 087  
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*) Budsjett for tillitsvalgte er skilt ut på egen linje. Det er gjort en justering mellom 
tjenestekjøp og adm. For at tallene skal være sammenlignbare er justeringene også gjort i 
2010. 
 
Budsjett 2011 Helse Nord RHF (tall i 1000 kr) Regnskap 2009 Vedtatt budsjett 2010 Budsjettforslag 2011

Basistilskudd 1 051 256 1 175 897 1 272 568
Aktivitetsbasert inntekt 18 436 25 300 19 162
Annen driftsinntekt 233 945 344 582 384 569
Sum driftsinntekter 1 303 636 1 545 779 1 676 299

Kjøp av helsetjenester 682 456 882 064 869 898
Varekostnad 67 0 0
Lønnskostnader 129 478 158 245 162 987
Avskrivninger og nedskrivninger 40 162 57 727 67 584
Andre driftskostnader 283 962 323 053 388 755
Sum driftskostnader 1 136 125 1 421 088 1 489 224

Driftsresultat 167 511 124 690 187 075

Finansinntekt 67 735 73 338 73 125
Annen finanskostnad -52 947 -55 028 -52 200
Årsresultat 182 299 143 000 208 000  
 
Bemanning Helse Nord RHF 
Årsverk Helse Nord RHF

Budsjett 2010 Budsjett 2011
RHF Administrasjon 49,4 52,7
SKDE 12 12
HN-IKT 167 178

Sum 228,4 242,7  
 
I forhold til budsjett 2010 slik det ble vedtatt i november 2009 øker bemanningen i Helse 
Nord RHF samlet med 14,3 årsverk, hovedsakelig i Helse Nord IKT.  
 
1. Styret i Helse Nord RHF 
Styrets budsjett er prisjustert og forutsatt uendret aktivitet fra 2010. 
 
2. Internrevisjonen 
Internrevisjonen vil arbeide i samsvar med Plan for internrevisjon 2010-2011, vedtatt av styret 
i styresak 41-2010 Plan for internrevisjon 2010-2011. Det innebærer en videreføring av 
aktivitetsnivå og budsjettramme fra 2010. Etter prisjustering er internrevisjonens budsjett for 
2011 kr 2 719 400,-. 
  
Det følger av pkt. 3 i Instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF at komiteen skal vedta 
forslag til budsjett for internrevisjonen, for innarbeidelse i adm. direktørs forslag til Helse 
Nord RHF’s budsjett. I samsvar med dette ble det foreliggende forslag til budsjett for 
internrevisjonen behandlet og vedtatt i revisjonskomiteens møte, den 22. oktober 2010 (sak 
27/10). 
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3. Regionalt brukerutvalg 
Budsjettet til brukerutvalget er uendret fra 2010. 
 
4. Administrasjon RHF 
Det foreslås noen mindre endringer i bemanningen i RHF-administrasjonen.  
 
Analytiker stilling er økt fra 20 % til hel stilling. Det er opprettet ny medisinskfaglig 
prosjektstilling, 50 % engasjement på informasjonsseksjonen og engasjement 
administrasjonsseksjonen. I tillegg er prosjektleder utdanning omdefinert fra prosjekt til fast 
stilling. Samtidig avsluttes noen engasjement i 2011. 

 
5. Konserntillitsvalgte og konsernverneombud 
KTV/KVO’s budsjett er prisjustert og forutsetter uendret aktivitet fra 2010. I budsjettet for 
2010 ble det imidlertid lagt inn en egen budsjettpost på kr 200 000,- for en regional samling 
for tillitsvalgte og vernetjenesten. Denne samlingen måtte avlyses i 2010 på grunn av 
askeskyen, og den er planlagt gjennomført som et årlig arrangement for å gi tillitsvalgte og 
vernetjenesten mulighet til å møtes for å videreutvikle samarbeid og medvirkning i regionen. 
 
6. SKDE 
SKDE dekker utgifter til tre regionale nodestillinger i nasjonalt servicemiljø i henholdsvis 
Helse Vest RHF, Helse Midt RHF og Helse Sør-Øst RHF, jf. avtale inngått mellom Helse 
Nord RHF og de tre andre RHF-ene. Disse kostnader budsjetteres i 2011 under kjøp av andre 
offentlige tjenester på koststed 3100. 
 
I 2011 er SKDE fullt bemannet med til sammen 21 fast ansatte medarbeidere tilsvarende 
13,95 årsverk fordelt med 6,4 årsverk på koststed 3100 Nasjonalt servicemiljø og 7,55 årsverk 
på koststed 3200 SKDE. Dette inkluderer planlagt rekruttering av den regionale 
nodestillingen i Helse Nord ved SKDE.  
 
Som både regionalt og nasjonalt servicemiljø er det nødvendig at den enkelte ansatte i SKDE 
til enhver tid er oppdatert innen sine spesifikke fagfelt og innen registerfeltet generelt. Det er 
derfor avsatt betydelige midler til kompetanseutvikling.  
 
Det planlegges videreført innkjøp av konsulenttjenester fra Helse Nord IKT tilsvarende 2,8 
årsverk og frikjøp av registerfaglig kapasitet fra UNN tilsvarende 1,4 stilling. Det er også satt 
av ressurser på konto for innkjøp av konsulenttjenester på koststed 3100, tilsvarende en 
stilling til å finansiere avtalebaserte samarbeidstiltak/kjøp av ekstern kompetanse i tillegg til 
midler til prosjekt robustisering og videreutvikling av helseregister.no. Det er i tillegg 
budsjettert konsulentkostnader til videreutvikling av www.kvalitetsregistre.no.  
 
Planlagt og budsjettert virksomhet 2011 – SKDE   
 
Koststed 3100 Nasjonalt servicemiljø – planlagt virksomhet i 2011 
Registerenheten planlegger videreutvikling og drift av Helse Nords nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Det skal utvikles teknisk løsning (open Q-reg) for fire registre i 2011, og for 
to registre skal det gjennomføres testing av variabelsett. Det vil bli gjennomført prosjektbasert 
utvikling og implementering i fase 1 og 2 for elleve registre i 2011, både regionale og 
nasjonale. SKDE har ansvar for utvikling av rapporterings- og analyseverktøy som del av 
felles nasjonal teknisk løsning for medisinske kvalitetsregistre. Det nasjonale servicemiljøets 
nettverksfunksjon skal videreføres og styrkes i 2011 på grunn av utvidet oppgaveportefølje.  
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Det vil bli en videreføring av utadrettet virksomhet nasjonalt ved foredrag og deltakelser på 
kurs, konferanser og fagmøter. Den utadrettede virksomheten regionalt skal styrkes i 2011 
ved ansettelse av regional node og tiltak som gjennomføring av kurs i registerforskning, 
fagdag for registre, utsendelse av nyhetsbrev og videreføring av regionale prosjekter. 
Registerarbeidet skal videre struktureres ved standardisering av søknadsskjema, utarbeidelse 
av rutiner, serviceerklæring og avtaler. 
 
Planlagt virksomhet Registerenheten SKDE 2011 
Aktivitet Beskrivelse 
Videreutvikling og drift 1. Nasjonalt register for ryggkirurgi (NKR) 

2. Nasjonalt register for arvelige og nevromuskulære 
sykdommer 

1. Nordisk register for hidradenitt (HIREG) 
Utvikling av teknisk løsning 
(Open Q-reg) 

1. Deformiteter rygg (del av NKR) 
2. Nasjonalt register for arvelige og nevromuskulære 

sykdommer 
3. Konservativ behandling nakke-rygg 
4. Nasjonalt register for hjemmerespiratorbehandling 

  Testing av variabelsett 1. Nasjonalt register for anal inkontinens 
2. Register for sped- og småbarns psykiske helse 

Prosjektbasert utvikling og 
implementering i fase 1 og 2 

1. Regionalt skade- og traumeregister (Helse Nord) 
2. Psykiatriregister (UNN) 
3. ERAS – perioperativ behandling gastrokirurgi 

(nasjonalt) 
4. Register for biologiske legemidler (nasjonalt) 
5. Spiseforstyrrelser (Helse Nord) 
6. HIV/AIDS (Nasjonalt) 
7. Intervensjonskardiologisk register (nasjonalt) 
8. Cerebral parese (nasjonalt) 
9. Intensiv(nasjonalt) 
10. Barnediabetes (nasjonalt) 
11. Spinalskade (nasjonalt) 

Utvikling av rapporterings- og 
analyseverktøy 

 

Nettverksfunksjon 1. Skal videreføres og styrkes i 2011 (pga utvidet 
oppgaveportefølje) 

2. Medfører også samarbeid med en rekke relevante 
aktører (FHI, Kreftregisteret, RHF-ene m.v.) 

Videreføring av utadrettet 
virksomhet nasjonalt 

Foredrag, kurs, konferanser, fagmøter 

Styrking av utadrettet 
virksomhet regionalt 

1. Ansettelse av regional ”node” 
2. Kurs i registerforskning 
3. Fagdag for registre 
4. Nyhetsbrev 
5. Videreføring regionale prosjekter 

Strukturering av registerarbeidet Søknadsskjemaer, rutiner, serviceerklæringer, avtaler. 
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Koststed 3200 SKDE – planlagt virksomhet i 2011 
Ved hjelp av forskningsbaserte analyser av virksomhetstall gir analyseenheten 
styringsinformasjon for bedre kvalitet, ressursutnyttelse og bidrag til lik fordeling av 
helsetjenestetilbudet i befolkningen. 
 
Analyseenheten har fått konsesjon på data fra hele Norge for to år basert på personentydige 
data fra Norsk pasientregister (NPR). Dette vil for SKDE's analyseenhet være det viktigste 
forskningsprosjektet i 2011, der hovedformålet er å beskrive pasientforløp og 
pasientstrømmer. Flere biprosjekter vil avledes av hovedprosjektet underveis i 2011.   
 
Analyseenheten er i planleggingsfasen med et annet større prosjekt, der man skal kartlegge 
henvisningsratene fra ulike kommuner og fastleger til spesialisthelsetjenesten i Helse Nord for 
å avdekke forskjeller mellom kommuner og også mellom fastleger innen en kommune, når det 
gjelder antall henvisninger til den somatiske spesialisthelsetjenesten pr. innbygger og pr. 
listepasient. Pasientstrømmen inn i sykehus har hatt lite fokus, men har stor betydning for å 
kunne effektivisere spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud og optimalisering av drift og 
organisasjon. 
 
Aktiviteten i spesialisthelsetjenesten, avhenger hovedsakelig av primærhenvisninger, men 
også av egengenererte kontroller/innleggelser og overføringer mellom sykehus. SKDE skal nå 
kartlegge den reelle forbruksraten og se på mulig sammenheng mellom forbruksrate og 
henvisningsrate. Første skritt er å gjøre en deskriptiv analyse av ratene for primære 
henvisninger til UNN, men de andre helseforetakene og sykehusene vil få tilbud om samme 
analyse for deres opptaksområde. 
 
Analyseenheten har årlig et større prosjekt som beskriver produksjon, forbruk og 
pasientstrømmer i Helse Nord. Dette er basert på siste års virksomhetstall fra NPR som 
frigjøres i slutten av mai året etter. 
 
I tillegg til disse større planlagte og til dels pågående prosjektene er det kontinuerlig større og 
mindre oppdrag hovedsaklig fra Helse Nord RHF og fra ledelsen i HF-ene. For 2010 kan vi 
nevne prosjekter som Vertskommuneprosjektet, Sykestueprosjektet, Gjestepasienter fra UNN, 
PCI-rapporten, Funksjonsfordeling av kreftkirurgien i Helse Nord, Protesekirurgi i Helse 
Nord. 
  
7. Helse Nord IKT 
Hovedutfordringer 2011 
Helse Nord IKT vil i 2011 nå sitt høyeste aktivitetsnivå siden etableringen.   
 
Plattformprosjektet er inne i utrullingsfasen og skal termineres i 2011. Felles driftsplattform 
skal da overtas av linjeorganisasjonen.  
 
Anskaffelse av kliniske systemer vil kreve vesentlige ressurser av HN IKT i 2011. Disse to 
store prosjektene skal gjennomføres samtidig som leveransene avtalt i driftsavtalen. Helse 
Nord IKT gjennomfører parallelt med dette en intern omstilling og regionalisering av de deler 
av virksomheten som ikke er knyttet direkte opp mot de nevnte prosjekter. 
 
Helse Nord IKT har som målsetting at helseforetakene ikke skal belastes med driftsmessige 
omstillingskostnader. Dette har gjort det spesielt krevende for Helse Nord IKT å legge frem et 
budsjett i balanse. 
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Grunnlag og forutsetninger for budsjett 2011 
Helse Nord IKT leverer et budsjett i balanse. Det er gjennomført budsjettprosess med 
helseforetakene som ble startet opp i september 2010, og det er gjennomført møter med alle 
helseforetakene.  
 
Grunnlaget for budsjettet for Helse Nord IKT i 2011 er basert på følgende premisser: 
• SLA 2010 (basisår) legges til grunn. 
• Volumøkninger eller tjenesteøkninger på foretakene prises separat. 
• Beregnet pris og lønnsvekst er beregnet etter satser fra RHF-et. 
• Økningen i avskrivningskostnadene fordeles til helseforetakene. 
• Økningen i driftskostnadene som følge av innføringen i plattformprosjektet fordeles på 

helseforetakene. 
• Økning i driftskostnader som følge av prosjekt anskaffelse av kliniske systemer 

finansieres gjennom prosjektet. 
 

Finansiering av Helse Nord IKT’s ressurser til deltagelse i Prosjekt anskaffelse av kliniske 
systemer 
Anskaffelse av kliniske systemer kommer til å bli et omfattende og krevende IKT-prosjekt. 
Prosjektet anses som den naturlige videreutviklingen fra plattformprosjektet og vil sette Helse 
Nord IKT i stand til fullregionalisert drift på de viktigste og største applikasjonene.  
 
Prioriteringer i budsjett 2011 
Utfordringen til Helse Nord IKT i 2011 vil være å prioritere mellom de ulike 
omstillingsaktivitetene og leveranser i SLA. Prioriteringene som ligger til grunn i dette 
budsjettet er: 
1. Sørge for tilstrekkelige leveranser i henhold til SLA avtalene 
2. Ferdigstille plattformprosjektet 
3. Deltagelse i prosjekt anskaffelse av kliniske systemer 
4. Intern omstilling og regionalisering 
 
Helse Nord IKT vil ha problemer med å etterkomme ytterligere ønsker om leveranser fra 
helseforetakene i 2011.  

Styremøte Helse Nord RHF - 24. november 2010 side 63



Budsjettforslag 2011 
 
   
  Prognose 2010 Budsjettforslag 2011 
Inntekter RHF (SLA-avtale) 4 117 940 4 117 940 

  
RHF, Prosjekt kliniske 
anskaffelser 4 176 000 5 100 000 

  Finnmark 8 498 801 9 537 467 
  UNN 64 726 391 70 336 831 
  NLSH 31 845 751 34 660 665 
  Helgeland 8 204 844 9 361 666 
  Prosjekter/Ad-Hoc 23 430 273 26 340 413 

  
Avskrivninger 
reinvesteringer 17 300 000 23 440 248 

  
Avskrivninger 
PLATTFORM 11 100 000 19 497 399 

  
Driftskostnader 
PLATTFORM 1 638 065 4 531 408 

  Totale inntekter 175 038 065 206 924 037 
Driftskostnader Lønn 93 500 000 99 090 827 
  Andre driftskostnader 47 200 000 55 673 023 

  
Avskrivninger 
reinvesteringer 19 300 000 25 031 380 

  
Avskrivninger 
PLATTFORM 11 100 000 19 497 399 

  
Driftskostnader 
PLATTFORM 1 638 065 4 531 408 

  Finanskostnader 2 300 000 3 100 000 
  Totale driftskostnader 175 038 065 206 924 037 

  
Behov for omstillingstiltak 
For å balansere budsjettet 2011 har Helse Nord IKT behov for å gjennomføre fire mindre 
omstillingstiltak. Disse er: 
 
Tiltak Forventet effekt Risiko Konsekvens/beskrivelse 
Prosjekt for 
gjennomgang av 
IKT kontrakter i 
regionene 

Kostnadsbesparelse 
på 1 mil NOK 

Moderat – Høy Det nedsettes en 
prosjektgruppe som skal 
gjennomgå alle eksterne 
kontrakter innen IKT 
området med mål om 
effektivisering 

Gjennomgang av 
hjemmekontor og 
mobiltelefonbruk 
HN IKT 

Kostnadsbesparelse 
0,5 mil NOK 

Moderat – høy Med mål om 
effektivisering skal det 
settes ned en 
arbeidsgruppe vurdere 
en mer kostnadseffektiv 
hjemmekontorløsning  
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Gjennomgang 
oppgaveportefølje 
BNS 

Kostnadsbesparelse 
0,9 mil NOK 

Høy Gjennom å omdisponere 
personellressurser i 
seksjon for 
brukernærservice skal 
den generelle 
effektiviteten i HN IKT 
øke 

Gjennomgang av 
faktureringsregime  

Økte ad hoc 
inntekter 1 mil NOK 

Moderat  

Sum 3,4 mil NOK   
 
Risiko 
Helse Nord IKT har gjort en vurdering av risikoen i budsjettet. Dette er basert på historiske 
hendelser og analyser av ytre rammebetingelser. 
 
Manglende betaling fra helseforetakene som følge av interne disponeringer i Helse Nord IKT. 
Sannsynlighet moderat – konsekvens moderat. 
 
Usikkerhet rundt omstillingskostnader 
I den krevende omstilling Helse Nord IKT er i, ligger det en generell risiko for at 
ressursplanleggingens gjensidige avhengighet slår ut, slik at det både er risiko for 
kostnadsøkning, inntektssvikt, kostnadsreduksjon og inntektsøkning. Dette har gjort budsjett 
2011 spesielt krevende, da HN IKT ikke har full forutsigbarhet for alle inntektene i 
budsjettinnspillet.  
Sannsynlighet høy – konsekvens moderat.  
 
Bortfall av vesentlige tjenester 
Sannsynlighet liten – konsekvens stor. 
 
Høyere pris og lønnsvekst enn budsjettert 
Helse Nord IKT har beregnet en nøktern pris og lønnsvekst.  
Sannsynlighet moderat – konsekvens liten 
 
Økte rentekostnader 
Sannsynlighet liten – konsekvens liten. 
 
Større behov for eksterne tjenester 
Vi legger i stor grad opp til å benytte interne ressurser i plattformprosjektet og i prosjekt 
anskaffelse av kliniske systemer. Dersom nøkkelpersonell ikke lengre vil kunne bidra, vil man 
måtte gå til innleie, noe som vil svekke både økonomien til prosjektet og HN IKT’s økonomi. 
Sannsynlighet moderat – konsekvens moderat. 
 
Endringer i avskrivningskostnadene 
Det er vanskelig å beregne avskrivningskostnadene eksakt, da utbetaling av investeringsplaner 
og prosjekter er vankelig å forutsi. Det er de faktiske avskrivningskostnadene som blir 
fakturert helseforetakene 
Sannsynlighet høy – konsekvens liten. 
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8. Prosjekter RHF 
Prosjektbudsjettet i RHF økes fra 2010. Det skyldes at det foreslås satt av 35 mill kroner for å 
gjennomføre prosjekter og tiltak for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen. Korrigert for 
dette er prosjektbudsjettet på samme nivå som i 2010. 
 
Flere eksisterende prosjekt med særskilt bevilgning videreføres: 
− Nordområdesatsning 
− Nasjonalt nødnett 
− Ulike IKT-prosjekter  
− Utvikle inntektsmodell 
− Verdibasert ledelse 
− Portalløsning (IKT) 
− EPJ/PAS-anskaffelse 
− EU-prosjekt i regi av NST 
− Nytt HR-system 
− Prosjektmetodikk 
− Risikostyring 
− Landvernplan 
− Folkehelse 
 
Nye prosjekter i 2011 
− Internasjonal helse 
− Traumeutdanning 
− RUS/DPS 
− Miljø og klima 
− Integrasjonsarkitektur 
 
9. Tjenestekjøp RHF 
Viktigste endringer fra 2010 
Budsjett for kjøp av rehabtjenester fra andre regioner og bruk av Modum Bad er flyttet til HF-
ene. Det forklarer realnedgangen for tjenestekjøp.  
 
Forskning 
Helse Nord får 62,1 mill kroner over statsbudsjettet for 2011 til forskning. Dette er en 
kombinasjon av 40 % basisfinansiering til forskning fordelt mellom RHF-ene og 60 % 
resultatbasert andel. Helse Nord øker sin relative andel av forskningstildelingen. Dette betyr 
en realøkning i forskningstilskottet på 1,5 mill kroner til neste år, fordi vi har økt andel 
publiseringspoeng for artikler og doktorgradspoeng for avlagte doktorgrad i våre helseforetak.  
Det innebærer at samlet forskningsbudsjett økes fra 96,2 mill kroner i år til 100,7 mill kroner i 
2011. I tillegg vil det i egen sak fremmes forslag om å øke budsjettet med ytterligere 4 mill 
kroner pr. år i tre år fremover. 
 
De fleste midlene fra Helse Nord tildeles via konkurranse, der forskningssøknadene er 
behandlet i vitenskapelige komiteer som innstiller til Helse Nord. 
 
Avtalespesialister 
Det er ikke foreslått endringer i antall private avtalespesialister. Eventuelle omdisponeringer 
innen antall hjemler foretas ved ledighet i henhold til plan for avtalespesialsiter. Vi har avtale 
med 89 avtalespesialister, ca. 63 årsverk.  
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Kjøp av helsetjenester fra private. 
Budsjett for kjøp fra private foreslås uendret fra 2010. For tiden står det udisponert ca 4 mill 
kroner som foreslås disponert til å redusere ventetider. 
 
Når det gjelder private institusjoner er det internt prioritert en økning fra 2010 til kjøp fra 
private spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner. Her gjennomføres en anskaffelsesprosess i år, 
hvor det er lagt økt vekt på at tilbudene skal være på spesialisthelsetjenestenivå. Volum innen 
ulike ytelser er endret i samsvar med blant annet utvikling i behandlingsmetoder og 
behovsvurderinger innen ulike fagfelt. Mens det i 2010 var lagt inn midler til økt kjøp fra 
private røntgeninstitutt som ikke ble valgt igangsatt, er disse midlene i 2011 omdisponert til 
rehabiliteringstjenester. 
 
Innen psykisk helsevern er det også en anskaffelsesprosess på gang høsten 2010. Her er 
rammen for kjøpet på om lag samme nivå som budsjett 2010. 

 
10. Investeringer 
I styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering ble det vedtatt å sette av 200 mill 
kroner til investeringer i RHF-et, inklusive Helse Nord IKT. 
 
Forslag til investeringsbudsjett 2011 tall i mill
Sykehusapotek Nord HF 1,0
Helseradionett 3,0
Helse Nord Styringsportal 4,9
GAT 2,4
Nytt HR system 15,0
Regionale IKT systemer 123,0
HN IKT 26,0
IKT utstyr RHF 1,0
Kvalitet/omstilling 10,0
Styrets disp 13,7
Sum 200,0  
 
Det pågår nå anskaffelsesprosesser for flere av regionale IKT-systemene. Investeringsvolumet 
vil være avhengig av de valg som tas. Det er derfor mulig at en må komme tilbake til styret og 
justere investeringsbudsjettet, når anskaffelsesprosessene er avsluttet.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF for 
2011. 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. november 2010    
Arkivnr.: 2010/906/110    Saksbeh/tlf: Asbjørn Elde, 75 51 29 27  Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012 

 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi Helse- og omsorgsdepartementet innspill til arbeidet med 
statsbudsjettet for 2012. 
 
Innspill fra Helse Nord har fokus på: 
- Behov for å få oversikt over føringer og krav knyttet til samhandlingsreformen tidlig, 

gjerne i form av stortingsmelding våren 2011 
- Sikre en forsvarlig finansiering ved overgang til mer kommunalt ansvar i helsetjenesten, 

og forutsigbare rammebetingelser for å gjennomføre kvalitetshevende omstillinger 
- Behov for økte ressurser til finansiering av nye og utvidede beredskapskrav på Svalbard 
- Finansiering av ny og endret virksomhet/funksjon/aktivitet  
- Kompetanseutvikling som følge av gjennomføring av samhandlingsreformen  
- Nordområdekomponent i inntektsfordeling 
 
Bakgrunn 
I henhold til Oppdragsdokumentet for 2010 skal de regionale helseforetakene gi innspill til 
statsbudsjettet for 2012 innen 15. desember 2010. 
 
Helseforetakene i regionen er bedt om å komme med innspill til Helse Nord RHF i forkant av 
denne behandlingen. Ingen foretak har fremmet innspill innen fristen. 
 
Vurdering 
2012 blir et utfordrende budsjettår med betydelige endringer i oppgaver og aktivitet etter 
innføring av samhandlingsreformen.  
 
Spesialisthelsetjenesten utfører viktige samfunnsomgaver som er gjenstand for stor 
oppmerksomhet fra mange interessenter. Omstillinger i spesialisthelsetjenesten er krevende, 
fordi virksomheten skal være fullt operativ i omstillingsfasen.  
 
Gjennomføring av samhandlingsreformen vil kreve betydelig kompetanseutvikling på alle 
nivåer. Helseforetakene må både tilpasse seg at kommunesektoren skal overta deler av 
oppgavene og samtidig kunne ta et ansvar for disse oppgavene i den grad de kommunale 
tjenestene ikke klarer å overta oppgavene i det tempoet som er forutsatt. 
 
Nordområdesatsningen i form av økt aktivitet i havområdene, åpning av grensen mot 
Russland og mulig utvidet beredskapsansvar, vil stille nye krav til spesialisthelsetjenesten i 
nord. Særlig vil dette berøre Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s 
tilbud på Svalbard som er i endring. Endret organisering og økt vaktberedskap ved 
helsetjenesten på Svalbard vil gi økte kostnader for Helse Nord.  
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Sykehusene i Finnmark har behov for fornyelse og utvikling både ut fra dagens 
bygningsmessige tilstand, men også ut fra de endringer vi ser kommer i nord.  

Investeringsplanen til Helse Nord ble oppdatert og justert i juni 2010. Ut fra de vurderinger og 
analyser som ble gjennomført i den forbindelse, vil Helse Nord tidligst kunne starte bygging 
av nye sykehus i Finnmark i 2017. For å kunne fremskynde oppstarten av nybygging i 
Finnmark er vi avhenging av et statlig investeringstilskudd på 600 mill kroner pr. sykehus.  
 
De adm. direktørene i de regionale helseforetakene vil drøfte felles innspill til statsbudsjettet i 
sitt møte, den 22. november 2010. Det kan bety at adm. direktør vil komme med ytterligere 
innspill under styrebehandlingen av denne saken. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret ber om at rammer og krav til gjennomføring av samhandlingsreformen 

konkretiseres og kommuniseres så tidlig som mulig, gjerne i form av en stortingsmelding 
våren 2011. 

2. Styret mener Helse Nord har en del spesielle forhold som bør vurderes særskilt. Det vises 
her til de strukturelle utfordringene regionen kan møte ved gjennomføring av 
samhandlingsreformen og konsekvensene av økt aktivitet i nordområdene. Departementet 
bes om å vurdere hvordan strukturkostnader kan håndteres i inntektsfordelingen. 

3. For å kunne oppdatere og fornye sykehusene i Finnmark ber styret om et 
investeringstilskudd på 600 mill kroner pr. sykehus. 

 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. november 2010   
Arkivnr.: 2010/66/110    Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21  Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 121-2010 Justering av økonomiske rammer  

budsjett 2010 – nr. 3 
 
 
Formål/sammendrag 
Tydelige og presise rammebetingelser er en forutsetning for god økonomistyring. Det er 
behov for å justere rammene til helseforetakene på bakgrunn av: 
• Oppfølging av styrets vedtak i styresak 95-2010 vedrørende tiltak for økt kvalitet i 

pasientbehandlingen 
• Økt behandling av sykelig overvekt 
• Tildeling av midler fra Helse Nord RHF 
 
Oppfølging av styrets vedtak 
I styresak 95-2010 vedtok styret: Styret bevilger umiddelbart inntil 30 mill. kroner for tiltak 
som bidrar til å redusere ventelistekøene, få bort fristbrudd, øke pasientsikkerheten og heve 
kvaliteten i Helse Nord. Adm. direktør forvalter midlene og rapporterer tilbake til styret om 
bruken innen 14. desember 2010 
 
Alle helseforetak og Helse Nord RHF har søkt om midler til tiltak, til sammen ca. 40 mill 
kroner. De fleste søknader er vurdert å være i henhold til kriteriene. Det er bare 
Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF som er kommet i gang med tiltakene i 2010. 
Hovedtyngden av tiltakene vil bli gjennomført i 2011.  
 
Oversikten i saken er adm. direktørs fordeling mellom helseforetakene basert på de 
foreliggende søknadene. Det vil bli gjennomført en grundigere gjennomgang av forslagene til 
tiltak i de enkelte helseforetak, som vil bli fulgt opp og presentert i egen styresak etter nyttår. 
 
Det foreslås slik fordeling av midlene: 
 
          2010  2011 
Helse Nord RHF 
Dokumentstyring/meldingsfunksjon       2,0  
   
Brukerundersøkelse, datakvalitet psykisk helse, IKT/infosikkerhet    1,4 
 
Sykehusapotek Nord HF 
Anskaffelse cytodose          2,4 
 
Helse Finnmark HF 
Ventetider, pilot transport psykiatri, rutiner       2,6 
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UNN 
Rutiner, prosedyrer, ventetider, dokumentasjon m.m.     6,5 
Diagnostisk utstyr (kreft-med.genetikk)       5,5 
 
Nordlandssykehuset HF 
Ventelister, epikristetid       3,0  3,0 
 
Helgelandssykehuset HF 
Div. ventetider, pasientforløp, sikkerhet       2,6 
 
Sum          5,0  24,0 
            
Helse Nord RHF har satt i gang et arbeid for å skaffe frem løpende oppdatert oversikt over 
status og utvikling i fristbrudd. Dette er en investering som skjer i regi av RHF. 
 
Nordlandssykehuset HF har startet opp gjennomgang og opprydding i ventelister og satt i verk 
tiltak for å oppfylle kravene til epikrisetider. 
   
Forslag til endringer i rammer 
Økt behandling av personer med sykelig overvekt 
Høsten 2009 ble utredningskapasiteten for pasienter med sykelig overvekt økt, noe som 
resulterte i at mange flere pasienter fikk rett til nødvendig helsehjelp. Behandlingskapasiteten 
på Nordlandssykehuset HF ble ikke økt tilsvarende, noe som har medført at mange pasienter 
har fått behandling utenfor regionen. Det foreslås derfor å bevilge 4 mill kroner hver til 
Helglandssykehuset HF og Helse Finnmark HF til delvis finansiering av denne økningen. 
 
Forskning 
For å legge til rette for økt forskningsaktivitet de nærmeste årene, foreslås det å øke 
egenfinansieringen av årets forskning med 12 mill kroner. Tilsvarende ubrukte statlige 
tilskudd kan dermed benyttes senere. 
 
Disse bevilgningene foreslås finansiert ved å disponere besparelser og merinntekter i RHF -
budsjettet. 

Orientering om vedtak fattet av RHF-administrasjonen 

Curve løsning.  
Det er bevilget kr 800 000 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å gjennomføre 
forprosjekt for vurdering av elektronisk curveløsning for Helse Nord. kr 100 000 foreslås 
bevilget i 2010, mens resten bevilges i 2011. 
 
Overvekt og fedme blant barn 
Det er bevilget kr 100 000 til Helse Finnmark HF til gjennomføring av kompetanseutvikling i 
samarbeid med kommunene i Finnmark. 
 
Barn som pårørende 
Det er bevilget kr 100 000 til Nordlandssykehuset HF til utvikling av informasjonstiltak og 
evaluering av brukererfaring i prosjektet ”Barn som pårørende”. 
 
Fagnettverk ortopedi 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles kr 60 000 til fagnettverk ortopedi. 
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Fagseminar AMK operatører 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles kr 34 500 til fagseminar for AMK-operatører. 
 
Fagnettverk kliniske ernæringsfysiologer 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF bevilges kr 6 300 til gjennomføring av 
fagnettverksmøte. 
 
Regionalt fagnettverk for alternativ og supplerende kommunikasjon 
Helse Finnmark HF tildeles kr 18 800 til fagnettverk for alternativ og supplerende 
kommunikasjon. 
 
Fagnettverk for ME/CFS 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles kr 14 500 til fagnettverk for ME. 
 
Barentssamarbeid helse – prosjekt hjerneslag behandling 
Nordlandssykehuset HF tildeles kr 100 000 til gjennomføring av slagkonferanse i Arkangelsk. 
 
Disse bevilgningene er finansiert i RHF-budsjettet for 2010. 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar den fordelingen av midler til heving av kvaliteten i foretaksgruppen som adm. 

direktør har foretatt som beskrevet i saksfremlegget til orientering, jf. styresak 95-2010 – 
vedtakets punkt 3.  

 
2. Styret bevilger 4 mill kroner til Helse Finnmark HF og til Helgelandssykehuset HF til økt 

behandling for pasienter med sykelig overvekt. 
 

3. Styret bevilger 12 mill kroner til finansiering av forskningsaktivitet i 2010.  
 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. november 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 00  Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 122-2010 Økonomirapport nr. 10-2010 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 24. november 2010   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 123-2010 Rapport om miljøsertifisering av  
    helseforetakene i Norge 
 
 
Oppsummering 
Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet har vurdert innføring av miljøledelse og 
miljøsertifisering av norske helseforetak. I rapport datert april 2010 blir det tilrådd at alle 
helseforetakene implementerer standardiserte miljøstyringssystemer, og at det blir satt mål om 
at helseforetakene blir miljøsertifiserte innen utgangen av 2014. 
 
Prosjektet vil utarbeide en detaljert gjennomføringsplan som også vil omtale mer detaljert 
organisering av et samlet gjennomføringsprosjekt, blant annet med oppstart av piloter. 
Gjennomføringsplanen vil bli innarbeidet som del av sluttrapporten fra prosjektet. 
Sluttrapporten vil foreligge i desember 2010.  
 
Fakta 
Helse- og omsorgsdepartementet ba i føretaksmøtet i januar 2009 om at de regionale 
helseforetakene i samarbeid skulle gjøre en vurdering av om helseforetakene i landet bør bli 
miljøsertifiserte. Frist for levering av rapport ble satt til 1. juni 2010. På bakgrunn av 
forespørsel fra Helse Vest RHF har Helse- og omsorgsdepartementet forlenget fristen til 1. 
oktober 2010. Begrunnelsen for å be om forlenget frist var at de regionale helseforetakene 
ønsket å forelegge rapporten for helseforetakene til uttalelse, før den ble oversendt 
departementet.  
 
Arbeidet med vurdering av miljøsertifisering har siden våren 2009 blitt organisert som et 
delprosjekt under det nasjonale miljø- og klimaprosjektet. Dette er et samarbeidsprosjekt som 
er etablert på tvers av regionene, og som har i oppgave å arbeide med miljø- og klimatiltak i 
spesialisthelsetjenesten generelt. Prosjektet er ledet av Helse Vest RHF og er organisert med 
AD-møte (adm. direktører i RHF-ene) som styringsgruppe.  
 
Styringsgruppen behandlet endelig rapport i møte, den 27. september 2010. Med bakgrunn i 
tidsfristen som ble satt for avlevering av rapporten og ønske om å forankre arbeidet i 
helseforetakene, har det ikke vært mulig å rekke styrebehandling av saken før fristen for 
oversending til departementet. I oversendelsesbrevet til departementet, den 30. september 
2010 er det derfor tatt forbehold med hensyn til resultatet av behandlingen av saken i de 
regionale styrene. Det blir fremmet likelydende sak i alle de fire RHF-styrene, og det er 
opplyst til departementet at vedtakene vil bli ettersendt.   
 
Kommentar  
Spesialisthelsetjenesten har gjennom sin virksomhet betydelig innvirkning på det ytre miljø. 
Det er i dag en klar forventning om at spesialisthelsetjenesten tar samfunnsansvar og setter 
inn tiltak som på en effektiv måte reduserer miljøpåvirkningen. Den kartleggingen som ble 
gjennomført i regi av de regionale helseforetakene i 2008, viste at tiltakene som 
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helseforetakene hittil har gjort, bare har gitt moderat effekt, og at det nå er behov for en mer 
helhetlig og samordnet innsats. 
 
Oppdraget for prosjektgruppen har vært å vurdere miljøsertifisering som virkemiddel for en 
vellykket implementering av miljøledelse. Miljøsertifisering er et virkemiddel som i stadig 
større utstrekning blir brukt i både private og offentlige bedrifter nasjonalt og internasjonalt, 
og prosjektgruppen har som del av sitt arbeid blant annet hentet inn erfaringer fra sertifiserte 
helseforetak/sykehus i Norge og Sverige. Erfaringene er entydig gode. I rapporten blir det 
framhevet at bevisst satsing på miljøledelse og sertifisering har flere positive effekter som 
styrket omdømme og reduserte driftskostnader over tid. Videre blir det trukket frem at det er 
motiverende for de ansatte at sertifisering sikrer revisjoner gjennomført av en ekstern 
tredjepart. På den måten blir miljø og miljøledelse satt tydelig på dagsorden, og en får et mer 
forpliktende forhold til dette arbeidet. 
 
Rapporten er delt inn i tre hoveddeler. Del 1 inneholder nødvendig bakgrunnsinformasjon 
samt en kort generell omtale av miljøledelse og miljøstandarder. I tillegg blir det gjort rede for 
erfaringer fra norske og svenske sykehus.  
 
I del 2 blir det fokusert på fordeler ved innføring av miljøledelse og fordeler med sertifisering. 
Dessuten blir det gitt en omtale av økonomiske konsekvenser og organisering samt viktige 
forutsetninger for å kunne lykkes.  
 
Avslutningsvis i del 3 kommer prosjektgruppens oppsummering og anbefalinger.  
 
I rapporten blir det anbefalt at alle helseforetak implementerer standardiserte 
miljøstyringssystemer, og at det blir satt mål om at helseforetakene blir miljøsertifiserte innen 
utgangen av 2014. En slik storstilt gjennomføring av felles tiltak for alle helseforetak vil 
representere et positivt løft både i forhold til de ansatte, men også i forhold til omverdenen. 
Spesialisthelsetjenesten vil på denne måten vise vilje og styrke til å gjennomføre tiltak som 
kan dokumentere en bedre miljøprestasjon og god helseforebygging.  
 
Styringsgruppen har gitt sin tilslutning til dette. Høringsuttalene fra helseforetakene gir også i 
all hovedsak uttrykk for en positiv innstilling til gjennomføring av en slik 
sertifiseringsprosess. Flere av helseforetakene understreker likevel at tidsfristen som blir satt 
for gjennomføring av sertifiseringsprosessen må være realistisk og ta rimelig hensyn til lokale 
forhold. Styringsgruppen har i sin avsluttende behandling av rapporten holdt fast ved 
målsettingen om sertifisering innen utgangen av 2014, men likevel slik at hver region må stå 
fritt til å legge en realistisk gjennomførings- og handlingsplan.  
 
Som vedlegg til rapporten følger en grov skisse som viser hvordan prosjektgruppen ser for seg 
at miljøstyring og sertifisering av helseforetakene kan gjennomføres innen utgangen av 2014.  
 
Styringsgruppen har bedt om at prosjektet utarbeider et mer detaljert utkast til 
gjennomføringsplan som også vil omtale den nærmere organisering av 
gjennomføringsprosjektet, blant annet med oppstart av piloter. Gjennomføringsplanen vil bli 
innarbeidet som del av sluttrapporten fra hovedprosjektet. Sluttrapporten vil foreligge i 
desember 2010. 
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Når det gjelder økonomiske konsekvenser knyttet til miljøsertifisering, har vi i Norge ikke 
annen erfaring å bygge på innenfor spesialisthelsetjenesten enn de tre 
sykehusene/helseforetakene som helt eller delvis er sertifiserte. Tall fra disse virksomhetene 
viser at det ikke er veldig store kostnader knyttet til selve sertifiseringen. Grovt sett kan en 
påregne at kostnadene knyttet til selve sertifiseringen vil bli på om lag kr. 100,- pr. ansatt i 
årlige utgifter. Dersom alle helseforetakene i landet blir miljøsertifisert, vil dette samlet 
representere ca. 12 mill kroner årlig (120 000 ansatte). En legger til grunn at kostnadene kan 
bli redusert, dersom alle helseforetakene går sammen om en koordinert prosess.  
  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret slutter seg til anbefalingene i rapporten ”Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering 
av spesialisthelsetjenesten”. 
 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten,  
  rapport datert april 2010 fra prosjektgruppa Miljø- og klimatiltak i  
  spesialisthelsetjenesten 
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Del 1. Bakgrunn, miljøledelse og miljøstandarder, erfaringer 
 

1. Bakgrunn 
Helseforetakene ble i 2005 pålagt å implementere Grønn stat som er et enkelt 
miljøledelsessystem. Kartleggingen av miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten som ble 
gjennomført i 2008, viste at implementering av Grønn stat var mangelfull ved de fleste 
helseforetakene. Lav etterspørsel og oppfølging er en vesentlig grunn til at implementering av 
Grønn stat i helseforetakene ikke har vært noen suksess.  

I foretaksprotokollene til de regionale helseforetakene for 2009 pkt. 6.1. om oppfølging av 
miljøpolitikken uttales følgende i fjerde kulepunkt: 
Foretaksmøtet bad om at de regionale helseforetakene i samarbeid vurderer hvorvidt 

helseforetakene bør miljøsertifiseres. Rapport med vurderinger og anbefalinger oversendes 

Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. juni 2010. 

 

For øvrig inneholder punkt 6.1. i foretaksprotokollene om miljøpolitikken et punkt hvor de 
regionale helseforetakene blir bedt om å videreføre arbeidet med å nå de nasjonale miljø- og 
klimamålene med utgangspunkt i anbefalingene som ligger i rapporten som ble levert til 
Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober 2008. Dette arbeidet skal ifølge 
foretaksprotokollene organiseres som et samarbeidsprosjekt mellom de regionale 
helseforetakene. Arbeidet med spørsmålet om miljøsertifisering er lagt inn som del av 
mandatet til dette prosjektet.  
 
Samarbeidsprosjektet er organisert med RHF/AD- møtet som styringsgruppe og en 
prosjektgruppe som består av representanter fra hvert av de regionale helseforetakene, noen 
utvalgte helseforetak, samt representanter for tillitsvalgte og vernetjenesten. Prosjektgruppen 
ledes av Helse Vest RHF.  
 
Miljøledelse og miljøsertifisering må sees i sammenheng. Foreliggende rapport vedrørende 
disse temaene er en delleveranse fra samarbeidsprosjektet. 
 
Som del av oppgavene til samarbeidsprosjektet, har det blitt opprettet et nasjonalt miljø- og 
klimaforum. Dette forumet ble opprettet våren 2009 og har fungert som referansegruppe i 
arbeidet med denne rapporten.  
 

2. Innledning 
Norge står foran store utfordringer når det gjelder å redusere utslipp av miljø og 
helseskadelige stoffer og klimagasser. Norge har målsetning om å redusere 
klimagassutslippene med 30 % i forhold til1990- nivået innen 2020 og norske bedrifter og 
organisasjoner må ta sin del av denne reduksjonen hvis dette målet skal kunne nås.  

Samlet setter spesialisthelsetjenesten et stort ”miljøfotspor”. Det samlede energiforbruket var i 
2008 ca. 1600GwH, noe som tilsvarer 75.000 husstander. Samlet avfallsmengde i 2008 var 
35.000 tonn.  I tillegg medfører virksomheten betydelig transport av ansatte, pasienter, 
pårørende og leverandører av varer og tjenester.  
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Hvis helseforetakene skal ivareta sitt samfunnsansvar og redusere sin miljøbelastning, må 
man gripe fatt i tiltak med beviselig effekt og på den måten redusere negativ påvirkning på 
folkehelsen. Dette er et viktig moment for spesialisthelsetjenesten som har som oppgave å 
forebygge helseskade, lindre sykdom og gjøre folk friske.  
 
Oppdraget for denne delen av prosjektet har vært å vurdere miljøsertifisering som virkemiddel 
for at implementering av miljøledelse blir vellykket og at spesialisthelsetjenesten dermed 
oppfyller sitt samfunnsansvar. Miljøsertifisering er et virkemiddel som i stadig større 
utstrekning blir brukt i både private og offentlige bedrifter internasjonalt. Prosjektgruppen har 
innhentet erfaring fra sertifiserte helseforetak i Norge og Sverige. Dessuten har gruppen 
arrangert seminar i regi av Miljø- og klimaforum i spesialisthelsetjenesten. Der ble det hentet 
inn ekstern ekspertise på temaer som miljøledelse og sertifisering og forumet har fått debattert 
temaet godt. Dette har medvirket til å danne grunnlaget for konklusjon og anbefaling i denne 
rapporten.  
  

3. Miljøledelse  
Miljøledelse innebærer at virksomheten styrer hvordan aktivitetene, produktene og tjenestene 
påvirker det ytre miljø og at det er samsvar mellom den vedtatte miljøpolitikken og de 
miljømål som de har satt.  
 
Et eksempel på miljøledelse er først å skaffe en oversikt over hvordan organisasjonen påvirker 
det ytre miljø ved å gjennomføre kartlegging av miljøaspektene, det vil si hvilke faktorer i 
driften som påvirker miljøet negativt. Det betyr at en kartlegger alt som kommer inn til 
bedriften som energi, leveranser, transport av personer og vannforbruk. Deretter kartlegges 
utslipp som skjer i forbindelse med selve driften og det som slippes ut til jord, luft, vann som 
avfall, kloakk, utslipp fra forbrenning m.m.  

Miljøaspektene vektes etter hvor stor påvirkning de har på miljøet, og det lages en oversikt 
over de viktigste påvirkningsfaktorene som organisasjonen vil ha en forbedring på de 
kommende tre årene.  

Virksomheten lager på bakgrunn av kartleggingen en overordnet miljøpolitikk som viser i 
hvilken retning en ønsker å gå når det gjelder ytre miljø. Ut fra de viktigste miljøaspektene og 
miljøpolitikken settes det opp overordnede miljømål. En handlingsplan med delmål for å 
oppnå målene utarbeides. 

For å redusere påvirkning på ytre miljø etableres det rutiner innen avfallshåndtering, 
kjemikaliehåndtering, miljøkriterier ved innkjøp, ENØK osv. Det lages også 
beredskapsrutiner for uhell som måtte oppstå slik at det tas hensyn til ytre miljø. 

Avvikshåndtering er viktig i miljøledelse. Det er av stor betydning at avvik rapporteres og 
følges opp for å hindre at nye avvik skal oppstå. 

Revisjon av miljøledelsessystemet må gjennomføres hvis en skal ha en kontinuerlig 
forbedring. I løpet av en tre års periode skal man kunne ha gjennomgått alle sider av driften i 
organisasjonen. 
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4. Miljøstandarder  
 
ISO 14001 
ISO 14000-serien er en internasjonal standard for miljøstyring. Den har mange likhetstrekk 
med kvalitetsstandarden ISO 9000-serien og er bygget opp etter de samme prinsippene. En 
rekke bedrifter og organisasjoner verden over har implementert miljøledelse og blitt sertifisert 
etter 14001 standarden.  

Noe av hensikten med miljøstandarden er at standardisering av miljøstyringssystem skal 
kunne aksepteres på tvers av landegrenser og godtas som et bevis på organisasjonens 
miljøprofil. ISO 14001 er en standard som er gjenstand for tredjeparts sertifisering, de andre 
standardene i 14000 serien er kun retningslinjer. Omfanget til ISO 14001 beskrives på 
følgende måte: Denne standarden spesifiserer krav til miljøstyringssystem for å gjøre det 

mulig for en organisasjon å formulere en politikk og et mål som tar hensyn til lovbestemte 

krav og informasjon om betydelige miljøpåvirkninger. Det gjelder for miljøaspekter som en 

organisasjon kan styre og som det kan forventes at organisasjonen har innvirkning på. 

Standarden som sådan spesifiserer ikke bestemte kriterier for miljøprestasjon. 

Grønn Stat 
Alle statlige virksomheter er pålagt å implementere Grønn stat. Dette er en enkel miljøledelse 
som fokuserer på avfall, innkjøp, energi og transport. Det er ikke satt spesielle krav til 
miljøprestasjon, men det er utarbeidet fire indikatorer som det skal rapporteres på. Det er ikke 
mulig å bli sertifisert etter Grønn stat.  

 

5. Erfaringer fra norske sykehus  
I alt tre norske sykehus har erfaring med miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden. 

Dette er:  

- St. Olavs Hospital HF ved avdeling for allmenn teknikk 
- Helse Bergen HF ved drift/teknisk divisjon 
- Sykehuset Innlandet HF ved divisjon Kongsvinger sykehus. Her er hele sykehuset 

unntagen psykiatrisk divisjon sertifisert.  
 
Ved disse sykehusene har miljøvennlig drift vært på dagsorden i mange år. Ved St. Olavs 
Hospital og Kongsvinger sykehus har miljøsertifisering kommet som et supplement til 
kvalitetssertifisering etter ISO 9001- standarden. Erfaring viser at om en er sertifisert etter 
ISO 9001, er mye på plass for 14001- standarden og det kreves ikke så mye ekstra arbeid for å 
bli miljøsertifisert. Ved Kongsvinger sykehus og St. Olavs Hospital gjør de felles revisjon for 
9001 og 14001.  Dette reduserer utgifter til miljøsertifisering.  

Det har for alle de tre sykehusene vært noen utfordringer med implementering av miljøledelse 
og sertifisering. Den største utfordringen har vært å endre holdningene til de ansatte. Det er 
ofte små forandringer i måten å utføre arbeidet på som kan få store positive effekter på 
bedriftens forhold til ytre miljø.  

Ved alle de tre sykehusene har en viktig suksessfaktor vært at miljøledelse har vært forankret i 
ledelsen. Engasjerte ledere er en viktig forutsetning for at dette skal lykkes. Miljøledelse må 
være på dagsorden og bli etterspurt av øverste ledelse.  
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Ekstern revisor 
Alle de tre sykehusene er av den oppfatning at det er tvilsomt om de hadde klart å nå de 
resultatene de har gjort uten en ekstern revisor. Den eksterne revisjonen fører også til at en får 
fokus på nye sider ved miljøarbeidet. Dette medfører at prestasjonen kan øke ytterligere. 

Fra St. Olavs Hospital opplyses det at miljøsertifiseringen har hevet divisjonens omdømme på 
sykehuset. Divisjonen har fått et kvalitets og miljøstempel som utelukkende har positiv effekt. 
Divisjonen blir sett på som mer profesjonell enn tidligere. 

Det er også en erfaring at man får enklere dialog med myndighetene når virksomheten er 
sertifisert (eksempelvis DSB og SFT). 

I Helse Bergen fremheves det at implementering av miljøstyringssystem og fokus på miljø har 
ført til at en har fått fokus på å redusere restavfallsmengde, energiforbruket og antall flyreiser. 
Dette fører til reduserte kostnader. Det framheves at tredjeparts sertifisering har vært viktig 
for å nå disse målene.  

 

6. Erfaringer fra Sverige 
I Sverige har en i lengre tid arbeidet systematisk med miljøarbeid ved sykehusene. 
Miljøledelse er implementert i utstrakt grad og det er etter hvert blitt mer vanlig at sykehus er 
miljøsertifisert enn at de ikke er det. De store sykehusene som Karolinska i Stockholm og 
Lunds universitetsykehus er miljøsertifisert. Erfaringene med miljøledelse og 
miljøsertifisering derfra er gode. Hvis man klarer å implementere systemet godt så får en igjen 
fornøyde medarbeidere med stort engasjement for dette arbeidet.  
 
Positive effekter 
Det rapporteres også herfra at man har fått økonomiske gevinster ved redusert energiforbruk 
og mindre utgifter til avfallshåndtering. Satsning på miljøvennlig transport og bruk av 
video/telefonkonferanser har gitt mindre utgifter til transport.  

En annen positiv effekt som nevnes er at man til enhver tid har oversikt over gjeldende lov- 
og regelverk og myndighetskrav på området og kan tilpasse seg nye og endrete krav i rimelig 
tid og forbygge miljøovertredelser og negativt fokus på omdømmekritiske områder. 

 
Politisk vedtak 
Noe av suksessen i Skåne og Stockholm ved implementeringen av miljøledelse, mener man 
har å gjøre med at det ble gjort politiske vedtak på at sykehusene skal miljøsertifiseres. Dette 
forplikter sykehusene til å følge opp arbeidet med miljøledelse.  

Sertifisering også i Sverige 
De svenske sykehusene oppgir at en ved tredjeparts sertifisering holder fokuset på 
miljøarbeidet oppe og en oppnår en kontinuerlig forbedring av arbeidet. Selve sertifikatet 
betyr at organisasjonen er en seriøs aktør som tar på alvor miljø og klimaproblematikken.  
Som helsevirksomheter er de opptatt av at et godt ytre miljø er en forutsetning for god helse 
for befolkningen og sykehuset i Lund er for eksempel veldig tydelige på at de vil gjøre sitt til 
at miljøet ikke forringes for befolkningen, med andre ord fremme helseforebygging. 
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Del 2. Fordeler, økonomiske konsekvenser og 
forutsetninger for å lykkes 
 

1. Fordeler ved innføring av miljøledelse. 
I virksomheter i Norge er det i dag et alminnelig ønske om å utvise samfunnsansvar og bidra 
til en bærekraftig utvikling ved å belaste det ytre miljøet minst mulig. Moderne virksomheter 
ønsker å gjøre dette på en styrt og dokumentert måte og innfører derfor miljøledelse. Når 
miljøledelse er etablert og kan dokumenteres, blir dette benyttet aktivt i profileringen av 
virksomheten utad, for eksempel i presentasjoner av virksomhetens etikk og verdigrunnlag, 
årsrapport og i kommunikasjonen for øvrig mot eksterne aktører. Virksomheter som har 
oppnådd et godt omdømme på miljøsiden gir også inntrykk av å stå for kvalitet i en videre 
sammenheng og dette har en tillitskapende virkning i forhold til kunder og brukere.  
 
Omdømme 
Virksomheter som ikke har innført miljøledelse og ikke kan dokumentere styringssystem og 
resultater på miljøområdet, er mer utsatt for negativt mediefokus, for eksempel i forbindelse 
med miljøuhell som oppstår eller ved at media retter søkelyset mot dårlig miljøprestasjon 
generelt i virksomheten. Slike oppslag i media er egnet til å svekke omdømmet til 
virksomheten.  Virksomheter som etablerer miljøledelse reduserer risikoen for at uhell oppstår 
og dermed også risikoen for å påføre omgivelsene forurensing med påfølgende tap av 
omdømme. Dersom uhell og skade på miljøet likevel oppstår, kan virksomheter som har 
etablert miljøledelse dokumentere at de har styringssystem som også omfatter miljøområdet. 
Da er man bedre rustet til å møte mediefokuset på en konstruktiv måte.  

Redusere kostnader 
I dag satser virksomheter på miljøledelse også ut i fra et ønske om å redusere kostnader. 
Kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonene, som for eksempel utstrakt grad av 
kildesortering og gjenvinning, sparer ikke bare miljøet, men medfører også reduserte 
kostnader til avfallsbehandling og levering av avfall. Restavfall er dyrt å levere og en 
reduksjon i denne fraksjonen gir reduserte kostnader. 

Satsing på reduksjon i energiforbruket og satsing på fornybare energikilder vil i tillegg til 
miljøgevinst også gi en økonomisk gevinst. Det samme er tilfelle på innkjøpssiden. Ved å 
anskaffe mer holdbare produkter, riktig mengde og produkter uten farlige egenskaper når de 
skal håndteres som avfall, oppnås både miljøgevinst og økonomisk gevinst. 
 
På transportsiden vil satsing på videokonferanser og telefonkonferanser som erstatning for 
reiser medføre økonomiske besparelser i tillegg til reduksjonen av miljøbelastningen. 
 
Innføring av miljøledelse skal ikke innebære en administrativ ekstrabelastning ved at nok et 
system må håndteres i tillegg til de øvrige ledelsessystemer ved virksomheten. 
Miljøstyringssystemet er tilrettelagt for å integreres i de eksisterende ledelsessystemer. Dette 
gir ledelsen en bedre kommunikasjon med andre interessenter i miljøspørsmål, både internt i 
virksomheten og mot andre helseforetak og i forhold til eksterne aktører som myndigheter og 
avtaleparter, fordi man har et dokumentert datagrunnlag på miljøområdet. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 24. november 2010 side 83



 8 

2. Fordeler forbundet med sertifisering av miljøstyringssystemet. 
Sertifisering av miljøstyringssystemet innebærer at det blir gjennomført en tredjeparts 
revisjon av systemet. En ekstern part gjennomgår systemet og setter fokus på forhold som må 
forbedres for å oppnå sertifisering. Det blir også pekt på andre forbedringer som kan gjøres 
for å høyne miljøprestasjonen ytterligere. Alle de tre sykehusene i Norge som i dag er 
miljøsertifiserte samt erfaringene prosjektgruppen innhentet i Sverige fremhever at 
sertifisering av miljøstyringssystemet og tredjeparts revisjon har vært helt avgjørende for en 
vellykket implementering av miljøledelse. 
 
På systemsiden bør også nevnes at sertifisering innebærer at virksomheten til enhver tid er 
oppdatert på- og har en samlet oversikt over gjeldende lov- og forskriftskrav på miljøområdet 
og de endringer som kommer. På den måten kan man ligge i forkant i arbeidet med å tilpasse 
seg nye regelkrav. Sertifisering av miljøstyringssystemet kan ha en oppdragende effekt i 
forhold til andre systemer som virksomheten benytter. I så måte kan sertifisering av ett system 
bidra til at det blir økt fokus på og sammenligning mot andre system med påfølgende 
kvalitetsløft for disse. Videre kan nevnes at forenkling kan være en slik oppdragende effekt av 
sertifiseringen. Jevnlige revisjoner av systemet gjennomført av ekstern tredjepart og 
påfølgende oppgradering, resulterer i at det er fokus på  hva som er relevante og nødvendige 
rutiner i systemet. Dette har utvilsomt en oppdragende effekt på systemsiden utover det 
systemet som er gjenstand for sertifisering. 
 
På systemsiden bør også fremheves at en konsekvens av den kvalitetssikringen av systemet 
som følger av sertifiseringen, er at systemet åpner for økt sporbarhet både i form av revisjoner 
og gjennom behandling av avvik.    
 
Ekstern revisor 
Det framstår som klart motiverende for virksomhetens ansatte at revisjoner blir gjennomført 
av en ekstern tredjepart. På denne måten blir miljø og miljøledelse satt på dagsorden på en 
tydeligere og mer obligatorisk måte og medarbeiderne er forberedt på at styringssystemet blir 
gjennomgått og kritisk vurdert av en uavhengig instans. Selve sertifikatet er et synlig bevis på 
at virksomheten tar på alvor sitt samfunnsansvar med å redusere påvirkningen på det ytre 
miljøet og at den har fokus på kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen.  

Ressurser 
Helseforetakene ble pålagt å etablere miljøledelse (Grønn Stat) allerede i 2005, men 
kartleggingen fra 2008 viser at det ikke er mange helseforetak som har lykkes med dette. Det 
bør nå være en prioritert oppgave å få styringssystemene for miljøledelse på plass. Den totale 
arbeidssituasjonen ved helseforetakene er imidlertid slik at det er vanskelig å frigjøre den 
lederkapasitet som er nødvendig for å etablere miljøledelse. Om man velger å sertifisere 
styringssystemet vil det føre til en styrt prosess mot rapporteringsmål. Lederressursene og 
lederengasjementet i virksomheten, som er en kritisk faktor for å lykkes, kan da styres inn mot 
utvalgte områder hvor lederfokus er en nøkkelfaktor. 

Sertifisering av miljøstyringssystemene ved norske helseforetak innebærer at det skal 
gjennomføres en likeartet prosess for hele spesialisthelsetjenesten. Dette kan medføre 
forenklinger og rasjonalisering i form av fellessamlinger, erfaringsoverføring, bruk av felles 
kompetansepersonell og felles faggrupper, metodeutvikling på tvers m.v. Utfordringen blir å 
organisere dette arbeidet på en god måte på tvers av helseforetakene i landet. Dette forutsetter 
etter prosjektgruppens vurdering at man også i denne fasen har en nasjonal prosjektgruppe 
som organiserer dette.   
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3. Økonomiske konsekvenser forbundet med miljøsertifisering 
Tall fra de tre sykehusene som er sertifisert i dag viser at det ikke er de veldig store 
kostnadene forbundet med selve sertifiseringen. Sertifiseringsselskapene som det finnes flere 
av i Norge varierer noe i pris men gjennomsnittlig koster det rundt 100 kroner per ansatt per 
år.  
 
Helse Bergen 
Utgifter til sertifisering og årlig oppfølging beløper seg til ca. 70 000 kroner for divisjonen 
som er sertifisert (800 ansatte). I tillegg ca. et årsverk som rådgiver i implementeringstiden. 
Det er vanskelig foreløpig å estimere hvor mye miljøkoordinatorene ved samtlige avdelinger 
har brukt av tid, men antagelig vil 1-5% av arbeidstiden gå med til miljøarbeidet. Dette vil 
variere fra avdeling til avdeling alt ettersom hvor betydelige miljøaspekt de har. 
 
St. Olavs Hospital 
Utgifter til sertifisering og oppfølging av miljøledelsessystemet er ikke helt klart. En 
miljørådgiver ansatt i om lag et år under oppbygging av systemet og under selve 
sertifiseringen. I dag ivaretas arbeidet av medarbeidere i divisjonen. Det utføres årlig interne 
revisjoner som utføres av medarbeidere på alle avdelingene. Hvor mye arbeidstid dette tar er 
ikke estimert. 

 
Kongsvinger 
Utgifter til miljøsertifisering har vært liten. Dette på grunn av at sykehuset var sertifisert etter 
9001- standarden og at 14001 kommer på toppen av dette. En har felles revisjon av de to 
systemene noe som fører til liten økning i pris. Totalt koster det 60-70 000 årlig for 
revisjonene. 

 
Totale kostnader  
Om alle helseforetak i landet skulle bli miljøsertifisert, ville utgiftene til selve sertifiseringen 
komme på rundt 12 millioner kroner (120 000 ansatte) årlig. En må imidlertid regne med at 
kostnadene kan reduseres om en i fellesskap skulle gå inn for sertifisering. En annen fordel 
ved at en i fellesskap går inn for å implementere miljøledelse og sertifisering, er at en i denne 
prosessen vil kunne dra veksler på hverandres arbeid og bruke færre ressurser for å komme i 
mål med prosessen. Dette kan man for eksempel gjøre ved å utarbeide felles maler for 
implementering av miljøledelse og dermed forenkle arbeidet og  redusere kostnader og 
tidsbruk betraktelig. Hvis man antar at ekstern sertifisering øker mulighetene for å få til en 
god miljøledelse i alle helseforetak, bør man også kunne sette kostnaden ved å bli sertifisert 
opp mot det omdømmemessige for helsesektoren.  

 

4. Organisering av arbeidet med implementering av miljøledelse og 
sertifisering 
For å kunne utvikle et miljøstyringssystem og implementere systemet må det settes inn 
ressurser. Dette kan gjøres ved frikjøp og skolering av egne ansatte eller kjøpe seg tjenester 
gjennom å leie inn konsulent til implementeringen er gjennomført. Ved de tre sykehusene i 
Norge som har implementert ISO 14001 har en valgt forskjellige modeller. Ved Kongsvinger 
og ved Helse Bergen HF har en valgt å bruke egne ansatte som er skolert til oppgaven mens 
en ved St. Olavs Hospital leide inn konsulent.  
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Det er viktig at vedkommende som skal utarbeide og implementere systemet rapporterer høyt 
opp i systemet. På den måten har en direkte linje til ledelsen som må være godt orientert om 
fremdriften i arbeidet. Som poengtert av de tre sykehusene som er sertifisert, så er forankring i 
ledelsen helt avgjørende for å lykkes. Dette viser også erfaringer fra Sverige.  
 
Når man skal implementere miljøledelse er det også viktig å få hele organisasjonen med seg 
slik at alle er bevisst viktigheten av dette arbeidet. Dette kan gjøres ved at det nedsettes en 
arbeidsgruppe bestående av medarbeidere som har kompetanse innenfor viktige områder som 
avfallshåndtering, energi, innkjøp, transport, yrkeshygiene osv. Disse må være støttespillere 
til den som er ansatt for å utarbeide miljøledelsesystemet og implementere dette. Viktig er det 
også at arbeidet følges opp ute på hver avdeling. I Helse Bergen HF har en valgt å opprette 
miljøkoordinatorer ved hver avdeling som skal bistå lederen i dette arbeidet. 
Miljøkoordinatorene skal gjøre dette ved siden av sin faste jobb, men får frigjort noe tid til å 
følge dette opp. Miljøkoordinatorene følges opp ved direkte kontakt til den som har ansvar for 
implementering, og ved samlinger en gang eller to i året. 
 

5. Viktige forutsetninger for å lykkes 
For å lykkes med en god implementering av miljøledelse og sertifisering av helseforetak viser 
all erfaring at det er avgjørende at arbeidet er godt forankret i toppledelsen. Har man en 
ledelse som er engasjert i temaet, er mye av grunnlaget for suksess lagt. En viktig forutsetning 
i Sverige har vært at politikere har engasjert seg i dette spørsmålet og at det foreligger 
politiske vedtak om at sykehusene skal innføre miljøledelse og bevise sin miljøprestasjon 
gjennom miljøsertifisering. Tydelige overordnede krav, forventinger og oppfølging til den 
norske spesialisthelsetjenesten vil utvilsomt være en suksessfaktor for å få dette til i Norge.  

Kommunikasjon 
Helseforetakets miljøpolicy og visjon for miljøarbeidet må være godt kjent blant ansatte og 
forholdene må legges til rette for at alle kan opptre mest mulig miljøvennlig gjennom sin 
arbeidsdag. Dette oppnår en ved god kommunikasjon, klare og tydelig rutiner og 
retningslinjer for miljøhensyn ved de ulike sidene av driften og ikke minst positiv holdning til 
å opptre mest mulig miljøvennlig. Ofte er det kun en liten bevisstgjøring som skal til for å 
føre til endringer som utgjør betydelige positive effekter for miljøet. 
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Del 3. Oppsummering og anbefalinger fra prosjektgruppen. 
Prosjektgruppen anbefaler at spesialisthelsetjenesten tar grep for å styrke miljø- og 
klimasatsingen. Som eier av den statlige sykehusvirksomheten har man rådighet over en 
samlet virksomhet som i sum påvirker miljøet i ikke ubetydelig grad. Det er derfor en del av 
det samfunnsvar spesialisthelsetjenesten har i dag å sette i verk tiltak for å redusere 
miljøpåvirkningen. 
 
Det går frem av rapporten innledningsvis at det enkle systemet for miljøledelse som 
helseforetakene ble pålagt i 2005 gjennom innføringen av ”Grønn Stat”, ikke er tilstrekkelig 
til å forbedre miljøprestasjonen. Skal man makte å dokumentere resultater på miljøsiden og 
dessuten bli i stand til å dokumentere kontinuerlig utvikling av miljøprestasjonen, må man 
etablere et standardisert miljøstyringssystem. For å lykkes med implementeringen av 
miljøstyringssystemet og videreutviklingen av dette i virksomheten, er det en åpenbar fordel 
at miljøstyringssystemet sertifiseres etter ISO 14001-standarden. Da oppnår man fordelene 
forbundet med tredjeparts revisjon som innebærer at en ekstern aktør med faste tidsintervaller 
følger opp resultatene i miljøstyringen og gir tilbakemeldinger. Dette påtrykket viser seg å 
være av stor verdi, særlig i den innledende fasen. 
 
Anbefaling 
Prosjektgruppen anbefaler derfor at samtlige helseforetak implementerer standardisert 
miljøstyringssystem og at det fastsettes en målsetting om at systemet sertifiseres etter 14001-
standarden innen utgangen av 2014. En slik storstilt gjennomføring av felles tiltak for 
samtlige helseforetak vil representere et positivt løft både i forhold til medarbeiderne  i den 
enkelte virksomhet og i forhold til omverdenen. Dette innebærer at spesialisthelsetjenesten 
viser vilje og styrke til å gjennomføre tiltak som dokumenterer en bedre miljøprestasjon og 
god helseforebygging.  
 
Gjennomføring 
Det finnes i dag ressurser i spesialisthelsetjenesten som har erfaring med slik prosess som 
miljøsertifisering av virksomhet innen spesialisthelsetjenesten innebærer. Disse ressursene 
kan helseforetakene dra nytte av i en slik prosess. 
 
Miljø- og klimaforumet for spesialisthelsetjenesten, som ble opprettet i 2009 og hvor samtlige 
helseforetak er representert med ressurspersoner på miljøsiden, kan fungere som en arena for 
faglig oppfølging av sertifiseringsprosessene som vil foregå i helseforetakene. 
Prosjektgruppen anbefaler derfor at det etablerte Miljø- og klimaforumet fortsetter utover 
prosjektperioden og at etablering av miljøstyringssystem og sertifisering blir den sentrale 
oppgaven for forumet frem mot 2014. Dette vil også nødvendiggjøre en videreføring av 
prosjektet ”Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten” med sin styringsgruppe.  
 
Prosjektgruppen har utviklet en grov gjennomføringsplan for implementering hvor det 
anbefales at man våren 2011 utarbeider en mal eller et kompendium med beskrivelse av 
hvordan helseforetakene kan implementere miljøstyring etter ISO-14001 standarden på en 
enklest mulig måte og uten unødvendig bruk av ressurser. Gjennomføringsplanen følger 
rapporten som vedlegg.  
 
Videre bør det utarbeides en plan for gjennomføring og implementering av ISO14001 
standarden og sertifisering av helseforetakene. 
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Som et ledd i arbeidet med etablering av miljøstyring og gjennomføring av miljøsertifisering, 
må det utvikles klimaregnskap for helseforetakene. Dette bør skje i løpet av 2011 slik at 
helseforetakene kan utarbeide handlingsplaner for å redusere sine bidrag til utslipp av 
klimagasser. Det finnes nok erfaring i de tre helseforetakene som allerede er sertifisert til at 
dette arbeidet kan gjennomføres innen utgangen av 2011. Som nevnt foran nødvendiggjør 
dette arbeidet en videreføring av prosjektet "Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten" 
med styringsgruppe og sekretariatsfunksjon inntil sertifisering av helseforetakene er 
gjennomført. Sekretariatsfunksjonen vil da drifte Miljø- og klimaforumet og bistå 
helseforetakene i arbeidet med sertifisering av miljøstyringssystem. Prosjektet ser for seg at 
det avholdes regionale samlinger hvor miljøledelse og sertifisering er tema og hvor 
sekretariatsfunksjonen fungerer som en faglig ressurs  
 
 
    
Vedlegg: Gjennomføringsplan for miljøsertifisering 
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Vedlegg  

 
Grov gjennomføringsplan for implementering av miljøledelse etter ISO 
14001-standarden og sertifisering av spesialisthelsetjenesten i Norge. 
 
Oppgaver Tidsrom Ansvar 
Utarbeidelse av mal og oppskrift på hvordan 
helseforetakene kan implementere miljøledelse etter 
ISO 14001-standarden 
 
Detaljert milepælplan for gjennomføring av 
implementering av miljøledelse og sertifisering 
 
Utredning på hvordan helseforetakene skal 
organisere miljøarbeidet  

Januar-juni 
2011 

Prosjektsekretariatet 
med innspill fra 
prosjektgruppen og 
det nasjonale miljø-  
og klimaforumet.  

Felles gjennomgang av standarden, to-dagers seminar  August 2011 Prosjektsekretariatet 
Kartlegging av hvordan helseforetakene påvirker 
miljøet og se på hvilke faktorer i driften som vil være  
viktigst å gripe tak i for å redusere negativ 
miljøpåvirkning.  

September-
desember 2011 

De enkelte 
helseforetakene i 
samarbeid med 
prosjektsekretariatet 
og det nasjonale 
miljø- og 
klimaforumet.  

Utarbeidelse av miljøpolitikk for de enkelte 
helseforetak.  
Se på hvilken visjon foretakene ønsker å ha for sitt 
miljøarbeid og i hvilken retning de ønsker å ta i dette 
arbeidet.  

Januar-mars 
2012 

Ledelsen ved 
helseforetakene 

Utarbeidelse av overordnede miljømål med bakgrunn 
i kartlegging og vedtatt miljøpolitikk.  

April- juni 
2012 

Helseforetakene 

Utarbeidelse av rutiner for å minske 
miljøpåvirkninger fra driften med utgangspunkt i å 
først se på hva som eksisterer i dag og deretter på hva 
som mangler 

August- 
desember 2012 

Helseforetakene i 
samarbeid med 
prosjektsekretariatet 
og det nasjonale 
miljø- og 
klimaforumet.  

Utarbeidelse av opplæringsprogram for alle 
medarbeidere i miljøvennlig drift av helseforetak.   

Januar- juni 
2013 

Prosjektsekretariatet 
i samarbeid med det 
nasjonale miljø- og 
klimaforum og de 
enkelte helseforetak 

Kurs i intern revisjon av miljøledelsessystemet August 2013 Prosjektsekretariatet 
Utarbeide rutiner for kommunikasjon, 
dokumentstyring, beredskap, samsvarsvurdering 
 

September- 
desember 2013 

Prosjektsekretariatet 
i samarbeid med det 
nasjonale miljø- og 
klimaforumet.  

Anbud sertifisering August-
Desember 2013 

Prosjektgruppen 

Sertifisering av helseforetakene Januar – Helseforetakene 
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Desember 2014 
 
Det er stor spredning på de ulike foretakene når det kommer til nivå på miljøledelse og man 
må i fellesskap løfte alle foretakene opp på et likt nivå før man kan søke om sertifisering. Det 
vil bli viktig å aktivt bruke de erfaringene som finnes i helseforetakene for å nå dette målet. 
Helse Bergen, St. Olavs Hospital og Kongsvinger sykehus har i dag erfaring med dette 
arbeidet og vi må dra veksler på det arbeidet som er gjort her.  
 
Prosjektgruppen og det nasjonale miljø- og klimaforumet bør brukes aktivt i hele prosessen. 
Forumet og prosjektgruppen innehar verdifullt kompetanse innfor viktige områder i 
miljøarbeidet. For å ha en god forankring i RHF ene er det en stor fordel at prosjektgruppen 
har en sammensetning som den har i dag. 
Prosessen med implementering og sertifisering er satt til fire år, og det er erfaringsmessig nok 
tid til å rekke dette. Det er viktig å ha med seg at det er et stort arbeids som skal gjøres og en 
viss modningstid vil også måtte påregnes, dette vil gjelde både hos ledelsen og medarbeiderne 
i de enkelte helseforetak. Det er viktig at helseforetakene har en aktiv rolle for å få et 
eierforhold til miljøledelsessystemet. 
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Møtedato: 24. november 2010    
Arkivnr.: 2010/242-84/012   Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 124-2010 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. november 2010    
Arkivnr.: 2010/242-84/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 124-2010/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 24. november 2010  
Arkivnr.: 2010/242-84/012   Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 124-2010/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 24. november 2010   
Arkivnr.: 2010/242-85/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 125-2010 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 21. juni 2010 
2. Brev av 29. oktober 2010 fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Tromsø 

 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. november 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. november 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 125-2010/1 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 21. juni 2010 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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     Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/558 /013 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Hege Knoph Antonsen, 75 51 29 47 

Sted/dato: 
Bodø, 12.07.2010 

 
 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 21. JUNI 2010 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i lokalene til Helse Nord RHF den 
21. juni 2010 fra kl. 18:00 til kl. 20:00. 
 
Til stede var: 
 

Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 
Terje Olsen 

 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Hege Knoph Antonsen 

 
 
Følgende saker var til behandling:  
  

21/10: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 20. mai 2010 
22/10: Oppsummering/orientering etter seminar for revisjonskomitémedlemmer m.fl., 

17. juni 
23/10: Valg av internrevisor i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 
24/10: Orientering fra internrevisjonen 
25/10: Eventuelt 

 
  
 
SAK 21/10  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 20. MAI 2010 
 
Utsendt utkast til protokoll ble godkjent.  
 
 
SAK 22/10  OPPSUMMERING/ORIENTERING ETTER SEMINAR FOR 

REVISJONSKOMITÉMEDLEMMER M.FL., 17. JUNI 
 
Kari Jørgensen og leder av Internrevisjonen, som representerte Helse Nord RHF i seminaret om 
virksomhetsstyring, risikostyring og intern kontroll,  informerte komiteen om dette. De 
gjennomgikk bl.a. en oversikt over likheter og ulikheter i de fire RHF-enes instrukser for 
revisjonskomité og internrevisjon, som leder av internrevisjonen hadde presentert i seminaret. 
 
Revisjonskomiteen tok informasjonen til orientering. 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 24. november 2010 side 96



SAK 23/10  VALG AV INTERNREVISOR I HELSEFORETAKENES SENTER FOR 
PASIENTREISER ANS 

 
Selskapsmøtet i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS har 14.06.2010 anmodet de fire 
internrevisjonene om sammen å avklare en løsning hvor man i fellesskap kan ivareta 
internrevisjonsoppdrag for Pasientreiser ANS. 
 
Revisjonskomiteen har merket seg vedtaket i selskapsmøtet, og er positiv til at IR deltar i en slik 
felles løsning dersom dette lar seg gjøre. Revisjonskomiteen ber om å bli holdt orientert om den 
videre framdrift i saken. 

 
 
SAK 24/10  ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Internrevisjonen orienterte kort om følgende: 

• Status for revisjonsprosjektet internkontroll ved behandling av helseopplysninger 
• Samarbeidsprosjektet med Helse Vest om kursopplegg for risikostyring 
• Presentasjon av Internrevisjonen i styret for Helse Finnmark 
• Samarbeidsmøte med Riksrevisjonen 22.06.2010 

 
Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering.  
 
 
SAK 25/10 EVENTUELT 
 
Terje Olsen tok opp en problemstilling om rutiner i forbindelse med utskriving av pasienter fra 
sykehus, med fokus på utlevert medisin/resepter og utstyr. 
 
Revisjonskomiteen drøftet saken og konkluderte med at Internrevisjonen innhenter ytterligere 
informasjon om temaet via dialog med administrasjonen. Eventuell oppfølging i senere 
revisjonsplan vurderes deretter. 
 
 
 
Bodø, 22.10.2010 
 
 
 
________________   ________________   ________________  
 Inger Lise Strøm  Kari Jørgensen Terje Olsen   
 Leder 

 

Sett: 
 
___________________ 
     Kari B. Sandnes 
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Møtedato: 24. november 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 12.11.2010 
 
 
Styresak 125-2010/2 Brev av 29. oktober 2010 fra Helsetilsynet i  
    Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Avdeling  
for urologi og endokrin kirurgi, Tromsø 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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HELSETILSvnET
I TROMS

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
V/ Direktøren
9038 Tromsø

SAKSBEHANDLER VÅR REF.

Lena Nordås 77642048 2010/4479 - 3 Arkiv:

DATO

29.10.2010

Oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge
HF, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi , Tromsø

Helsetilsynet i Troms oversender herved rapport etter tilsynsbesøk ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi,
Tromsø 5.- 6. oktober 2010.

Det vises til hovedkonklusjonen i rapporten. Helsetilsynet påpekte ett avvik innen de
reviderte områder. Det ble ikke gitt merknader.

Virksomheten har i brev datert 22. oktober 2010 gitt tilbakemelding om endrede
prosedyrer, gjennomførte opplæringstiltak m.v. for å rette opp påpekte avvik.

Helsetilsynet i Troms har merket seg at Universitetssykehuset Nord-Norge HF
umiddelbart etter tilsynsbesøket startet interne prosesser for å sikre forsvarlig håndtering
av henvisninger.

Før avviket kan anses som lukket , ønsker vi imidlertid en vurdering av om tiltakene er
implementert og fungerer på en slik måte at lovkravene kan anses oppfylt.

Helsetilsynet i Troms ber derfor om å få tilsendt en evaluering av tiltakene innen
15.desember 2010.

Vi takker for hyggelig kontakt og godt samarbeid ved gjennomføringen av tilsynet.

Med hilsen

olme Ols org
fylkeslege U_wY . K)o--zlas

Lena Nordås
revisjonsleder

MOTTATT
01 NOV. 2010
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Vedlegg: Rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Avdeling for
urologi og endokrin kirurgi, Tromsø

Kopi med vedlegg:
Helse Nord RHF, 8030 Bodø
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi,
9038 Tromsø
Universitetssykehuset Nord-Norge, fag og forskningssenter, postboks 6060, 9038 Tromsø
Statens helsetilsyn, postboks 8128 DEP, 0032 Oslo
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HELSETILSvnET
I TROMS

Rapport fra tilsyn med
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Avdeling for urologi og

endokrin kirurgi, Tromsø

Tema: håndtering av henvisninger med urologiske
problemstillinger

Virksomhetens adresse : 9038 Tromsø
Tidsrom for tilsynet : 25.08.2010 - 29.10.2010
Kontaktperson i virksomheten : Turid Fossem

Sammendrag

Helsetilsynet i Troms har i perioden 25.08.2010 - 29.10.2010 gjennomført tilsyn med
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Tromsø.
Formål med tilsyn gjennomført som systemrevisjon, er å vurdere om virksomheten ivaretar
ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Denne rapporten beskriver de avvik og
merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende
områder:

• Vurdering og prioritering av henviste pasienter
• Informasjon til pasienter og henvisende instans
• Oppfølging av pasienter fram til oppstart av utredning/behandling

Under tilsynet ble det avdekket ett avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik:
UNN HF har ikke et system som sikrer forsvarlig håndtering av henvisninger med urologiske
problemstillinger.

Dato: 29.10.2010

^^Gf^G(.IV^å'^GLS
`7'^\ (^trvuVvitl.W^i^v+(L^.

Lena Nordås Caroline 1 barg Tone Inde gaard
revisjonsleder revisor revisor ^^

NU/0- ULJ_'- ____=
s'o& Nina Wihuri

revisor
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Universitetssykehuset Ford-Norge HF,
Avdeling for Urologi og endokrin kirurgi, Tromsø, i perioden 25.08.2010 - 29.10.2010.
Revisjonen inngår som en del av den selvvalgte tilsynsvirksomhet som Helsetilsynet i Troms
gjennomfører i inneværende år.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig
tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i
lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:
• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre
undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet
omfattet.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) tilbyr spesialistfunksjoner til hele Nord-
Norge og er lokalsykehus for Troms og Ofoten-regionen i Nordland. Befolkningstallet som
sokner til UNN HF som lokalsykehus utgjør ca 182700 personer. Helseforetaket har sykehus i
Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen.

12007- 2009 har UNN HF gjennomført en vesentlig omorganisering, med utgangspunkt i
fusjonen av 3 sykehusenheter, og funksjonsfordeling mellom disse. Foretaket er organisert i
11 klinikker og 3 serviceenheter, og har gjennomgående faglig ledelse ved sykehusene i
Tromsø, Narvik og Harstad. Administrasjonen er lokalisert i Tromsø.

Den urologiske virksomheten til UNN HF er delt administrativt mellom 2 avdelinger.
I UNN Tromsø er den urologiske virksomhetens personell og ressurser administrert av
Avdeling for urologi og endokrin kirurgi . I UNN Harstad og UNN Narvik er personell og
utstyr disponert av Avdeling for gastroenterologisk kirurgi via sine kirurgiske seksjoner i
henholdsvis Harstad og Narvik. Begge disse 2 avdelingene (Avdeling for urologi og endokrin
kirurgi og Avdeling for gastroenterologisk kirurgi ) inngår i Klinikk for kreft, kirurgi og
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kvinnehelse (K3K). Klinikksjefen har derfor både det administrative og faglige overordnede
ansvaret for all urologisk virksomhet i UNN HF. Avdelingsleder/avdelingsoverlege ved
Avdeling for urologi og endokrin kirurgi (UNN Tromsø) er også faglig leder for den
urologiske virksomheten ved sykehusene i Harstad og Narvik.

I Avdeling for urologi og endokrin kirurgi inngår K3K poliklinikkene, dvs
Utredningspoliklinikken, Kreftpoliklinikken, Kirurgisk dagbehandling og Generell
poliklinikk, samt Gynekologisk og urologisk sengepost.

Avdeling for urologi og endokrin kirurgi ledes av avdelingsleder/avdelingsoverlege som har
daglig medisinskfaglig ansvar og drifts- og resultatansvar for avdelingen. Som en midlertidig
justering (fra juli 2010 og ut året) er den direkte linjeledelse for K3K poliklinikkene lagt til
klinikksjefen.

Klinikksjefen er nærmeste overordnede til avdelingsleder, og avdelingsleder er medlem av
klinikkens lederteam. Lederteamet ved Avdeling for urologi og endokrin kirurgi består av
avdelingsleder, oversykepleier, to avdelingssykepleiere og seksjonsleder ved K3K
poliklinikkene. For K3K poliklinikkene er det et eget seksjonslederteam.

Henvisninger til Universitetssykehuset Nord-Norge HF kommer elektronisk inn i DIPS-
systemet (datasystem for pasientadministrasjon og elektronisk pasientjournal). Det er
henvisende instans som velger hvilket fagområde henvisningen skal stiles til og om
henvisningen skal gå til poliklinikk eller sengepost. Henvisningen blir styrt til en felles
arbeidsgruppe for hvert fagområde (avdeling). Henvisningen kommer deretter elektronisk i
DIPS arbeidsgruppe "Henvisninger til vurdering". Ifølge skriftlig prosedyre for håndtering av
henvisninger i K3K klinikken sender helsesekretær ved aktuell enhet henvisningen videre til
vurderende lege. Etter at lege har vurdert henvisningen, kontrollerer helsesekretær denne og
setter pasienten opp på time/venteliste.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF mottok 2161 henvisninger til fagområde urologi i
perioden 01.01.2010 - 01.08.2010. Dette gjelder både eksterne henvisninger (primære) og
interne henvisninger (sekundære).

I år er det per 30.09.2010 gjennomført 2622 polikliniske konsultasjoner ved UNN Tromsø for
pasienter med urologiske problemstillinger.

Fra april 2010 har det vært iverksatt ekstra tiltak i avdelingen, blant annet i form av
kveldspoliklinikk. Dette for å gi tilbud til pasienter som var vurdert til å være uten rett til
prioritert helsehjelp.
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3. Gjennomføring
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 25.08.2010.
Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i
kapitlet Dokumentunderlag.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet
Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 05.10.2010.

Intervjuer
8 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet
Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 06.10.2010.

4. Hva tilsynet omfattet
Tilsynet undersøkte styring, organisering og tilrettelegging for forsvarlig håndtering av
henvisninger som omhandler urologiske problemstillinger.

Tilsynet omfattet følgende områder:

• Vurdering og prioritering av henviste pasienter
• Informasjon til pasienter og henvisende instans
• Oppfølging av pasienter fram til oppstart av utredning/behandling

5. Funn

Avvik:
UNN HF har ikke et system som sikrer forsvarlig håndtering av henvisninger med
urologiske problemstillinger

Dette er avvik fra følgende myndighetskrav:
Lov om spesialisthelsetj enester § 2-2 jfr. forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
§ 4, lov om pasientrettigheter §§ 2-1 og 2-2, forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til
nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten m.v. §§ 2, 4 og 5.
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Avviket bygger på følgende observasjoner:

• Avdelingen har ikke et system for å sikre ens praksis i rettighetsvurdering av
pasienthenvisninger

• Pasienthenvisninger med samme type problemstillinger blir ulikt rettighetsprioritert

• Pasient og/eller henvisende instans får ikke alltid tilbakemelding vedrørende
rettighetsstatus

• Ved overskridelse av tentativ behandlingsdato for pasienter som ikke er gitt rett til
prioritert helsehjelp, er det ikke dokumentert en individuell vurdering av om videre
utsettelse av behandling blir faglig forsvarlig

• Enkelte henvisninger avvises på grunn av manglende opplysninger

• Avvik meldes i liten grad

• Avvikssystemet benyttes ikke systematisk slik at ledelsen får oversikt over områder
med fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav

• Det gis ikke systematisk opplæring i bruk av kvalitetssystemet DocMap, og system for
melding av avvik er lite kjent og i liten grad i bruk.

6. Regelverk
• Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
• Lov 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten m.m.
• Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v.
• Lov 2. juli 1999 om pasientrettigheter

• Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
• Forskrift 1.desember 2000 om prioritering av helsetjenester m.v.
• Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
• Forskrift 7.desember 2000 om ventelisteregistrering

7. Dokumentunderlag
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av
betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• Målsetting for avdeling for urologi og endokrin kirurgi
• Målsetting for urologisk, gynekologisk og endokrinkirurgisk sengepost
• Dialogavtalene i UNN HF
• Dialogavtalen for avdeling for urologi og endokrin kirurgi 2009
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• Aktivitetstall herunder oversikt heldøgn og poliklinikk
• Årsverk 2009
• Dialogavtalen 2010
• Årsverk 2010
• Organisasjonskart UNN HF
• Organisasjonskart kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken
• Organisasjonskart avdeling for urologi og endokrinkirurgi
• Detaljert organisasjonskart avdeling for urologi og endokrin kirurgi
• Melding om midlertidig justering i lederlinjen i K3K poliklinikkene
• Statistikk oversikt over antall henvisninger
• Prosedyre for håndtering av henvisninger i kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken
• Prosedyre for rapportering av ventelistetall for avd.for urologi og endokrin kirurgi
• Pasientflytskjema urologi
• Prosedyre for håndtering av pasientflytskjema i kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken
• Opplæringsplan for kontortjenesten i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken.
• Registrering og scanning av papirhenvisning i DIPS
• Opplæringsprogram felles EPJ i UNN 2.-11.juni 2009
• Stillings/funksjonsbeskrivelse overlege avd. for urologi og endokrin kirurgi
• Stillings/funksjonsbeskrivelse avdelingssykepleier utredningspoliklinikken
• Stillings/funksjonsbeskrivelse sykepleier utredningspoliklinikken
• Stillings/funksjonsbeskrivelse kontorfaglig koordinator K3K poliklinikkene
• Stillings/funksjonsbeskrivelse helsesekretær/kontorfagarbeider utredningspolikl.
• Stillings/funksjonsbeskrivelse assistentlege LIS urologi
• Stillings/funksjonsbeskrivelse seksjonsleder K3K poliklinikkene
• Stillings/funksjonsbeskrivelse oversykepleier avdeling for urologi og endokrin kirurgi
• Stillings/funksjonsbeskrivelse avdelingssykepleier sengepost.
• Stillings/funksjonsbeskrivelse helsesekretær/kontorfagarbeider sengepost.
• Stillings/funksjonsbeskrivelse sykepleier sengepost
• Stillings/funksjonsbeskrivelse avdelingsleder avdeling for urologi og endokrin kirurgi
• Stillings/funksjonsbeskrivelse avdelingsoverlege avdeling for urologi og endokrin

kirurgi
• Stillings/funksjonsbeskrivelse hjelpepleier avdeling for urologi og endokrin kirurgi
• Vaktplan overleger avdeling for urologi og endokrin kirurgi
• Avtale om lønn og arbeidsvilkår mellom UNN og overlege
• Plan for ambulering og faste friuker overleger
• Oversikt over ansatte ved Avdeling for urologi og endokrin kirurgi
• Spesialistutdanning i urologi, foretakets utdanningsplan 2009 - 2010
• Introduksjon for turnuskandidater Avdeling for urologi og endokrin kirurgi
• Program introduksjonsuke for turnuskandidater 2010
• Opplæringsplan/velkomsthefte for ansatte ved avdelingen
• Internkontroll UNN HF, overordnet prosedyre
• Kvalitetshåndbok for kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken UNN HF 2009-2010
• Risikovurdering avdeling for urologi og endokrin kirurgi
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• Utskrift av alle henvisninger (309) til UNN HF for pasienter med urologiske
problemstillinger mottatt i perioden 15. juni - 15. juli 2010 og dokumentasjon som
viser hvordan disse er behandlet . Av disse ble urologisk journal på 56 pasienter
nærmere vurdert av tilsynsteamet.

• Utskrift av journaler for de 25 siste pasienter hvor diagnose prostatakreft er satt.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
• Venteliste i DIPS
• F7-bilde i DIPS for 1 ny henvisning , for 2 på venteliste og for et utvalg blant de 56

pasienter hvor utskrift av journal var mottatt på forhånd.
• Ventelistebrev ved sekundærhenvisning, eksempel
• Ventelistebrev, med rett til nødvendig helsehjelp, eksempel
• Ventelistebrev, uten rett til nødvendig helsehjelp , eksempel
• Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten
• Brev for time ved urologisk og endokrin poliklinikk, eksempel
• Eksempel på "standardbrev" ved avvist søknad til pasient utenfor regionen
• Brev til henvisende instans ved avvisning av søknad for fire pasienter
• Innkalling til lederteammøte for Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, 18.08.09,

03.09.09, 08.12.09 utsatt til 15.12.09, 03.02.10, 19.02.10, 03.05. 10
• Referat fra lederteammøte Avdeling for urologi og endokrin kirurgi 18.06.09,

03.02.10, 19.02.10
• Referat fra seksjonslederteam Klinikk for kirurgi- kreft og kvinnehelse 17.09.09,

29.10.09, 26.11.09, 18.01.10, 18.02.10, 25.03.10, 20.04.10, 03.06.10, 06.09. 10

Annen relevant dokumentasjon:
• Orientering, datert 21.07.2010 fra UNN Hf v/ direktør og klinikksjef til Styret i UNN

HF og Helse Nord RHF, om status i situasjonen for urologiske pasienter uten rett til
prioritert helsehjelp.

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Troms:
• Varsel om tilsyn datert25.09.20.10
• Program for tilsyn datert15.09.2010
• E-post-korrespondanse med sykehusets kontaktperson Turid Fossem
• E-post og telefon-korrespondanse med klinikkens kontaktperson Ingrid Lernes

Mathiassen
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I

8. Deltakere ved tilsynet
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over

hvilke personer som ble intervjuet.

Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Marit Lind Assisterende direktør x X

Arthur Revhaug Klinikksjef x X X

Tore Knutsen
Avdelingsleder/ X X X
avdelingsoverlege

Ann Harriet Oversykepleier x X X

Konradsen

Sonja Schaal Kontorfaglig koordinator x X
X

Dag Lein Overlege x X
X

Berit Gartner Helsesekretær x X X
Pedersen

Paul Schmit Overlege x X
X

Kari Johannessen Seksjonsleder K3K-pol x X
X

Turid Fossem
Rådgiver fag- og x X
forskningssenteret

Ingrid Lernes Konsulent x X
Mathiassen

Hans Petter Bergseth
Rådgivere fag- og x X
forskningssenteret

Fra tilsynsmyndigheten deltok:

Lena Nordås , seniorrådgiver/sykepleier - revisjonsleder
Caroline Olsborg , fylkeslege - revisor
Tone Indergaard , ass.fylkeslege - revisor
Evy Basso Moen, seniorrådgiver/jurist - revisor
Nina Wihuri , rådgiver/jurist - revisor
Nils Magnus Ulvik, spesialist i urologi - fagrevisor
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