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Dato: 3. februar 2011 
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Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-6/012  Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 6-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 3. februar 2011: 
 
Sak 6-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 7-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2010 og 

17. januar 2011 
Side 2 

Sak 8-2011 Oppdragsdokument 2011 Side 19 
Sak 9-2011 Budsjett 2011 – konsolidert  Side 51 
Sak 10-2011 Orienteringssaker Side 69 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
Sak 11-2011 Referatsaker Side 72 
 1. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF av 21. desember 2010 ad. avslutning av 
tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, jf. styresak 47-
2009/7 Referatsaker 

  

 2. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF av 20. desember 2010 ad. oversendelse av 
rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF, Narvik sykehus, føde- og gynekologisk avdeling 

  

 3. Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. januar 2011 ad. funn 
ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem – 
oversender oppsummeringsrapport fra Statens helsetilsyn 

  

 4. Brev fra Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep av 
10. januar 2011 ad. tilskudd til drift av støttesenter mot 
incest og seksuelle overgrep 

  

 5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2011   
 6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg,  

den 20. januar 2011  
  

Sak 12-2011 Eventuelt Side 105 
 
 
Bodø, den 27. januar 2011 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-7/012  Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 7-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte  

14. desember 2010 og 17. januar 2011 
 
 
Protokoll styremøte 14. desember 2010 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 14. desember 2010 – kl. 08.30 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø 

 
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 

 
Forfall:  

 
Ingen har meldt forfall til dette styremøtet. 

 
Fra administrasjonen: 

 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol informasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Irene Skiri kst. direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Hege Knoph Antonsen nestleder for internrevisjonen 
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I starten av styremøtet orienterte Mildrid Pedersen, leder for det regionale brukerutvalget om 
brukerutvalgets arbeid i 2010, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt. 
 
 
Styresak 128-2010  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 128-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 129-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. november 2010 
Sak 130-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

– suppleringsvalg til styret, jf. styresak 104-2010 og 116-2010 
Saken behandles unntatt offentlighet, 
 jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 

Sak 131-2010 Nybygg Helse Finnmark Kirkenes – godkjenning av konseptrapport 
Sak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  

A-fløy og pasienthotell – godkjenning av budsjett for forprosjekt, jf. 
styresak 73-2010 

Sak 133-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – regionalt 
traumesystem, oppfølging av styresak 7-2009, 57-2010 og 65-2010  
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 134-2010 Handlingsplan for intensivmedisin, oppfølging  
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 135-2010 Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i tykk- og endetarm 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 136-2010 Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige 
Sakspapirene var ettersendt. 
Styresaken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Sak 137-2010 Laboratorieprosjekt i Helse Nord 
Sak 138-2010 Ekstern revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i 

Nordlandssykehuset HF,  
oppfølging av styresak 82-2010 

Sak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord,  
2. tertial 2010 

Sak 140-2010 Nasjonal IKT – revidert strategidokument 2010-2011 
Sak 141-2010 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Risikostyring 2011 i foretaksgruppen – overordnede mål 
 4. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. 

august 2010 for Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2 
Vedlegget i styresaken er unntatt offentlighet, jf. Offl.  15. 

 5. Overenskomstforhandlingene 2010 – prosess og resultat 
 6. Statsbudsjett 2012 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. 

styresak 120-2010 Innspill til statsbudsjett 2012 
Sak 142-2010 Referatsaker 
 1. E-post av 24. november 2010 fra styret i Harstad SV med uttalelse fra 

Harstad SV mot undergraving av tilbudet ved Harstad sykehus  
 2. Brev av 23. november 2010 fra Helsetilsynet i Tromsø ad. 

oversendelse av oppsummeringsrapport fra regionalt tilsyn med 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord i 2010 
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 3. Brev av 23. november 2010 fra Arbeidstilsynet til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. lukking av pålegg nr. 2 – 
ny frist for nytt sammenslått pålegg nr. 3, jf. styresak 106-2009/1 
Referatsaker  

 4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 22. oktober 2010 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 5. E-post fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus v/Hanne 
Benedikte Wiig av 9. desember ad. svært manglende 
beslutningsgrunnlag i intensiv-saken 
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart. 

 6. Brev fra Næringsforeningene i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og 
Vågan av 29. november 2010 ad. ikke rør fødetilbudet ved 
Nordlandssykehuset Lofoten 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 13. desember 2010 ad. oppfølging av 
handlingsplan for intensivmedisin 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 143-2010 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 129-2010  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 24. november 2010 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 24. november 2010 godkjennes.  
 
 
Styresak 130-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
 – suppleringsvalg til styret, jf. styresak 104-2010  
 og 116-2010 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 
 
Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. For perioden fra og med 1. januar 2011 og frem til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 

2012 velges Ingunn Heggheim, Alta som nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (etter Anne Grethe Olsen). 

 
2. Det nye styremedlemmet oppnevnes i foretaksmøte snarest mulig. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. For perioden fra og med 1. januar 2011 og frem til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 

2012 velges Ingunn Heggheim, Alta som nytt styremedlem i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (etter Anne Grethe Olsen). 

 
2. Det nye styremedlemmet oppnevnes i foretaksmøte snarest mulig. 
 
 
Styresak 131-2010 Nybygg Helse Finnmark Kirkenes  
 – godkjenning av konseptrapport 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Helse Finnmark HF og godkjenner konseptrapporten slik 

det fremgår av Styresak 76/2010 Konseptrapport Nye Kirkenes Sykehus med tilhørende 
rapport ”Konseptrapport Kirkenes Sykehus”, datert 02. november 2010.  

 
2. Nybygg alternativ 1 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal 

og bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 9.105 m2 og 17.800 m2. 
Oppstart og gjennomføring av forprosjekt behandles i egen styresak om store 
investeringer i Helse Nord RHF i styremøte februar 2011. 

 
3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 1 203 mill kroner i 
kostnadsnivå pr. 15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter. 
 

4. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet etter 
behandling i Helse- og omsorgsdepartementet, før forprosjektet påbegynnes. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Helse Finnmark HF og godkjenner konseptrapporten slik 

det fremgår av Styresak 76/2010 Konseptrapport Nye Kirkenes Sykehus med tilhørende 
rapport ”Konseptrapport Kirkenes Sykehus”, datert 02. november 2010.  

 
2. Nybygg alternativ 1 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal 

og bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 9.105 m2 og 17.800 m2. 
Oppstart og gjennomføring av forprosjekt behandles i egen styresak om store 
investeringer i Helse Nord RHF i styremøte februar 2011. 

 
3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 

overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 1 203 mill kroner i 
kostnadsnivå pr. 15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter. 
 

4. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet etter 
behandling i Helse- og omsorgsdepartementet, før forprosjektet påbegynnes. 
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Styresak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
 A-fløy og pasienthotell – godkjenning av budsjett  
 for forprosjekt, jf. styresak 73-2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner budsjett for 2011 for forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø A-fløy med 30,1 mill kroner.  
 
2. Styret godkjenner budsjett for forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

nytt pasienthotell med 7,5 mill kroner under forutsetning om godkjennelse av 
konseptrapport og vedtak om videreføring av prosjektet i et forprosjekt. 
 

3. Styret ber om at konseptrapport for pasienthotellet legges frem for styret i mars 2011. 
 
4. Styret godkjenner økning av investeringsramme til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

i 2011 med til sammen 40 mill kroner. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner budsjett for 2011 for forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø A-fløy med 30,1 mill kroner.  
 
2. Styret godkjenner budsjett for forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

nytt pasienthotell med 7,5 mill kroner under forutsetning om godkjennelse av 
konseptrapport og vedtak om videreføring av prosjektet i et forprosjekt. 
 

3. Styret ber om at konseptrapport for pasienthotellet legges frem for styret i mars 2011. 
 
4. Styret godkjenner økning av investeringsramme til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

i 2011 med til sammen 40 mill kroner. 
 
 
Styresak 133-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde 
 pasienter – regionalt traumesystem, oppfølging  
 av styresak 7-2009, 57-2010 og 65-2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til regionalt traumeutvalgs rapport, høringsuttalelsene og 

saksutredningen. Styret i Helse Nord RHF har som hovedpremiss for sitt arbeid at alvorlig 
og/eller hardt skadde pasienter så vidt mulig skal sendes direkte og raskest mulig fra 
skadested til det sykehus som skal utføre endelig behandling.  
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2. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er regionalt traumesenter nivå 3 og skal ha 
kompetanse til endelig behandling av alle traumepasienter (unntak for ev. pasienter som 
trenger behandling ved sykehus med landsfunksjoner). 

 
3. Nordlandssykehuset Bodø skal oppfylle alle kravene til er traumesykehus nivå 2, i 

traumesystemet og skal kunne sluttbehandle traumepasienter som ikke trenger 
nevrokirurgisk behandling ved regionalt traumesenter nivå 3. 

 
4. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at alle sykehus som i dag har kirurgisk 

akuttberedskap skal fortsette å ha det. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til regionalt 
traumeutvalgs konklusjon om at alle sykehus som har kirurgisk akuttberedskap skal ha 
kapasitet og kompetanse til å motta og kunne utføre stabiliserende/livreddende 
behandling, når pasienten ikke kan transporteres direkte til sykehusene som skal utføre 
endelig behandling. Sykehus med kirurgisk akuttberedskap skal ha kompetanse slik den 
framkommer av listen med krav til prosedyrer som var vedlagt saksfremlegget. Adm. 
direktør bes om å oppdatere denne listen ved behov. 

 
5. Regionalt traumesystem etableres i tråd med anbefalingene i Nasjonal Traumerapport. 

Kompetanse må bygges opp på alle ledd i traumesystemet. Tiltak som å etablere 
traumekomiteer/utvalg og å implementere de anbefalte kommunikasjonsprotokollene og 
destinasjonskriteriene gjennomføres så snart som mulig i hvert helseforetak.  

 
6. Kompetanseheving som krever tilførsel av ressurser gjennomføres etter en 

opptrappingsplan i hvert helseforetak, slik at traumesystemets krav til nivåene i systemet 
innføres innen 1. januar 2012.  

 
7. Styret i Helse Nord RHF vil understreke kravet til en sterk faglig ledelse som sikrer at 

medarbeiderne har nødvendig kompetanse og at alt personell, også vikarer, har nødvendig 
kunnskap om traumesystemet. 

 
8. Styret ber adm. direktør i Helse Nord RHF om å sikre at det blir gjennomført en revisjon 

av system og praksis ett års tid etter at alt er på plass.  
 

9. Ansettelse av regional traumekoordinator ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
gjøres snarest. Regional traumekoordinator skal legge til rette for å innføre regionalt 
traumesystem i Helse Nord, drive kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innenfor 
traumesystemet og bidra til traumatologisk forskning i regionen.  
 

10. Utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kommunehelsetjenesten, samt 
konsekvenser for kapasitet og kompetanse i de prehospitale tjenestene og AMK-
funksjonene, iverksettes og sluttføres innen sommeren 2011. 

 
11. En eventuell økning av kapasiteten i luftambulansetjenesten vurderes i forbindelse med 

evaluering av ambulansetjenesten etter at nasjonale kvalitetskrav for tjenesten er innført i 
2012. Styret vil spesielt peke på behovet for å styrke luftambulansetjenesten mellom Bodø 
og Tromsø. Styret viser i den forbindelse til utredningen fra Luftambulansetjenesten ANS 
som adm. direktør redegjorde for under behandling av saken. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til regionalt traumeutvalgs rapport, høringsuttalelsene og 

saksutredningen. Styret i Helse Nord RHF har som hovedpremiss for sitt arbeid at alvorlig 
og/eller hardt skadde pasienter så vidt mulig skal sendes direkte og raskest mulig fra 
skadested til det sykehus som skal utføre endelig behandling.  

 
2. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er regionalt traumesenter nivå 3 og skal ha 

kompetanse til endelig behandling av alle traumepasienter (unntak for ev. pasienter som 
trenger behandling ved sykehus med landsfunksjoner). 

 
3. Nordlandssykehuset Bodø er traumesykehus nivå 2, og skal kunne sluttbehandle 

traumepasienter som ikke trenger behandling ved regionalt traumesenter nivå 3. 
 
4. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at alle sykehus som i dag har kirurgisk 

akuttberedskap skal fortsette å ha det. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til regionalt 
traumeutvalgs konklusjon om at alle sykehus som har kirurgisk akuttberedskap skal ha 
kapasitet og kompetanse til å motta og kunne utføre stabiliserende/livreddende 
behandling, når pasienten ikke kan transporteres direkte til sykehusene som skal utføre 
endelig behandling. Sykehus med kirurgisk akuttberedskap skal ha kompetanse slik den 
framkommer av listen med krav til prosedyrer som var vedlagt saksfremlegget. Adm. 
direktør bes om å oppdatere denne listen ved behov. 

 
5. Regionalt traumesystem etableres i tråd med anbefalingene i Nasjonal Traumerapport. 

Kompetanse må bygges opp på alle ledd i traumesystemet. Tiltak som å etablere 
traumekomiteer/utvalg og å implementere de anbefalte kommunikasjonsprotokollene og 
destinasjonskriteriene gjennomføres så snart som mulig i hvert helseforetak.  

 
6. Kompetanseheving som krever tilførsel av ressurser gjennomføres etter en 

opptrappingsplan i hvert helseforetak, slik at traumesystemets krav til nivåene i systemet 
innføres innen 1. januar 2012.  

 
7. Styret i Helse Nord RHF vil understreke kravet til en sterk faglig ledelse som sikrer at 

medarbeiderne har nødvendig kompetanse og at alt personell, også vikarer, har nødvendig 
kunnskap om traumesystemet. 

 
8. Styret ber adm. direktør i Helse Nord RHF om å sikre at det blir gjennomført en revisjon 

av system og praksis ett års tid etter at alt er på plass.  
 

9. Ansettelse av regional traumekoordinator ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
gjøres snarest. Regional traumekoordinator skal legge til rette for å innføre regionalt 
traumesystem i Helse Nord, drive kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innenfor 
traumesystemet og bidra til traumatologisk forskning i regionen.  
 

10. Utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kommunehelsetjenesten, samt 
konsekvenser for kapasitet og kompetanse i de prehospitale tjenestene og AMK-
funksjonene, iverksettes og sluttføres innen sommeren 2011. 
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11. En eventuell økning av kapasiteten i luftambulansetjenesten vurderes i forbindelse med 
evaluering av ambulansetjenesten etter at nasjonale kvalitetskrav for tjenesten er innført i 
2012. Styret vil spesielt peke på behovet for å styrke luftambulansetjenesten mellom Bodø 
og Tromsø. Styret viser i den forbindelse til utredningen fra Luftambulansetjenesten ANS 
som adm. direktør redegjorde for under behandling av saken. 
 

 
Styresak 134-2010 Handlingsplan for intensivmedisin, oppfølging 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Helgelandssykehuset HF skal ha en nivå 2 enhet i intensivmedisin plassert ved sykehuset 

på Mo i Rana. Enheten på sykehuset i Sandnessjøen skal være på nivå 1. 
 
Vedtatt mot én stemme (Fredrik Sund). 
 
2. Helseforetakene bes rapportere virksomhetsdata for intensivmedisin i Årlig melding 2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helgelandssykehuset HF skal ha en nivå 2 enhet i intensivmedisin plassert ved sykehuset 

på Mo i Rana. Enheten på sykehuset i Sandnessjøen skal være på nivå 1. 
 
2. Helseforetakene bes rapportere virksomhetsdata for intensivmedisin i Årlig melding 2011. 

 
Protokolltilførsel til styresak 134-2010 – stemmeforklaring: 
 
Undertegnende stemmer mot administrasjonens innstilling i punkt 1. 
 
Stemmeforklaring: 
 
1. Prosessen i forkant av innstillingen har ikke vært optimal. Det burde på et tidligere 

tidspunkt vært utført drøftninger blant de tillitsvalgte og administrasjonen i 
Helgelandssykehuset HF. I tillegg burde det regionale intensivrådet vært konsultert. Dette 
ville gitt det endelige vedtaket større legitimitet blant de ansatte i foretaket. 

 
2. De faglige vurderinger som er lagt til grunn er ikke godt nok kartlagt, spesielt sett opp mot 

øvrig funksjonsfordeling i foretaket.  
 
Fredrik Sund /s/ 
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Styresak 135-2010 Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i  
 tykk- og endetarm 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret viser til det fremlagte saksforelegg og slutter seg til vurderingene gitt av adm. 

direktør på basis av et samlet fagmiljø i Helse Nord, når det gjelder kirurgisk behandling 
av kreft i regionen. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, 
behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm legges til grunn i 
foretaksgruppen – som følger: 

 
 Endetarmskreft Tykktarmskreft 
Helse Finnmark, Hammerfest  - X 
Helse Finnmark, Kirkenes - - 
Unn Tromsø X X 
UNN, Harstad - X 
UNN, Narvik - - 
NLSH, Bodø X X 
NLSH, Vesterålen - - 
NLSH. Lofoten - - 
Helgelandssykehuset, Mo i Rana - X 
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen - X 
Helgelandssykehuset, Mosjøen - - 

 
2. Styret ber adm. direktør justere funksjonsfordelingen for leverkirurgi (unntatt ad hoc 

kilereseksjon) og magesekkreft, slik at dette kun gjennomføres ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til det fremlagte saksforelegg og slutter seg til vurderingene gitt av adm. 

direktør på basis av et samlet fagmiljø i Helse Nord, når det gjelder kirurgisk behandling 
av kreft i regionen. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, 
behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm legges til grunn i 
foretaksgruppen – som følger: 
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 Endetarmskreft Tykktarmskreft 
Helse Finnmark, Hammerfest  - X 
Helse Finnmark, Kirkenes - - 
Unn Tromsø X X 
UNN, Harstad - X 
UNN, Narvik - - 
NLSH, Bodø X X 
NLSH, Vesterålen - - 
NLSH. Lofoten - - 
Helgelandssykehuset, Mo i Rana - X 
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen - X 
Helgelandssykehuset, Mosjøen - - 

 
2. Styret ber adm. direktør justere funksjonsfordelingen for leverkirurgi (unntatt ad hoc 

kilereseksjon) og magesekkreft, slik at dette kun gjennomføres ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø. 

 
 
Styresak 136-2010 Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert  
 behandling for rusmiddelavhengige 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Styresaken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til innretning i anskaffelsen av private tjenester innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, slik det er presentert i saksfremlegget. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til innretning i anskaffelsen av private tjenester innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, slik det er presentert i saksfremlegget. 
 
 
Styresak 137-2010 Laboratorieprosjekt i Helse Nord 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten ”Laboratorieprosjekt i Helse 

Nord”. Styret tar rapporten til orientering. 
 

2. Styret ber om at rapporten distribueres til alle helseforetak i regionen, og at den brukes i 
arbeidet med å effektivisere laboratoriedriften. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten ”Laboratorieprosjekt i Helse 

Nord”. Styret tar rapporten til orientering. 
 

2. Styret ber om at rapporten distribueres til alle helseforetak i regionen, og at den brukes i 
arbeidet med å effektivisere laboratoriedriften. 

 
 
Styresak 138-2010 Ekstern revisjon av internkontrollsystemet  
 og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF,  
 oppfølging av styresak 82-2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar rapporten fra revisjonsselskapet Deloitte om Nordlandssykehuset HF – Ekstern 

revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å oversende rapporten til alle helseforetakene i Helse Nord og 

følge opp at konklusjonene i rapporten gjennomgås i helseforetakene med henblikk på 
konsekvenser for egen internkontroll og kvalitetssikring.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar rapporten fra revisjonsselskapet Deloitte om Nordlandssykehuset HF – Ekstern 

revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å oversende rapporten til alle helseforetakene i Helse Nord og 

følge opp at konklusjonene i rapporten gjennomgås i helseforetakene med henblikk på 
konsekvenser for egen internkontroll og kvalitetssikring.  

 
 
Styresak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene  
 i Helse Nord, 2. tertial 2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning 

videreføres og videreutvikles.  
 
2. Styret forutsetter at styre og ledelsen i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte 

kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
 

3. Styret ber adm. direktør se til at det innenfor serviceområdene som teknisk drift, mottak, 
intensiv, anestesi og operasjon gjøres analyser med mer spesifikke data.   

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning 

videreføres og videreutvikles.  
 
2. Styret forutsetter at styre og ledelsen i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte 

kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
 

3. Styret ber adm. direktør se til at det innenfor serviceområdene som teknisk drift, mottak, 
intensiv, anestesi og operasjon gjøres analyser med mer spesifikke data.   

 
 
Styresak 140-2010 Nasjonal IKT – revidert strategidokument 2010-
2011 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Nasjonal IKT’s reviderte strategidokument for 2010-2011 vedtas.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Nasjonal IKT’s reviderte strategidokument for 2010-2011 vedtas.  
 
 
Styresak 141-2010  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord 
– konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav: Informasjon om Helse- og 
omsorgsdepartementets prosess rundt de nasjonale kvalitetskravene, jf. styresak 113-
2010. 

- Veileder for styrearbeid i de regionale helseforetakene, utkast: Utkastet er sendt til 
styret i Helse Nord RHF og styrelederne i helseforetakene. Tilbakemelding til Helse- 
og omsorgsdepartementet sendes innen fristen 15. desember 2010.  

- Salangen rehab: Informasjon om situasjonen etter anskaffelse av 
rehabiliteringstjenester 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

- Nordlandssykehuset HF: Informasjon om situasjonen ved helseforetaket etter 
fratredelse av styreleder. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Controllerfunksjonen i Helse Nord: Det vises til styresak 32-2009 Styrking av 

controllerfunksjonen i Helse Nord, pkt. 2 i vedtaket: … Ordningen evalueres i 2010. 
Styresaken legges frem i mars 2011. 

- Prosjekt desentralisering av kontroller – rapport: Styresak legges frem i styremøte, 
den 23. februar 2011.  
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- Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 7. desember 2010 – sammen med 
styreleder Bjørn Kaldhol 

- Økonomi i foretaksgruppen pr. november 2010 – foreløpige regnskapstall 
- Møte med Microsoft Norge ad. lisensiering, den 9. desember 2010 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
3. Risikostyring 2011 i foretaksgruppen – overordnede mål  
4. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2010 for 

Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2 
5. Overenskomstforhandlingene 2010 – prosess og resultat  
6. Statsbudsjett 2012 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. styresak 120-2010 

Innspill til statsbudsjett 2012 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 142-2010  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post av 24. november 2010 fra styret i Harstad SV med uttalelse fra Harstad SV mot 

undergraving av tilbudet ved Harstad sykehus  
2. Brev av 23. november 2010 fra Helsetilsynet i Tromsø ad. oversendelse av 

oppsummeringsrapport fra regionalt tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Helse Nord i 
2010 

3. Brev av 23. november 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
ad. lukking av pålegg nr. 2 – ny frist for nytt sammenslått pålegg nr. 3, jf. styresak 106-
2009/1 Referatsaker  

4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 22. oktober 2010 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

5. E-post fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus v/Hanne Benedikte Wiig av 9. 
desember ad. svært manglende beslutningsgrunnlag i intensiv-saken 
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart. 

6. Brev fra Næringsforeningene i Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan av 29. november 
2010 ad. ikke rør fødetilbudet ved Nordlandssykehuset Lofoten 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 13. desember 2010 ad. oppfølging av handlingsplan for 
intensivmedisin 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 143-2010  Eventuelt 
 
1. Styremedlem Alf E. Jacobsen ba om en orientering rundt anskaffelsen av 

rehabiliteringstjenester, når denne prosessen er helt avsluttet. Det vil da bli lagt frem en 
orienteringssak. 

 
2. Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om cytostatikabehandling er 

spesialisthelsetjenestens eller primærhelsetjenestens ansvar. Fagdirektøren svarte at denne 
er i hovedsak spesialisthelsetjenestens ansvar, men at noen pasienter kan behandles av 
kommunehelsetjenesten. 
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Protokoll styremøte 17. januar 2011 
 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 17. 1 2011 – kl. 10.45 
Møtested: Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, adm. møterom 

 
Tilstede: 

 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem  
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem – deltok fra kl. 11.15 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 

 
Forfall:  

 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Inge Myrvoll styremedlem 

 
Fra administrasjonen: 

 
Navn:  
Kristian I. Fanghol fung. adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Oddvar Larsen kst. fagdirektør 
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Styresak 1-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 1-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2011 Høringsuttalelse – forslag til ny folkehelselov 
Sak 3-2011 Høringsuttalelse – forslag til ny lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester 
Sak 4-2011 Høringsuttalelse – forslag til ny nasjonal helse- og omsorgsplan 
Sak 5-2011 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 2-2011 Høringsuttalelse – forslag til ny folkehelselov 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
Styret gir sin tilslutning til de premisser og vurderinger som fremmet gjennom 
administrerende direktørs saksframlegg og fremmer disse som sin høringsuttalelse til Helse- 
og omsorgsdepartementet. 
 
Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til ny folkehelselov. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til ny folkehelselov. 
 
 
Styresak 3-2011 Høringsuttalelse – forslag til ny lov om  
 kommunale helse- og omsorgstjenester 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
Styret gir sin tilslutning til de premisser og vurderinger som er fremmet gjennom 
administrerende direktørs saksframlegg og fremmer disse som sin høringsuttalelse til Helse- 
og omsorgsdepartementet. 
 
Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til ny lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til ny lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 
 
 
Styresak 4-2011 Høringsuttalelse – forslag til ny nasjonal  
 helse- og omsorgsplan 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
Styret gir sin tilsutning til de premisser og vurderinger som er fremmet gjennom adm. 
direktørs saksframlegg og fremmer disse som sin nettbaserte høringsuttalelse adressert til 
Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til ny nasjonal helse- og omsorgsplan. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til ny nasjonal helse- og omsorgsplan. 
 
 
Styresak 5-2011 Eventuelt 
 
Styreleder orienterte om den krevende situasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Narvik etter dødsulykken i Lavangsdalen, den 7. januar 2011. 
 
I tillegg orienterte styreleder og fung. adm. direktør om den planlagte fremdriften i arbeidet 
med Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord, jf. 
styresak 113-2010.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtene, den 14. desember 2010 og 17. januar 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 27. januar 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. februar 2011  
Arkivnr.:    Saksbeh/tlf: Trude Grønlund, 75 51 29 13  Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 8-2011  Oppdragsdokument 2011  
 
 
Formål/sammendrag 
Oppdragsdokument (OD) 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. 
 
OD 2011 uttrykker Helse Nord RHF’s prioriteringer innen rammen av nasjonal politikk og de 
ressurser som er stilt til disposisjon for foretaksgruppen gjennom konsolidert budsjett for 
2011. OD 2011 ivaretar krav fra Helse- og omsorgsdepartement (HOD) gjennom 
Oppdragdokument til Helse Nord RHF og protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 
26. januar 2011. I tillegg stilles krav til helseforetakene om oppfølging av styrevedtak som 
skal implementeres/effektueres i helseforetakene.  
 
Bakgrunn/fakta 
Midlertidig oppdragsdokument (MOD) ble behandlet i styremøte i Helse Nord RHF, den 24. 
november 2010, jf. styresak 117-2010. Styret fattet 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. 
 
Det foreliggende oppdragsdokument bygger på MOD 2011 og i tillegg er det innarbeidet krav 
fra HOD gjennom deres oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, 
den 26. januar 2011. Budsjettmessige rammer og føringer lagt i styresak 71-2010 Plan- og 
budsjettpremisser 2011-2014, styresak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og 
føringer og i styresak 9-2011 Budsjett 2011, konsolidert ligger til grunn for kravene i OD.  
 
Hvert helseforetak får et eget oppdragsdokument, men dette vil først skje i foretaksmøtene, 
den 3. 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. Det skilles mellom styringsvariabler/indikatorer, krav som krever 
rapportering og krav som vil bli fulgt opp på annen måte.  
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Oppdragsdokumentet til helseforetakene inneholder ikke krav til Helse Nord RHF inkludert 
Helse Nord IKT og SKDE. Disse er presisert i HOD’s oppdragsdokument. Det er forsøkt å 
minimalisere antall krav til helseforetakene, og en har forsøkt å være så konkret som mulig i 
utformingen av kravene, slik at oppdragsdokumentet fremstår som kortere og med mindre 
generell informasjon enn tidligere. Dette for å gjøre oppdragsdokumentet til et tjenlig og 
oversiktlig arbeidsredskap for ledelsen i helseforetakene. Krav som er stilt i tidligere 
oppdragsdokumenter er som en hovedregel ikke gjentatt, men krav som ikke er oppfylt står 
fortsatt ved lag og skal gjennomføres.  
 
Medbestemmelse 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF har deltatt i prosessen med 
utarbeiding av foreliggende Oppdragsdokument 2011, gjennom flere møter og ved konkrete 
og skriftlige innspill.  
 
Partene er enige om å drøfte Oppdragsdokument 2011 i forkant av RHF-styrets endelige 
behandling i styremøte, den 3. februar 2011. Drøftingsmøtet vil bli avholdt, den 2. februar 
2011, og protokoll fra drøftingsmøtet blir lagt frem i styremøtet. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg (RBU) behandlet Midlertidig oppdragsdokument 2011 på møte den 
17. november 2010. RBU fattet følgende vedtak:  
 
RBU ser at midlertidig Oppdragsdokument er et gjennomarbeidet og godt dokument og gir 
følgende innspill til dokumentet: 
 
4.2 Områder som skal vektlegges spesielt 
 
kulepunkt 5:  
RBU ber om at brukerrepresentant oppnevnes i kliniske samarbeidsutvalg i aktuelle 
fagområder. 
 
4.2.1 Psykisk helsevern 
RBU ber om at det i Oppdragsdokumentet presiseres at ingen type stillinger skal stå vakant 
av økonomiske grunner, særlig når det gjelder rus. 
 
Den økte aktiviteten på psykiatri 4,5 % innen psykisk helsevern skal ikke gå på bekostning av 
rus. 
 
kulepunkt 3:  
Den økonomiske ressursen som settes av til psykisk helsevern for barn og unge må være høy 
nok til å få ventetidene ned. 
 
5 Rekruttering 
 
kulepunkt 6:  
RBU forventer at det legges vekt på å få frem nye styringsinstrumenter for å øke rekruttering 
av geriatere. 
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bollepunkt 8:  
I likhet med at det tilbys praksisplasser for apotekteknikerelever og farmasistudenter 
presiserer RBU gjennom sitt vedtak i sak 32 / 2010 den 18.08.10: RBU støtter arbeidet med å 
tilby attraktive lærlingeplasser for helsefagarbeidere, men ser behovet for flere 
lærlingeplasser i Helse Nord. 
 
7. Opplæring av pasienter og pårørende 
 
Kulepunkt 3:  
Denne prioriteringen må også gjelde nydiagnostiserte. 
 
Det regionale brukerutvalget har ikke fått seg forelagt OD 2011, fordi foretaksmøtet i Helse 
Nord RHF ble avholdt, den 26. januar 2011, og RBU ikke har møte mellom dette tidspunkt og 
styremøte i Helse Nord RHF, den 3. februar 2011.  
 
Innholdet i Oppdragsdokument 2011 
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.  
 
Fokus skal være rettet mot gode behandlingsresultater, god pasientsikkerhet og god kvalitet i 
behandlingen. Når det gjelder utviklingen i ventetider og fristbrudd, var foretaksmøte i Helse 
Nord RHF, den 26. januar 2011 ikke tilfreds med at ventetidene ikke er redusert, og at det 
forekommer fristbrudd. Disse indikatorene er derfor fulgt opp med hyppigere rapportering 
enn tidligere, og de regionale helseforetakene forventes å legge stor vekt på å få til betydelige 
forbedringer innenfor disse områdene. Nytt krav i OD 2011 er derfor at gjennomsnittlig 
ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være ned mot 65 dager ved utgangen av 2011. Dette 
kravet vil by på store utfordringene for foretaksgruppen i 2011. 
 
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. Samhandlingsreformen forventes å gi nye 
utfordringer og krav. Oppdragsdokumentet har flere krav knyttet til samhandling, både i 
forhold til å lage formelle organisatoriske enheter for samhandlingen og i forhold til utvikling 
av samhandling rundt pasientforløp. Departementets oppfølging av Samhandlingsreformen 
gjennom bl.a. ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ny folkehelselov og 
Nasjonal helse- og omsorgsplan skal legges fram for Stortinget våren 2011, og det er forutsatt 
at lovendringer skal tre i kraft fra 1. januar 2012. Helseforetakene blir bedt om å legge vekt på 
å forberede seg på gjennomføring av reformen i dialog med kommunene. Lokalt utviklings- 
og omstillingsarbeid skal ivareta kravet om gode og bredt involverende prosesser. 
Omstillinger av tjenestetilbudet som berører kommunene skal ikke gjennomføres, før 
kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det forutsettes samarbeid mellom 
ledelse, tillitsvalgte, ansatte, brukere og berørte kommuner i slike prosesser. 
 
Helseforetakene er bedt om å videreføre arbeidet med prosesser for å utvikle en mer 
hensiktsmessig struktur for ivaretakelse av behov for tjenestetilbud til et flertall av pasientene 
balansert mot beredskap for akuttbehandling av de få alvorlig skadde og syke. Nivådeling av 
intensivenhetene og innføring av regionalt traumesystem skal sikre bedre kvalitet i 
behandlingen og en mer bærekraftig struktur i framtiden.  
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Det er lagt til rette for en aktivitetsøkning innen psykisk helsevern, rus, kronikeromsorg, 
poliklinisk radiologi og kreftkirurgi. Aktivitetsøkning på øvrig virksomhet skal fortrinnsvis 
tas innen områder med lang ventetid som ortopedisk kirurgi og urologi. Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF er bedt om å styrke kapasiteten innen revmatologi på grunn av lang ventetid. 
Diagnostisering og behandling av sykelig overvekt vil styrkes i 2011. Kapasiteten på 
utredning styrkes ved at alle helseforetak skal bidra i utredning etter felles protokoller og 
rutiner for henvisning.  
 
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 og det stilles krav om å melde alvorlige hendelser og lære 
av alle avvik for å unngå liknende hendelser.  

Nye krav innen eierstyring er krav om at helseforetakene i regionen som hovedregel skal 
bruke faste stillinger og begrense bruk av midlertidige stillinger og vikariater. 
Helseforetakene skal i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, redusere andelen deltid 
med minst 20 prosent i løpet av 2011. Dette kravet er tallmessig beregnet for det enkelte 
helseforetak. 
 
Arbeid for å få ned sykefraværet har fortsatt høy prioritet, og det forutsettes at helseforetakene 
arbeider for å nå målsettinger i IA-avtalen. Det vil også være 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 krav om deltagelse i utvikling av strategisk 
kompetanseplan for foretaksgruppen og utvikling av egen kompetanseplan for det enkelte 
helseforetak. 
 
Vurdering 
Adm. direktør vurderer at Oppdragsdokument 2011 til helseforetakene ivaretar de krav og 
oppgaver som framkommer i Oppdragsdokument og eierkrav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet samt våre strategiske planer og styrevedtak. Oppdragsdokumentet er 
også avstemt mot forslag til konsolidert budsjett 2011 for foretaksgruppen.  
 
Det har vært gjennomført gode prosesser for utviklingen av dokumentet og både helseforetak, 
regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte/konsernverneombud har bidratt til at 
dokumentet har fått en form og innhold som utgjør et godt styringsgrunnlag for 2011.  
 
De største utfordringene for foretaksgruppen vil være krav til reduksjon av gjennomsnittlig 
ventetid til 65 dager i løpet av 2011 og krav om 20 % reduksjon i andel deltidsstillinger. Disse 
kravene vil medføre at det er nødvendig med stram styring og betydelige tiltak for å øke 
arbeidsproduktivitet og effektivisering av driften. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør vurderer oppdragsdokument 2011 til å ivareta våre viktigste prioriteringer og 
krav til aktivitet overfor helseforetakene. Økonomiske og organisatoriske krav fra eier er også 
innarbeidet og ivaretatt i oppdragsdokumentet til foretakene. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2011 for helseforetakene i Helse 

Nord.  
 
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte 

helseforetak. 
 

3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 
helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet. 

 
 
Bodø, den 27. januar 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Oppdragsdokument 2011 for helseforetakene 
   
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 3. februar 2011 side 23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdragsdokument 2011 
 
 

XXXXXX HF  

Styremøte Helse Nord RHF - 3. februar 2011 side 24



 2 

 

1. OPPDRAGSDOKUMENTETS FUNDAMENT OG OPPBYGGING   ........................................................... 3

2. VERDIER OG MÅL   .......................................................................................................................................... 3

3. KVALITET, PASIENTSIKKERHET OG PASIENTRETTIGHETER   ....................................................... 4

3.1 KVALITETSFORBEDRING OG PASIENTSIKKERHET   .............................................................................................. 5
3.2 PRIORITERING, TILGJENGELIGHET OG BRUKERMEDVIRKNING   ........................................................................... 5

4. PASIENTBEHANDLING   .................................................................................................................................. 6

4.1 AKTIVITET   ........................................................................................................................................................ 6
4.2 OMRÅDER SOM SKAL VEKTLEGGES SPESIELT   .................................................................................................... 7

4.2.1 Helhetlige pasientforløp og samhandling   ............................................................................................. 7
4.2.1 Psykisk helsevern   ................................................................................................................................... 8
4.2.2 Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige   .................................................... 8
4.2.3 Somatisk virksomhet og tilbud til pasienter med kroniske og langvarige sykdommer   ........................ 9
4.2.4 Landsfunksjoner og kompetansesentra   .............................................................................................. 10
4.2.5 Smittevern og beredskap   ..................................................................................................................... 10
4.2.6 Prehospitale tjenester   .......................................................................................................................... 11
4.2.7 Barents helsesamarbeid/nordområdesatsingen   .................................................................................. 11
4.2.8 Pasientreiser   ........................................................................................................................................ 12

5. REKRUTTERING, UTDANNING OG VIDEREUTDANNING AV HELSEPERSONELL   .................... 12

6. FORSKNING OG INNOVASJON   ................................................................................................................. 13

7. OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE   ................................................................................... 14

8. FELLES ØKONOMISKE OG ORGANISATORISKE KRAV OG RAMMEBETINGELSER  ............... 14

8.1 TILTAK FOR ORGANISASJONSUTVIKLING OG ØKONOMISK BALANSE   ............................................................... 14
8.2 RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL   ........................................................................................................... 15
8.3 INVESTERINGSRAMMER, BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING   .......................................................................... 16
8.4 INNKJØP   .......................................................................................................................................................... 16
8.5 MILJØVERN   .................................................................................................................................................... 17
8.6 ORGANISASJONS- OG LEDERUTVIKLING OG ARBEIDSGIVERSTRATEGI   ............................................................. 17

8.6.1 Personal og kompetanse   ...................................................................................................................... 17
8.6.2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)   ......................................................................................................... 18

8.7 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI (IKT)   ............................................................................. 18
8.8 NASJONALT PROFILPROGRAM   ......................................................................................................................... 19

9. OPPFØLGING OG RAPPORTERING   ......................................................................................................... 19

9.1 RAPPORTERINGSRUTINER I 2011  ..................................................................................................................... 19

VEDLEGG   .................................................................................................................................................................. 20

Forkortelser 
DPS: Distriktspsykiatrisk senter                                   TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
HOD: Helse- og omsorgsdepartementet                        KS: Kommunenes sentralforbund 
LAR: legemiddelassistert rehabilitering                        LEON: laveste effektive omsorgsnivå 
LMS: lærings- og mestringssenter                                 NLSH: Nordlandssykehuset 
ROS: risiko- og sårbarhet(sanalyse)                              UNN: Universitetssykehuset Nord-Norge 
FAM: felles akuttmottak                                                NIFU: Nordisk institutt for studier av  

innovasjon, forskning og utdanning 
KVAM: Kvalitets og arbeidsmiljø                                 OFU: off. forsknings- og utviklingskontrakter            
IFU:  industrielle forsknings- og utviklingskontrakter   DOFI: Disclosure of Invention 
NVI – Norsk vitenskapsindeks                                       UiT: Universitetet i Tromsø 

Styremøte Helse Nord RHF - 3. februar 2011 side 25



 3 

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, tidligere års oppdragsdokument, foretaksprotokoller 
og styresakene om budsjett og investeringer.1

 

 Helseforetaket skal følge opp alle krav i 
dokumentet samt styringsparametrene i vedlegg 1, mål for dimensjonering av utdanning i vedlegg 
2  og særskilte rapporteringskrav i vedlegg 3. Det presiseres at tidligere stilte krav fortsatt gjelder 
selv om de ikke gjentas i årets oppdrag. 

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: 
• Kravet skal rapporteres til Helse Nord RHF. 
o 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. Det 
skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeides for å redusere sosiale helseforskjeller i 
aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Konsekvenser for likestilling skal 
kontinuerlig vurderes i forhold til kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion mv. 
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 som blir berørt.  
 
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.  

                                         
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. 
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Innovasjon er et særskilt satsingsområde i 2011. Gjennom innovasjon skal vi utvikle og innføre 
nye, kvalitativt bedre og mer kostnadseffektive produkter og tjenester, organisatoriske løsninger 
og pasientforløp. 
 
Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid2

 

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

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 foreslå og tilrettelegge for løsninger som bidrar 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, pasientsikkerhet og pasientrettigheter 
Tjenestene som tilbys skal være av god kvalitet, trygge og sikre. Kvalitetsarbeid er en 
kontinuerlig og viktig del av den ordinære virksomhet og et prioritert ansvar for styret og ledere 
på alle nivå. Regional kvalitetspolicy utarbeides i 2011 og gis status som rammesettende og 
retningsgivende for foretakenes arbeid på dette feltet. Etikk og etisk refleksjon er viktige moment 
i kvalitetsarbeidet. Etiske retningslinjer og Klinisk etikkomite (KEK) er viktige verktøy. Det 
forventes at KEK blir forespurt i relevante spørsmål der etiske vurderinger er sentrale.  
                                         
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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3.1 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  
 
XX HF skal: 
• Registrere og levere data til nasjonale og regionale kvalitetsregistre, jfr.  
      www. kvalitetsregistre.no. 
• Sørge for at fagmiljøene registrerer og kvalitetssikrer data om henvisninger (Fra/til) på en 

komplett måte, og følge opp eventuelle presiseringer som kommer fra NPR og Helse Nord 
RHF mht endringer i måten dette skal gjøres på i løpet av 2011.  

• Anvende resultater fra nasjonale kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer i eget 
forbedringsarbeid. 

• Ha oppdaterte faglige retningslinjer og prosedyrer tilgjengelige i DocMap.  
• Delta i nasjonal pasientsikkerhetskampanje og rapportere gjennomførte tiltak etter 2.tertial og 

i Årlig melding. 
• Rapportere aktiviteter i Klinisk etikkomite (KEK). 
• Det skal ikke forekomme korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i 

bruk.  
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 Prioritering, 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 gjennomsnittlig ventetid til ned mot 65 dager ved utgangen av 2011.  
• Sikre at barn som pårørende får nødvendig oppfølging, jf krav i lov og forskrift.    
• 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. 
• Ha fokus på mangelfull kommunikasjon og språkforståelse hos pasienter og tilby 

tolketjenester til pasienter som har behov for det. 
• Helse Finnmark: Gjennomføre prosjekt tolketjenester i samarbeid med Sametinget. 
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 
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4. Pasientbehandling 

4.1 Aktivitet 
Statsbudsjettet for 2011 legger opp til en samlet aktivitetsvekst på om lag 1,4 % på nasjonalt 
nivå.3

 

 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 
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 2012 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 minst 4,5 % i 

forhold til 2010-nivå. 
• Ikke ha vakante legestillinger av økonomiske årsaker innen spesialitetene fysikalsk- og 

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

prosedyrekoder.  
• UNN: Delta i arbeidet med nasjonalt KPP-prosjekt i samsvar med de krav og frister som 

Helsedirektoratet setter. 
 
 

                                         
3Anslag 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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4.2 Områder som skal vektlegges spesielt 

4.2.1 Helhetlige pasientforløp og samhandling  
Kompetanseoverføring og tett dialog mellom 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: 
• Dokumentere pasientstrømmer, henvisninger (henvist til og henvist fra) og pasientforløp slik 

at relevant, entydig og komplett koding (i PAS/EPJ og med overføring til NPR) av 
pasientenes bevegelser mellom institusjoner og nivå i helsetjenesten fremkommer. 

• Utvikle rutiner og iverksette 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. Det forutsettes at det avsettes dedikerte 
personellressurser til samhandlingsfeltet og at funksjonen som samhandlingsansvarlig 
synliggjøres i ledergruppen. 

• Det forutsettes at foretaksstyret får seg forelagt saker som løpende dokumenterer progresjon i 
arbeidet med å utvikle strategier og tiltak innen samhandlingsfeltet.   

• Inngå samarbeidsavtaler om ledsagertjeneste for fødende i kommuner med mer enn 1,5 times 
transportvei til fødeinstitusjon. Avtalene må sikre at kommunene inngår avtale med HELFO 
om refusjon for oppgjør 

• Etablere tverrfaglige og nivåovergripende arenaer for nødvendig kompetanseutvikling, i 
samarbeid med kommunene og vurdere arenaer for samhandling om utdanningsbehov og 
praksisplasser bla for å styrke forutsetningene for å implementere intermediærtilbud. 

for jordmor og lege som ledsager pasient i ambulanse. 

• 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). Det forusettes at representanter fra brukerne 
oppnevnes som medlemmer i de kliniske samarbeidsutvalgene. 

• 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.  Følge opp 
Mattilsynets rapport: Nasjonalt tilsynsprosjekt (2008-2009) Institusjonskjøkken. 
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• Innarbeide TSB i samarbeidsavtaler med kommunene4

• 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. 

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

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

o Apotek: Utvide og videreutvikle tilbud om tilsetningstjenester5

 
 til kommunene. 

4.2.1 Psykisk helsevern 
Mål, intensjoner og verdigrunnlag i Opptrappingsplanen skal videreføres. 
 
XX HF skal: 
• Gjennomgå funksjons- og arbeidsfordeling innen psykisk helsevern med bakgrunn i 

tilrådning fra Nasjonal strategigruppe II.  
• Planlegge og tilrettelegge for at DPSene skal ha hovedansvaret for tilbudet innen psykisk 

helsevern for voksne. 
• Iverksette tiltak for at nødvendige akuttfunksjoner kan etableres ved DPSene.  
• Rapportere utskrivningsklare pasienter fra DPS til kommuner til Norsk pasientregister.   
• Etablere brukerstyrte plasser ved samtlige DPSer, etter modell fra Jæren DPS. 
• Iverksette nødvendige tiltak for å bedre datakvalitet. 
• Utarbeide en plan for hvilke prioriteringer og tiltak en vil gjennomføre for å sikre faglig 

akseptable ventetider innen barne- og ungdomspsykiatrien. Planen skal være styrebehandlet 
og innsendt pr. 1.tertial. 

• 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 utredning, kartlegging og diagnostisering for 

barn og unge i samarbeid med primærhelsetjenesten. 
• Prioritere å ansette medarbeidere med brukererfaring. 
• Helse Finnmark HF: Gjennomføre egenevaluering av SANKS med vurdering av hvordan 

oppgavene ivaretas og vurdering av utviklingstrekk.     
 

4.2.2 Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige  
Målene i regional handlingsplan og nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet skal være 
retningsgivende. 
 
XX HF skal: 
• Planlegge og innføre gode samarbeidsrutiner med kommunene om hele pasientforløpet, 

herunder før, under og ved endt behandling og ved behandlingsavbrudd.   

                                         
4 Dette inkluderer bl.a. samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og barnevern for 
gravide rusmiddelavhengige i LAR og annen tverrfaglig spesialisert behandling. 
5 Eksempelvis produksjon av smertekassetter, TPN og cytostatika 
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• Etablere behandlingsforberedende tiltak for rettighetspasienter i påvente av oppstart av 
behandling i samarbeid med kommunene. 

• Øke andelen pasienter som fullfører TSB.  
• 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 en rusmestringsenhet i Tromsø fengsel i samarbeid med 

Kriminalomsorgen. 
• Bidra til at innsatte ved rusmestringsenhetene blir vurdert med hensyn til rett til nødvendig 

helsehjelp. 
 

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.  
 
XX HF skal: 
• Rapportere status og forbedringstiltak for å følge opp de nasjonale retningslinjene for 

behandling og rehabilitering av slagpasienter, innen 30.06.11. 
• Følge opp faglige retningslinjer og tiltak i vedtatte handlingsplaner for 

habilitering/rehabilitering, geriatri, diabetes og revmatologi. 
• Iverksette tiltak i hht handlingsplaner innenfor lunge- og nyresykdommer.   
• UNN: Lage tiltaksplan for hvordan helseforetaket kan styrke fagområdet geriatri. 
• UNN: Øke aktivitet innen kreftkirurgi og urologi. 
• UNN: etablere regionalt tverrfaglig kompetansemiljø innen astma- og allergisykdommer.  
• UNN: Gi pasienter med rett til nødvendig helsehjelp behandling for hjerteflimmer gjennom å 

øke antall flimmerablasjoner til minimum 60 i 2011. Statusrapport for dette arbeidet skal 
leveres innen utgangen av 1. tertial. 

• Utrede pasienter med sykelig overvekt i samarbeid med primærlegene etter nye regionale 
henvisningsrutiner og nasjonale retningslinjer. 

• Gjennomføre kompetanseheving etter utarbeidet opptrappingsplan jfr krav til nivåene i 
regionalt traumesystem innen 01.01.12.  

• Sørge for en sterk faglig ledelse som sikrer at medarbeiderne har nødvendig kompetanse og at 
alt personell, også vikarer, har nødvendig kunnskap om traumesystemet. 

• Iverksette nivådeling jfr Handlingsplan for intensivmedisin og regionale retningslinjer fra fagråd 
i intensivmedisin.  

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

utredning og behandling.  
• Øke aktivitet innen radiologi med 4,5 %.  
• Tilrettelegge for innføring av nytt kodeverk for poliklinisk radiologi og etablere egne 

implementeringsprosjekt for å sikre at datasystemer og rutiner tilrettelegges slik at foretaket kan 
rapportere på nytt format fra og med 01.01.12. 
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• Utarbeide plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i samarbeid med kommunene og 
sikre et forsvarlig fødetilbud i henhold til ny veileder: ”Et trygt fødetilbud” kvalitetskrav til 
fødselsomsorgen.  

• 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 funksjoner6

 
. 

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.7

• 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.  
 
XX HF skal: 
• Oppdatere og foreta nødvendige tilpasninger i egne beredskapsplaner i lys av erfaringene fra 

håndteringen av ny influensa pandemi og vulkanutbruddet på Island. 
o NLSH/HLSH: Delta i øvelse Barents Rescue 2011. 

                                         
6 jf. rundskriv I-19/2003 
7 Rapporteringen skal skje via portalen http://hoyspesial.ihelse.net/HSliste.aspx. 
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o Følge opp anbefalinger i rapport fra 2010 vedrørende 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: Sikre medisinsk kompetanse og beredskap ved sykehuset i Longyearbyen sett i lys av 

befolkningsutvikling og økt aktivitet på Svalbard. 
o UNN/Helse Finnmark: Gjennomgå egen beredskapsplan for større ulykker og katastrofer 

med utgangspunkt i ROS-analyse for nordområdene framlagt 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: 
• Oppfylle mål om at 100 % andel av fast ansatt ambulansepersonell skal ha formell 

kompetanse som ambulansearbeider innen 01. 01.12. 
• Sikre nødvendig språk- og kulturkompetanse i AMK-sentralene. 
• Utrede konsekvenser av styrevedtak om regionalt traumesystem for kapasitet og kompetanse i 

de prehospitale tjenestene og AMK-sentralene innen sommeren 2011. 
• Oppfylle nasjonalt traumesystems krav til kompetanse og trening for de prehospitale 

tjenestene i samarbeid med kommunehelsetjenesten.  
• Bedre tilgjengeligheten til luftambulansetjenesten for pasienter med akutte psykiske lidelser 

ved å benytte helsepersonell som ledsagere i størst mulig grad.   
• Rapportere data fra akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i hht. Helsedirektoratets 

spesifikasjoner. 
 

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: 
• Tilrettelegge for og delta i samarbeidsprosjekter i Barentsregionen og bidra til velfungerende 

norsk-russiske samarbeidsrelasjoner på helseområdet, herunder helseberedskap 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. 
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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.  
 
 

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.  
 
XX HF skal: 
• Utarbeide kompetanseplan for foretaket i tråd med framtidig styrevedtak om strategisk 

kompetanseplan for Helse Nord.  
• Implementere WHO`s internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering av helsepersonell. 
• Innfri og rapportere måltall og aktivitet på praksisplasser og lærlinger, jf. Vedlegg 2 og antall 

som fullfører utdannelsen. Det skal også tilrettelegges for praksisplasser for utdanninger som 
ikke er etablert i alle regioner. 

• 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. 
• Iverksette tiltak for å rekruttere, utdanne og beholde jordmødre for å sikre et forsvarlig 

fødetilbud i henhold til ny veileder: ”Et trygd fødetilbud” kvalitetskrav til fødselsomsorgen 
• UNN: Ansette ny overlege innen revmatologi. 
• Rapportere avsatte ressurser (budsjettmidler) til utdanning/praksis for alle personellgrupper 

under utdanning.   
• Sikre at det gis gode læringsmuligheter og praksis innen habilitering og rehabilitering for 

studenter i utdanning. 
• Rapportere bruk av utdanningstilskuddet for medisinerstudenter. 
• Sikre god kompetanse i bruk av strålekilder i diagnostikk og behandling, både når det gjelder 

strålebiologiske forhold generelt og strålehygiene i forhold til pasienter og helsepersonell. Det 
skal være gode rutiner for internundervisning av relevant personell i strålehygieniske forhold 
og tilstrekkelig kompetanse i medisinsk fysikk. 

o  NLSH: Legge til rette for flere 5. og 6.års medisinerstudenter, inntil 25 pr kull pr år.  
o NLSH: vurdere å opprette stilling(er) for tannleger under spesialisering i oral kirurgi og oral 

medisin 
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o Bidra til å sikre helsekompetanse.no sin rolle som regional plattform for e-læring i Helse 
Nord og sørge for at denne plattformen tas i bruk også for kompetansetiltak i tilknytning til 
forberedelse og iverksetting av samhandlingsreformen.  

o UNN: Implementere opplæringspakke for å styrke tilbudet til FN- og NATO-veteraner i regionen 
ved Regionalt ressurssenter for vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RTVS).  

o Heve kompetansen innen sterilforsyning. Det regionale kompetansesenteret for smittevern ved 
UNN kan være aktuelle samarbeidspartnere ved utvikling og vedlikehold av opplæringsprogram.  

o Legge til rette for å øke antall læreplasser for elever i videregående opplæring. 
o Helse Finnmark: Rapportere antall i utdanning gjennom Legerekrutteringsprogrammet i 

Finnmark.   
o Apotek: Tilby praksisplasser for apotekteknikerelever og farmasistudenter. 
o Apotek: Sikre og bevare farmasøytisk kompetanse innenfor produksjon og 

forsyningsberedskap 

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 forskningsmiljø8

 
.  

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, for eksempel i 
form av bedre tilrettelagte pasientforløp. 
 
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.  

• Sikre at NVI tas i bruk som rapporteringsverktøy for vitenskapelige publikasjoner, og at det 
egenrapporteres gjennom NVI senest 01.09.11. Det skal også rapporteres publikasjoner til 
NIFU etter dagens system innen 15.05.11. 

o Innføre et felles klassifikasjonssystem for medisinsk og helsefaglig forskning i helseforetaket 
etter fagområde og type forskning i nasjonale rapporteringssystemer for forskning ved bruk av 
Health Research Classification System, (http://www.hrcsonline.net). HRCS skal brukes i 
helseforetakets forskningsadministrative system. 

                                         
8 jf forskningsstrategi for Helse Nord 
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o Rapportere innovasjonsaktiviteter jf rapporteringsområdene for innovasjon, vedlegg 3. 
o Innføre forskningsadministrativt system for å ivareta institusjonsansvaret for forskning, jf. 

helseforskningsloven og internkontrollforskriften.  
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: Fortsatt jobbe med innovasjonstiltak, og bl.a. legge til rette for en økning i antall 

OFU-kontrakter og samarbeide med andre institusjoner om kommersialiseringskompetanse. 
o NLSH/Helgeland/Apotek: Sluttføre egne forskningsstrategier. 
o Apotek: Gjennomføre og innlede samarbeid om forskning innen farmasifaglige felt. 
 

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 
Arbeidet med å implementere nytt lønns- og personaldatasystem starter i 2011 og vil bidra til en 
kvalitetsheving av tjenesten. Ytterligere kvalitetsheving vil skje gjennom endringer i 
organiseringen for bruk av systemet i foretaksgruppen.  

  
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 blant annet gjennom 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. 
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• 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. 

 
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. 
 
XX HF skal: 
• Bidra med ressurser til implementering av nytt lønns og personaldatasystem og forankre disse 

prosessene på en god måte i foretaket. 
• Sikre at organisasjonen på ulike nivå har nødvendige ressurser, herunder tilstrekkelig 

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

• Vurdere konsekvenser for tjenestetilbudet, kvalitet, økonomi, framdrift og arbeidsmiljø ved 
omstillingstiltak, i saksframlegg til styret. Dokumentasjon på medvirkning skal følge saken. 

• Sikre at de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold ikke svekkes ved eventuell 
konkurranseutsetting av ikke-medisinske funksjoner. 

• Rapportere økonomisk tiltaksgjennomføring i tiltaksmodulen i Helse Nords styringsportal. 
 

8.2 Risikostyring og intern kontroll 
Risiko og krav endres over tid. Prosesser for risikostyring og kontroll må derfor følges opp for å 
sikre at de fortsatt er relevant, fungerer effektivt, tilfredsstiller myndighetskrav, og gir ledelsen og 
styret en rimelig grad av sikkerhet for at foretakets målsettinger vil bli oppfylt. 
 
XX HF skal:  
• Identifisere, vurdere og håndtere potensiell risiko for manglende måloppnåelse i samsvar med 

vedtatte retningslinjer for risikostyring. 
• 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. 
• Ha kontrollsystemer for overvåkning av at funksjonsfordelinger blir fulgt. 
• Identifisere mangler i internkontrollen og iverksette korrigerende tiltak i tide, herunder 

gjennomgå rapporten fra revisjonsfirmaet Deloittes gjennomgang av Nordlandssykehuset med 
henblikk på konsekvenser for egen internkontroll og kvalitetssikring jfr Helse Nord- styresak  
138/2010. Ved alvorlige mangler må det vurderes om dette bør kommuniseres til styret 
og/eller Helse Nord RHF. 

• Melde alvorlige hendelser og kontinuerlig lære av de for å unngå liknende hendelser.  
• Sørge for at økonomisk planlegging, oppfølging og analyser understøtter ledelsesbeslutninger 

og bidrar til å avdekke avvik og identifisere korrigerende tiltak.  
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• Påse at konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond 
følges9

 
. 

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 i henhold til mal. 

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.  

• Årlig gjennomgang av risikoene knyttet til foretakets målsettinger og tiltakene ledelsen har 
innført for å redusere disse risikoene. 

• Årlig gjennomgang av hvordan ledelsen følger opp interne prosesser for å sikre at 
internkontrollen fungerer effektivt.  

 

8.3 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 2011, løpende 

følge opp pålagte utbedringer fra tilsynsmyndigheter og samordne vedlikeholdsplanene med 
investeringsplanene. 

• Utarbeide plan for gjennomføring av arbeidet med forvaltningsplaner i henhold til 
landsverneplanen for helsebygg slik at arbeidet med forvaltningsplaner for alle bygninger i 
både verneklasse 1 og verneklasse 2 kan sluttføres innen utgangen av 2011. Rapportere 
fremdrift og kostnadsoppfølging i store pågående byggeprosjekter tertialvis. 

• Ferdigstille arbeidet med å legge til rette for røykfrie inngangspartiene ved egne institusjoner 
innen utgangen av 2011.  

• Informere berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom, 
uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak, på et så tidlig tidspunkt som mulig. 

• Gjennomføre klassifiseringen av alle helsebygg i samarbeid med Helse Nord RHF og de 
andre foretakene i Norge. 

• Begrense betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og at de rutiner 
man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye parkeringssystemer skal 
bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling. 

 

8.4 Innkjøp 
Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre kostnadseffektive kjøp av varer og tjenester og 
gode prosesser gjennomført med stor integritet og under hensyn til miljø- og samfunnsansvar.  
 
                                         
9 jf. styresak 93/2008 
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XX HF skal: 
• Ha oppdatert oversikt over, og følge opp, alle innkjøpsavtaler og leverandører. 
o Følge opp organiseringen av innkjøpsfunksjonen og forvaltningen av innkjøpssystemet i 

Helse Nord med kategoristyring i tråd med anbefalingene i prosjektets sluttrapport og 
tilrådning fra styringsgruppen. 

o Sørge for at krav til miljø, etikk og samfunnsansvar implementeres i anskaffelsesprosjekter i 
tråd med nasjonalt fellesprosjekt, delprosjekt innkjøp. 

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 de fleste 
anskaffelser gjøres gjennom dette systemet. 

 

8.5 Miljøvern 
Det er et mål at alle helseforetakene skal etablere miljøledelse. Alle foretak skal miljøsertifiseres 
etter NS-ISO 14001 innen 2014. 
 
XX HF skal: 
o Iverksette de tiltak som er omhandlet i sluttrapporten for klima og miljø i 

spesialisthelsetjenesten på områdene innkjøp, bygg/eiendom og transport 
o Legge til rette for energiøkonomisering og klimavennlig oppvarming, og dialog med 

kommunene for å se på mulighetene for å etablere fjernvarmeløsninger  
o Helgelandssykehuset HF: være pilot for implementering av klima- og miljøsertifisering i 

Helse Nord og sette av tilstrekkelige ressurser til miljøledelse og 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 med fokus på en ansvarlig 
arbeidsgiverpolitikk og 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. 

 

8.6.1 Personal og kompetanse  
Det er overordnet personalpolitikk å legge til rette for heltidsstillinger og begrense bruk av 
vikariater og midlertidige stillinger til et minimum. I 2011 starter arbeidet med en felles, 
overordnet HR strategi. 
 
XX HF skal: 
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• Arbeide aktivt for å få ned antallet deltidsstillinger med minst 20 % jfr tabell i vedlegg 3 
(måltall pr. HF) og rapportere tiltak som er iverksatt. 

• Legge til rette for permisjon til ansatte som får tilbud om stilling ved UNN, Longyearbyen 
sykehus. 

• Sørge for en hensiktsmessig permisjonspraksis når det gjelder ansattes deltakelse i 
internasjonalt solidaritetsarbeid. 

• 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. 

o Sikre at de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold ikke svekkes ved eventuell 
konkurranseutsetting av ikke-medisinske funksjoner.  

 
 
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. 
• 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 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: 
• 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 Bidra aktivt til standardisering av IKT infrastruktur i samhandling med Helse Nord IKT10

                                         
10 Jfr. bl. a. rammeavtale for IKT-utstyr. 

, 
slik at Helse Nord får en mest mulig enhetlig infrastruktur.  
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o Drive elektronisk samhandling med eksterne aktører i henhold til nasjonal 
samhandlingsarkitektur beskrevet i samspillplanen til Helsedirektoratet.  

 

8.8 Nasjonalt profilprogram 
Det nasjonale profilprogrammet som ble utarbeidet ved opprettelsen av de regionale 
helseforetakene og helseforetakene i 2002 er revidert. En enhetlig profilering har 
informasjonsverdi for pasienter, pårørende og andre samarbeidsparter og synliggjør også felles 
identitet og tilhørighet.  
 
XX HF skal 
• Forholde seg til revidert nasjonalt profilprogram når det foreligger.  
 

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. 
 
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 
oppfølgingskrav, 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 2011 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.  
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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: 21. februar. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av 
saksfremlegg for styrebehandling av 
årsregnskap, sendes fullstendig 
årsregnskap med noter og styrets 
årsberetning (ikke ordinær årsmelding) 
til Helse Nord RHF for gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap for 2010:  
23. mars 2011.  
 

Vedlegg 
1. Styringsvariabler/Indikatorliste 
2. Utdanning – jf vedlegg i oppdragsdokumentet fra HOD 
3. Rapporteringsskjema særskilte krav 
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Vedlegg 1 – Styringsparametre 2011 
 
Styringsparametre Mål Datakilde Publiserings-

frekvens 
Rapporterings-
frekvens 

Antall produserte DRG-
poeng11

 
 

Regionale 
helseforetak 

Månedlig Månedlig 

Refunderte polikliniske 
inntekter12

 
 

Regionale 
helseforetak 

Månedlig Månedlig 

Andel ventetider på 
nettsiden fritt 
sykehusvalg som er 
oppdatert siste 4 uker 

100 % Helsedirektoratet Helsedirektoratet Tertialvis 

ENDRET: 
Gjennomsnittlig og 
median ventetid for 
pasienter innen somatikk 

 NPR Månedlig Månedlig 

ENDRET: 
Gjennomsnittlig og 
median ventetid for 
pasienter innen psykisk 
helsevern for barn og 
unge (BUP) 

 NPR Månedlig Månedlig 

ENDRET: 
Gjennomsnittlig og 
median ventetid for 
pasienter innen psykisk 
helsevern for voksne 
(VOP)  

 NPR Månedlig Månedlig 

ENDRET: 
Gjennomsnittlig og 
median ventetid for 
pasienter innen 
tverrfaglig spesialisert 
behandling for 
rusmiddelavhengige 
(TSB) 

 NPR Månedlig Månedlig 

NY: Gjennomsnittlig 
ventetid i 
spesialisthelsetjenesten 
ved utgangen av 2011  

Ned mot 
65 
løpedage
r 

NPR Månedlig Månedlig 

Andel pasienter innen 
BUP som er vurdert 

100 % NPR Tertialvis Tertialvis 

                                         
11 ISF- finansiert aktivitet er basert på tertialvis rapportering fra regionale helseforetak til NPR. 
12 ISF- finansiert aktivitet er basert på tertialvis rapportering fra regionale helseforetak til NPR. 
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innen 10 dager 

Andel rettighetspasienter 
som gis utredning eller 
behandling innen 65 
virkedager i psykisk 
helsevern og TSB for 
personer under 23 år 

100 % NPR Tertialvis Tertialvis 

Andel fristbrudd for 
rettighetspasienter  

0 % NPR Tertialvis Tertialvis 

Andel epikriser sendt ut 
innen en uke 

100 % NPR Tertialvis Tertialvis 

Andel korridorpasienter  NPR (Nasjonal 
kvalitetsindikator) 

Tertialvis Tertialvis 

ENDRET -Andel 
pasienter med 
hjerneinfarkt som får 
trombolyse 

 NPR Tertialvis Tertialvis 
 

NY - Sfinkterruptur 
(fødselsrifter) grad 3 
 og 4 

 MFR Halvårlig Årlig 

NY – Diabetes 
Ben/fotamputasjoner pr 
100.000 innbyggere 

 NPR Årlig Årlig 

NY – Brukererfaringer 
kreftpasienter, justert for 
case-mix 

 Kunnskapssenteret 
(Nasjonale 
brukererfarings-
undersøkelser) 

Årlig Årlig 

NY – Brukererfaringer 
svangerskap/føde/barsel 

 Kunnskapssenteret 
(Nasjonale 
brukererfarings-
undersøkelser) 

Årlig Årlig 

NY – Fastlegers 
erfaringer med DPS 

 Kunnskapssenteret 
(Nasjonale 
brukererfarings-
undersøkelser) 

Årlig Årlig 

Andel 
tvangsinnleggelser, 
ratejustert for befolkning 
i opptaksområdet  

 NPR (Nasjonal 
kvalitetsindikator) 

Tertialvis Tertialvis 

NY - Tid fra henvisning 
til første behandling 
tykktarmskreft 

 NPR Tertialvis Tertialvis 
 

NY - Tid fra henvisning 
til første behandling 

 NPR Tertialvis Tertialvis 
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lungekreft 
NY - Tid fra henvisning 
til første behandling 
brystkreft 

 NPR Tertialvis Tertialvis 
 

NY - Datakvalitet 
hovedtilstand psykisk 
helsevern barn og unge 

100 % NPR Tertialvis Tertialvis 

NY - Datakvalitet 
lovgrunnlag psykisk 
helsevern voksne 

100 % NPR Tertialvis Tertialvis 

NY - Datakvalitet 
hovedtilstand psykisk 
helsevern voksne 

100 % NPR Tertialvis Tertialvis 
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Vedlegg 2: Utdanning av helsepersonell – dimensjonering  
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 

 
       

 

 
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. Det gjøres oppmerksom på at KD for 2011, i tillegg til ovenstående 
aktivitetskrav, også tildeler nye studieplasser som utdanningsinstitusjonene kan fordele fritt på fagområder. Fordelingen blir kjent 
1. mars 2011. Noen studieplasser forventes å gå til fag som trenger praksisutdanning i helseforetakene. 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).  
 
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. 
Helsedirektoratet (SAFH) fastsetter hvor mange turnusplasser for leger og fysioterapeuter det skal legges til rette for og formidler 
dette i brev til hvert av RHFene. Antallet turnusplasser for leger økes med 25 fra og med august 2011. Fordelingen over antall 
kandidater som begynner i turnustjeneste vår og høst 2011 framgår av tabellen nedenfor. 
 
Helseregion  Vår 2011 Høst 2011 

Helse Nord RHF Leger  80 83 

Fysioterapeuter  11 11 
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Lærlinger innen ambulansefag og/ eller helsefag 

  
       Styringsmål   

   Helsefag Ambulanse Totalt 
 Helse Finnmark HF 1 3 4 
 UNN HF 4 8 12 
 NLSH HF 4 8 12 
 Helgelandssykehuset HF 2 4 6 
 Totalt 11 23 34 
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Vedlegg 3 – Rapportering på særskilte områder 
 
Rapporteringsområder Datakilde Kommentar 
Antall nye desentraliserte tiltak  Skriftlig 

tilbakemelding 
Antall nasjonale medisinske kvalitetsregistre som har 
elektronisk innrapporteringsløsning. 

 Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall barn som fødes av kvinner i LAR- behandling og 
systematisk registrering av type tilbud denne gruppen 
får. 

MFR Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall oppsøkende/ambulante team innen TSB.  Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall pasienter over 18 år behandlet i henholdsvis 
sykehus og DPS per 10 000 innbygger over 18 år fordelt 
på døgninnleggelser, poliklinisk virksomhet innen 
psykisk helsevern. 

 Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall DPS som tilbyr brukerstyrte plasser.  Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall ambulante team, fordelt på hvs akutteam, 
rus/dobbeltdiagnose-team, andre behandlingsteam og 
ambulante team innen psykisk helsevern for barn og 
unge. 

 Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall læreplasser innenfor helsefagarbeiderutdanningen 
og ambulansearbeiderutdanningen. 

 Skriftlig 
tilbakemelding  

Antall utdanningsstillinger for tannleger under 
spesialisering. 

 Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall OFU (evt. IFU) løpende og nye kontrakter i 
2011, samlet prosjektverdi og helseforetakets bruk av 
ressurser målt i kroner på de to kategorier. 

Innovasjon 
Norge/ 
Interne kilder 

Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall FORNY (kommersialisering av FoU- resultater), 
BIP (brukerstyrte innovasjonsprosjekter) og KBM 
(kompetanseprosjekter med brukermedvirkning) 
prosjekter samt tildelte midler fra Norges forskningsråd 
til innovasjonsprosjekter i 2011. 

Norges 
forskningsråd 
/interne kilder 

Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall registrerte oppfinnelser i 2011. DOFI Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall innleverte, i 2011, og videreførte patentsøknader 
(PCT). 

Interne kilder Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall bedriftsetableringer i 2011. Brønnøysund 
registeret/inte
rne kilder 

Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall lisensavtaler i 2011. Interne kilder Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall forprosjekter finansiert av InnoMed. InnoMed Skriftlig 
tilbakemelding 

Styremøte Helse Nord RHF - 3. februar 2011 side 49



 27 

Antall og andel av alle innkomne e-søknader som 
omtaler innovasjonspotensial i 2011. 

http://forsknin
gsprosjekter.i
helse.net.. 

Skriftlig 
tilbakemelding 

Årlig forskningspoeng beregnet fra artikkelproduksjon 
og avlagte doktorgrader 
totalt for Helse Nord RHF.  

NIFU  Beregnes av NIFU  

Årlige publikasjoner rapportert til Cristin innen 1. 
september. 

Cristin Beregnes av NIFU  

Årlig ressursbruk til forskning og utvikling totalt i Helse 
Nord RHF, herunder andel til psykisk helse og rus 
(beregnet av NIFU). 

NIFU  Beregnes av NIFU  

Andel prosjekter og andel tildelte midler til 
forskningsprosjekter mv. i Helse Nord RHF på utvalgte 
prioriterte fagområder innen forskning inkl 
samhandlingsforskning (jf definisjonen under pkt. 7.1 , 
herunder rus, psykisk helse, rehabilitering/habilitering, 
kvinnehelse, kreft, kols, diabetes, eldremedisin og 
samhandlingsforskning i 2011. Rapporteringen skal 
omfatte alle helseforetak med forskningsaktivitet og 
baseres på elektronisk rapportering. 

http://forsknin
gsprosjekter.i
helse.net. 

Rapport utgis 

Antall søknader, innvilgede prosjekter og tildelte midler 
fra Norges forskningsråd og EUs 7. rammeprogram for 
forskning og teknologiutvikling i 2011. 

Norges 
forskningsråd 

Skriftlig 
tilbakemelding 

Status samt resultater under hvert fagområde der det er 
etablert forskningssamarbeid mellom de fire regionale 
helseforetakene (forankret i 
NSG), herunder etablert nettverk, koordineringsfunksjon 
samt 
forskningsprosjekter med deltakere fra flere 
helseregioner. 

Interne kilder Skriftlig tilbake-
melding 

 

20 % REDUKSJON   Deltid Deltid% 
Måltall 

2011 Reduksjon 

Helgelandssykehuset  498 37 % 398 100 

Helse Finnmark 260 28 % 208 52 
NLSH 1182 37 % 946 236 

Sykehusapoteket  27 33 % 22 5 
UNN 1416 26 % 1133 283 
Totalt 3383   2707 676 
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Møtedato: 3. februar 2011 
Arkivnr.: 2010/69/110  Saksbeh/tlf: Bang, Skjemstad, Falch, Monsen Dato: 27.1.2011 
 
 
 
Styresak 9-2011  Budsjett 2011 – konsolidert 
 
 
Formål  
Konsolidert budsjett 2011 er en oppsummering av helseforetakenes vedtatte budsjetter og en 
tilbakemelding til styret i Helse Nord RHF om krav og føringer fra styret er fulgt opp. Med 
bakgrunn i budsjettpremisser fra Helse Nord RHF (jf. styresak 118-2010) har helseforetakene 
i løpet av desember 2010 behandlet egne budsjetter og planer for 2011. Vurderingene av 
konsolidert budsjett skal bidra til at virksomheten baseres på de overordnede verdier om 
kvalitet, trygghet og respekt. 
 
I saken gis det en tilbakemelding på helseforetakenes oppfyllelse av: 
• Aktivitetskrav og prioritering  
• Resultatkrav i 2011 
• Krav til omstillingsplan og risikovurdering av den 
• Vurdering av tiltaksplaner opp mot helsefaglige krav og føringer 
• Vurdering av langsiktig økonomisk bærekraft 
 
Sammendrag 
Foretaksgruppen budsjetterer med aktivitetsvekst innen somatikk, psykisk helsevern og 
rusomsorgen. Aktivitetsplanene viser at psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige (TSB) planlegges økt noe mer enn somatisk virksomhet. Planlagt økt 
aktivitet legger til rette for at ventetider kan reduseres. Oppfølging av kvalitetskrav, jf. 
oppdragsdokument, er ikke tydelig i helseforetakenes budsjettbehandling og må følges opp av 
Helse Nord RHF i styringsdialogen gjennom 2011.  
   
Foretaksgruppen budsjetterer med om lag 74 mill. kroner høyere aktivitetsavhengige inntekter 
sammenlignet med overslagsbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 
Bakgrunnen er blant annet planlagt økt aktivitet i helseforetakene for å redusere ventetider og 
fjerne fristbrudd. HOD er opptatt av at helseforetakene ikke skal planlegge aktivitetsvekst ut 
over det som følger av Statsbudsjett 2011. Det forventes derfor at HOD vil kreve at vi justerer 
ned planlagt aktivitet. Adm. direktør foreslår å pålegge helseforetakene å justere sine 
aktivitetsplaner i tråd med justert overslagsbevilgning. Ventetider skal reduseres og fristbrudd 
skal fjernes, men innenfor gitte rammer fra Helse- og Omsorgsdepartementet.  
 
Det er i sum stilt krav om at helseforetakene skal planlegge med årlige driftsoverskudd på til 
sammen 42 mill. kroner i 2011 for å styrke likviditeten og sikre gjennomføring av 
investeringsprogrammet. I tillegg budsjetterer RHF med 208 mill. kroner i overskudd, slik at 
foretaksgruppen samlet styrer mot et overskudd på 250 mill. kroner i 2011.  
 
Alle helseforetakene har budsjettert med overskudd som vedtatt og det er redegjort for 
omstillingsutfordring og tiltaksplaner. Gjennomgangen av tiltaksplanene viser at det et lagt 
ned et grundig tiltaksarbeid. Adm. direktør vurderer det likevel dit hen at det vil være noe 
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risiko for at de økonomiske mål ved helseforetakene ikke realiseres, og gjennomføringsrisiko 
i de identifiserte omstillingstiltakene må reduseres. Risiko for ikke å nå resultatkrav fra eier 
(balanse) vurderes som lav.  
 
Tiltaksplanene for å sikre økonomisk balanse er vurdert i forhold til de helsefaglige krav og 
føringer. Ingen av helseforetakene har rapportert at de planlegger å gjennomføre 
omstillingstiltak som vil være i strid med de helsefaglige føringene. Helse Nord RHF’s 
gjennomgang av tiltaksplanene har heller ikke avdekket forhold som er i konflikt med 
helsefaglige krav og føringer. Helgelandssykehuset HF planlegger å redusere kostnadene til 
rehabilitering. Dette vil bli fulgt opp i styringsdialogen. 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 132-2010 å øke investeringsrammen for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i 2011 med til sammen 40 mill. kroner til 
planlegging av A-fløy og pasienthotell ved UNN Tromsø. Investeringsrammen for 2011 økes 
derfor. Likviditetsprognosen er oppdatert, og det forventes at Helse Nord vil ha positiv 
likviditetsbeholdning gjennom 2011.  
 
Helseforetakene er bedt om å utarbeide et forenklet langtidsbudsjett (2011-2015) for å vurdere 
om budsjettopplegget for 2011 er bærekraftig i et lengre perspektiv. Tilbakemeldingene viser 
at det økonomiske opplegget er forsvarlig i overskuelig fremtid. 
 
Medbestemmelse 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Nord RHF har vært jevnlig orientert 
om arbeidet med planrammer og budsjett for 2010 i samarbeidsmøtene. Notat om 
hovedinnhold i sak styresak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og føringer 
ble 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. 

 
Partene er enige om å drøfte Budsjett 2011, konsolidert i forkant av RHF-styrets behandling i 
styremøte, den 3. februar 2011. Drøftingsmøtet vil bli avholdt, den 2. februar 2011, og 
protokoll fra drøftingsmøtet blir lagt frem i styremøtet. 
 
Bakgrunn  
Budsjett/plan 2011 har vært behandlet av styret i flere saker i 2010:  
 
• styresak 71 -2010 Plan og budsjettpremisser 2011-2014 
• styresak 72 -2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering  
• styresak 117-2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 
• styresak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og føringer 
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I sakene er økonomiske rammer fordelt, og føringer som skal ligge til grunn for virksomheten 
i 2011 er angitt. Alle helseforetakene har styrebehandlet budsjett for 2011 i løpet av desember 
2010.  
 
Planlagt aktivitet og prioritering 
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.  
 
Overslagsbevilgning 
Helse Nord har fått en overslagsbevilgning på 2,32 mrd kroner (sum ISF og polikliniske 
inntekter). I styresak 118-2010 Budsjett 2011 foretaksgruppen – rammer og føringer 
ble overslagsbevilgningen fordelt mellom helseforetakene basert på estimat for produksjon 
2010 med noen tilpasninger. Det ble lagt en relativt sterkere vekst ved UNN og delvis 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) som følge av endret funksjonsfordeling i foretaksgruppen.  
 
Tre helseforetak budsjetterer med høyere inntekter enn overslagsbevilgning: UNN (55 mill. 
kroner), NLSH (32 mill. kroner) og Helgelandssykehuset HF (3 mill. kroner). Helse Finnmark 
HF budsjetterer 16 mill. kroner lavere enn overslagsbevilgning. Dette gjør at foretaksgruppen 
i sum budsjetterer med om lag 74 mill. kroner for høye aktivitetsavhengige inntekter 
sammenlignet med overslagsbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tabellen viser 
fordelte rammer i styresak 119-2010 og helseforetakenes budsjetterte inntekter for 2011.  
 

Vedtatt budsjett UNN NLSH Finnmark Helgeland RHF SUM
Sum ISF og polikliniske inntekter -1 105 823 192    -645 250 574     -239 064 633    -305 085 019     -11 330 000 -2 306 553 418 
Overslagsbevilgning 1 051 000 000     613 400 000       255 000 000      302 000 000       11 300 000  2 232 700 000  
Diff -54 823 192         -31 850 574        15 935 367        -3 085 019          -30 000         -73 853 418       
 
Det er særlig NLSH og UNN som planlegger med en vekst ut over det som ble bestilt i 
styresaken i november 2010. Bakgrunnen for dette er sammensatt av flere forhold. Fokus på 
reduksjon av ventetider, økt aktivitet og produktivitet innen psykisk helsevern og rusomsorg 
medfører at det planlegges med et høyere aktivitetsnivå (og aktivitetsbaserte inntekter). Ett 
annet forhold er at planrammer fra HOD og RHF kom sent i budsjettprosessen i 
helseforetakene.  
 
Årsaken til at UNN har økt budsjett er at aktiviteten i 2010 var høyere enn tidligere rapportert, 
det bekreftes også av ISF avregningen. I tillegg er det satt i gang tiltak for å sikre korrekt 
koding. NLSH har lav aktivitet i 2010 som følge av ombyggingsprosjektet, og det at 
helseforetaket legger opp til å komme tilbake på normalt nivå, er hovedårsaken til 
aktivitetsøkningen.  
 
HOD er opptatt av helseforetakene ikke skal planlegge aktivitetsvekst ut over det som følger 
av Statsbudsjett 2011, og det forventes derfor at Helse Nord pålegges å justere plan.  
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Adm. direktør foreslår derfor at helseforetakene pålegges å justere aktivitetsplan i tråd med 
overslagsbevilgning fra eier. Internt i Helse Nord foreslås det å omfordele noe av 
overslagsbevilgningen fra Helse Nord RHF og Helse Finnmark HF til øvrige helseforetak og 
at helseforetakene pålegges å justere sine budsjetter i tråd med tabellen.  
 

Justert overslagsbevilgning UNN NLSH Finnmark Helgeland RHF SUM
Kr 1 058 300 000     617 400 000       245 000 000      305 000 000       7 000 000    2 232 700 000   
 
Adm. direktør vurderer det som usikkert om kostnadssiden av planlagt aktivitetsvekst er 
vurdert godt nok, og om planlagt aktivitetsnivå er realistisk. I helseforetakenes tiltaksplaner er 
det forutsatt økte inntekter av økt aktivitet, uten at kostnadssiden er justert opp i samme takt. 
Aktivitetsutvikling og kostnadsutvikling vil følges opp i oppfølgingsmøtene med 
helseforetakene.  
 
Aktivitet og prioritering 
I styresak 118-2010 vedtok styret at det skulle planlegges med minst 4,5 % økning i 
polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling). Dette kravet er fulgt opp i konsolidert budsjett, hvor det planlegges med 12,6 
% vekst innen psykisk helsevern for voksne (PHV), 5,4 % vekst innen barne- og 
ungdomspsykiatri (BUP) og 5,8 % vekst innen tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige (TSB).  
  
I styresak 118-2010 vedtok styret at både innen somatikk og psykisk helsevern skal 
aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 
Dette kravet oppfylles for psykisk helsevern for voksne (PHV), men ikke innen somatisk 
virksomhet og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), hvor forholdet mellom dag/døgn er lik 
2010.  
 
Innen voksenpsykiatri planlegges det både økt døgnbehandling og økt poliklinisk aktivitet, 
med en vridning mot poliklinisk behandling. Dette er en ønsket utvikling.  
 
Innen psykisk helse for barn og unge og Tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB) planlegges det både med økt døgnbehandling og økt poliklinisk 
aktivitet. Vekst innen døgnaktivitet gjelder Helse Finnmark og NLSH.  
 
Plantall for psykisk helsevern og TSB fremkommer av tabellen.  
Psykisk helse for voksne Prognose 2010 Plan 2011 Endring 10-11 pst endring
Antall utskrivninger 3 155 3 129 -26 -0,8 %
Antall liggedøgn 69 048 70 171 1 123 1,6 %
Antall dagopphold 4 706 6 365 1 659 35,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner 84 128 94 709 10 581 12,6 %

Psykisk helse for barn og unge Prognose 2010 Plan 2011 Endring 10-11 pst endring
Antall utskrivninger 351 353 2 0,6 %
Antall liggedøgn 10 670 11 296 626 5,9 %
Antall dagopphold 0 0 0
Antall polikliniske konsultasjoner 74 148 78 092 3 944 5,3 %
Antall tiltak 56 983 60 077 3 094 5,4 %

Rusomsorg Prognose 2010 Plan 2011 Endring 10-11 pst endring
Antall utskrivninger 703 797 94 13,4 %
Antall liggedøgn 56 079 58 480 2 401 4,3 %
Antall dagopphold 0 0 0
Antall polikliniske konsultasjoner 12 892 13 634 742 5,8 %  
Tabell: Plantall psykisk helsevern og TSB 
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DRG-poeng (egen behandlingsaktivitet) i somatisk virksomhet planlegges økt med 1,9 % fra 
estimat 2010. Polikliniske konsultasjoner i somatikk planlegges økt med 1,7 %. Planlagt 
DRG-aktivitet fremkommer av tabellen.  
 
Somatikk Prognose 2010 Plan 2011 Endring 10-11 pst endring
Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk 118 270 120 497 2 227 1,9 %
Antall DRG, kjøp, egne pasienter dag/døgn  og poliklinikk 10 266 10 963 697 6,8 %
Antall DRG, biologiske legemidler egen behandling og kjøp 4 991 4 924 -67 -1,3 %
Sum antall DRG poeng "sørge for" 133 527 136 383 2 857 2,1 %  
Prognose 2010= regnskap pr. november + budsjett desember 
 
Døgnbehandling innen somatisk virksomhet planlegges økt med 1,5 %, mens poliklinikk og 
dagbehandling i sum planlegges økt med 0,8 %. UNN og Helgelandssykehuset planlegger 
med relativt sterkere vekst innen døgnbehandling enn i dag- og poliklinisk behandling. NLSH 
og Finnmark planlegger med sterkest vekst i dag- og poliklinisk behandling i tråd med ønsket 
utvikling.  
 
Antall opphold og antall polikliniske konsultasjoner fremkommer av tabellen.  
 
Opphold somatikk Prognose 2010 Plan 2011 Endring 10-11 pst endring
Totalt antall opphold somatikk 129 907 137 675 7 768 6,0 %
herav
dagkirurgi 25 809 29 574 3 765 14,6 %
elektive dagopphold 21 744 24 472 2 728 12,5 %
innlagte heldøgnsopphold 82 354 83 629 1 275 1,5 %

Antall polikliniske konsultasjoner 425 236 432 355 7 119 1,7 %  
 
Aktivitetsplanene viser at psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige (TSB) planlegges økt noe mer enn somatisk virksomhet. Konsultasjoner 
innen psykisk helsevern for voksne, (PHV) planlegges økt med 12,6 % og 5,4 % innen barne- 
og ungdomspsykiatrien (BUP). Antall DRG-poeng av egen behandlingsaktivitet planlegges 
økt med 1,9 %, mens konsultasjoner planlegges økt med 1,7 %.  
 
Funksjonsbudsjettet viser hvordan foretaksgruppen fordeler ressurser mellom de ulike formål. 
Tabellen viser hvordan ressursene (brutto kostnader) fordeler seg i budsjett 2011, 
sammenlignet med vedtatt budsjett 2010 og regnskap pr. november 2010: 
 

Andel
Brutto driftskostnader fordelt på Konsolidert Vedtatt Regnskap per Endring bud 10 Konsolidert Vedtatt Regnskap per
formål - tall i 1000 kr budsjett 2011 budsjett 2010 nov.10 bud 11 budsjett 2011 budsjett 2010 nov.10
Somatikk, inkl lab/rtg 7 979 989         7 722 159     7 030 978       3,3 % 61,1 % 61,9 % 61,6 %
Somatikk, (re-hab) 531 545            510 531        479 695          4,1 % 4,1 % 4,1 % 4,2 %
Psykisk helse 2 106 293         1 979 158     1 769 657       6,4 % 16,1 % 15,9 % 15,5 %
Rusomsorg 311 109            300 678        271 391          3,5 % 2,4 % 2,4 % 2,4 %
Ambulanse 1 158 019         1 051 487     1 009 214       10,1 % 8,9 % 8,4 % 8,8 %
Pasienttransport 683 373            649 105        628 540          5,3 % 5,2 % 5,2 % 5,5 %
Administrasjon, personal 287 473            271 621        223 243          5,8 % 2,2 % 2,2 % 2,0 %
Sum driftskostnader 13 057 801       12 484 739   11 412 717     4,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Sum prehospitale tjenester 1 841 392         1 700 592     1 637 754       8,3 % 14,1 % 13,6 % 14,4 %  
Tabell: Brutto driftskostnader fordelt på formål 
 
Planlagt ressursbruk i 2011 viser en sterkere prioritering av psykisk helse enn somatisk 
virksomhet. Andel ressurser til TSB er lik både budsjett 2010 og regnskap pr. november 2010 
(2,4 %), men det budsjetteres med noe sterkere kostnadsvekst enn i somatikken. Det er blant 
annet planlagt tiltak for å redusere gjestepasientkostnader. Kostnader til ambulanse øker 
sterkest sammenlignet med budsjett 2010.  
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Konsolidert budsjett – noen overordnede vurderinger 
 

Budsjett 2011 Konsolidert Vedtatt Estimat Endring Endring 
budsjett 2011 budsjett 2010 regnskap 2010 Bud 11-Bud 10 Est 10- bud 11

Basisramme 10 087 982 9 680 131 9 133 989 4,2 % 10,4 %
ISF egne pasienter 1 804 364 1 689 197 1 695 436 6,8 % 6,4 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet 137 887 175 625 124 912 -21,5 % 10,4 %
ISF-inntekt legemidler utenfor sykehus 72 808 62 492 62 492 16,5 % 16,5 %
Gjestepasienter 53 986 50 101 54 501 7,8 % -0,9 %
Polikliniske inntekter 255 746 240 129 240 129 6,5 % 6,5 %
Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 7 334 6 428 6 990 14,1 % 4,9 %
Inntekter "raskere tilbake" 73 134 56 471 56 471 29,5 % 29,5 %
Andre øremerkede tilskudd 198 223 218 231 210 862 -9,2 % -6,0 %
Andre driftsinntekter 632 525 539 947 569 389 17,1 % 11,1 %
Sum driftsinntekter 13 323 988 12 718 752 12 155 171 4,8 % 9,6 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 918 512 887 635 799 587 3,5 % 14,9 %
Kjøp av private helsetjenester 522 882 529 148 530 705 -1,2 % -1,5 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 1 260 594 1 231 907 1 250 954 2,3 % 0,8 %
Innleid arbeidskraft - del av kto 458 97 308 58 625 151 482 66,0 % -35,8 %
Lønn til fast ansatte 5 455 702 5 267 824 5 203 790 3,6 % 4,8 %
Vikarer 561 011 509 422 391 060 10,1 % 43,5 %
Overtid og ekstrahjelp 244 960 207 598 401 088 18,0 % -38,9 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 060 895 1 020 632 25 950 3,9 % 3988,2 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -315 817 -307 746 -354 277 2,6 % -10,9 %
Annen lønn 543 228 502 770 504 811 8,0 % 7,6 %
Avskrivninger 657 391 673 155 651 153 -2,3 % 1,0 %
Nedskrivninger 103 0 10 000 -99,0 %
Andre driftskostnader 2 051 031 1 903 772 1 953 855 7,7 % 5,0 %
Sum driftskostnader 13 057 801 12 484 739 11 520 158 4,6 % 13,3 %
Driftsresultat 266 187 234 013 635 013 13,7 % -58,1 %
Finansinntekter 23 913 2 501 19 225 856,2 % 24,4 %
Finanskostnader 40 100 41 514 44 238 -3,4 % -9,4 %
Finansresultat -16 187 -39 013 -25 013 -58,5 % -35,3 %
Ordinært resultat 250 000 195 000 610 000 28,2 % -59,0 %  
Tabell: konsolidert budsjett 
 
Estimat 2010 er estimat i økonomirapport for november 2010, korrigert for reduserte 
pensjonskostnader og basisramme. Regnskapet for 2010 er ikke endelig avsluttet, og tallene 
vil avvike noe fra endelig resultat.  
 
Budsjetterte driftsinntekter øker med 4,8 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2010.  
Vekst i basisramme består av lønns- og priskompensasjon, økt tilskudd til aktivitet, økte ISF-
inntekter med mer.  
 
Helseforetakene planlegger med en aktivitetsvekst. Aktivitetsbaserte inntekter (ISF og 
polikliniske inntekter) øker med 4,9 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2010. Også i 2010 
budsjetterte foretaksgruppen noe høyere enn overslagsbevilgning i konsolidert budsjett 
(budsjettene ble senere nedjustert i tråd med overslagsbevilgning). Polikliniske inntekter øker 
med 6,5 % fra vedtatt budsjett 2010. Det vises til vurdering av plantall for 2010.  
 
Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte (”raskere tilbake”) budsjetteres 
omtrent på samme nivå som estimat 2010. Formålet med ordningen og de etablerte tilbudene 
er å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, slik at sykefraværet reduseres.  
 
Budsjetterte driftskostnader øker med 4,6 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2010.  
 
Budsjetterte kostnader til kjøp av offentlige helsetjenester øker med 3,5 %, mens private 
helsetjenester budsjetteres med en nedgang på 1,2 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2010. 
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Det er UNN og Helse Finnmark HF som budsjetterer med redusert kjøp av private 
helsetjenester, noe som blant annet har sammenheng med tiltak innen gjestepasientkostnader. 
Noe av tiltakene gjelder planlagt økt kjøp fra Viken Senter. Siden Helse Nord RHF betaler for 
behandling ved Viken Senter, vil helseforetakenes kostnader reduseres, dersom de lykkes i å 
erstatte kjøp utenfor regionen med kjøp fra Viken Senter.  
 
Lønnsområdet (eksklusive pensjonskostnader, inklusive innleid arbeidskraft) viser samlet en 
vekst på 5,7 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2010 og 4,7 % sammenlignet med 
estimerte kostnader for 2010. Lønnspostene og kostnader til innleid personell må vurderes 
samlet, da det budsjetteres lavere enn forbruk innen innleie med mål om at innleie skal 
erstattes av egne ressurser. Veksten kan indikere at det planlegges en bemanningsvekst. 
Bemanningsutvikling vil følges tett i oppfølgingsmøter med helseforetakene.  
 
Ved budsjettering av kostnader til pensjon er det lagt til grunn opprinnelig kostnad 2010 (før 
effekter av pensjonsreform) + 3,1 %. Nye beregninger fra KLP viser at pensjonskostnaden vil 
øke med ca 200 mill. kroner ut over forutsetningene i budsjett 2011. Helse Nord legger til 
grunn at HOD vil følge dette opp med tilleggsbevilgninger i Revidert Nasjonalbudsjett, slik 
det er signalisert. 
 
Finanskostnadene reduseres sammenlignet med estimat 2010 som følge av at en større andel 
av rentekostnader budsjetteres aktivert i 2010, samt at det forventes noe større renteinntekter. 
Finanskostnader til større byggeprosjekter kostnadsføres ikke direkte, men håndteres som 
investering sammen med anlegget og avskrives over levetiden. Dette gjelder 
Nordlandssykehuset Bodø og Nordlandssykehuset Vesterålen. 
 
Analyser av sammenhenger i budsjettet  
Dette kapitlet tar for seg sammenhengen mellom justert budsjett for 2010, estimat for 2010 og 
vedtatt budsjett for 2011.  
 
På overordnet basis vurderer adm. direktør det for å være en realistisk budsjettering, spesielt 
på lønnskostnadene. Det forutsettes allikevel at de planlagte tiltakene får tilstrekkelig effekt 
for å holde budsjettet på varekostnader og andre driftskostnader. Se vurderinger rundt 
tiltakene i neste kapittel. 
 
Gjennomføringsrisiko på tiltaksporteføljen vil ha en effekt på de forskjellige postene.  
 

Sum driftskostnader Endring Budsjett 
10 - Budsjett 11

Endring Estimat 
10 - Budsjett 11

Helgelandssykehuset 4,2 % 4,2 %
Nordlandssykehuset 3,7 % 2,2 %
UNN 3,7 % 2,8 %
Helse Finnmark 4,2 % 4,2 %  

Tabell: Endring sum driftskostnader i budsjett 2011 fra justert budsjett 2010 og estimat for 2010 
 
I tabellen over vises økningen i budsjett 2011 fra vedtatt budsjett for 2010 og estimat for 2010 
totale driftskostnader.  
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Lønn og innleie 
eks pensjon

Endring Budsjett 
10 - Budsjett 11

Endring Estimat 
10 - Budsjett 11

Helgelandssykehuset 5,3 % 5,3 %
Nordlandssykehuset 3,3 % 3,0 %
UNN 4,6 % 3,9 %
Helse Finnmark 4,1 % 4,1 %  

Tabell: Lønnskostnader eks. pensjon inkludert innleie sammenlignet med justert budsjett 2010 og estimat 2010 
 
I budsjettet for 2011 har alle helseforetakene, med unntak av NLSH, budsjettert med en 
økning fra forrige års budsjett som er over forutsetningene for lønnsvekst i statsbudsjettet. 
Dette må også ses i sammenheng med tiltakene som i større grad ser ut til å være budsjettert 
på lønnskostnader i NLSH enn de andre helseforetakene. Tallene tyder på at helseforetakene 
har tatt høyde for lønnsvekst, men kan også indikere at det planlegges en bemanningsvekst. 
Dette vil følges tett opp i 2011.  
 
Budsjetteringen av andre driftskostnader viser at NLSH og Helse Finnmark HF i større grad 
enn de andre helseforetakene legger udefinerte kostnader på andre driftskostnader.  
 

 

Andre driftskostnader Endring Budsjett 
10 - Budsjett 11

Endring Estimat 
10 - Budsjett 11

Helgelandssykehuset 5,0 % -4,3 %
Nordlandssykehuset 10,1 % 2,0 %
UNN 5,0 % 0,5 %
Helse Finnmark 10,1 % 10,1 %  

Tabell: Andre driftskostnader sammenlignet med justert budsjett 2010 og estimat 2010 
 
Tidligere år har flere helseforetak hatt et sterkt overforbruk på kjøp av helsetjenester. 
Økningen i budsjettet for 2010 og 2011 gir utrykk for mer realistisk budsjettering enn 
tidligere.  
 
UNN har en reduksjon kjøp av helsetjenester fra både estimat og budsjett for 2010. Dette har 
en bakgrunn i at UNN har satt opp tilbud i egen regi innen TSB.  
 
Det forventes at både NLSH og Helgelandssykehuset HF vil ha en reduksjon på kjøp av 
helsetjenester, når de åpner egne rusbehandlingstilbud. 
 
Størst risiko knyttet til kjøp av helsetjenester er i Helse Finnmark HF, som budsjetterer med 
en mindre økning enn 3,1 % uten å ha større tiltak for reduksjon av gjestepasientkostnader. 
 

 

Kjøp av helsetjenester Endring Budsjett 
10 - Budsjett 11

Endring Estimat 
10 - Budsjett 11

Helgelandssykehuset 13,3 % 13,3 %
Nordlandssykehuset 0,0 % 3,9 %
UNN 5,5 % -3,4 %
Helse Finnmark 1,7 % 1,7 %  

Tabell: Kjøp av helsetjenester sammenlignet med justert budsjett 2010 og estimat for 2010 
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Tiltak for økonomisk balanse og vurdering av risiko 
I dette kapittelet redegjøres det for status for helseforetakenes plan for å realisere 
resultatkravet, og det foretas en oppdatert vurdering av risikobildet for disse tiltakene.  
 
I styresak 71-2010 Plan- og budsjettpremisser 2011-2014 ble det redegjort for økonomiske 
planrammer for 2011. I styresak 118-2010 Budsjett 2011 Foretaksgruppen – rammer og 
føringer ble helseforetakenes tiltaksplaner for 2011 gjennomgått. Helse Nord RHF vil følge 
opp helseforetakenes tiltaksplaner tett og stille krav til løpende oppfølging av tiltakene. Dette 
ivaretas blant annet gjennom oppfølgingsmøter med helseforetakene.  
 
Helse Nord Tiltak RHF`s vekting Vektede 

tiltak
0 - Ingen risiko 69 300 1,00 69 300
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 56 700 0,96 54 432
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 52 300 0,86 44 978
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 46 100 0,50 23 050
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 8 600 0,05 430
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2009 7 600 0,00 0
Sum Helse Nord 240 600 192 190  
Tabell: Tiltak overordnet Helse Nord fordelt på risikoklassifisering og adm. direktørs vurdering av tiltakene. 
 
Helseforetakene i Helse-Nord har en samlet omstillingsutfordring i 2011 på 182 mill. kroner, 
og det er definert omstillingstiltak for 241 mill. kroner. Ved å vurdere gjennomføringsrisikoen 
på definerte omstillingstiltak havner forventet tiltakseffekt i foretaksgruppen på 192 mill. 
kroner.  
 
Foretaksgruppen har redusert gjennomføringsrisikoen sammenlignet med 2010 og har for 
2011 risikovurdert omstillingstiltak som er høyere enn omstillingsutfordringen. Dette har 
sammenheng med at store deler av omstillingstiltakene er bedre forankret i helseforetakene 
som en følge av at planarbeidet eller selve tiltaket startet i 2010. Fokus på å redusere 
gjennomføringsrisikoen på tiltak som er definert med høy risiko, fremfor å definere nye tiltak, 
vil også være viktig i 2011.  
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for hele foretaksgruppen i 2011 til å ha 
moderat gjennomføringsrisiko. Risikoen vurderes likevel til å være lavere enn i 2010.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN startet virksomhetsplanleggingen for 2011 tidlig i 2010, og helseforetaket vurderer den 
som godt forankret i klinikkene. 2011 er lagt opp til å bli et konsolideringsår etter store 
omstillinger i årene 2008-2010. 
 
Med en resultatprognose på 50 mill. kroner for 2010 har UNN identifisert en 
omstillingsutfordring for 2011 på 83,7 mill. kroner. UNN har definert tiltak som er 
risikovurdert og med forventede effekter i 2011 tilsvarende identifisert omstillingsutfordring. 
Dette inkluderer overhengseffekt av tiltak iverksatt i 2010 på 12,8 mill. kroner.  
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Universitetssykehuset Nord Norge HF Tiltak RHF`s vekting Vektede 
tiltak

0 - Ingen risiko 36 800 1,00 36 800
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 23 300 0,96 22 368
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 17 400 0,86 14 964
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 15 800 0,50 7 900
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0,05 0
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2011 0 0,00 0
Sum Universitetssykehuset HF 93 300 82 032  
Tabell: Tiltak overordnet UNN fordelt på risikoklassifisering og adm. direktørs vurdering av tiltakene. 
 
Tiltak som forventes å gi størst effekt og innehar størst risiko kan nevnes økt ISF-inntekt som 
følge av kodeforbedring og reduserte gjestepasientkostnader rus.  
 
Planarbeid for ansvar og gjennomføring av omstillingstiltakene er gjennomført med alle 
klinikkene.  
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 
2011 til å ha liten til moderat gjennomføringsrisiko. 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark har identifisert en omstillingsutfordring på 25,8 mill. kroner og definert 
omstillingstiltak på 43 mill. kroner for 2011. Helseforetaket har tiltak fra 2010 med en 
overhengseffekt på 13,3 mill. kroner som følge av at tiltak er iverksatt på et senere tidspunkt 
enn planlagt i 2010. Det er identifisert ytterligere tiltak for 30 mill. kroner.  
 
Basert på en resultatprognose for 2010 i balanse (budsjettavvik på -5 mill.kr) har Helse 
Finnmark HF definert risikovektede omstillingstiltak som er 8,5 mill. kroner mer en 
omstillingsutfordring for 2011.  
 
Helse Finnmark HF Tiltak RHF`s vekting Vektede 

tiltak
0 - Ingen risiko 10 200 1,00 10 200
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 8 200 0,96 7 872
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 12 300 0,86 10 578
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 11 200 0,50 5 600
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 1 000 0,05 50
Sum Helse Finnmark HF 42 900 34 300  
Tabell: Tiltak overordnet Finnmark fordelt på risikoklassifisering og adm. direktørs vurdering av tiltakene. 
 
Utfordringen for Helse Finnmark HF var i 2010 i hovedsak manglende gjennomføring av 
allerede vedtatte tiltak. Det er derfor i budsjettprosessen for 2011 vektlagt å gjennomgå 
allerede vedtatte tiltak med fokus på gjennomføringsrisiko og økonomiske effekter.  
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for Helse Finnmark i 2010 til å ha moderat til 
høy gjennomføringsrisiko. 
 
 
Nordlandssykehuset HF 
Med et forventet resultat for 2010 på 22 mill. kroner har Nordlandssykehuset HF identifisert 
en omstillingsutfordring på 57 mill. kroner. NLSH har definert omstillingstiltak for 85,5 mill. 
kroner for 2011. Dette inkluderer overhengseffekt fra 2010 samt nye tiltak. I tillegg har NLSH 
satt av en sentral buffer på 13,2 mill. kroner, og 7 mill. kroner er gjort betinget av resultat. 
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Nordlandssykehuset HF Tiltak RHF`s vekting Vektede 
tiltak

0 - Ingen risiko 22 300 1,00 22 300
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 22 300 0,96 21 408
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 12 800 0,86 11 008
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 12 800 0,50 6 400
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 7 600 0,05 380
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2011 7 600 0,00 0
Sum Helse Nord 85 400 61 496
* NLSH har delt inn i kategoreiene 0-1, 2-3 og 4-5. Disse kategoriene er tilpasset kategoriene 0-5 med RHF`s vekting  
Tabell: Tiltak overordnet NLSH fordelt på risikoklassifisering og adm. direktørs vurdering av tiltakene. 
 
Nordlandssykehuset HF har i sitt budsjettarbeid valgt å kategorisere sine tiltak inn i tre 
grupper – grønn, gul og rød. Helse Nord har fordelt disse gruppene inn i skalaen fra 0 til 5, for 
å få tiltakene vektet. Innenfor kategori grønn (0-1) og gul (2-3) er det tiltak for 70,2 mill. 
kroner. Tiltakene med overhengseffekt forventes å løse deler av utfordringen i 2011.  
 
I tabellen over vises omstillingstiltak for 85,5 mill. kroner inkludert overhengseffekt fra tiltak 
som startet i 2010. Risikovektet forventes disse omstillingstiltakene å gi effekter i 
størrelsesorden 61,5 mill. kroner, som er 4,5 mill. kroner over identifiserte 
omstillingsutfordringer for helseforetaket.   
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for Nordlandssykehuset HF i 2011 til å ha 
moderat gjennomføringsrisiko.  
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har identifisert en omstillingsutfordring på 15,5 mill. kroner og har 
definert omstillingstiltak for 19,1 mill. kroner for 2011. Av dette er overhengeffekten fra 2010 
på 9,5 mill. kroner og nye tiltak på 9.6 mill. kroner.  
 
Tiltakene inkluderer reduksjon av gjestepasientkjøp innen rusomsorg, bortfall av kostnader i 
forbindelse med etablering av rusinstitusjon og bedre henvisningseffekter, diverse tiltak 
innenfor ambulanseområdet og bedre kontroll og oppfølging av høykostmedisin.  
 
Helgelandssykehuset HF Tiltak RHF`s vekting Vektede 

tiltak
0 - Ingen risiko 0 1,00 1
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 2 900 0,96 2 784
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 9 800 0,86 8 428
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 6 300 0,50 3 150
Sum Helgelandssykehuset HF 19 000 0 14 363  
Tabell: Tiltak overordnet Helgeland fordelt på risikoklassifisering og adm. direktørs vurdering av tiltakene. 
 
I tabellen over vises omstillingstiltak for 19,1 mill. kroner inkludert overhengseffekt av 
planlagte og gjennomførte tiltak i 2010. Ved å risikovekte omstillingstiltakene utgjør disse 
tiltakene 14,4 mill. kroner som er 1 mill. kroner lavere enn identifiserte 
omstillingsutfordringer for Helgelandssykehuset.  
 
Med bakgrunn i den lave gjennomføringsgraden i 2010 vurderer adm. direktør 
omstillingsprogrammet for Helgelandssykehuset HF i 2010 til å ha moderat til høy 
gjennomføringsrisiko. 
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Likviditet og investeringer 
Foretaksgruppens likviditetsbudsjett for 2011 er utarbeidet på bakgrunn av foreløpig regnskap 
2010, vedtatt budsjett 2011, faktisk inngående beholdning 2011 og tall for estimert 
pensjonspremie.  
 
Eier (HOD) har fokus på likviditeten i helseregionene og fattet i løpet av 2010 flere vedtak 
som påvirker likviditeten i foretaksgruppen. 
 
Helse Nord ble pålagt å sette av deler av overskuddet fra KLP på premiefond (91 mill. 
kroner), og Stortinget vedtok å trekke inn 570 mill. kroner fra Helse Nord i desember 2010 
som følge av at pensjonskostnadene i 2010 ble svært lave (pensjonspremien som ble betalt til 
KLP, ble ikke påvirket av dette). 
 
På tross av at eier har redusert likviditeten med samlet ca 650 mill. kroner i 2010, har 
foretaksgruppen fortsatt positiv likviditet. Dersom foretaksgruppen oppnår vedtatt 
resultatkrav, vil det heller ikke være behov for å trekke på kassakreditten i 2011.  
 

                         Likviditetsbudsjett 2011

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resultat 250 000
Avskrivninger/ nedskrivninger  657 500
Endring fordring/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet -30 000
Diff pensjonskostnad/premie 180 400
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 057 900

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer 2002-2010 estimat -630 000
Investeringsbudsjett 2011 -853 600
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 483 600

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 265 000
Avdrag lån -71 400
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 193 600

Netto endring i kontanter 01.01.2011-31.12.2011 -232 100

IB  01.01.2011 278 600
UB 31.12.2011 46 500

 
Tabell: Likviditetsbudsjett 2011 
 
Styret for Helse Nord RHF vedtok i styresak 132-2010 å øke investeringsrammen for UNN i 
2011 med til sammen 40 mill. kroner til planlegging av A-fløy og pasienthotell ved UNN 
Tromsø. Investeringsrammen for 2011 økes derfor med 40 mill. kroner  
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Adm. direktør vil komme tilbake med egen sak om planlagt utvikling av 
Spesialisthelsetjenesten i Alta.  
 
Foreløpig regnskap for 2010 viser et betydelig etterslep i gjennomføringen av 
investeringsprosjektene i foretaksgruppen. Etterslepet ved årsskiftet er beregnet til å utgjøre 
over 600 mill. kroner. I de månedlige økonomirapportene i 2010 er det løpende rapportert om 
forsinket fremdrift i investeringsprogrammet. Manglende fremdrift gjelder alle 
helseforetakene inklusive RHF. 
 
For å sikre en mer reell budsjettering og planlegging bør de årlige investeringsbudsjettene 
justeres, slik at de samsvarer med faktisk planlagt gjennomføring. Dette vil bli gjort i 
forbindelse med rullering av investeringsplanen. 
 
Avkorting av investeringsramme: 
 
Styret vedtok følgende i styresak 72-2010 Investeringsplan 2011-2018 – rullering, punkt 4: 
 
Styret vedtar økt ramme til medisinskteknisk utstyr i 2011 slik: 
 
• Helse Finnmark HF 16 mill  
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 35 mill 
• Nordlandssykehuset HF 10 mill 
• Helgelandssykehuset HF 30,7 mill 
 
Følgende beløp av denne rammen er avhengig av at helseforetakene realiserer vedtatt 
resultatkrav for 2010: 
 
• Helse Finnmark HF 6 mill  
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25 mill 
• Nordlandssykehuset HF 6 mill 
• Helgelandssykehuset HF 25,7 mill 
 
Avvik fra resultat kravene vil medføre tilsvarende avkortning av denne investeringsrammen. 
 
Regnskapet for 2010 er for tiden ikke klart. Foreløpig tilbakemelding fra helseforetakene 
tyder på at Helse Nord i sum vil oppnå eiers resultatkrav. Av helseforetakene er det usikkerhet 
knyttet til Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF 
 
En vurdering av om investeringsrammene for 2011 skal avkortes eller økes, utsettes derfor til 
endelig regnskap for 2010 foreligger. 
 
Selv om det høye investeringsnivået i 2011 medfører at likviditeten i foretaksgruppen 
svekkes, vil Helse Nord RHF i sum ha positiv likviditet gjennom hele året. 
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Figur: Likviditetsbudsjett 2011 
 
Det foreligger nå beregninger fra KLP som viser at pensjonskostnaden vil øke med ca 200 
mill. kroner ut over forutsetingene i budsjett 2011. Vi legger til grunn at HOD vil følge dette 
opp med tilleggsbevilgninger i Revidert Nasjonalbudsjett, slik det er signalisert. Det vil i så 
fall styrke likviditeten, se stiplet linje i figuren. I tillegg til den kontantbeholdningen som er 
vist i figuren, har Helse Nord en likviditetsreserve i form av premiefond på 91 mill. kroner.  
 
Langtidsbudsjett 2011-2015 
Helseforetakene er bedt om å gjøre en vurdering av de økonomiske utsiktene for de nærmeste 
årene basert på de planer og rammer som er kjent og avklart pr. dags dato. Helseforetakene 
har behandlet dette på forskjellige måter, men alle har gjort en vurdering. 
 
Helse Finnmark HF  
Helseforetaket vil ikke ha tilgjengelig likviditet i perioden til å investere i nye sykehus under 
dagens forutsetninger om lån og inntekter. Helseforetaket må gjennomføre betydelig 
kostnadseffektivisering for å kunne bære de økte kostnader som følger av nye store 
investeringer. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Helseforetaket rapporterer at kjente økninger i kostnader og krav til økonomisk resultat vil 
medføre krav til fortsatt omstilling. Helseforetaket har tidligere lagt frem analyser som viser 
at helseforetaket har tilstrekkelig likviditet til å gjennomføre vedtatt investeringsplan, og at 
det er stor sannsynlighet for at helseforetaket vil kunne håndtere de økte kostnader innen for 
de rammer som foreligger. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Helseforetaket presenterer bærekraftsanalyser som viser at helseforetaket vil klare å realisere 
de vedtatte resultatkravene frem til og med 2017. I 2018 vil det bli behov for ekstraordinære 
tiltak eller redusert resultatkrav. Fra 2019 bedres økonomien igjen. 
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Helgelandssykehuset HF 
Helseforetaket presenterer en bærekraftsanalyse som viser at helseforetaket vil klare å 
realisere økonomisk balanse i perioden etter gjennomføring av investeringsplanen. 
Likviditeten vil bedres. 
 
Konklusjoner  
Det planlegges med et aktivitetsnivå som er høyere enn det styret i Helse Nord RHF har lagt 
til grunn i sin bestilling til HF-ene. Det er i sum planlagt med aktivitetsavhengige inntekter 
som er 73,8 mill. kroner høyere enn den overslagsbevilgning som HOD har lagt til grunn for 
aktivitetsvekst i regionen. Adm. direktør foreslår at helseforetakene pålegges å justere sine 
aktivitetsplaner i tråd med bestilling fra HOD. Dette vil kreve ny styrebehandling i 
helseforetakene. Reduserte ventetider og fjerning av fristbrudd skal gjennomføres innenfor 
godkjente økonomiske rammer.  
 
Aktivitetsplanene viser at psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige (TSB) planlegges økt noe mer enn somatisk virksomhet.  
 
Alle helseforetakene har budsjettert med overskudd som vedtatt, og det er redegjort for 
omstillingsutfordring og tiltaksplaner. Gjennomgang av helseforetakenes tiltaksplaner viser at 
det er gjennomføringsrisiko, og dermed risiko for at resultatkrav på helseforetakene ikke 
oppfylles. Risikoen for at Helse Nord ikke skal nå resultatkrav fra Helse- og 
Omsorgsdepartementet vurderes som lav.  
 
Helse Nords likviditetssituasjon er god, og det forventes positiv beholdning gjennom 2011.  
 
I tråd med styrets vedtak i styresak 132-2010 økes investeringsrammen for UNN i 2011 med 
til sammen 40 mill. kroner til planlegging av A-fløy og pasienthotell ved UNN Tromsø. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2011.  
 
2. Styret registrerer at det budsjetteres med samlede aktivitetsbaserte inntekter som 

overstiger overslagsbevilgning i oppdragsdokumentet. Styrene i helseforetakene bes om å 
justere sine aktivitetsplaner i tråd med justert overslagsbevilgning. Ventetider skal 
reduseres og fristbrudd skal fjernes innenfor disse økonomiske rammene. 

 
3. Justert overslagsbevilgning fordeler seg slik: 

 
Justert overslagsbevilgning UNN NLSH Finnmark Helgeland RHF SUM

Kr 1 058 300 000     617 400 000       245 000 000      305 000 000       7 000 000    2 232 700 000   
 

4. Vedtatte omstillingsplaner må gjennomføres, og helseforetakene må ha sterkt fokus på å 
redusere gjennomføringsrisikoen i tiltakene eller supplere med ytterligere tiltak for å sikre 
økonomisk og faglig resultatoppnåelse. Realisering av resultatmålene i 2011 og årene 
fremover er en premiss for gjennomføring av investeringsplanen.  
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5. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og foretaksgruppen økes 
med 40 mill. kroner til planlegging av A-fløy og pasienthotell ved UNN Tromsø. 

 
 
Bodø, den 27. januar 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Investeringsrammer 2011 
 Basisramme, øvrig ramme og øremerkede tilskudd 2011  
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Vedlegg 
 
 

Vedtatt budsjett Konsolidert
nov.10 feb.11

Helse Finnmark HF 2011 2011
RUS institusjon 30000 30000
Økt MTU med mer 16 000 16 000
HF styrets disposisjon 14 000 14 000
Sum Helse Finnmark 60 000 60 000

UNN  HF
Utvikling Psykiatribehandling 20 000 20 000
A fløy 30 000
Pasienthotell 10 000
Biobank 17 000 17 000
Økt MTU med mer 43 000 43 000
HF styrets disposisjon 100 000 100 000
Sum UNN 180 000 220 000

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 157 900 157 900
Prisjustering Bodø 3 100 3 100
Modernisering NLSH, Vesterålen 97 400 97 400
Prisjustering Vesterålen 2 000 2 000
Økt MTU med mer 10 000 10 000
HF styrets disposisjon 55 000 55 000
SUM NLSH 325 400 325 400

Helgelandssykehuset HF
Omstilliongsmidler
Etablering RUS institusjon
Økt MTU med mer 30 700 30 700
HF styrets disposisjon 17 500 17 500
SUM Helgelandssykehuset 48 200 48 200

Sykehusapotek 1 000 1 000
HN IKT 26 000 26 000
Prosjekter RHF 26 300 26 300
Kvalitetstiltak RHF styrets disp 10 000 10 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 123 000 123 000
RHF styrets disp 13 700 13 700
Sum sykehusapotek og Helse Nord 200 000 200 000

TOTAL INVESTERINGSRAMME 813 600 853 600  
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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 1 150 968 184 000 1 280 722 4 101 760 2 471 197 1 006 634 10 195 281  
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Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-8/012  Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 10-2011 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om 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 27. januar 2011 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-8/012  Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 10-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-8/012   Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 10-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-9/012  Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 11-2011 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 21. desember 

2010 ad. avslutning av tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, psykiatrisk 
senter for Tromsø og omegn, jf. styresak 47-2009/7 Referatsaker 

2. Brev fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 20. desember 
2010 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Narvik sykehus, føde- og gynekologisk avdeling 

3. Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. januar 2011 ad. funn ved tilsyn med 
legemiddelbehandling i sykehjem – oversender oppsummeringsrapport fra Statens 
helsetilsyn 

4. Brev fra Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep av 10. januar 2011 ad. tilskudd til 
drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 

5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2011 
6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 20. januar 2011 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 27. januar 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-9/012    Saksbeh/tlf:     Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 11-2011/1 Brev fra Helsetilsynet i Troms til  
    Universitetssykehuset Nord-Norge HF av  

21. desember 2010 ad. avslutning av tilsyn  
med Universitetssykehuset Nord-Norge HF,  
psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, jf.  
styresak 47-2009/7 Referatsaker 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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HELSETILSvnET
I TROMS

MOTTATT
2 3 BES. 2010

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
v/ Direktøren
9038 TROMSØ

SAKSBEHANDLER VÅR REF. DATO

Lena Nordås 77642048 2009135 - 28 Arkiv: 734.1 21.12.2010

Avslutning av tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn

Det vises til vårt tilsynsbesøk 9.-11.3.2009 og rapport datert 4.5.2009.
Videre vises til deres brev av 20.8.2009, Lukking av avvik, med beskrivelse av iverksatte
og planlagte tiltak.

Det at virksomheten ikke sikret at epikriser skrevet av ikke-spesialister alltid ble
kvalitetssikret ved kontrasignatur av spesialist, var en av flere observasjoner som til
sammen medførte at det ble påpekt avvik.

Statens helsetilsyn har i brev av 6.12.2010 svart på en forespørsel fra klinikksjef Magnus
Hald om det kan kreves at epikriser skal kontrasigneres av spesialist i psykiatri eller av
psykologspesialist. Statens helsetilsyn skriver bl.a. at "Vi understreker at det at
kontrasignatur av spesialist ikke er å anse som et selvstendig formkrav, innebærer ikke at
det renonseres på kvalitetssikringskravet til denne avsluttende fasen av pasientforløpet.
Virksomheten må som del av sin internkontroll ha etablert nødvendige tiltak som sikrer
en forsvarlig avslutningsfase, følge med på at etablerte ordninger etterleves og om
nødvendig sette inn korrigerende tiltak."

Det legges til grunn at når en pasient mottas til utredning og/eller behandling i
spesialisthelsetjenesten skal tilstrekkelig spesialistkompetanse være involvert i
oppfølging av pasienten, involvering av spesialistkompetanse skal dokumenteres i
journal og epikriser skal kvalitetssikres, jamfør nevnte brev av 6.12.2010.

Helsetilsynet i Troms anser med dette tilsynet som avsluttet.

Med hilsen

^-mrolme 02:suorg
fylkeslege L&-cx,- K) O Ø

Lena Nordås
fagansvarligStyremøte Helse Nord RHF - 3. februar 2011 side 74



Vedlegg: brevfra Statens helsetilsyn datert 6.12.2010

Kopi:
Universitetessykehuset Nord- Psykiatrisk senterfor Tromsø og 9038 TROMSØ
Norge HF
Helse Nord RHF

omegn
8030 BODØ

Statens helsetilsyn postboks 8129 DEP 0032 OSLO
Universitetssykehuset Nord- 9038 TROMSØ
Norge, fag og forskningssenter,
postboks 6060
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Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-9/012    Saksbeh/tlf:     Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 11-2011/2 Brev fra Helsetilsynet i Troms til  
    Universitetssykehuset Nord-Norge HF av  

20. desember 2010 ad. oversendelse av  
rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF, Narvik sykehus, føde- og  
gynekologisk avdeling 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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HELSET1LSYnET
I TROMS

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
v/adm. direktør
9038 Tromsø

SAKSBEHANDLER VAR REF. DATO

Tone IndergØd 77642464 201012927 - 3 Arkiv: 734.1 20.12.2010

Oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge
HF, Narvik sykehus, føde- og gynekologisk avdeling

Helsetilsynet i Troms oversender herved rapport etter tilsynsbesøk ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus, føde- og gynekologisk avdeling

7.-9. november 2010.

Det vises til hovedkonklusjoner i rapporten. Helsetilsynet i Troms påpekte tre avvik
innen de reviderte områder. Det ble ikke gitt merknader.

Vi ber virksomheten om å iverksette tiltak for å rette opp påpekte avvik.
Plan for lukking av avvik/iverksatte tiltak bes sendt innen 15.02.2011.

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

Med hilsen

groline
fylkeslege acv^L rvA

Tone Indergaard
revisjonsleder

Vedlegg : Rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus,

føde- og gynekologisk avdeling.

Kopi med vedlegg:
Helse Nord RHF, 8038 Bodø
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus, føde- og gynekologisk avdeling,

8504 Narvik
Universitetssykehuset Nord-Norge, Fag- og forskningssenter , Pb 6060, 9038 Tromsø
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HELSETILSvnET
I TROMS

Rapport fra tilsyn med
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus,

føde- og gynekologisk avdeling

Virksomhetens adresse : 8504 Narvik
Tidsrom for tilsynet : 28.05.2010 - 20.12.2010
Kontaktperson i virksomheten : Kari Fiske

Sammendrag

Helsetilsynet i Troms gjennomførte 7.- 9. november 2010 tilsyn med UNN HF, føde- og
gynekologisk avdeling ved UNN Narvik sykehus. Tilsynet ble gjennomført som
systemrevisjon, og jordmor og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer var med som
fagrevisorer. Formål med tilsyn gjennomført som systemrevisjon er å vurdere om
virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet var i
hovedsak avgrenset til kritiske faser i fødselsforløpet fra fødende kommer inn i
fødeinstitusjon og fram til den fødende og barnet blir overflyttet til barsel.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte
områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Organisering, samhandling, nødvendig kompetanse og dokumentasjon
• Seleksjon og tiltak ved innkomst i fødeinstitusjon
• Overvåking og oppfølging av risikosituasjoner
• Håndtering av akutte situasjoner
.0 Læring og forbedring - - - - - -

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

Avvik 1
UNN HF sikrer ikke ivaretakelse av det medisinsk-faglige ansvaret ved føde- og
gynekologisk avdeling ved Narvik sykehus.

Avvik 2
Virksomheten sikrer ikke at journalføringen er i henhold til myndighetskrav.

Avvik 3
Det er i liten grad gjennomført og dokumentert et systematisk forbedringsarbeid i
virksomheten.
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Dato: 20.12.2010

IM9 a c- I L e k-^cz, IJ v r cl q s
Tone Indergaar Lena Nordås Eli Åsg

revisjonsleder revisor revisor
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
Narvik sykehus i perioden 28.05.2010 - 20.12.2010. Revisjonen inngår som en del av den
planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Troms gjennomfører i inneværende år. Jordmor og
spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer var med som fagrevisorer.

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.

Føde- og gynekologisk avdeling ved UNN Narvik sykehus er en seksjon i avdeling
Kvinneklinikken. Kvinneklinikken inngår i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (K3K)
sammen med Kreftavdelingen, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Avdeling for

gastroenterologisk kirurgi og Pasienthotellet.

Lederteamet ved Kvinneklinikken UNN består av avdelingsleder, avdelingsoverlege og
kontorleder. Avdelingsleder og avdelingsoverlege har månedlige møter med seksjonsleder og
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seksjonsoverlege fra seksjonene i Narvik og Harstad. Avdelingsleder er med i
klinikklederteamet.

Det var 263 fødsler i 2009 ved føde- og gynekologisk avdeling Narvik sykehus, og i løpet av
de 7 første måneder av 2010 var det 177 fødsler. Seksjonen har 2 fødestuer og 7 barselsenger.
I tillegg er det 2 senger til gynekologiske pasienter. Det er 6,9 jordmorstillinger inkludert
seksjonsleder. Det innbærer at 5,9 jordmødre går i døgnkontinuerlig turnus. Av disse brukes
1,53 stillinger i kommunejordmortjeneste. Det er 5,65 stillinger for barnepleiere som også går
i døgnkontinuerlig turnus. På kveld/natt og i helger er det 1 jordmor og 1 barnepleier i vakt.
Seksjonsoverlegen er ansatt i full stilling og annen overlege er i 60% stilling. Det har vært
utlyst overlegestilling uten at noen er tilsatt. Seksjonen leier inn vikarer gjennom svensk
vikarbyrå. Det er ikke barnelege i vakt, vakthavende anestesilege har ansvar for dårlige
nyfødte. Dokumentasjonssystemene er DIPS og Partus.

3. Gjennomføring

Revisjonsvarsel ble utsendt 28.05.2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i
kapitlet Dokumentunderlag.

Befaring og dokumentgjennomgang ble gjennomført 07.11.2010.

Åpningsmøte ble gjennomført 08.11.2010.

Intervjuer
10 personer ble intervjuet.

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

Sluttmøte ble gjennomført 09.11.2010.

4. Hva tilsynet omfattet
Tilsynet var i hovedsak avgrenset til kritiske faser i fødselsforløpet fra fødende kommer inn i
fødeinstitusjon og fram til den fødende og barnet blir overflyttet til barsel.

Gjennom dokumentasjon, intervju og verifikasjon ble det innhentet informasjon om følgende
5 områder:

Område 1: Organisering, samhandling, nødvendig kompetanse og dokumentasjon
• organisering og styringstiltak
• samhandling mellom faggrupper
• om det sikres nødvendig kompetanse og faglig oppdatering
• om nødvendig informasjon er nedfelt i form av prosedyrer som implementeres og

revideres
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Område 2: Seleksjon og tiltak ved innkomst i fødeinstitusjon

• kriterier for seleksjon av fødende
• om det utføres nødvendige undersøkelser ved innkomst og om funn blir adekvat fulgt

opp slik at det ytes forsvarlig helsehjelp på rett nivå

Område 3 : Overvåking og oppfølging av risikosituasjoner
• hvordan fødsler generelt og risikosituasjoner spesielt blir overvåket
• hvordankomplikasjoner i forbindelse med fødsel blir håndtert
• hvorvidt overflytting til fødeinstitusjon med høyere beredskapsnivå skjer i tide

Område 4: Håndtering av akutte situasjoner
• om enheten har utstyr og personell til å håndtere akutte, kritiske situasjoner

• hvordan varslingssystemer og tilkalling fungerer

Område 5 : Læring og forbedring

• avvikshåndtering
• bruk av resultatdata til læring og forbedring

5. Funn
Ved dette tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere tre avvik. Det ble ikke

gitt merknader.

Avvik 1

UNN HF sikrer ikke ivaretakelse av det medisinsk-faglige ansvaret ved føde- og
gynekologisk avdeling ved Narvik sykehus.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-2, forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

§§4og5.

Avviket bygger på følgende:
• Seksjonen har en utstrakt bruk av legevikarer
• Den obstetriske kompetansen hos legevikarer varierer. Ikke alle vikarer jobber til

daglig med obstetrikk (utenom vikarperiodene i Narvik), men med andre fagfelt innen

gynekologi.
• Lokalt forankret medisinsk-faglig kvalitets- og forbedringsarbeid foregår i liten grad
• Det foreligger ikke oppdatert funksjonsbeskrivelse for seksjonsoverlege
• Flere medisinske prosedyrer er ikke tilpasset de lokale forholdene
• Rutiner for når leger ved seksjonen og anestesilege skal oppholde seg i sykehuset

utenom tilstedevakt er ikke kjent for alle
• Det er varierende oppfatning av hva som er tilkallingstid for anestesilege utenom

tilstedevakt
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• Seksjonen har regelmessig praktiske øvelser på akutte situasjoner, men det er ikke
dokumentert at legene ved seksjonen deltar

• Seksjonens leger har i liten grad anledning til å delta i felles legemøter for
fagutvikling/undervisning i Kvinneklinikken

Avvik 2

Virksomheten sikrer ikke at journalføringen er i henhold til myndighetskrav.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-2, jf. § 3-2, forskrift om pasientjournal §§ 7,8 og 9,
forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten §§ 4 og 5.

Avviket bygger på følgende:

• I flere journaler er det mangelfulle eller manglende operasjonsbeskrivelser
• Det mangler ofte epikrise/utskrivningsnotat i DIPS ved operative forløsninger
• Epikrise/journalnotat i DIPS mangler i flere tilfeller i barnets journal ved overflytting

av nyfødte til barneavdeling. Praksis er ikke i henhold til egen prosedyre
("Overflytting av nyfødte barn til Nyfødt intensiv UNN Tromsø").

• I noen tilfeller forekommer feil eller manglende prosedyre-/diagnosekoder
• Legen dokumenterer ikke alltid fortløpende under fødselsforløpet

Avvik 3

Det er i liten grad gjennomført og dokumentert et systematisk forbedringsarbeid i
virksomheten.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-2, forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten
§§4og5.

Avviket bygger på følgende:

• Det er mangelfull opplæring av ansatte i bruk av kvalitetssystemet DocMap
• Avviksmelding i DocMap brukes i liten grad og bidrar derfor ikke til å gi oversikt

over områder hvor det er fare for svikt
• Uønskede hendelser brukes ikke systematisk i læring og forbedringsarbeid
• Statistikker/årsrapporter brukes ikke systematisk i forbedring av egen virksomhet
• Seksjonen er ikke representert i Kvinneklinikkens forum som gjennomgår alvorlige

hendelser og dødsfall i fødeavdelingen
• Det er liten mulighet for å delta på eksterne kurs og hospitering for jordmødre
• Det er liten grad av kompetanseutveksling mellom seksjonene i Kvinneklinikken
• Flere prosedyrer i prosedyrepermen er udaterte, og det framgår ikke alltid om de er

godkjent og om de er lagt inn i kvalitetssystemet DocMap

Tilsynet har for øvrig merket seg
• Kriterier for seleksjon av fødende er innarbeidet
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6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
Det er et overordnet krav at helsetjenesten etablerer internkontrollsystem for å sikre
etterlevelse av krav som er stilt i eller i medhold av lov og forskrift. Tilsynsrapporten viser at
det er avdekket svikt på flere områder for styring og ledelse. Gjennomgående svikt i styring
og ledelse øker risikoen for svikt i utøvelsen av helsehjelpen. Det er et ledelsesansvar å påse
at virksomheten drives i samsvar med myndighetskrav gjennom systematisk styring og
kontinuerlig forbedring og å sikre den samhandling og enhetlige styringen som er nødvendig.

7. Regelverk
• Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
• Lov av 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten mm
• Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell mv
• Lov av 2. juli 1999 om pasientrettigheter
• Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
• Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

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

• Organisasjonskart UNN KK Narvik
• Stillingsbeskrivelse for seksjonsleder, udatert
• Funksjonsbeskrivelse for avdelingsoverlege, udatert
• Offentlig godkjent jordmor; definisjon og hovedoppgave, revidert 07.07.20 10
• Stillingsinstruks for jordmor, utarbeidet 06.07.20 10
• Stillingsinstruks for barnepleier/hjelpepleier, utarbeidet 01.07.2010
• Oversikt ansatte ved Fødeavdelingen Narvik..
• Muntlig kommunikasjonsstruktur KK UNN Narvik, utarbeidet 17.08.2010
• Dialogavtalen 2010 Kvinneklinikken Narvik
• Møteplan for avdelingen høsten 2010
• Vikarer - velkommen til KK UNN Narvik, datert juni 2010
• Kjære vikar - informasjon om klinikk og sikkerhet rundt arbeidet
• Kjære vikar - informasjon om arbeidsoppgaver og arbeidsforhold
• Sjekkliste for nyansatte - internkontroll KK UNN Narvik
• Liste vedrørende legemiddelhåndtering og nøkler til medisinrom, datert 20.05.2010
• Kompetanseoversikt for ansatte ved føde-/gyn.avd UNN Narvik 2010
• Opplæringsplan/internundervisning ved KK UNN Narvik høst 2010
• Avviksbehandling UNN, gyldig for UNN HF, utarbeidet 07.07.2010
• Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold, gyldig for UNN HF, utarbeidet

21.04.2010
• Årsmelding 2009 for føde-/gyn. avdelingen UNN Narvik
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• Månedsrapport 2009, 01.01.- 31.12.2009
• Månedsrapport 2010, 01.01.- 01.08.2010
• Seleksjonskriterier. Retningslinjer for utvelgelse av risikogravide til forløsning ved

Kvinneklinikken UNN Tromsø, udatert
• Seleksjonskriterier KK UNN Narvik, datert 16.08. 10
• Oversikt dokumenter i DocMap

• Ansvarsområde for vakthavende jordmor ved KK UNN Narvik, datert 05.08. 10
• Mottakelse av kvinner i fødsel, gyldig for Kvinneklinikken UNN Narvik, utarbeidet

05.07.2010
• Overvåking under fødsel, udatert
• Katastrofesectio - alarmknapp på fødestua KK UNN Narvik, revidert juni 2010
• Prosedyre på innkalling til katastrofe-sectio, udatert
• Prosedyre på innkalling til akutt sectio, udatert
• Tilkallingsprosedyrer ved akutte situasjoner, datert 16.08.10
• Tilkalling av vakthavende gynekolog, gyldig for Kvinneklinikken UNN Narvik,

utarbeidet 18.08.2010

• Resusciteringsplan for nyfødte - fødeavd, revidert 15.03. 10
• Overflytting av nyfødte barn til Nyfødt intensiv UNN Tromsø, gyldig for

Kvinneklinikken UNN Narvik, utarbeidet 17.08.2010
• Overflytting av pasient fra KK UNN Narvik til KK UNN Tromsø, gyldig for

Kvinneklinikken UNN Narvik, utarbeidet 17.08.2010
• Debriefing etter uventede og traumatiske hendelser, datert 17.08. 10

• Prosedyre på hastegrader: SECTIO, gjelder fra 20.08. 10
• Prosedyre innkalling til katastrofe-sectio, gjelder fra 20.08. 10
• Prosedyre på innkalling og forberedelse til akutt sectio, gjelder fra 20.08. 10
• Prosedyre innkalling ved akutte situasjoner, gjelder fra 20.08.10
• Retningslinjer når lokale prosedyrer for KK UNN Narvik ikke er utarbeidet, udatert
• Vedlegg for seleksjon av gravide til KK UNN Tromsø, sept 10
• Retningslinjer for utvelgelse av risikogravide/fødende til oppfølging ved Tromsø,

gyldig for Kvinneklinikken UNN Narvik, gyldig fra 29.
• CTG i svangerskap og innkomsttest, gyldig for Kvinneklinikken UNN, utarbeidet

25.02.2008

Annen dokumentasjon:
• Organisasjonskart UNN HF
• Foreløpig rapportetter intern revisjon ved føde-/gyn avdeling Narvik april 2010

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
• Prosedyreperm
• Postmøtereferatbok (14.03.2007 -12.10.2010)
• Vikarperm

• Liste for øvelse på akutte situasjoner med avkryssing for deltakelse
• 6 avviksmeldinger i tidsrommet 18.05. - 06.09.2010
• Til sammen ble vel 80 journaler inkludertpartogram gjennomgåttunder

tilsynsbesøket.
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o De siste 20 fødsler
o De siste 13 som er overført til høyere nivå
o De siste 6 dødfødsler
o De siste 10 som er forløst med akutt sectio
o De siste 10 som er forløst med tang eller vakuum
o De siste 8 fødsler der Apgar skår har vært mindre enn 7 etter 5 min
o De siste 3 med skulderdystoci
o De siste 5 med blødninger mer enn 1000 ml
o De siste 3 med perinealrift grad III og IV
o De siste 5 barn som har blitt overflyttet etter fødsel (journal på både mor og

barn)

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Troms:
• Varsel fra Helsetilsynet i Troms
• Brev fra kontaktperson datert 18.08.2010
• Brev fra Helsetilsynet i Troms 06.09.2010 om fastsettelse av dato

• Program fra Helsetilsynet i Troms 21.10.20 10
• E-post fra kontaktperson 01.11.2010, med tilleggsdokumentasjon

9. 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 1 stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Kari Fiske Konst. seksjonsleder x X X

Mario Rexer Seksjonsoverlege x X X

Maite Kristoffersen Jordmor x X X

Anne-Jorill Solvoll Barnepleier x X X

Niran Jalal Overlegevikar x X X

Linda Lundell Jordmor x X X

Jon Harr Seksjonsoverlege anestesi x X X

Olaug Kråkmo Avdelingsleder x X

Silvia Mattsson Overlege x X

Arthur Revhaug Klinikksjef x X

Bodil Eilertsen Jordmor x X

Sigrun Eliseussen Jordmor X

Hans Petter Ber sethg
Rådgiver, fag- og
forskningssenteret

x X
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Tone Johansen Barnepleier x

May Skeibu Jordmor x

Heidi Martinsen Jordmor x

Svanhild Ulriksen Barnepleier x

Maria Bjørstad Barnepleier x

Dagrun Holt Molund Jordmor x

Åse Mellingen Barnepleier X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Tone Indergaard, ass. fylkeslege - revisjonsleder
Lena Nordås, seniorrådgiver/sykepleier - revisor
Eli Åsgård, rådgiver/jurist - revisor
Lars Johansen, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer - fagrevisor
Unni Tryti, jordmor - fagrevisor
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Arkivnr.: 2010/916-9/012    Saksbeh/tlf:     Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 11-2011/3 Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. januar 2011  
    ad. funn ved tilsyn med legemiddelbehandling  
    i sykehjem – oversender  
    oppsummeringsrapport fra Statens helsetilsyn 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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HELSETILSYt1ET
tilsyn med barnevern, sosial - og helsetjenestene

MOTTATT
r- ^ 0 6 JAN. 2011

Etter liste

DERES REF : / YOUR REF: VAR REF : / OUR REF: DATO: / DATE:

2008170 II MST q . januar 2011

Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem -
oversender oppsummeringsrapport fra Statens helsetilsyn

Helsetilsynet i fylkene gjennomførte i perioden 2008-2010 tilsyn med
legemiddelbehandlingen i 67 sykehjem. I vedlagte rapport gir Statens helsetilsyn en
samlet fremstilling og vurdering av funn fra de 51 tilsynene der det ble påpekt avvik
fra aktuelle lovkrav. Oppsummeringsrapporten fra tilsynet sendes i disse dager ut til
landets kommuner. Vår målsetting er at en slik rapport vil være til nytte for kommuner
som selv ønsker å gjennomgå tilretteleggingen rundt legemiddelbehandlingen i sine
sykehjem.

Legemiddelbehandling i sykehjem kan være utfordrende. De fleste pasientene har flere
kroniske sykdommer, bruker mange legemidler og har mental svikt som dominerende
symptom. Ved det enkelte tilsyn og i denne rapporten er det fokusert på ansvaret
kommunene og sykehjemmets ledelse har for å sørge for at forholdene er lagt til rette
slik at helsepersonellet kan få vurdert og fulgt opp pasientenes legemiddelbehandling
på en forsvarlig måte.

Alvorlige mangler på flere områder

I hovedsak omhandlet avvikene mangler ved tilretteleggingen av legetjenesten,
gjennomføringen av legemiddelbehandlingen og pasientjournalsystemet:

• Uklare ansvarsforhold rundt sykehjemmets legetjeneste
• For lite tid for legen til å gjennomgå pasientenes legemiddelbehandling på en

god nok måte
• For lite tid og kompetanse hos pleiepersonellet til å følge opp

legemiddelbehandlingen i legens fravær
• Uklart hvordan lege og pleiepersonell skulle samarbeide om

legemiddelbehandlingen og hvordan pleiepersonellet skulle observere og
rapportere om legemidlenes virkninger og bivirkninger
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• Uklart hvor viktige opplysninger befant seg i kombinerte elektroniske og
papirbaserte journaler

• Mangelfull journalføring av nødvendige og relevante opplysninger om
legemiddelbehandlingen

• Separat elektronisk journalsystem for sykehjemslegen uten lesetilgang for
annet helsepersonell.

Ved mange sykehjem hadde heller ikke ledelsen skaffet seg oversikt over aktuelle
risikoforhold knyttet til legemiddelbehandlingen.

Pasientsikkerheten er truet

Når det i samme sykehjem foreligger vesentlige mangler ved legetjenesten, og det
heller ikke er tilrettelagt for at pleiepersonellet kan få fulgt opp
legemiddelbehandlingen godt nok, er det grunn til alvorlig bekymring for
pasientsikkerheten. Svikten som er påvist i sykehjemmenes journalsystemer og i
kvaliteten på journalføringen kan medføre at opplysninger mangler når det skal foretas
vurderinger og beslutninger om pasientens legemiddelbehandling eller informasjon
skal formidles til andre, for eksempel ved sykehusinnleggelser.

Funnene bekrefter også et betydelig misforhold mellom det som trengs av faglige og
personellmessige ressurser og de faktiske forholdene i mange sykehjem.

En jobb å gjøre i mange kommuner og sykehjem

Med samhandlingsreformen øker sannsynligvis også omfanget av pasienter med
krevende legemiddelbehandling i sykehjemmene. Kravene til kommune og sykehjem
settes derved ytterligere på strekk . Kommunene må sørge for at de forhold som er
påvist ved dette tilsynet ikke far vedvare.

En rekke andre instanser innsats kan ha betydning for å få til trygg
legemiddelbehandling i sykehjem. De foretatte tilsyn og denne
oppsummeringsrapporten er ett slikt bidrag for en svært sårbar pasientgruppe.

Flere eksemplarer av rapporten kan bestilles via tlf. 21 52 99 00, faks 21 52 99 99 eller
et.no.e-post postmottak2helsetils. nam. Rapporten er publisert på www.helsetilsynet.no.

Med hilsen

Lars E. Hanssen
Merete Steen
seniorrådgiver

Vedlegg:
Liste over mottakere av rapporten
Sårbare pasientar - utrygg tilrettelegging. Rapport frå Helsetilsynet nr. 7/2010
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Liste over mottakere av Rapport frå Helsetilsynet nr. 7/2010: Sårbare pasienter - uttrygg
tilrettelegging. Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sjukeheimar 2008-2010.

Helsetilsynet i fylkene

Fylkesmennene

Stortingets helse- og omsorgskomite

Stortingets arbeids- og sosialkomite

Stortingets familie- og kulturkomite

Helse- og omsorgsdepartementet
Arbeidsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Landets kommuner inkl. bydelene i Oslo

Forum sykehjemsmedisin

Statens seniorråd

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Undervisningssykehjem i landets fylker

Regionale sentra for omsorgsforskning

Medisinerutdanningen ved landets universiteter

Sykepleierutdanningen ved landets universiteter og høgskoler

Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet

Riksrevisjon

Helsedirektoratet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Statens legemiddelverk

Statens strålevern

Mattilsynet

Nasjonalt kunnskapssenter

Pasient- og brukerombudene

KS

RHFene

Legeforeningen

Sykepleierforbundet

FO

Fagforbundet

Helsebiblioteket
Sykepleien

Tidskrift for den norske lægeforening

Dagen Medisin

Fontene

Kommunal Rapport

Sundhedsstyrelsen , Danmark

Socialstyrelsen, Sverige

Rttsskyddseentralen for hlsovården, Finland

Institutet for hylsa och v l%rd (THL)
Landlæknir , Island

Landslæknin , Færøyene

Ålands landskapsstyrelse

Embedslægeinstitutionen i Grønland

Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
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Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-9/012    Saksbeh/tlf:     Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 11-2011/4 Brev fra Støttesenter Mot Incest og Seksuelle  
    Overgrep av 10. januar 2011 ad. tilskudd til  
    drift av støttesenter mot incest og seksuelle  
    overgrep 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep 
 

Postboks 1231, 9262 TROMSØ - 77 65 20 44   
Besøkadresse: Søndre Tollodgt. 9, 9008 Tromsø 
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Helse Nord 

 

v/ Styret 

 

 

 

 

 

          Tromsø 10.01.11 

 

 

 

 

 

ANGÅENDE TILSKUDD TIL DRIFT AV STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 

(SMISO) 

 

SMISO er ett lavterskeltilbud til kvinner og menn utsatt for seksuelle overgrep som barn, samt til deres 

pårørende. Vi jobber etter hjelp til selvhjelpsideologien, som innebærer hjelp til å ta tak i eget liv. Gjennom å ta 

ansvar for eget liv, og bearbeide overgrepene man har vært utsatt for, vil man kunne lære seg og leve med 

overgrepene slik at historien sin ikke lenger blir ett hinder for å leve det livet man vil leve.  

 

SMISO er ett viktig supplement til hjelpeapparatet. Måten vi tilnærmer oss denne svært vanskelige 

problematikken på er meget forskjellig fra blant annet psykiatrien. Vi er gratis for våre brukere, har ingen 

ventetid, og driver etter ”åpen dør”-prinsippet. Vi gir råd, støtte og veiledning. 

 

Ifølge rundskriv Q-22/2011 skal senteret få sine midler fra kommuner, helseforetak og fylkeskommuner. Disse 

midlene skal dekke 20 % av driftsutgifter og disse utløser et statlig tilskudd på 80 %. Dette vil igjen si at dersom 

de lokale midlene ikke blir bevilget, vil ikke dette utløse statlige midler.   

 

SMISO har fra Helse Nord fått 100 000,- i midler for 2008, 100 000,- for 2009, mens det ble bevilget 30 000,- 

for 2010. Etter en ankebehandling fikk vi 20 000,- ekstra i 2010. Slik at det totalt ble bevilget 50 000,- for 2010. 

Med tanke på at vi da ”mister” 200 000,- i statlige midler med denne reduseringen så gir dette en alvorlig 

økonomisk situasjon for SMISO.  

 

Barne- og likestillingsdepartementet ga Nordlandsforskning i oppdrag å evaluere sentrene i Norge. Blant annet 

sies dette i evalueringen: 

 

”Incest og seksuelle overgrep mot barn er et vanskelig og vondt tema. Det har da også vært umulig å 

forbli uberørt som forskere i møte med brukerne. Historiene vitner om hvor stort behovet er for disse 

sentrene. De vitner også om til dels store mangler på tilbud i det offentlige hjelpeapparatet, og også 

mange steder mangel på forståelse og vilje til å se og ta tak i dette som er så forferdelig ubehagelig, 

men som skjer og som vi ikke kan lukke øynene for.”  

 

”Noen senter mottar til dels mye støtte fra helseforetaket, mens andre mottar lite eller ingenting. Her 

må det også poengteres at midler fra helseforetak og fylkeskommune også utløser statsstøtte, slik at mye 

støtte herfra kan innebære mye penger for sentrene” 

 

Det varierer veldig hvor mye helseforetakene gir i midler til de forskjellige sentrene i Norge. Det ble lagd en 

oversikt i 2007 angående dette som ligger vedlagt. Der framkommer det blant annet at Helse Midt ga 940 000,- 

totalt til 3 sentre, mens Helse Nord ga 115 000,- til 2 sentre. Dette er tall som siden 2007 er oppjustert for de 

aller fleste sentre, men jeg har ingen lignende oversikt som er av nyere dato. Denne store forskjellen i 

utbetalinger gir sentrene i Nord større utfordringer i forhold til langsiktig planlegging og forutsigbarhet for drift. 

Når vi i tillegg opplever store reduksjoner i bevilgninger fra Helse Nord, som tidligere vist, blir dette en ekstra 

utfordring som må løses.  

 

SMISO ønsker å få en mer forutsigbar økonomisk situasjon for dermed kunne bli ett bedre og tryggere tilbud til 

brukerne våre. Vi er det eneste senteret i Troms Fylke, og vi er ett tilbud for hele fylket. Statistisk sett er 19 % av 

jentene og 14 % av guttene utsatt for overgrep. Tilbakemeldingen fra brukerne våre er at de opplever ett 
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hjelpeapparat hvor de ikke blir sett, hørt eller forstått. Gjennom møtet med sentrene og de andre brukerne som 

benytter seg av tilbudet, blir reaksjoner og seinvirkninger man har etter overgrep normalisert, og brukeren kan 

begynne på en helende prosess.  

 

For at vi skal kunne fortsette med å være ett tilbud for utsatte så må den økonomiske situasjonen til SMISO 

forbedres. Det gjøres gjennom at kommuner, helseforetak og fylke er sitt samfunnsansvar bevisst og bidrar til at 

de økonomiske rammene til SMISO er forutsigbare og gode nok. Dette er ikke på plass fra Helse Nords side.   

 

Vi har sendt søknad til Helse Nord pålydende kroner 200 000,- og styret ved SMISO ber om at denne blir 

godkjent. Ber om å få svar på denne henvendelsen så snart som mulig, da vi har søknadsfrist om statlige midler 

den 1.april.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Jorunn Rasmussen  Aud Karin Bjørn   Arne Luther 
Styreleder    Styremedlem   Styremedlem  

 

 

Mette Auglend   Astrid Weber   Eirik Junge Eliassen 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

    

 

Lene Sivertsen 
Daglig leder 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Oversikt over bevilgninger fra helseforetak 
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Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-9/012    Saksbeh/tlf:     Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 11-2011/5 Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan  
    for 2011 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Arkivnr.: 013 2010/959    Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Dato: 02.12.2010 
 
 
 
REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2011 
 
 
1) Innledning 

Det følger av pkt 5 i revisjonskomiteens instruks at komiteen årlig skal utarbeide en møte- 
og aktivitetsplan som skal legges frem for styret, og at komiteen møter så ofte den finner 
det nødvendig, men minst fire ganger i året. 
 

2) Komiteens møter i 2011 
Komiteens møter søkes avviklet i tilknytning til styremøter i Helse Nord RHF, ettersom 
alle komiteens medlemmene også sitter i styret. Vi planlegger møter i forbindelse med 
følgende styremøter: 
 
- Torsdag 3. februar Bodø 
- Onsdag 27. april Kirkenes 
- Onsdag 26. oktober Tromsø 
- Onsdag 14. desember Bodø 

 
Endelig tidspunkt (dato og klokkeslett) fastsettes i forkant av det enkelte møte.  
 
Ut over dette vil møter bli holdt ved behov, fortrinnsvis som telefonmøter. 
 

3) Fremlegging av saker for styret 
Både revisjonskomiteens og internrevisjonens instruks inneholder pålegg til revisjons-
komiteen om å legge frem saker for styret i Helse Nord RHF. I overensstemmelse med 
dette vil revisjonskomiteens og internrevisjonens årsrapporter for 2010 bli lagt frem i 
styremøte 23. februar 2011. Plan for internrevisjon 2011/2012 vil bli lagt frem for styret 
24. mars 2011.  
 
Øvrige saker vil bli fremmet etter hvert som de foreligger. 
 

4) Øvrige aktiviteter 
Revisjonskomiteens aktivitet er regulert i komiteens instruks, hvor oppgaver, ansvar og 
myndighet er beskrevet. Aktiviteten utøves i det alt vesentlige gjennom komiteens møter 
samt forberedelsen og oppfølgingen av sakene som er til behandling i møtene.  
 

 
 
 
 
Bodø, 02.12.2010 
 
 
_________________ _________________ ____________________  ________________  
 Inger Lise Strøm         Kari Jørgensen              Terje Olsen  Kari B. Sandnes 
 Leder 
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Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-9/012    Saksbeh/tlf:     Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 11-2011/6 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg,  

den 20. januar 2011 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 3. februar 2011 side 98



 
 

Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
 

 
 

 
Adressatene 
 
   
 
 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/180-52/ 012 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 

Sted/dato: 
Bodø, 21.01.2011 

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011  

 
Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Bodø 20. januar 2011. 
 
Tilstede: 
Mildrid Pedersen, FFO 
Ragnar Moan, RIO Nord 
Ragnvald Mortensen, FFO 
Aud Overå Fyhn, Fylkeseldrerådene 
Marit Østlund Hansen, Fylkeseldrerådene 
Gerd Harr Janson, Kreftforeningen 
Arnfinn Hansen, FFO, vara for Else Nyby 
Nina Danielsen, FFO, vara for Arnfinn Sarilla 
Bjørg Molander, FFO, vara for Iren-Marie Owe Soleng 
 
Meldt forfall: 
Iren-Marie Owe Soleng, FFO 
Else Marie Nyby, FFO 
Arnfinn Sarilla, FFO 
Randi Nesje, SAFO 
 
Fra administrasjonen Helse Nord RHF: 
Arnborg Ramsvik 
 
 
Det lykkes ikke å få tak i vara for Randi Nesje, SAFO 
 
 
Representant Gerd Harr Janson, Kreftforeningen forlot møtet kl. 14.15 etter sak 8 / 2011 
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Sak 01 / 2011: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Til eventuelt 

- Fra Iren-Marie Owe Soleng vedr. brosjyrer 
- Informasjon kreftpasienter – Gerd Janson 
- Prosjekt pasientreiser – egenandeler i Helse Nord  

 
Vedtak: 
 Innkalling og saksliste godkjennes med innkomne tilføyelser 
 
 
 
 
Sak 02 / 2011: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 
                         17.11.10 
 
Vedtak:  
Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 17.11.10 godkjennes 
 
 
 
 
Sak 03 / 2011: Revisjon av Plan for brukermedvirkning 
 
Vedtak: 
Revisjon av plan for brukermedvirkning gjøres umiddelbart etter at den nye folkehelseloven, Lov om 
kommunehelsetjenesten og Forskrift og helse- og omsorgsplan foreligger. 
 
 
 
Sak 04 / 2011: Handlingsplan Sykehusapotek Nord 2011 – 2014 
 
Utsatt sak 60 / 2010, 17. November 2010 
 
RBU ser dette som et godt dokument og gir følgende tilbakemelding / innspill: 
 

- Internasjonal / nordisk samhandling – hvordan fungerer dette? Bør vurdere å si noe 
   om dette i dokumentet. 
- Det heter revmatologisk avd. ikke revmatisk avd. 

 
2.0 Målsetting og strategier:  
Søke å aktivt bidra i regionale og nasjonale brukerfora. Herunder å arbeide for at HF-ene sine 
brukerutvalg blir representert i det regionale brukerutvalget:  

- Hva legges i dette og hvordan tenkes dette organisert? 
 
2.5: Det gis, fra RBU, honnør til apotekene for god informasjon til brukerne og brukermedvirkning. 
 
Vedtak:  
Innspill fra RBU oversendes Apotek Nord 
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Sak 05 / 2011: Aktuelle styresaker 
 
Det ble orientert i møtet om Kvalitetsstrategi i Helse Nord v/ dir. Finn Henry Hansen.  
Det ble diskutert virkemidler /arbeidsformer for å få brukerperspektivet fram i kvalitetsstrategien. 
Brukerne må med i dette arbeidet. Strategien behandles i styremøte i Helse Nord RHF 23.02.11. 
 
Liste over styresaker ble gjennomgått. 
 
RBU savner dialog direkte med styret og adm. Dir. i Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
RBU ønsker orientering i følgende saker i møte 24. februar: 
 

- Sak om fødselsomsorg i Helse Nord 
- Prioritering byggesaker Kirkenes/Narvik 
- Prosjekt desentralisering av kontroller – rapport 
- Ortopedi i Helse Nord, tilpasning faglig praksis 
- Evaluering av pandemi – Rapport fra DSB, ny influensa A (H1N1)2009 

 
Sak: Bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB) i Helse Nord, oppfølging avstyresak 13-2009 og styresak 22-2010 bes orienter om i planlagt 
RBU møte som skal vies psykiatri / rus. 
 
RBU etterlyser mer tilstedeværelse i RBU- møter fra adm. dir. i Helse Nord RHF samt 
tilbakemelding på hvordan styret i Helse Nord RHF ønsker å bruke RBU.  
 
 
 
 
Sak 06 / 2011: Regionalt Brukerutvalg på Helse Nord RHF sin hjemmeside 
 
Følgende innspill ble gitt: 
 

- Regionalt brukerutvalg må bli mer synlig på hjemmesiden. Dette kan gjøres med en 
button på forsiden 

- Meny 2: Brukerutvalget må løftes 
- E-mail adresse for alle medlemmer og varamedlemmer legges på etter navnet på 

deltager 
- Det forslås å legge til et kommentarfelt ”ønsker du å si noe til Regionalt 

brukerutvalg?” 
 
RBU ber web-ansvarlig jobbe for at brukermedvirkning vi komme fram i menylinje 1 gjennom sitt 
arbeid i prosjekt helsenorge.no 
 
RBU må lage plan for hvordan ivareta innspill fra brukere som kommer via nett. 
 
Vedtak: 

1. RBU skal lage plan for hvordan ivareta innspill fra brukere som kommer via nett. 
2. Medlemmene i RBU bes gi innspill til arbeidsutvalget på hvordan ivareta innspill fra brukere 

som kommer på nett innen 15. februar 11. 
3. Plan utarbeides og vedtas før det åpnes for kommentarfelt 
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Sak 07 / 2011: Felles møte RBU / BU 
 
Det arbeides for å legge et felles møte RBU / BU torsdag 6. oktober 2011 i Tromsø. Dette planlegges 
som et heldagsmøte. 
 

- Leder og nestleder i BUene inviteres til møtet. 
- RBU sender en søknad til Helse Nord RHF om tilskudd for å gjennomføre et felles 

møte. Søknadssummen skal dekke reise, opphold og møteutgifter for deltagere på 
felles møte. 

- Hvis det ikke gis tilskudd fra Helse Nord RHF dekker RBU lunsj og møtelokale. BU 
ene må da dekke reise- og oppholdsutgifter selv. 

 
Tema: 

- Samhandling RBU / BU 
- BU ene inviteres til å komme med innspill til dagsorden 

 
Vedtak: 
  
1. Det planlegges for felles møte RBU / BU torsdag 06.10.11 i Tromsø for medlemmene av RBU 

og leder + nestleder i BU i HFene. 
 

2. RBU sender en søknad til Helse Nord RHF om tilskudd for å gjennomføre et felles møte RBU / 
BU 06.10.11. 

 
3. Hvis det ikke gis tilskudd fra Helse Nord RHF dekker RBU lunsj og møtelokale. BUene må da 

dekke reise- og oppholdsutgifter selv. 
 

 
 
 
Sak 08 / 2011: Vedrørende foreslått nedleggelse av Regionsenteret for døvblinde,  
                         Universitetssykehuset Nord-Norge – sak fra Styret i Norges   
                         Blindeforbund 
 
 
Blindeforbundet ber RBU gå imot å avvikle Regionsenteret for døvblinde i Nord Norge for å ha et 
nasjonalt kompetansesenter for døvblinde. Dette fordi en nedleggelse vil kunne føre til at mange års 
opparbeidet kompetanse i Nord Norge på området kan gå tapt og svekke tilbudet til brukerne. 
 
Vedtak:  
RBU deler Blindeforbundets syn i saken og ber om at det legges til rette for at Regionssenteret for 
døvblinde, UNN HF, kan bestå, at tilbudet skal bestå og kompetansen kan videreføres. 
 
 
Sak 09 / 2011: Orienteringssaker 
 

1. Orientering fra leder i RBU 
Leder refererte fra: 
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• Styringsgruppe møter Inntektsmodellen.  

Oppstarts møte den 22. 11.10 og telefonmøte den 20.12.10. 
• 24.11.10 var Mildrid Pedersen og Ragnvald Mortensen på møte i Departementet hvor innhold 

i Oppdragsdokumentet 2011 ble presentert. Det ble gitt mulighet for å gi innspill. 
• 14.12.10 Styremøte Helse Nord RHF 

- Brukerutvalgets time avholdt 
• 17.01.11 Styremøte Helse Nord 

 
2. Orientering om prosessen rundt og om nye avtaler med rehabiliteringsinstitusjoner 

v/ kst. dir. eieravd. Irene Skiri 
 
Helse Nord RHF mottok 11 tilbud, hvorav 2 ikke oppfylte utlyste krav. 
Det er gjennomført forhandlinger med 9 institusjoner og inngått kontrakt med 7. 
Det er signert avtale med 6 avtaleparter 

- Opptreningssenteret i Finnmark 
- Skibotnsenteret 
- Rehabiliteringssenteret Nord Norges Kurbadet a/s 
- Valnesfjord Helsesportssenter 
- Nordtun Helserehab. 
- Evjeklinikken 

 
Det er inngått avtale om totalt 73 258 døgn for beregnet 3558 antall pasienter. 
Avtaler er inngått på antall døgn. Dette skal medføre at flere personer behandles. 
Vedtak: 
Tatt til orientering 

 
3. Referat fra Brukerutvalget UNN HF av 18.11.10.  
    Vedtak: 

           Tatt til orientering 
 

4. Pasientreiser. Referat fra brukerpanel.  
 

Viser til utsendt referat. Representanten hadde forfall til møtet. 
Vedtak: 
Saken settes opp på neste RBU møte  

 
5. Tvang i psykisk helsevern 

 
Det er avholdt 2 møter. 

             Oppdrag fra HOD – lage plan for Helse Nord som skal være ferdig april / mai 2011. 
             Det arbeides nå med å kartlegge omfang av bruk av tvang og å sikre rutiner for rapportering. 
             Målsetningen er å sikre komplette data for bruk av tvang samt sikre løpende oppfølging 
 
 Vedtak: 
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       Tatt til orientering 
 
 
 

6. Oppfølging av Hålogalandsprosjektet og overføring av sykehusfunksjoner innen psykisk 
helsevern. Deltagelse i arbeidsgruppe 

 
             AU i RBU oppnevnte representant fra RBU 10.01.10 
 
             Representant :nestleder RBU Ragnar Moan 
 
             Vara  :leder RBU Mildrid Pedersen 
 
            Vedtak: 

Tatt til orientering 
 
 
 
 
Sak 10 / 2011: Eventuelt 
 

1. Sak fra Iren-Marie Owe Soleng - brosjyre:  
Skal RBU Helse Nord RHF få utarbeidet en brosjyre for brukerne av Nordlandssykehuset og 
de andre ”arenaene” som ligger under Helse Nord tilsvarende brosjyren som Brukerutvalget i 
Helgelandssykehuset har gjort? 
 
Vedtak: 
Det er opp til BU i det enkelte HF å utarbeide brosjyrer for eget HF i den grad dette ikke er 
gjort tidligere. 

 
 

2. Informasjon kreftpasienter – Gerd Janson 
Saken gikk ut da representanten ikke var til stede. 

 
 

3. Prosjekt pasientreiser – egenandeler i Helse Nord  
 
Gjelder innføring av elektroniske egenandeler. 
 
Vedtak: 
RBU ber om å få presentert sluttrapport fra prosjekt pasientreiser – egenandeler i Helse Nord 
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Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-10/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 12-2011 Eventuelt 
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