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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. 
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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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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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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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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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Helse Nord RHF
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MØTE MELLOM SØR-TROMS REGIONRÅD OG HELSE NORD RHF
03.11.10

Vi viser til vårt møte 03. november og takker for rask respons og for at
dere ønsket å møte oss. For den videre oppfølgingen, og for å understreke
våre synspunkt, ønsker vi å gi følgende oppsummering:

Ambulansehelikopter:
Sør-Troms regionråd ønsker å understreke behovet for stasjonering av et
ambulansehelikopter i regionen. Værskillet i Malangen har vist at helikopter
fra Tromsø ikke alltid vil kunne betjene vår region. Helse Nord opplyser at
30-40 % av flygningene i de værharde vintermånene ikke kan
gjennomføres. Det understreker behovet for en slik tjeneste i Nord-Norges
tettest befolkede område, kombinert med et godt tilbud på
lokalsykehusene og en godt utbygd tjeneste på vei.

Traumesykehus:
Helse Nord opplyste på møtet at den framlagte fagrapporten forutsatte en
nedbygging av akuttmottakene på de lokalsykehusene som evt. ikke får
traumesykehus, men at ledelsen ikke ønsker en slik nedbygging. Sør-
Troms regionråd ønsker å understreke at vi ikke er uenig i det, men at vi
ikke kan se at dette medfører at det kun er Tromsø og Bodø som skal tilby
denne tjenesten. En oversikt over antall traumepasienter i Tidsskrift for
Den norske legeforening viser at 46 % av pasientene kommer fra de fire
regionene i Midtre Hålogaland. Over 80 prosent av befolkningen i denne
regionen vil kunne nå Harstad med ambulanse innenfor to (2) timer. Det er
kun UNN Harstad som tilfredsstiller dette kravet. Askeskyene våren 2010
er et eksempel på en situasjon der nærhet til gode akuttilbud er
avgjørende. Et traumesykehus ved UNN Harstad, kombinert med
ambulansehelikopter, vil kunne gi en folketung region et berettiget tilbud.

Anbud rehabiliteringstjenester Helse Nord:
Anbudet på rehabiliteringstjenester er nå inne i en klageprosess, noe som
gjorde at vi ikke ønsket å gå inn på Salangen ReHab direkte. Vi ønsker
likevel å oppsummere våre innspill med følgende tilbakemelding:

Besøksadresse : Postadresse: Telefon: E-post: Hjemmeside:

Asbjørn Selsbanesgt . 9 Postmottak 77 02 60 08 post@sortroms-regionraad.no www.sortroms-regionraad.no
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n Det ligger et betydelig forbedringspotensiale i anbudshandteringen
fra Helse Nord

n Vi vil peke på det forholdet at Helse Nord bruker tildelingsrunden til å
bygge opp et tilbud som i dag er innen eget helseforetak; Helgeland
rehabilitering, og som fra årsskiftet skal eies og drives av Sømna
kommune. Dette kan neppe sies å være i tråd med nasjonal politikk
på området.

n Skulle tjenesten ved Salangen ReHab kuttes, vil grunnlaget for en 30
års tjeneste, og et viktig regionalt tilbud bli borte

n Saken viser at den langsiktige muligheten for å drive slike tjenester i
distriktene er svært vanskelig og risikofylt. Vi vil anmode Helse Nord
til å følge dette videre for å bidra til endringer. Innhold og krav i
anbudspapirer, samt anbudsprosessen må forbedres.

Vi ønsker spesielt å peke på den uheldige situasjonen som er oppstått for
alle parter pga tidsfristene. Det pågår nå en klageprosess som ikke er
sluttført. Etter kriteriene i anbudet skal nye avtaler inngås med virkning fra
01.01.2011. Dette stiller alle aktørene i en vanskelig situasjon, både de
som evt. skal inn med nye tilbud og de som evt. ikke får videreføre de
tilbudene de har i dag. Vi ber Helse Nord vurdere å sette en ny dato og
informere partene om dette straks.

Ambulanseberedskapen i Vågsf ordbassenget:
Vi imøteser bebudet svar på vårt brev, og vil bidra til en samlet prosess der
både kommunene og andre tjenesteleverandører kan vurdere en felles
løsning til beste for befolkningen rundt Vågsfjordbassenget.

Annet:
Som regionråd og ordførere er vi sterkt bekymret for sentraliseringen av
offentlige tjenester. I Troms har Tromsø kommune hatt en økning av
befolkningen på 14 % de siste 10 årene mens fylket for øvrig jevn over er
redusert med 3 %. I dette perspektivet har sykehusene og Helse Nord også
en rolle. Vi er bekymret for en sakte nedbygging av stillinger og funksjoner
ved lokalsykehusene, og vil peke på ledelsen og styrets ansvar for å bevare
og videreutvikle gode kompetansemiljøer slik at lokalsykehusene ikke taper
i konkurransen om spesialister og annet personell med høy kompetanse.

Vi ber Helse Nord se sammenhengen mellom rekruttering og utfordrende
arbeidsoppgaver, også for leger i distriktene!

Det er vår oppfatning at mangelen på en koordinerende, lokal ledelse ved
lokalsykehusene i regionen er uheldig over tid, og vi ber ledelsen ta dette
opp til ny vurdering. Helse Nord uttrykte selv at kommunikasjonen med
lokale aktører i forhold til lokalsykehusene ikke var god nok, og at det var
problem med å nå fram med de positive prosessene som pågår.

Kontoradresse: Postadresse: Telefon: Organisasjonsnr. Postgiro:

Hans Egedesgt . 14 Postboks 10 77 01 60 00 972 417 971 Postbanken

9400 Harstad 9401 Harstad Telefax: 0814 5974209
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Sør-Troms regionråd vil peke på de mange utspill den siste tiden om
fordeling av funksjoner mellom lokalsykehusene. Gjentakende "drypp" av
denne karakter, for eksempel fødeavdeling i Harstad eller Narvik, er med
på å sette befolkningen i vår region opp mot hverandre. Det er naturlig at
lokalsamfunnene kjemper for noe de blir fratatt. Som politikere i regionen
er vi svært bekymret for den negative virkningen dette gir i en storregion
som ønsker å samarbeide og har som mål å synliggjøre vår regionale
styrke som Nord-Norges tettest befolkede område.

For å følge opp dialogen vil Sør-Troms regionråd ta initiativ til et møte der
Helse Nord kan informere ordførerne om resultatet av de aktuelle
prosessene. Møtet legges over nyttår, og vurderes arrangert sammen med
Ofoten regionråd.

Med hilsen

Eva Ottesen Trine-Lise W. Fossland
Leder av regionrådet og ordfører i Gratangen dagligleder

Helge Eriksen Ordfører i Harstad

Ivar B Prestbakmo Ordfører i Salangen

Kopi:
Møtedeltakerne
Styremedlemmene i Helse Nord
Tromsbenken på Stortinget
Troms Fylkeskommune v/ Fylkesrådsleder
Ofoten regionråd
Media
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