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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-14/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 13-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 23. februar 2011: 
 
Sak 13-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 14-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2011 Side 3 
Sak 15-2011 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2011-2014 Side 9 
Sak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store 

byggeprosjekter i Helse Nord 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 30 

Sak 17-2011 Økonomirapport nr. 1-2011 
Sakspapirene ettersendes/legges frem ved møtestart. 

Side 31 

Sak 18-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 1 Side 32 
Sak 19-2011 Prosjekt desentralisering av kontroller – rapport 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 51 

Sak 20-2011 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling 
av helseopplysninger i Helse Nord, oppsummering 

Side 52 

Sak 21-2011 Revisjonskomiteens årsrapport for 2010, vedlagt 
Internrevisjonens årsrapport for 2010 

Side 54 

Sak 22-2011 Orienteringssaker Side 65 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 66 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig Side 67 
 3. Lærlinger i Helse Nord – status og fremtidig behov Side 68 
 4. Båtambulansetjeneste på Helgeland Side 72 
 5. Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i 

Helse Nord 
Side 73 

 6. Ekstern revisjon av vikarbyråer – oppfølging av 
revisjonsresultater 

Side 76 

 7. Pasientreiser – oppdatert rekvisisjonspraksis innen 
området direkteoppgjør 

Side 79 

 8. Mulighetsstudie for alternativ organisering av 
forvaltningstjenester i Helse Nord – status  

Side 81 

 9. Valg av revisor 
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

Side 87 
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Sak 23-2011 Referatsaker Side 89 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 2. desember 2010 
  

Sak 24-2011 Eventuelt Side 94 
 
 
Bodø, den 11. februar 2011 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-15/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 14-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

3. februar 2011 
 
Protokoll styremøte 3. februar 2011 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 3. februar 2011 – kl. 8.30 
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 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 

 
Forfall:  

 
Navn:  
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 

 
Fra administrasjonen: 

 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Oddvar Larsen kst. fagdirektør 
Irene Skiri kst. direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Trude Grønlund faggruppeleder 
Anca Heyd rådgiver 
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Styresak 6-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 6-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 7-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2010 og  

17. januar 2011 
Sak 8-2011 Oppdragsdokument 2011 
Sak 9-2011 Budsjett 2011 – konsolidert  
Sak 10-2011 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 11-2011 Referatsaker 
 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  
 7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 2. februar 2011 ad. 

Oppdragsdokument 2011 til helseforetakene 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 2. februar 2011 ad. Budsjett 2011, 
konsolidert 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 12-2011 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 7-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 14. desember 2010 og 17. januar 2011 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. desember 2010 og 17. januar 2011 godkjennes.  
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Styresak 8-2011  Oppdragsdokument 2011 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2011 for helseforetakene i Helse 

Nord med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2011 for helseforetakene i Helse 

Nord med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
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. 

 
 
Styresak 9-2011 Budsjett 2011 – konsolidert 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
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. Styret registrerer at det budsjetteres med samlede aktivitetsbaserte inntekter som 

overstiger overslagsbevilgning i oppdragsdokumentet. Justert overslagsbevilgning 
fordeles 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. Styret påpeker at omstilling fortsatt er nødvendig for å sikre en bærekraftig økonomi over 
tid. Et nært samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerne og deres representanter er av 
avgjørende betydning for å utvikle gode planer og øke evnen til å gjennomføre 
omstillinger i virksomhetene. 
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5. 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.  

 
6. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og foretaksgruppen økes 

med 40 mill. kroner til planlegging av A-fløy og pasienthotell ved UNN Tromsø. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2011.  
 
2. Styret registrerer at det budsjetteres med samlede aktivitetsbaserte inntekter som 

overstiger overslagsbevilgning i oppdragsdokumentet. Justert overslagsbevilgning 
fordeles 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   
 

3. Styret påpeker at omstilling fortsatt er nødvendig for å sikre en bærekraftig økonomi over 
tid. Et nært samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerne og deres representanter er av 
avgjørende betydning for å utvikle gode planer og øke evnen til å gjennomføre 
omstillinger i virksomhetene. 

 
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.  

 
5. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og foretaksgruppen økes 

med 40 mill. kroner til planlegging av A-fløy og pasienthotell ved UNN Tromsø. 
 
 
Styresak 10-2011  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 26. januar 2011: Statsrådens tilbakemelding til 
styret. Oppfølging av protokollen fra foretaksmøtet og oppdragsdokument 2011.  

- Organisering av fødselsomsorgen i Helse Nord: Planlagt fremdriftsplan mot 
behandling i styremøte, den 27. april 2011.  

- Spesialisthelsetilbudet i Alta: Orientering om dialogen med Alta Kommune med 
hensyn til kommunens utredning i denne saken. Møte med Alta Kommune, den 19. 
januar 2011. 

- Møter med regionrådene: Informasjon om planlagt møteserie 
- Møte med Finnmark Høyre ad. helseforetaksmodellen og Helse Nords tilbud og 

planer 
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2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Regnskap 2010 – foreløpige regnskapstall: Orientering om status i helseforetakene og 

foretaksgruppen totalt 
- Rekruttering adm. direktør i Helgelandssykehuset HF og direktør for eieravdelingen i 

Helse Nord RHF – informasjon om status 
- Kofas avgjørelse av klage på anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester, jf. 

saksnr. 2010/336 i Kofa: Informasjon om brudd på kravet om forutsigbarhet, 
avvisning av tilbud fra Nordtun HelseRehab og medhold i punktene om kvalifisering 
av Sømna kommune og evalueringen av tilbudene fra Sømna og Nord-Norges Kurbad 

- Møte ad. rehabiliteringstjenester i Salangen Kommune, den 17. desember 2010: 
Oppfølging av styreleders orientering i styremøte, den 14. desember 2010, jf. styresak 
141-2010/1 Orienteringssaker, strekpunkt 3. 

- Møte med sentral ledelse i Norsk Sykepleierforbund, den 10. januar 2011 – 
informasjon  

- Ledersamling Helse Finnmark HF, den 11. og 12. januar 2011 – informasjon 
- Møte i Barentssamarbeid helse i Murmansk, den 13. og 14. januar 2011 – 

informasjon 
- Seminar om helseforetaksloven, den 17. januar 2011 – informasjon. Fra Helse Nord 

RHF deltok adm. direktør Lars Vorland og direktør Finn Henry Hansen. 
- Valnesfjord Helsesportsenter, innvielse av nybygget, den 28. januar 2011 – Helse 

Nord RHF var representert ved adm. direktør Vorland og kst. faggruppeleder Tjeldnes 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 11-2011  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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  
7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 2. februar 2011 ad. Oppdragsdokument 2011 til 

helseforetakene 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 2. februar 2011 ad. Budsjett 2011, konsolidert 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 12-2011  Eventuelt 
 
Mangel på turnusplasser for legestudenter (turnuskandidater):  

 
Styreleder Bjørn Kaldhol ba om en orientering i denne saken. Adm. direktør informerte om 
det pågående arbeid både i denne saken og for leger i spesialisering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. februar 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 11. februar 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Finn Henry Hansen, 75 51 29 30 Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 15-2011 Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-2014 
 
 
Sammendrag 
Fokus på det faglige innhold i helsetjenestens kjernevirksomhet – diagnostikk og behandling 
av pasienter – er ikke noe nytt. Høyt kvalifiserte fagfolk har kontinuerlig bidratt til å utvikle 
og drifte stadig bedre tilbud til pasientene, og dermed også til å forbedre kvaliteten på 
tjenestene.  
 
Når det i denne saken fremmes en overordnet strategi for kvalitetsarbeidet i Helse Nord, er det 
følgelig ingen underkjennelse av det gode arbeidet som er gjort. Samtidig bygger saken på en 
erfaringsbasert erkjennelse om at det er rom for betydelige forbedringer.  
 
Arbeidet med kontinuerlige kvalitetsforbedringer er langsiktig. Formålet med denne saken er 
derfor å gi rammer og retning for det langsiktige og systematiske arbeidet med kvalitet i Helse 
Nord. Strategien skal bidra til å legge et felles grunnlag for helseforetakenes forståelse av hva 
kvalitetsarbeid dreier seg om, og til å sette tydelige mål for prioriterte satsinger og tiltak i 
fireårsperioden 2011-2014. De første to årene vil disse målene i hovedsak dreie seg om å få 
ulike innsatsfaktorer på plass og aktiviteter i gang (prosessmål), men i etterfølgende år skal 
fokus dreies skarpere i retning av resultatmål som gjør det mulig å dokumentere forbedringer. 
 
Det redegjøres for noen samlende og mer helhetlige grep og for noen prioriterte 
satsingsområder. Disse satsingsområdene er: Kunnskap, pasientfokus, pasientsikkerhet, og 
dokumentasjon og analyse av klinisk praksis.   
 
Kvalitet som prosess- og teamarbeid 
Kvalitetsarbeid innebærer et sterkt fokus på kjernevirksomheten. Det skal likevel understrekes 
at kjernevirksomheten er svært avhengig av en rekke stab- og støttefunksjoner for å levere 
kvalitet. Disse funksjonene må også gjennomsyres av kvalitet. Arbeidet med kvalitet dreier 
seg ikke om soloprestasjoner, men om teamarbeid med vekt på tilretteleggende organisering 
av arbeidsprosessene. Tverrfaglige tilnærmingsmåter er nødvendig for å utvikle en 
gjennomgående kvalitetskultur.  
 
Definisjon av kvalitet 
Innledningsvis i denne saken redegjøres for hva som menes med en kvalitetsstrategi og for 
innholdet i kvalitetsbegrepet. Den kvalitetsdimensjonen som legges til grunn i denne saken er 
internasjonalt anerkjent og tidligere anvendt i Nasjonal helseplan (2007-2010): 
 
”Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker 
sannsynligheten for at individ og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt 
dagens kunnskap og ressursrammer.” 
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I tråd med Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringer defineres helsegevinst som: å forbli 
frisk (folkehelse), å bli frisk (dersom man er syk), å mestre livet ved sykdom (dersom man er 
kronisk syk), og å mestre slutten av livet (som tilføyd i Helse Vests strategi).    
 
I det følgende omtales prioriterte tiltak innen de enkelte satsingsområder: 
 
Satsingsområde 1: Kunnskapsforankring 
Det er et prioritert satsingsområde i Helse Nords kvalitetsstrategi å styrke 
kunnskapsgrunnlaget for klinisk praksis. 
• Implementering av faglige retningslinjer og veiledere er viktige virkemidler for å 

standardisere medisinsk og annen helsefaglig praksis. Samtlige helseforetak skal 
implementere nasjonale retningslinjer etter hvert som de utformes og publiseres av 
Helsedirektoratet. Det er et lederansvar å sørge for at retningslinjer og veiledere gjøres 
kjent og legges til grunn for klinisk praksis. Iverksetting av faglige retningslinjer bør ses i 
sammenheng med utviklingen av helhetlige pasientforløp innen samme kliniske felt.  

• På områder hvor det er etablert entydige standarder for god medisinsk praksis gjennom 
faglige retningslinjer, er klinisk fagrevisjon (Clinical Audit) et verktøy som gjør det mulig 
å etterprøve om praksis samsvarer med de standarder som er satt. Ved avvik avsluttes en 
klinisk fagrevisjon ved å iverksette korrigerende tiltak. Helse Nord RHF vil i samarbeid 
med helseforetakene legge til rette for å skolere fagmiljøene i bruk av dette verktøyet.  

• Innføring av nye medisinske metoder forutsettes å skje på en kunnskapsbasert måte. Det er 
derfor behov for å bygge på oppdatert og kvalitetssikret kunnskap om virkninger, 
kostnader og nytte når det skal treffes beslutninger om å ta i bruk nye metoder i 
helsetjenesten. Helse Nord vil følge med i det arbeid som gjøres på dette feltet i samarbeid 
mellom Helse Vest og Kunnskapssenteret, med sikte på læring og tilpasning til eget bruk.   

 
Satsingsområde 2: Pasientfokus 
Kvalitet dreier seg om håndtering og resultat i forhold til den enkelte pasient. 
• For å ivareta dette formålet skal det holdnings- og verdibaserte arbeidet i prosjektet 

”Verdibasert hverdag” (2009-2011) videreføres som praksis i den kliniske hverdag, også 
etter at prosjektet er avsluttet.  

•  Alle helseforetak skal gradvis implementere standarder for helhetlige pasientforløp innen 
de fleste kliniske felt, og forløpene skal inkludere den pre- og posthospitale fase.  

• I arbeidet med å forbedre den pasientopplevde kvalitet bør det legges større vekt på 
pasienterfaringsundersøkelser. Disse bør i større grad gjennomføres i lokal regi, tilpasset 
aktuelle lokale problemstillinger, og gi rimelig raske tilbakemeldinger. 

• I tilknytning til uønskede hendelser er det et obligatorisk krav at pasienter og pårørende 
informeres og aktivt følges opp.  

 
Satsingsområde 3: Pasientsikkerhet 
• Helseforetakenes arbeid innen pasientsikkerhet skal i hovedsak innrettes mot de tiltak som 

er prioritert i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen (2011-2013): Trygg kirurgi, med 
vesentlig fokus mot postoperative sårinfeksjoner; Legemiddelskader, med samstemming 
av legemiddellister på tvers av nivåer, Slagbehandling og Psykisk helse.  

• Sjekklisten for trygg kirurgi skal tas i bruk i alle helseforetak i løpet av 2011.  
• Avvik skal meldes og dokumenteres som grunnlag for læring og forbedring  
• Verktøyet Global Trigger Tool skal anvendes for rutinemessige journalgjennomganger 

med sikte på å identifisere mulige uønskede hendelser, og alle helseforetak skal i løpet av 
2012 ta i bruk programvare for å automatisere disse journaluttrekkene. 
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• Sykehusapotek Nord gis en aktiv rolle for å styrke kvaliteten på legemiddelhåndteringen i 
helseforetakene. 

• Håndteringen av legemidler skal i større grad understøttes av programvare som er 
integrert i elektronisk pasientjournal. 

 
Satsingsområde 4: Dokumentasjon og analyse av klinisk praksis 
• I løpet av kommende fireårsperiode har Helse Nord som mål å bli ledende i landet mht 

dokumentasjon av klinisk praksis som grunnlag for arbeidet med kvalitetsforbedring. 
Helse Nords fremste verktøy for å nå dette målet er Senter for klinisk dokumentasjon og 
evaluering (SKDE) som skal understøtte helseforetakene i dette arbeidet.  

• Det er et prioritert tiltak å sikre datakvaliteten gjennom rutiner for bedre kvalitetssikring 
av de data som registreres, både i pasientsystemet (PAS/NPR) og i etablerte 
kvalitetsregistre. Helseforetakene forventes å levere mest mulig komplette og riktige data 
til disse registrene, og å aktivt anvende resultatene i eget forbedringsarbeid.  

• Helse Nord har som ambisjon å videreutvikle styringsportalen slik at den blir et egnet 
verktøy for rapportering av flere nasjonale kvalitetsindikatorer, der datagrunnlaget ligger 
til rette for det. Det er en målsetting at ledere på alle nivåer aktivt tar styringsportalen i 
bruk for å overvåke, styre og kontrollere egen virksomhet.     

 
Utvikling av en kvalitetskultur i hele foretaksgruppen 
De innholdsmessige og organisatoriske satsinger og tiltak som er skissert i denne saken vil 
bare kunne gi kvalitetsarbeidet det ønskede løft, dersom de forankres og internaliseres i hele 
virksomheten. Det er derfor viktig å utvikle en kvalitetskultur som bærende kraft i arbeidet. 
Dette gjøres på mange måter: gjennom de verdier som betones av ledelsen, de saker som 
settes på dagsordenen, synliggjøring av resultater, informasjon og opplæringstiltak, og 
gjennom de arenaer som formes og aktiveres for å utvikle en bærekraftig kvalitetskultur.  
 
Organisering og finansiering av kvalitetsarbeidet 
Som hovedprinsipp bør kvalitetsarbeidet ivaretas og organiseres som en integrert del av de 
rutinemessige ledelses- og arbeidsprosesser, og ikke som særorganiserte sideaktiviteter. Det 
vil likevel være nødvendig å understøtte kvalitetsarbeidet med både tilstrekkelig infrastruktur, 
nødvendig kompetanse og lederstøtte.  Det foretaksovergripende kvalitetsnettverket skal 
styrkes og aktiveres som arena for erfarings- og kompetanseutveksling. Organiseringen av 
kvalitetsarbeidet i det enkelte helseforetak må tilpasses foretakets størrelse og øvrige indre 
organisering.  
 
Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet skal som hovedprinsipp prioriteres og finansieres 
over helseforetakenes ordinære budsjetter. Foretaksovergripende prosjekter og tiltak som er 
initiert av Helse Nord RHF skal håndteres i de årlige budsjettprosesser.  
 
Styrenes rolle i kvalitetsarbeidet  
Styrene har et overordnet ansvar for styring, kontroll og rapportering av den samlede 
virksomheten i helseforetakene.  Styrenes ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet er sidestilt 
med deres ansvar for aktivitet og økonomi.  Det er viktig at styrenes rolle i kvalitetsarbeidet 
synliggjøres og aktiveres gjennom den dagsorden som settes for styrenes arbeid. Dette bør 
skje ved at styrene rutinemessig får seg forelagt flere saker og rapporter som omhandler 
kvalitet og pasientsikkerhet, og som vektlegger forbedringstiltak.  
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Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi 
Etter at kvalitetsstrategien er vedtatt av styret i Helse Nord RHF, skal det i løpet av 2.tertial 
2011 ferdigstilles foretaksspesifikke strategier og tiltaksplaner som skal vedtas av styrene i 
helseforetakene. Disse strategier og planer skal bygge på det overordnede rammeverk som er 
satt gjennom Helse Nords kvalitetsstrategi, men tilpasses og konkretiseres i forhold til lokale 
forutsetninger. Helse Nord RHF vil invitere til dialog med helseforetakene om dette 
oppfølgende arbeid, og vil legge opp til besøksrunder for å gjennomføre slike konkretiserende 
drøftelser.   
 
Medbestemmelse 
Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-2014 ble diskutert med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF i samarbeidsmøte, den 7. februar 2011 med bakgrunn 
i tidligere tilsendt presentasjon. Konserntillitsvalgte og konsernverneombud fikk anledning til 
å komme med innspill til kvalitetsstrategien. 
 
  
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret gir sin tilslutning til de overordnede strategier for kvalitetssatsingen i Helse Nord 

som er fremmet i denne saken.  
 
2. På grunnlag av saksframlegg og vedtak i denne saken, skal de enkelte helseforetak i løpet 

av 2.tertial 2011 ha fremmet særskilte styresaker i form av foretaksspesifikke strategier og 
tiltaksplaner som konkretiserer oppfølgingen av Helse Nords overordnede 
kvalitetsstrategi.  

 
3. Innenfor de satsingsområder som er omtalt i strategien, bes helseforetakene i 2011-12 gi 

særlig prioritet til arbeidet med pasientsikkerhet, arbeidet med å implementere faglige 
retningslinjer/pasientforløp, og vektlegge og bruke dokumentasjon som grunnlag for 
kvalitetsforbedring.   

 
4. Styret ber om at framdriften i kvalitetsarbeidet rapporteres i tertialrapportene og i Årlig 

melding, og at videre oppfølging presiseres gjennom de årlige oppdragsdokumentene.   
 
 
Bodø, den 11. februar 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Utredning – Kvalitetsstrategi for Helse Nord (2011-2014) 
 
Bakgrunn: 
Behovet for å utforme en overordnet kvalitetsstrategi for virksomhetene i Helse Nord, må 
ikke tolkes som om satsing på kvalitet er noe helt nytt. Det har i lang tid, både før og etter 
foretaksreformen, vært jobbet med kvalitetsforbedring innen våre sykehus, og i de 10-15 siste 
årene har kravet om kunnskapsbasert medisin slått stadig sterkere rot i fagmiljøene. På 
overordnet nivå var Helse Nord RHF også tidlig ute med å etablere Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering (SKDE), et senter som for vel to år siden også ble tildelt status 
som nasjonalt servicemiljø for kliniske kvalitetsregistre. Når Helse Nord RHF nå tar grep for 
å utvikle en overordnet kvalitetsstrategi, er det derfor ingen underkjennelse av det betydelige 
faglige arbeidet som allerede foregår i helseforetakene, og som i vesentlig grad også dreier 
seg om kvalitet.  
 
Det må erkjennes at fokus for foretaksreformen de første årene var sterkere orientert mot 
organisering, finansiering og økonomisk balanse enn mot det faglige innholdet i tjenestene. I 
disse første årene var den kvantitative dimensjon ved pasienttilbudet – antall behandlede 
pasienter, ventetider og ventelister – viet større strategisk og ledelsesmessig oppmerksomhet 
enn den kvalitative siden ved tilbudet. Helsetjenesten som samfunnssektor har, verken 
internasjonalt eller i Norge, vært ledende mht å utvikle systemer for kvalitetshåndtering. Både 
luftfart, atomenergi og offshorevirksomhet har vært flere tiår forut for helsetjenesten i 
systematisk satsing på kvalitetsarbeid.   
 
Internasjonalt har dette endret seg det siste tiåret, og i vårt land er det klare tegn til endring i 
de siste tre-fire år. Problemstillinger knyttet til kvalitetsforbedring fremstår nå tydeligere på 
den helsefaglige og helsepolitiske dagsorden enn noensinne. Dette gjenspeiles også i 
inneværende års oppdragsdokument, med skjerpede krav til forbedring av kvalitet og 
pasientsikkerhet. Enkeltsaker knyttet til kvalitetssvikt ved flere enkeltinstitusjoner, både i og 
utenfor Helse Nord, har bidratt til å skjerpe oppmerksomheten på kvalitet, og til sterkere krav 
om å iverksette kvalitetsforbedrende tiltak.  Pasientenes sterkere fokus på kvalitet er også et 
signal om at dette hensyn vil kunne få økt betydning for pasientenes valg av behandlingssted. 
 
Det skjerpede fokus på kvalitet er en internasjonal trend som startet på 1990-tallet, og som 
bare er blitt forsterket etter årtusenskiftet. Disse internasjonale utviklingstrekk har utvilsomt 
påvirket tenkningen også i Norge. Eksempelvis er Helsedirektoratets kvalitetsdokument Og 
bedre skal det bli … fra 2004 tydelig inspirert av Institute of Medicine’s rapport Crossing The 
Quality Chasm fra 2001.  
 
Blant andre internasjonale miljøer som har vært trendsettende innen kvalitetsarbeid i 
helsetjenesten, kan nevnes følgende:  
• Institute of Medicine, USA, www.iom.edu/ 
• Institute of Health Care Improvement, Boston -USA, www.ihi.org/ihi 
• Agency for Health Care Research and Quality, Washington –USA, www.ahrq.gov 
• Kaiser Permanente, USA, www.kaiserpermanente.com  
• National Institute of Health and Clinical Excellence, England, www.nice.org.uk 
• The Health Foundation, London, England – (privat stiftelse), www.health.org.uk 
• The Kings Fund, London, England (privat stiftelse), www.kingsfund.org.uk 
• SBU Kunnskapscentrum for helso- och sjukvården, Sverige, www.sbu.se 
• Nationella Kvalitetsregister, Sveriges kommun- og landsting, 

www.kvalitetsregister.se/web/kvalitetsregister_startsida.aspx 
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Nevnte miljøer omtales eksplisitt for å vise til viktige kunnskapskilder, og for å vise til noen 
av de miljøer som har inspirert tenkningen i dette dokumentet.  
 
Helse Nord RHF har ellers i stor grad bygget sitt dokument rundt ideer og opplegg i et 
tilsvarende strategidokument for Helse Vest. Retning og innhold i vårt dokument bygger også 
videre på det arbeid som allerede er startet opp i foretakene og på det betydelige arbeid om 
dokumentasjon og analyse av klinisk praksis som utføres i regi av SKDE.   
 
Hva menes med overordnet strategi? 
Formålet med en overordnet kvalitetsstrategi for hele foretaksgruppen er å gi retning og 
rammer for arbeidet i helseforetakene og fagmiljøene, ved å gi føringer for hvilke 
satsingsområder og tiltak som bør prioriteres i de nærmeste årene. Det overordnede mål for 
kvalitetsstrategien er å forbedre pasientsikkerheten og kvaliteten på tilbudet til pasientene. 
Forutsetningene for å operasjonalisere målsettinger i form av konkrete forbedringsmål, vil 
variere mellom innsatsområder. For å sette slike konkrete mål for forbedring, må vi generelt 
vite mer om status (nåtidstilstanden), skaffe oss erfaringsbasert kunnskap om 
mulighetsrommet for forbedringer og ta i bruk adekvate verktøy og systemer for både styring 
av forbedringsprosesser og måling av resultat. Det er dessuten viktig at slike konkretiserte 
målsettinger utvikles i samarbeid med helseforetakene og forankres i fagmiljøene. 
Tidsperspektivet for dette strategidokumentet er satt til fire år (2011-2014). Tiltakene i første 
del av denne perioden vil i stor grad dreie seg om å få innsatsfaktorene på plass; 
kunnskap/kompetanse, rutiner/prosesser, systemer og verktøy mv. Deretter må 
oppmerksomheten dreies mer i retning av resultater, med sikte på å sette mål for og 
dokumentere faktiske forbedringer.  
 
Det er videre et formål med dette strategidokumentet å bygge en felles plattform for 
kvalitetsarbeidet, både for å skape et felles kunnskapsgrunnlag og for å etablere en felles 
forståelse av hva som menes med kvalitetsarbeid. En slik felles forståelse omfatter også 
harmonisering av begreper og definisjoner. En felles plattform gjør det også mulig å dele 
kunnskap om de kunnskapskildene og fagmiljøene som er i ledende mht kvalitetsarbeid i 
helsetjenesten, og om de bærende ideer, verktøy og tilnærmingsmåter som er tatt i bruk innen 
dette feltet. En overordnet strategi gjør det mulig for oss å dra nytte av det arbeid andre har 
gjort, bygge på deres erfaringer og dermed framskynde gode tiltak som allerede har vist seg å 
gi resultater.   
   
I tillegg til å gi retning for oppfølgende handlinger, har dette dokumentet som formål å 
presentere en samlet tilnærmingsmåte til kvalitetsarbeidet i helsetjenesten, og å redegjøre for 
innbyrdes sammenhenger mellom de elementer som inngår i helheten.  
 
Styresaken gir overordnet retning til kvalitetsarbeidet og konkretiserer enkelte tiltak. 
Presiseringene i årets oppdragsdokument er imperative, mens øvrige satsingsområder må 
utvikles og tilpasses forutsetningene i den enkelte helseforetak. Det stilles derfor krav om at 
helseforetakene utformer et oppfølgende og konkretiserende strategidokument for 
kvalitetsarbeidet i eget foretak. Den videre utvikling av kvalitetsarbeidet i foretaksgruppen vil 
skje i nær dialog mellom Helse Nord RHF og helseforetakene. Dette vil gi et godt grunnlag 
for å presisere oppdraget ytterligere i oppdragsdokumentene for de følgende år.    
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Kvalitetsbegrepet 
Som nevnt ovenfor, er det viktig å etablere en felles forståelse av hva som menes med 
kvalitet. I generell forstand dreier kvalitet seg om å redusere uønsket variasjon gjennom ulike 
former for standardisering, og med ”beste praksis” som referanse. Derfor innebærer oftest 
kvalitetsarbeid å standardisere produksjonsprosesser for å oppnå best mulig og likest mulig 
resultat. Kvalitetsarbeid dreier seg om å redusere innslagene av vilkårlighet og tilfeldighet, 
selv om det i en kompleks verden ikke er mulig å oppnå fullstendig sikkerhet for resultatet. 
Kvalitetsarbeid handler om å sette inn aktiviteter og tiltak som sannsynliggjør – eller øker 
sannsynligheten for – forbedringer eller ønskede resultater. Det er dette resonnementet som 
ligger til grunn for den internasjonalt mest anerkjente definisjonen av kvalitet i helsetjenesten. 
Denne definisjonen har sitt opprinnelige utspring i Institute of Medicine (1990), og er her i 
landet senere lagt til grunn i Nasjonal helseplan (2007-2010). I den kvalitetsstrategi som her 
fremmes, vil Helse Nord - i likhet med Helse Vest - anvende denne definisjonen av kvalitet:  
 
Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker 
sannsynligheten for at individ og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt 
dagens kunnskap og ressursrammer.  

  
Det finnes andre definisjoner av kvalitet, men vi mener denne definisjonen på en presis måte 
peker på formålet med helsetjenesten, og dermed også på selve kjernevirksomheten. Denne 
definisjonen har internasjonal anerkjennelse og ligger til grunn for gjeldende Nasjonal 
helseplan.   
 
Ovennevnte definisjon er videreført i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, som også har 
presisert hva som menes med helsegevinst: å forbli frisk (som henspeiler på forebygging og 
helsefremmende tiltak, å bli frisk (dersom man er syk) og å mestre livet ved sykdom (dersom 
man er kronisk syk og ikke kan bli frisk). Helse Vest har for egen del lagt til enda en 
dimensjon ved definisjonen av helsegevinst, nemlig å mestre slutten av livet. Helse Nord 
finner det formålstjenlig å legge alle disse dimensjonene til grunn for vår forståelse av hva 
som menes med helsegevinst.  
 
I Helsedirektoratets dokument om kvalitetsstrategi for helse- og sosialtjenesten (2004) - ”… 
og bedre skal det bli!” - er det stillet følgende kvalitetskrav til gode tjenester: 
• At de er virkningsfulle (har effekt på resultat) 
• At de er trygge (at tjeneste ikke skader pasienten – ”do no harm”) 
• At de involverer brukerne og gir dem medinnflytelse  
• At de er samordnet og preget av kontinuitet (jf. samhandlingsreformen) 
• At tjenestene er tilrettelagt slik at de utnytter ressursene på en god måte 

(kostnadseffektive, med vekt på alternativkostnad) 
• At tjenestene er tilgjengelige og fordelt på en rettferdig måte (sosialt, geografisk, etnisk 

mv.) 
 
Disse kravene er opprinnelig formulert i et epokegjørende dokument fra Institute of Medicine 
i USA (Crossing The Quality Chasm, 2001). Helse Nord RHF ser det som viktig at samtlige 
av disse aspekter ved kvalitet legges til grunn for helseforetakenes diagnostikk, behandling og 
oppfølging av pasienter, og for samhandlingen mellom enheter og nivåer.  De fire første av 
ovennevnte kulepunkter henspeiler direkte på satsingsområdene i dette strategidokumentet, 
mens de to sistnevnte kulepunktene må sies å ligge til grunn for hele virksomheten i 
foretaksgruppen.   
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Kvalitet dreier seg om å gjøre de riktige tingene første gang og hver gang, overfor den enkelte 
pasient og overfor nye pasienter. Det heter at ”djevelen ligger i detaljene”. Kvalitet handler 
om å håndtere de mange viktige detaljer som til sammen kan øke sannsynligheten for økt 
helsegevinst. Kvalitetsarbeid innebærer å strukturere både faglige og administrative 
arbeidsprosesser slik at det kan bli mulig å ivareta de mange krav til detaljer og presisjon som 
er nødvendig for å skape kvalitet i stor skala.  
 
Kvalitetskrav til stab- og støttefunksjoner 
Dette dokumentet dreier seg primært om kvalitet i selve kjernevirksomheten; det 
pasientrettede arbeidet. For at dette sluttresultatet skal bli godt, er det i helsetjenesten bygget 
opp en rekke stab- og støttefunksjoner. Målet er at også disse funksjonene skal ha en kvalitet 
som sikrer god drift og understøtter den diagnostiske og kliniske kjernevirksomhet: 
• Økonomisystemer, personalsystemer, innkjøpssystemer, IKT-systemer mv. som er 

funksjonelle og brukervennlige 
• Organisering av kompetanse, kapasitet og rutiner rundt støttesystemene som bidrar til en 

rasjonell bruk av virksomhetens samlede ressurser, og som understøtter arbeidet med 
kvalitet og prioritering i kjernevirksomheten 

 
Helse Nord RHF vurderer særlig systemer og kompetanse innen organisasjonsutvikling/HR 
og IKT som viktige i forhold til arbeidet med logistikk, arbeidsflyt og pasientforløp. 
Stabskompetanse innen disse felt bør derfor supplere klinisk kompetanse i slikt arbeid.   
 
Det er av stor betydning at hele arbeidsstokken i et helseforetak inkluderes i arbeidet med å 
forbedre kvaliteten. Dette er viktig både fordi alle ledd bidrar til den totale kvalitet, og fordi 
alles medvirkning er nødvendig for å utvikle en helhetlig og gjennomgående kvalitetskultur i 
virksomhetene.  
 
Avgrensning av kvalitetsarbeid i forhold til internkontroll og risikostyring 
Når internkontrollen ikke er definert som eget satsingsområde i Helse Nords kvalitetsstrategi, 
er det fordi foretakets generelle prosesser for styring og kontroll forutsettes å ligge til grunn 
som rammesettende føring for hele virksomheten, også for arbeidet med kvalitet og 
kvalitetsforbedring av kjernevirksomheten.   
 
Kravet om internkontroll springer ut av en rekke lover og forskrifter, deriblant forskrift om 
internkontroll i helse- og sosialtjenesten. Internkontroll defineres i § 3 i denne forskriften som 
”systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i, eller medhold av, sosial- og helselovgivningen.” 
Innholdet i internkontrollen er fastsatt i § 4, og setter ulike krav til mål, lederansvar og 
oppfølging, identifisering av områder hvor det er fare for svikt eller mangel på etterlevelse av 
myndighetskrav, bruk av erfaringer fra pasienter og pårørende, overvåking, kontroll og 
forbedringsarbeid mv. Det er videre i foretaksprotokollene fra HOD kommet pålegg om 
internkontroll (siden 2005) og helhetlig risikostyring (fra 2008). 
 
Det er i løpet av de siste par tiår utviklet flere internasjonale rammeverk for internkontroll og 
risikostyring. Det mest utbredte av disse rammeverk (COSO), både internasjonalt og i Norge, 
definerer internkontroll som noe mer enn å kontrollere at lover og forskifter etterleves. I 
denne mer utvidede betydning innebærer internkontroll å fokusere på de tiltak som bidrar til å 
sikre virksomhetens måloppnåelse, og risikostyring å fokusere på de faktorer som kan svekke 
måloppnåelsen. 
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I tråd med den forståelsen som ligger til grunn for internkontroll og kvalitetsarbeid i Helse 
Vest, vil Helse Nord i sin kvalitetsstrategi understreke internkontrollens rammesettende rolle 
med fokus på hvordan kjernevirksomheten forholder seg til styring, risiko og kontroll.  
I henhold til retningslinjene for helhetlig risikostyring i Helse Nord (vedtatt i 2009) fastsetter 
administrerende direktør de viktigste områdene for måloppnåelse ved inngangen til et nytt år. 
Disse målene er gjennomgående, og gjelder for hele virksomheten i foretaksgruppen. 
Risikoen for ikke å nå disse målene vurderes, og tiltak settes inn for at denne risikoen skal 
være akseptabel.  
 
Kvalitetskriterier og oppnåelse av mål i forhold til kvalitetsindikatorene er strategisk viktige i 
Helse Nord. Derfor er helhetlig risikostyring et viktig verktøy for oppfølging og arbeid innen 
strategisk kvalitetsarbeid.   
 
Dokumentasjon av internkontroll  
I Forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten, § 5, kreves det at internkontrollen skal 
dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, 
aktiviteter, risikoforhold og størrelse, samt at dokumentasjonen til enhver tid skal være 
oppdatert og tilgjengelig. Som hjelpemiddel for arkivering, vedlikehold og tilgjengeliggjøring 
av styrende dokumenter (retningslinjer, prosedyrer, maler, skjema etc.) har Helse Nord tatt i 
bruk dokumentstyringsverktøyet Docmap. Dette innebærer at også den dokumentasjon som 
Helse Nord RHF og foretakene finner påkrevd innenfor kvalitetsstrategiens satsingsområder 
skal styres via Docmap. Satsingen innebærer også gjennomgang av og opprydding i 
eksisterende dokumentasjon i Docmap etter behov. 
 
Docmap benyttes også som verktøy for melding, behandling av og oversikt over uønskede 
hendelser, avvik og forbedringsforslag. Dokumentasjonen er tilgjengelig for læring og 
forbedringsarbeid på ulike nivå i virksomheten. 
 
Prioriterte temaområder i kvalitetsarbeidet 
Når Helse Nord RHF gjennom dette dokumentet skal gi rammer og retning for arbeidet med 
kvalitet i helseforetakene, er det naturlig å gjøre dette ved å peke på noen tematisk avgrensede 
satsingsområder som forutsettes prioritert: kunnskapsforankring (dokumentasjon, evidens), 
pasientfokus, pasientsikkerhet og dokumentasjon av medisinsk praksis (resultatmåling). Det 
pågående arbeidet med å styrke internkontrollarbeidet i Helse Nord RHF og i helseforetakene 
legger også noen viktige ytre rammer for kvalitetsarbeidet i foretaksgruppen. De 
satsingsområdene som er listet ovenfor er inndelt på måter som i noen grad vil være 
innholdsmessig overlappende; det følger av den indre sammenheng mellom de tematiske 
områdene. I noen sammenhenger vil vi derfor finne det hensiktsmessig å redegjøre for 
kryssreferanser mellom de enkelte tema.  
 
Innen hvert av de omtalte tema blir det redegjort for prioriterte arbeidsoppgaver/tiltak. I de 
fleste tilfeller er tiltakene innledningsvis kort beskrevet før de konkretiseres mht 
gjennomføring. 
                                                                                                                                    
Satsingsområde 1: Kunnskapsforankring 
Helsetjenesten er en av samfunnets mest kunnskapsintensive virksomheter. Kunnskapskildene 
er mange: forskning, utviklingsarbeid, utdanning, veiledning og erfaring/praksis i møte og 
samarbeid med kolleger, pasienter og pårørende. En kunnskapsbasert medisinsk praksis 
forutsetter både kollegial faglig og intellektuell refleksjon over forholdet mellom beste 
kunnskap og praksis på den ene siden, og åpenhet i forhold til erfaringer og vurderinger fra 
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pasienter og pårørende på den annen side. Kunnskap er det viktigste grunnlaget for all faglig 
virksomhet både innen forebygging, diagnostikk og behandling, for god prioritering i tråd 
med prioriteringsforskriften, for god informasjon til pasienter og pårørende, og for 
organisering og utforming av tjenestetilbudet. Kunnskap og kompetanse er derfor 
fundamentale forutsetninger for utvikling og drift av helsetjenesten. Nasjonalt er 
Kunnskapssenteret en viktig samarbeidspartner som også kan være en pådriver i regional 
kunnskapsutvikling, både gjennom dokumentasjon ved kunnskapsoppsummeringer, 
helsebiblioteket mv., og ved rådgivning og prosesstøtte.  
 
Gjennom samarbeidsavtalen med fylkeskommunene om folkehelsearbeid er styrking av 
kunnskapsgrunnlaget også en prioritert oppgave. Det pågående arbeid med å lage et helseatlas 
for Nord-Norge forventes å gi oss et bedre faktagrunnlag for planlegging av forebyggende og 
helsefremmende tiltak i landsdelens ulike geografiske områder (fylker, foretaksområder/ 
sykehusområder, kommuner mv.).   
 
For at oppdatert kunnskap skal kunne konverteres til kvalitet i pasientbehandlingen, må den 
tilegnes som kompetanse hos medarbeiderne. Det er derfor viktig å sikre og utvikle 
medarbeidernes kompetanse, både ved grundige vurderinger i forbindelse med ansettelser, og 
ved å legge til rette for den kontinuerlige kompetanseutvikling som er nødvendig for å 
opprettholde og utvikle tjenestens kvalitet.   
  
Følgende tiltak vil bli prioritert innenfor dette temaområdet: 
 
Faglige retningslinjer og veiledere 
Mange tiårs internasjonal dokumentasjon av betydelig praksisvariasjon er direkte uttrykk for 
konsekvensene av stor klinisk autonomi for helsepersonellet. Innenfor samtlige land i OECD-
området foregår det derfor et fortløpende arbeid med å standardisere behandlingsregimer 
gjennom innføring av faglige retningslinjer. Slike retningslinjer skal være basert på 
oppsummert og mest mulig oppdatert kunnskap og være faglig veiledende for hva som er 
”beste praksis”, eller som noen vil foretrekke ”god praksis”. På denne måten skal man sikre at 
samme sykdommer blir behandlet på samme måte ved ulike sykehus, og med beste kunnskap 
som grunnlag.  
 
I Norge foreligger det nå nasjonale faglige retningslinjer på en rekke områder, og flere er 
under arbeid og blir ferdigstillet i løpet av inneværende år. Der det finnes slike nasjonale 
retningslinjer, skal disse implementeres i foretaksgruppen. Det er et overordnet ansvar for 
foretaksledelsen å påse at det er etablert systemer for implementering av faglige retningslinjer, 
og det er et lederansvar på klinikknivå å sørge for at retningslinjene gjøres kjent for 
helsepersonellet og legges til grunn for klinisk praksis.  
 
For å tilrettelegge for både implementering og bruk av faglige retningslinjer, bør forenklede 
elektroniske versjoner for oppslag i EPJ gjøres tilgjengelig, gjerne i kombinasjon med 
flytdiagram for pasientforløp. I den pågående anskaffelsesprosessen for EPJ mv. er det lagt til 
rette for anskaffelse og implementering av slike arbeidsflyt- og prosessorienterte systemer.     
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Klinisk fagrevisjon 
Klinisk fagrevisjon er et verktøy for å etterprøve medisinsk praksis på en mer avgrenset og 
forenklet måte enn gjennom kliniske kvalitetsregistre. Avhengig av problemets omfang og 
kompleksitet, og av hastegrad for avklaring, kan slike revisjoner ta alt fra en dag til mange 
måneder å gjennomføre. Fagrevisjoner gjøres på en standardisert måte, eksemplifisert 
gjennom følgende prosedyre (National Health Service, England): 
• Identifisere et problem  
• Definere vurderingskriterier/standarder (for eksempel faglige retningslinjer) 
• Systematisere observasjoner/samle inn data 
• Sammenligne dokumentert praksis med valgte vurderingskriterier/standarder 
• Eventuelt iverksette forbedringstiltak 

 
Det vil ofte være hensiktsmessig å gjøre oppfølgende fagrevisjoner for å etterprøve om de 
iverksatte forbedringstiltak faktisk har virket.  
 
Fagrevisjon er et velegnet verktøy for at fagmiljøene i egen regi kan inspisere og forbedre sin 
virksomhet, særlig på områder der det foreligger overbevisende og entydig dokumentasjon av 
hva som er god praksis. Helse Nord RHF vil i samarbeid med helseforetakene legge til rette 
for å skolere fagmiljøer og medarbeidere i bruk av dette verktøyet.  
 
Tidlig vurdering av ny diagnostikk og behandling – beslutningssystem for innføring av nye 
metoder 
God timing for henholdsvis innfasing av ny og utfasing av gammel teknologi, er en betydelig 
utfordring i helsetjenesten: ikke for tidlig og ikke for sent. Det trengs derfor gode hjelpemidler 
for å treffe riktige beslutninger i slike spørsmål. 
 
I regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ble det i 2007 lansert en database, 
Mednytt (www.mednytt.no), for faglig støtte ved vurderinger om å innføre nye metoder i 
helsetjenesten. Denne databasen gir en kontinuerlig oppdatert oversikt over nye metoder for 
diagnostikk og behandling (inkludert nye legemidler), basert på internasjonale miljøer for 
”tidlig varsling”, og er laget for å gi helseforetakene et bedre kunnskapsgrunnlag før nye 
medisinske metoder tas i bruk.  
 
I tillegg til Mednytt som hjelpemiddel før nye metoder innføres, er det behov for å utvikle en 
metode med tilhørende beslutningsrutiner for å understøtte helseforetakene i å gjøre gode og 
informerte valg ved vurdering av om nye medisinske metoder skal tas i bruk. Mini HTA 
(Health Technology Assessment) er en slik metode, der både forutsetninger og konsekvenser 
av å innføre nye metoder blir vurdert og sammenfattet.    
 
Før det eventuelt etableres nye rutiner i foretaksgruppen mht beslutningsprosedyrer for 
innføring av nye medisinske metoder, bør det gjøres et forberedende arbeid der forutsetninger 
og formål avklares. En slik avklaring forutsetter både forankring i egne fagmiljøer og støtte 
fra Kunnskapssenteret og andre relevante kompetansemiljøer.    
 
Satsingsområde 2: Pasientfokus 
I historisk perspektiv har pasienten hatt en relativt umyndiggjort rolle i en helsetjeneste preget 
av hierarkiske regimer. I løpet av de siste tiårene har dette endret seg til det bedre gjennom 
økt medvirkning fra og involvering av pasienter og pårørende, en trend som også er styrket 
gjennom økte pasientrettigheter og myndighetskrav. Likevel er det også på dette feltet rom for 
betydelige forbedringer.  

Styremøte Helse Nord RHF - 23. februar 2011 side 19

http://www.mednytt.no/�


God og (geografisk, sosialt, etnisk mv.) rettferdig fordelt tilgjengelighet er viktig for 
pasienten. I oppdragsdokumentet for 2011 har forbedret tilgjengelighet, konkretisert som 
eliminering av fristbrudd for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, høy prioritet. I tråd 
med ideene i samhandlingsreformen er det et skjerpet krav til at tjenestene skal være bedre 
samordnet gjennom hele pasientforløpet. For pasienter og pårørende er det også viktig å bli 
møtt med tilgjengelig og tilpasset informasjon, empati og forståelse. Det vil oftest bidra til å 
heve kvaliteten på helsetjenestene når pasienten selv deltar aktivt i egen behandling og 
rehabilitering. Data fra undersøkelser om pasienterfaringer bør tillegges større vekt som 
grunnlag for utforming av en mer pasienttilpasset helsetjeneste 
 
Innenfor dette temaområde prioriteres følgende tiltak: 
 
Videreføring av det holdnings- og verdibaserte arbeid i prosjektet ”Verdibasert hverdag”. 
Dette prosjektet (2009-2011) – har som mål å bidra til økt oppmerksomhet mot verdier og 
etikk hos ledelse og medarbeidere i helseforetakene. Fokusområdene er verdibasert ledelse, 
medarbeiderskap og synliggjøring av verdiene kvalitet, trygghet og respekt på alle nivåer i 
virksomhetene.  
 
Helse Nord RHF ser det som viktig at det holdningsskapende arbeid som er gjort i dette 
prosjektet, videreføres i godt samarbeid mellom ledelse og medarbeidere, og at ovennevnte 
verdier legges til grunn for atferd også i forhold til pasienter og pårørende. Ledere på alle 
nivåer har derfor et ansvar for at helsearbeideren gis rom for etiske refleksjon over egen 
praksis, med sikte på å forbedre den individuelt tilpassede kvalitet overfor den enkelte pasient.   
 
Den faglig begrunnede standardisering av behandlingsregimene som ligger til grunn for andre 
elementer i kvalitetsarbeidet (kunnskapsbasert, faglige retningslinjer mv.), må følgelig 
suppleres med mer helhetlige vurderinger tilpasset den enkelte pasients spesielle situasjon. 
Dette er særlig viktig i forhold til kronikere, funksjonshemmede, skrøpelige eldre og andre 
pasienter med komplekse og sammensatte sykdomstilstander. I slike sammenhenger vil 
sykdomsspesifikke retningslinjer alene ofte komme til kort.    
 
Pasientforløp 
Helsetjenesten har vært særdeles innovativ mht å ta i bruk nye metoder og ny teknologi, men 
heller konservativ mht å ta i bruk nye og mer rasjonelle arbeidsformer. I løpet av det siste 
tiåret har både hensynet til rasjonell ressursbruk og hensynet til at pasienten skal møte en mer 
helhetlig helsetjeneste, ført til et større fokus på pasientforløp. Initialt ble dette arbeidet i 
hovedsak avgrenset til arbeidsflyt og pasientforløp innen sykehus. I tilknytning til 
samhandlingsreformen er det imidlertid blitt et selvsagt krav at helhetlige pasientforløp også 
må inkludere den pre- og posthospitale fase.  
 
I Helse Nord var Nordlandssykehuset - Lofoten relativt tidlig ute med å initiere prosjekter 
rundt pasientforløp, med utgangspunkt i tilnærmingsmåten Pasientorientert redesign. De siste 
to-tre årene er det særlig UNN HF som har tatt tak i dette arbeidet med utgangspunkt i Lean-
metodikken. Hittil har UNN HF implementert pasientforløp for 7 områder, mens ytterligere 10 
er under implementering og 5 under planlegging. Nærmere 60 medarbeidere ved UNN HF er 
gitt opplæring i Lean-metodikk, og mer enn 500 medarbeidere har vært involvert i prosjekter 
som nå dekker alle klinikker.  
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Helse Nord RHF ser det som viktig at arbeidet med å utvikle og implementere standarder for 
pasientforløp videreføres der det er godt i gang og intensiveres i de helseforetak som er i 
startgropen. I likhet med andre viktige endringsprosesser forutsetter også dette arbeidet 
ledelsesforankring, men selve iverksettingen må bæres fram gjennom bred involvering av 
medarbeidere innen de enkelte fagmiljøer. Helse Nord RHF vurderer det som en fordel om 
iverksettingen av konkrete pasientforløp koples sterkere til arbeidet med å innføre faglige 
retningslinjer. Standardisering av henholdsvis pasientforløp og faglige behandlingsregimer er 
to sider av samme sak som bør muliggjøre synergier ved å håndteres i sammenheng.  
 
Helse Nord RHF vil legge til rette for at arbeidet i det regionale nettverket for pasientforløp 
kan intensiveres, med det formål å fremme og styrke erfaringsoverføring til de helseforetak 
som så vidt er kommet i gang med dette arbeidet. Det vurderes videre som hensiktsmessig, 
både for læring, opplæring og gjenbruk av andres erfaringer, at det etter hvert etableres en 
felles metodikk for dette arbeidet.  Den samlede status for dette arbeidet i Helse Nord tilsier at 
den metoden som er valgt av UNN HF legges til grunn som framtidig standard.    
 
Pasienterfaringsundersøkelser 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennom flere år utført generelle nasjonale 
undersøkelser av pasientenes erfaringer og tilfredshet med spesialisthelsetjenesten. Disse 
undersøkelsene er de siste år supplert med tilsvarende undersøkelser av utvalgte 
pasientgrupper (ved DPS-er, ved barneavdelinger, kreftpasienter m.fl.). I den grad 
utvalgsstørrelsen gjør det mulig, bør resultatene av slike undersøkelser utnyttes bedre i 
helseforetakenes kvalitets- og forbedringsarbeid. Foreløpige erfaringer tyder på at 
undersøkelsene av utvalgte pasientgrupper kan bli til større nytte i forbedringsarbeidet enn de 
generelle undersøkelsene.  
 
Flere av de begrensninger som knytter seg til de nasjonale undersøkelsene tilsier et behov for 
å supplere disse med en mer regional og lokal tilnærming til kartlegging av pasienterfaringer.  
Fordi forbedringsarbeid alltid må ta utgangspunkt i konkrete forhold knyttet til identifiserbare 
enheter eller pasientgrupper, må det bygge på god kunnskap om lokale forhold. Det er derfor 
behov for å gjennomføre forenklede pasientundersøkelser i regional/lokal regi som er basert 
på validerte metoder og som gir forholdsvis raske svar på aktuelle problemstillinger. En slik 
tilnærming og bruk av undersøkelser vil kunne bidra til å kople relevante og tidsaktuelle data 
til konkret og motiverende forbedringsarbeid i de enkelte lokale fagmiljøer. Helse Nord RHF 
bør oppsummere og bygge videre på de erfaringer som er gjort i Helse Vest som har 
gjennomført en rekke piloter på dette feltet, og på det grunnlaget vurdere om det bør 
iverksettes et opplegg for lignende undersøkelser ved helseforetakene i Helse Nord.    
 
Helse Nord RHF vil ellers vise til det betydelige nybrottsarbeid som nylig er utført i National 
Health Service i England gjennom utviklingen av PROMS (Patient Reported Outcome 
Measures), et verktøy for å systematisere pasientrapporterte resultater for spesifikke 
sykdommer og inngrep. I første omgang bør det imidlertid være en oppgave for 
Kunnskapssenteret å vurdere eventuell innføring av slike undersøkelser i Norge, og hvordan 
disse i så fall skal tilpasses og anvendes.  
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Informasjon og oppfølging i forhold til pasienter som eksponeres for uønskede hendelser 
Håndtering av uønskede hendelser gjennom avviksrapportering, læring og forbedring inngår 
som del av pasientsikkerhetsarbeidet (jf. neste satsingsområde). Det bør imidlertid også inngå 
som en obligatorisk del av det pasientfokuserte kvalitetsarbeidet at pasienter og pårørende 
aktivt informeres og følges opp i tilknytning til uønskede hendelser. Slike rutiner forutsettes 
iverksatt i alle helseforetak.   
 
Satsingsområde 3: Pasientsikkerhet  
Ettersom medisinsk virksomhet over tid har økt i kompleksitet, både faglig og organisatorisk, 
er den blitt mer virkningsfull, både på godt og vondt. Helsetjenesten kan vise til store 
framskritt i diagnostikk og behandling, men kan også ha økt sitt potensial til å gjøre skade. 
Det er godt dokumentert at minst 10 prosent av sykehusoppholdene ledsages av en uønsket 
hendelse som ikke kan spores til biologiske sykdomsprosesser; altså er det helsetjenesten som 
påfører pasientene disse hendelsene. På verdensbasis dreier dette seg årlig om 7 millioner 
invalidiserende komplikasjoner, inkludert en million dødsfall. I Helse Nords nedslagsfelt kan 
dette innebære ca 100 dødsfall per år.  Pasientsikkerhetsarbeid dreier seg om å sette inn 
systematiske tiltak for å redusere risikoen for slike hendelser. Nasjonalt Kunnskapssenter for 
helsetjenesten har definert pasientsikkerhet som ”vern mot unødig skade som følge av 
helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser”.  
 
Innenfor dette satsingsområdet vil Helse Nord i hovedsak legge opp sine tiltak i tråd med den 
nasjonale kampanjen for pasientsikkerhet (2011-2013) som startet ved inngangen til dette 
året. Denne kampanjen har tre hovedmål: 1) Redusere antall pasientskader, 2) Bygge varige 
strukturer og systemer for pasientsikkerhet, og 3) Å forbedre pasientsikkerhetskulturen i 
helsetjenesten.  Følgende innsatsområder er prioritert i den nasjonale kampanjen:  
• Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet mot postoperative sårinfeksjoner 
• Legemiddelskader, med samstemming av legemiddellister på tvers i helsetjenesten 
• Slagbehandling 
• Psykisk helse   

 
Innholdet i de to sistnevnte innsatsområdene, slagbehandling og psykisk helse, vil først senere 
bli konkretisert fra kampanjeledelsen i Kunnskapssenteret. Disse viktige områdene vil derfor 
ikke omtales ytterligere i dette strategidokumentet, men ivaretas gjennom Helse Nords 
oppfølging av arbeidet i pasientsikkerhetskampanjen.  
 
Innenfor samtlige av ovennevnte fire områder vil det i første fase av kampanjen gjennomføres 
piloter som grunnlag for erfaringsutveksling og senere storskala implementering.  Nordlands- 
sykehuset HF er her gitt en rolle som pilot for pasientsikkerhetsvisitter og for involvering av 
styrene. I kampanjen legges det ellers stor vekt på dokumentasjon av forekomst av 
pasientskader gjennom strukturerte journalundersøkelser ved alle landets sykehus. 
Hovedstrategien i dette arbeidet er forbedring gjennom dokumentasjon, oppfølging og læring 
i regi av fagmiljøene, og understøttet av aktive ledelsesprosesser og systemer.    
 
Innen de overordnede rammer som er satt av den nasjonale kampanjen, beskrives i det 
følgende noen tiltak som Helse Nord vil prioritere i sitt arbeid med pasientsikkerhet: 
 
Trygg kirurgi 
Verdens helseorganisasjon (WHO) utarbeidet for få år siden en sjekkliste for trygg kirurgi 
som er utprøvd i en rekke land, og med dokumentert gode resultater i form av betydelige 
reduksjoner (30-40 %) i mortalitet og komplikasjonsrater.  
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Denne sjekklisten, som er inspirert av prosedyrer i luftfarten, avklarer en rekke spørsmål i tre 
faser av operasjonen: før anestesi, før kirurgisk inngrep og etter lukking. Nordlandssykehuset 
HF, deler av Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF har allerede tatt i bruk en 
tilpasset versjon av denne sjekklisten, basert på tidligere utprøving og erfaring i Helse Vest.  
Helse Nord RHF forutsetter at denne sjekklisten innfases også i øvrige helseforetak, med sikte 
på full implementering i løpet av 2011. Den nasjonale kampanjens fokus på postoperative 
sårinfeksjoner skal ivaretas, men det er både ønskelig og nødvendig at tiltakene innen trygg 
kirurgi har som mål å forebygge et bredere sett av komplikasjoner ved kirurgiske inngrep.    
  
Gjennomgang av pasientjournaler ved bruk av Global Trigger Tool (GTT) 
I tråd med anbefalingene i pasientsikkerhetskampanjen skal samtlige foretak i Helse Nord ta i 
bruk Global Trigger Tool (GTT) som verktøy for å identifisere og analysere forekomst av 
skader i helsetjenesten, basert på gjennomgang av pasientjournaler. Dette er en retrospektiv 
metode der et tilfeldig utvalg av pasientjournaler gjennomgås og sorteres på grunnlag av 53 
forhåndsdefinerte triggere (standardiserte kriterier) som hver for seg eller i kombinasjon er 
assosiert med pasientskade. Dette kan gjøres manuelt, eller automatisk med støtte av 
programvare som plukker ut journaler med mulige hendelser med uheldige utfall for 
pasienter. Deretter valideres disse empirisk gjennom mer detaljert gjennomgang av 
journalene. Ved hjelp av dette verktøyet kan sykehusene måle forekomsten av pasientskader 
over tid for ulike pasientgrupper og intervensjoner, og dermed anvende denne 
dokumentasjonen som ledd i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Som ledd i 
pasientsikkerhetskampanjen forutsettes samtlige helseforetak i landet å anvende GTT som 
analyseverktøy for journalgjennomganger i løpet av inneværende år.  
 
Nordlandssykehuset HF er allerede godt i gang med slike gjennomganger (av 2000 journaler) 
ved bruk av GTT, og vil i løpet av inneværende år ta i bruk programvare som rasjonaliserer 
dette arbeidet, forenkler analysearbeidet og gjør det mulig å undersøke et større volum av 
journaler. Helse Nord RHF forutsetter at denne programvaren tas i bruk for å gjennomføre 
tilsvarende journalgjennomganger ved øvrige helseforetak i løpet av 2012. Når verktøyet er 
tatt i bruk og de første målinger gjennomført, bør det enkelte helseforetak sette seg konkrete 
mål for forbedring.   
 
Avvikshåndtering: dokumentasjon, rapportering og læring av avvik 
Forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten stiller krav om dokumentasjon og 
håndtering av avvik. Det vises til tidligere avsnitt om dokumentasjon av internkontroll der det 
er redegjort for DocMap som verktøy for avviksrapportering i Helse Nord.  Aktiv og 
rutinemessig avvikshåndtering vil være en viktig motor i arbeidet for forbedring av 
pasientsikkerhet. Det er derfor ønskelig å utvikle avviksbehandlingen til også å inkludere 
forbedringsmeldinger i et helhetlig avviks- og forbedringssystem. Det understrekes at 
hovedformålet med avviksmeldingene er læring og ikke sanksjon. Ledelsen har derfor et 
ansvar for å skape en åpenhetskultur som legger til rette for avviksrapportering og bidrar til at 
forbedringsarbeidet blir transparent. På klinikknivå bør det etableres rutiner for månedlige 
gjennomganger av avviksmeldingene, og avvikshåndtering bør være et viktig tema under 
ledelsens årlige gjennomgang i tilknytning til internkontrollen.  
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”Komplikasjonsmøter”(”Mortality and morbidity meetings”) 
For å understøtte oppbygging av en kultur for åpenhet og læring i tilknytning til uønskede 
hendelser, bør det avholdes rutinemessige møter på de enkelte kliniske avdelinger for å drøfte 
slike hendelser. Det understrekes at formålet er læring og forbedring, ikke kontroll og 
sanksjon. Helse Nord RHF vil videre invitere fagmiljøene til å vurdere om 
komplikasjonsmøter kan være egnede fora for å drøfte og følge opp de funn som gjøres via 
journalgjennomgangene vha Global Trigger Tool.  
 
Det antas at slike møter allerede er etablert ved enkelte avdelinger, men at slike møter likevel 
ikke er alminnelig og institusjonalisert praksis ved alle avdelinger i foretaksgruppen. Både for 
å iverksette slike ordninger i stor skala, og for å få mer ut av slike møter, er det behov for å 
utarbeide et veiledende rammeverk for gjennomføringen av slike møter. Helse Nord RHF vil i 
samarbeid med helseforetakene sørge for at det utarbeides et slikt rammeverk.  
 
Legemiddelhåndtering 
En svært stor andel av uønskede hendelser knytter seg til legemiddelhåndtering. Mange av 
problemene skyldes manglende oversikt over den enkelte pasients samlede medisinbruk på 
grunn av manglende kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom enheter og nivåer. I 
tillegg er det en betydelig kunnskaps- og kompetanseutfordring innenfor et felt som er preget 
av både økende dynamikk og kompleksitet.  
 
Helse Nord RHF vil aktivt bruke Sykehusapotek Nord i arbeidet med å styrke kvaliteten på 
legemiddelhåndteringen i hele foretaksgruppen. I dag har sykehusapoteket avtaler med UNN 
HF og Nordlandssykehuset HF. Det er en ambisjon å utvide tjenestene til også å omfatte 
Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF gjennom å inngå samarbeidsavtaler om 
leveranse av farmasøytiske tjenester i løpet av de nærmeste årene (2013-2014). Målsettingen 
er å gi riktig legemiddel til riktig pasient til riktig tid, med riktig dose, på riktig måte og til 
riktig pris.   
 
Sykehusapotek Nord HF vil prioritere følgende tiltak vis a vis helseforetakene: 
• Å bidra med legemiddelkompetanse i kliniske team og samarbeide aktivt med 

foretaksledelsen og med kliniske avdelinger om problemstillinger knyttet til 
legemiddelhåndtering og legemiddelbruk  

• Bidra til at legemiddelhåndteringen ved sykehusene er forskningsbasert, både ved å gjøre 
dokumentasjon kjent og ved å delta i utvikling og kvalitetssikring av retningslinjer for 
medikamentbehandling 

• Foreta revisjonsbasert internkontroll av legemiddelhåndteringen og samarbeide med 
sykehusenes kliniske avdelinger om avviksrapportering og oppfølging av avvik  

• Videreutvikle apotekstyrt legemiddellager (ASL) for å kvalitetssikre 
legemiddelhåndteringen ved sykehusavdelingene  

• Delta aktivt i arbeidet med ny nasjonal plan for legemiddelberedskap i regi av 
Helsedirektoratet, med særlig vekt på ivaretakelse av hensynet til forsyningssikkerhet i 
nordområdene 

  
Helseforetakene bør i egen regi prioritere følgende tiltak for å styrke kvalitet og sikkerhet 
rundt håndteringen av legemidler: 
• Utvikle en helhetlig strategi med tilhørende handlingsplan for legemiddelhåndtering 
• Sørge for å aktivere arbeidet i legemiddelkomiteene ved sykehusene, med særlig fokus på 

interne anbefalinger i legemiddelrelaterte spørsmål for å sikre rasjonell, sikker og 
kostnadseffektiv legemiddelbruk 
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• Legge til rette for kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen gjennom bruk av 
internrevisjon 

• Innføre systematisk individuell vurdering av pasienters faktiske legemiddelbruk i 
samarbeid med farmasøyt, og innføre systematisk informasjon til pasienter om nye 
legemidler som forskrives 
 

Bedre IKT-verktøy er en forutsetning for å kunne realisere viktige mål i arbeidet med å 
forbedre kvalitet og pasientsikkerhet i tilknytning til legemiddelhåndtering. Det gjelder i 
særlig grad målene om at lik informasjon skal være tilgjengelig for alle i teamet rundt 
pasienten på ulike nivåer, og målet om minimert bruk av manuell 
registrering/informasjonsoverføring. For å nå disse målene er det nødvendig å innføre mer 
prosess- og arbeidsflytorienterte beslutningssystemer i den elektroniske pasientjournalen 
(EPJ). Disse hensyn skal være ivaretatt innenfor den anskaffelsesprosessen for EPJ som nå er 
i en sluttfase, men vil ta flere år å iverksette.   
 
Følgende tiltak er viktige å få implementert i løpet av kommende fireårsperiode: 
• Elektronisk pasientjournal (EPJ) med medikamentmodul 
• Elektronisk kjernejournal, med særlig vekt på å gjøre medikamentlisten tilgjengelig 

mellom samhandlende enheter og nivåer 
• E-resept, med vekt på tilbakemeldingsfunksjonen til kjernejournal og EPJ 
• Forskrivings- og ekspedisjonsstøtte (FEST), et system for kvalitetssikret 

legemiddelinformasjon som kan brukes i alle elektroniske systemer og som gjør det mulig 
for alle å ha tilgang til samme informasjon 

 
Mer konkrete planer og milepæler for implementering av disse systemene må dels avstemmes 
i forhold til ferdigstilling av pågående nasjonale prosjekter, og dels tilpasses implementering 
av løsning for EPJ.  
 
Satsingsområde 4: Dokumentasjon og analyse av medisinsk praksis  
Det er i ovennevnte punkter redegjort for målrettede aktiviteter og tiltak som skal bidra til 
kvalitetsforbedringer. Det forutsettes at standardisering av arbeidsprosesser og prosedyrer skal 
føre til bedre resultater i pasientbehandlingen. Dette må dokumenteres i to trinn og over tid:  
1. I hvilken grad de anbefalte arbeidsprosesser faktisk er tatt i bruk, og 
2. I hvilken grad disse arbeidsprosessene faktisk gir gode resultater/forbedringer. 

 
Løpende dokumentasjon av prosedyrer og resultater er dessuten viktig for å fange inn effekter 
av endringer over tid (før-etter intervensjon/endring av praksis).  Derfor inngår 
dokumentasjon av medisinsk praksis (prosedyrer og resultat) som et viktig og nødvendig 
element i en samlet kvalitetsstrategi.  
 
Dokumentasjon og resultatmåling ivaretar flere formål, først og fremst som grunnlag for 
klinisk læring og forbedringsarbeid, men også som grunnlag for overordnet styring og 
kontroll, og for å synliggjøre hvordan en virksomhet skjøtter samfunnsoppdraget (jf. 
oppdragsdokumentet). Etter hvert må det også forventes at pasienter og pårørende vil 
vektlegge dokumenterte resultater ved valg av behandlingssted.  
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Helse Nord RHF opprettet i 2004 Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
med det formål å styrke denne dokumentasjonsfunksjonen, både i forhold til klinisk 
virksomhet og for styringsformål. Det har tatt tid å bygge opp fagmiljøet ved SKDE, men i 
løpet av de siste to årene er denne virksomheten blitt meget leveringsdyktig, både vis a vis 
Helse Nord RHF og som nasjonalt servicemiljø for kliniske kvalitetsregistre.  
 
I løpet av kommende fireårsperiode har Helse Nord som mål å bli ledende i landet mht 
dokumentasjon av klinisk praksis som grunnlag for arbeidet med kvalitetsforbedring.  
 
Kvalitetssikring av pasientdata 
Analyser og evaluering av klinisk virksomhet forutsetter kvalitet i datagrunnlaget. De 
analyser som i dag gjøres på grunnlag av PAS/NPR-data, viser at det er betydelige mangler 
ved denne dokumentasjonen. Mange datafelt er ikke er fylt ut, kodingen er unøyaktig, og 
kodeverket praktiseres på ulike måter. Dersom dokumentasjon av klinisk praksis skal være en 
kilde til læring og forbedring, er det avgjørende at dokumentasjonen er mest mulig komplett 
og korrekt. Følgende tiltak bør iverksettes i helseforetakene for å forbedre dokumentasjonen 
av pasientdata: 
• Ansvarliggjøring av klinikkledelsen for å prioritere og kvalitetssikre arbeidet med 

dokumentasjon av kliniske data 
• Sørge for opplæring av superbrukere med særlig kompetanse på dette feltet, og 

tilrettelegging av nødvendige støttefunksjoner som kan lette dette arbeidet  
• Sørge for adekvat opplæring og veiledning av det helsepersonell som skal ivareta 

dokumentasjonsoppgaver 
• Analysere egne data som ledd i motivasjonen for å forbedre datagrunnlaget  

  
Det er dessuten viktig at Helse Nord RHF – med SKDE som kompetansemiljø – tar initiativ 
til forbedring og forenkling av de nasjonalt veiledende dokumenter som ligger til grunn for 
dokumentasjon i NPR. Det gjelder i forhold til beskrivelser av variabler, kodebøker mv. Slike 
initiativ overfor nasjonale myndigheter er allerede tatt på enkelte områder og vil følges opp på 
nye områder.  
 
Oppbygging av systemer for dokumentasjon av klinisk praksis 
I pasientjournalene finnes dokumentasjon av behandlingen av enkeltpasienter. Det er ikke 
mulig å bruke denne informasjonen til å vurdere resultater av behandling for grupper av 
pasienter. Det er derfor nødvendig å bygge opp egne databaser – såkalte medisinske 
kvalitetsregistre – for å dokumentere behandling og resultater for grupper av pasienter, f. eks 
hjerneslagpasienter eller pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt. Det er etablert en nasjonal 
satsning på dette området i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale 
helseforetakene. Denne nasjonale satsningen understøttes av Helse Nord RHF, og det 
forutsettes at helseforetakene med tilhørende fagmiljøer også vil bidra til dette arbeidet 
gjennom aktiv lokal medvirkning.  
 
Aktivt bruke SKDE som verktøy for dokumentasjon, analyse og formidling av klinisk kvalitet 
med basis i kvalitetsregistre, Norsk Pasientregister (NPR) og andre kilder 
SKDE har som overordnet formål å bidra til at klinisk ledelse, helseforetaksledelse og RHF-
ledelse i Helse Nord har nødvendig dokumentasjon om klinisk virksomhet som 
beslutningsgrunnlag for riktig kvalitet og prioritering. SKDE skal kunne utføre analyser av 
høy kvalitet og av klinisk relevans og betydning for helsetjenesten. Det har så langt vært både 
praktiske og juridiske utfordringer knyttet til å sikre et tilstrekkelig bredt og kvalitetssikret 
datagrunnlag for slike analyser, men disse er i ferd med å finne sine løsninger. SKDE har i 
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dag konsesjon for å benytte data fra NPR om spesialisthelsetjenesten i hele Norge til analyser 
med formål kvalitetssikring av Helse Nords oppdrag og oppgaver. På noe sikt vil også 
kvalitetsregistre danne grunnlag for slike analyser. Ledelse på alle nivå i Helse Nord skal 
kjenne til og aktivt benytte seg av de tjenestene SKDE kan levere. 
 
Bevisstgjøre og skolere foretaksledelse og kliniske ledere om aktiv bruk av kvalitetsregistre 
Siden resultater hittil har vært tilgjengelige for lederne først og fremst på pasientadministrativt 
og økonomisk område, kreves det innsats for å dreie oppmerksomheten mot kliniske resultater 
som aktivt styringsparameter. En slik strategi må være gjennomgående i alle ledd av 
organisasjonen, og kunnskap om oppbygging og bruk av kvalitetsregistre som redskap må 
intensiveres. 
 
Innskjerpe kravene til foretakene mht å levere data til kliniske kvalitetsregistre og å anvende 
resultater fra disse registrene i eget forbedringsarbeid 
Kvalitetsregistre vil ikke gi resultater til å stole på med mindre det er stor oppslutning om å 
levere data til registrene. Det er derfor essensielt at alle enheter i registerets ”opptaksområde” 
(et helseforetak, en region eller nasjonalt) sørger for at innregistrering til slike registre blir satt 
i system og viet tilstrekkelig oppmerksomhet. Bare ved kvalitetssikrete og komplette data inn 
i et register, får man resultater til å stole på ut av registeret.  
Videre er det ikke tilstrekkelig å dokumentere levert kvalitet, man må også vurdere hvorvidt 
resultatet er tilfredsstillende i forhold til krav og forventninger. Det er derfor avgjørende at det 
bygges opp kultur, system og rutiner for forbedringsarbeid basert på resultater fra de etablerte 
kvalitetsregistrene. Bare slik vil resultatene komme pasientene til gode i form av forbedret 
kvalitet på tjenesten. 
 
Videreutvikling og aktiv bruk av Helse Nords styringsportal 
Helse Nords styringsportal er et datavarehus som inneholder ajourførte data om økonomi, 
aktivitet, HR og kvalitet. Rapportene som kan tas ut via styringsportalen anvendes nå i økende 
grad som grunnlag for rapportering av nasjonale kvalitetsindikatorer (epikrisetid, ventetid, 
fristbrudd, utskrivningsklare pasienter, andel keisersnitt mv). Der datagrunnlaget gjør det 
mulig via pasientsystemet/NPR, er målsettingen at også øvrige nasjonale kvalitetsindikatorer 
skal legges inn i styringsportalen.  
 
En annen funksjon (Dokumentflyt) i styringsportalen gjør det mulig å følge 
saksbehandlingsprosessen rundt det enkelte dokument fra mottatt henvisning til ferdig 
epikrise. Helse Nord RHF vil understreke betydningen av at helseforetakene anvender slike 
prosessorienterte verktøy i arbeidet med å optimalisere pasientforløpene og ressursutnyttelsen.  
 
Det er generelt en målsetting at ledere på alle nivåer aktivt tar styringsportalen i bruk for å 
overvåke, styre og forbedre egen virksomhet.   
 
Utvikling av en kvalitetskultur i foretaksgruppen 
Det redegjøres i denne saken for en rekke faglige, innholdsmessige og organisatoriske tiltak 
som skal bidra til å løfte arbeidet med kvalitet i foretaksgruppen. Et slikt løft kan bare lykkes 
fullt ut dersom kvalitetsarbeidet forankres og internaliseres i hele virksomheten, hos ledelse 
og medarbeidere og i fagmiljøene. Derfor er det også viktig å utvikle en kvalitetskultur som 
bærende kraft i arbeidet. En kvalitetskultur bygges på mange måter: gjennom de verdier som 
betones av ledelsen, de aktiviteter som prioriteres og den dagsorden som settes, men også ved 
å skape arenaer for deling av kunnskap og for refleksjon, dialog og tilbakemeldinger.  
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Kulturbygging dreier seg om å iverksette en serie av tiltak som samlet og over tid bidrar til å 
utvikle felles verdier, referanserammer og standarder for atferd, både for hva som er god 
faglig praksis og hva som er etisk riktig, og med viljen til kontinuerlig læring og forbedring 
som motiverende drivkraft. De fleste av de tiltak som er skissert i dette dokumentet forventes 
å bidra til utvikling av en kvalitetskultur. Det er likevel viktig å forsterke effekten av disse 
enkeltstående tiltak gjennom mer symboltunge handlinger og markører som bryter med 
hverdagen, åpner for kollegial refleksjon og feirer små og store fremskritt.  
 
Det bør legges til rette for kollegial refleksjon i ledergrupper på ulike nivåer, blant 
medarbeidere i de mange faglige ”nærmiljøer”, og gjennom andre møteplasser der faglige og 
pasientrettede spørsmål drøftes.  
 
Kulturbygging dreier seg om sosialisering. Helse Nord RHF vil derfor ta initiativ til at kvalitet 
som tema får en større plass i all grunn- og videreutdanning for helsepersonell, inkludert 
lederutdanning.  
 
Helse Nord RHF vurderer god og tilgjengelig informasjon om arbeid med kvalitet og 
pasientsikkerhet som et viktig virkemiddel i utviklingen av en felles kvalitetskultur. Det bør 
derfor i samarbeid med helseforetakene utvikles gode og oppdaterte websider som kan 
forenkle informasjonsspredning, læring og erfaringsutveksling.    
  
I samarbeid med helseforetakene vil Helse Nord RHF legge til rette for årlige konferanser 
eller seminarer der kvalitet settes på dagsordenen, og gjennom universitetssamarbeidet bør det 
legges til rette for å styrke forskningen om kvalitet i helsetjenesten. Fra og med 2012 vil Helse 
Nord RHF utdele en særskilt kvalitetspris til fagmiljøer eller enkeltpersoner som har utmerket 
seg på dette feltet.  
 
Samarbeidspartnere i kvalitetsarbeidet 
I dette saksframlegget er det vist til flere av de ledende internasjonale fagmiljøer innen 
kvalitetsarbeid i helsetjenesten. Det er viktig å følge med i den internasjonale utviklingen på 
dette feltet, og å la eget arbeid inspireres av dem som går foran. Helse Nord RHF vil derfor 
opprettholde de gode kontakter som i løpet av siste fire-fem år er etablert på høyt plan innen 
National Health Service (NHS) og andre ledende miljøer i England.  
 
Like viktig er det å inngå konkret samarbeid med relevante skandinaviske og norske miljøer 
om kvalitetsarbeid. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har allerede 
etablert god kontakt med det anerkjente svenske helseregistermiljøet, og fagmiljøet ved 
SKDE vil i flere sammenhenger være en kontaktskapende innfallsport vis a vis mulige 
samarbeidspartnere både i inn- og utland. Som nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre har 
SKDE i dag nære samarbeidsrelasjoner til Folkehelseinstituttet (FHI), Norsk Pasientregister 
(NPR) og samtlige RHF-er. Helse Nord RHF vil ellers vurdere om arbeid med kvalitet og 
pasientsikkerhet også skal foreslås innlemmet i det igangsatte helsesamarbeidet på 
Nordkalotten. Nordbotten lens landsting er kommet langt på dette feltet, og har i flere år 
samarbeidet med Institute of Health Care Improvement i Boston.  
 
På nasjonalt plan vil Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten være en viktig kontakt- og 
samarbeidspartner, både i kraft av sin kunnskapsoppsummerende funksjon og som sekretariat 
for den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Det kan videre bli aktuelt å samarbeide med 
Kunnskapssenteret om implementering av faglige retningslinjer. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 23. februar 2011 side 28



Siden den kvalitetsstrategien som er utviklet i dette dokumentet for en stor del bygger på 
tilsvarende strategi i Helse Vest, finner vi denne helseregionen som en fortsatt prioritert 
samarbeidspartner i dokumentasjons- og kvalitetsarbeidet.  
 
Organisering av kvalitetsarbeidet 
Det er en utfordring ved nye initiativ og satsinger at de gjør krav på ledelsens 
oppmerksomhet, medarbeidernes tid og ofte leder til at nye arbeidsgrupper og arenaer 
etableres. Risikoen ved utskilling og separat organisering av stadig nye oppgaver er både 
overbelastning og fragmentering. Det gjelder derfor både for satsingen på kvalitet og 
samhandling at oppgavene må ivaretas og organiseres som en integrert del av de 
rutinemessige arbeidsprosesser og ikke som sideaktiviteter. Dette bør være hovedprinsippet: 
kvalitetsarbeidet inngår som en del av ledelsesansvaret på alle nivåer, og skal ivaretas i alt 
pasientrettet arbeid i klinikkene.  
 
Likevel vil det oftest være nødvendig å tilføre slike større satsingsområder ressurser i form av 
pådrivere og infrastruktur. Det trengs derfor stabspersoner som har arbeidet med kvalitet som 
en dedikert oppgave, og det kan være hensiktsmessig å etablere nettverksgrupper for dette 
formål, både innen og mellom helseforetak.  
 
Helse Nord RHF vil legge til rette for at det eksisterende kvalitetsnettverket styrkes og 
aktiveres som arena for samarbeid. Dette nettverket skal bidra til å styrke det 
foretaksovergripende arbeidet med kvalitet, og sørge for læring, kompetanseoverføring og 
erfaringsutveksling mellom foretakene. Kvalitetsnettverket forutsettes å ivareta en initiativ- 
og pådriverrolle i kvalitetsarbeidet, og å komme med innspill og tilbakemeldinger i linjen der 
dette er hensiktsmessig eller nødvendig.  
 
Helseforetakene forutsettes å organisere kvalitetsarbeidet på måter som er tilpasset foretakets 
størrelse og indre organisering. Der det er etablert velfungerende arenaer for kvalitetsarbeid 
bør disse videreføres og videreutvikles.  
 
Styrenes rolle i kvalitetsarbeidet 
De siste to års økonomiske resultat gir nye muligheter. For å verne om den nyvunnede 
handlefriheten, vil det fortsatt være en viktig oppgave for styrene å overvåke kostnader og 
ressursbruk, men minst like viktig å rette oppmerksomheten mot tilgjengelighet og kvalitet på 
det tilbudet som gis pasientene. Flere av styrene har allerede justert sitt sakskart i denne 
retning. Likevel bør det legges til rette for at styrene i enda større grad blir eksponert for saker 
og rapporter som gjør det mulig å styre, overvåke og evaluere pasienttilbudets innhold og 
kvalitet. For å følge opp denne saken forutsettes det at helseforetakene innen utgangen av 2. 
tertial legger fram en strategi- og handlingsplan for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i 
foretaket. Det inviteres også til å legge fram enkeltsaker som viser progresjon i arbeidet, 
gjennomføring av tiltak eller dokumentasjon av resultater.  
 
Helse Nord RHF vurderer det derfor som viktig at styrenes gis en tilpasset og relevant 
opplæring i kvalitetsarbeid, både gjennom innretning og form på de saker som fremmes, og 
gjennom å arrangere eller åpne for deltagelse på seminarer og konferanser der kvalitet er 
hovedtema. Like viktig er det at styrene får seg forelagt strukturerte rapporter som på en 
forståelig måte gjør det mulig å følge opp innholdssiden like godt som økonomisiden.  
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av  
    store byggeprosjekter i Helse Nord 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 06  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 17-2011 Økonomirapport nr. 1-2011 
    Sakspapirene ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/69/110    Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 18-2011 Justering av økonomiske rammer  

budsjett 2011 – nr. 1 
 
 
Formål/sammendrag 
Tydelige og presise rammebetingelser er en forutsetning for god økonomistyring. Det er 
behov for å justere rammene til helseforetakene på bakgrunn av: 
• Fordeling av midler til forskning (USAM = universitetssamarbeidet) 
• Fordeling av midler til gjennomføring av kvalitetstiltak 
• Fordeling av midler til gjennomføring av samhandlingstiltak med kommunesektoren 
• Tildeling av midler fra Helse Nord RHF 
 
Styret i Helse Nord RHF skal spesielt ta stilling til: 
• Overføring av oppgaver mellom Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF (UNN)  
• Forslag om å omdisponere deler av budsjettet til kvalitetstiltak 

 
Fordeling av midler til forskning 
Styret har bevilget 100,7 mill kroner til forskning i budsjett 2011. I tillegg vedtok styret å 
”overføre” ubrukte forskningsmidler på til sammen 12 mill kroner som kan disponeres over 
tre år, jf. styresak 121-2010 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 3. Det 
innebærer at det kan fordeles til sammen 104,7 mill kroner til forskning i 2011. 
 
På grunn av habilitetsutfordringer i USAM er selve tildelingen av forskningsmidler lagt til et 
nytt mindre samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø (UiT), kalt 
Tildelingsutvalget. Forskningsmidlene for 2011 fra Helse Nord RHF ble tildelt i møte 
13.desember 2010 i det nye Tildelingsutvalget.  
 
Budsjettet som ble lagt fram til Tildelingsutvalget var på 100 mill kroner, hvorav 29 mill 
kroner var bundet opp til tidligere utlyste store satsinger, direktefinansiering av infrastruktur 
for forskning i helseforetakene m.m. Det var 71 mill kroner til rådighet til de utlyste 
programmene, som Tildelingsutvalget fordelte. Av dette var ca 45 mill kroner bundet til 
tidligere innvilgede flerårige prosjekter. Tildelingsutvalget skulle tildele de resterende 26 mill 
kroner til nye prosjekter i programmene.  
 
Det er tildelt midler til somatikk inkludert aldersforskning og rehabilitering, til 
helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin, samt psykiatri og rus. Inkludert tidligere 
tildelte midler gis det midler til alle vedtatte satsinger, jf. Helse Nords forskningsstrategi, 
inkludert forskning i alle helseforetak, samisk forskning, helsefaglig forskning, 
samhandlingsforskning og et økende antall post.doc.-stipend. 
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Oversikt pr. helseforetak 
Endelig fordeling pr. helseforetak/enhet - for 2011. Dato 01022011

UNN 62 242 000

NLSH 6 757 000

Helse Finnmark 1 076 000

Helgelandssykehuset 1 524 000

UiT 21 018 000

RHF - midler som ligger på RHF-nivå pr 7 383 000  

SUM TOTALT ALLE HF OG TILTAK 100 000 000

SUM med oppdragsforskning RHF 4 700 000

Totalsum til forskning i HN 2011 104 700 000  
 
Det er gitt midler til 42 nye prosjekter, og fire nye startstipend. Prosjektene er gått til alle 
helseforetak samt Universitetet i Tromsø som oversikten viser.  
 
Foretak/institusjon Antall 
UNN 29 
UiT 8 
NLSH 2 
Helse Finnmark 1 
Helgelandssykehuset  1 
Sykehusapotek Nord 1 
SUM  42 
 
Fullstendig prosjektoversikt og oversikt alle forskningstiltak finansiert av de 100 mill kroner 
finnes på http://www.helse-nord.no/forskning-og-utvikling/forskningsmidler-for-2011-tildelt-
article80681-773.html 
 
Gjennomføring av til kvalitetsforbedring i Helse Nord 
I styresak 121-2010 Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 – nr. 3, som oppfølging 
av styrets vedtak i styresak 95-2010 vedrørende tiltak for økt kvalitet i pasientbehandlingen, 
ble det foretatt en foreløpig tildeling av midler til gjennomføring av kvalitetstiltak. Siden 
nesten ingen av tiltakene ble gjennomført i 2010, fordeles bevilgningen nå i 2011. 
 
I brev fra adm. direktør til helseforetakene, den 2. desember 2010 er det i avsnitt om ”videre 
oppfølging” gitt nærmere og konkret informasjon om hvordan tiltakene som det er gitt 
forhåndstilsagn skal beskrives (formål, forventet resultat, gjennomføringsplan med 
tidsangivelse, kostnader og finansiering). Det er videre informert om mulighet for ny søknad i 
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2011. Det er også kommet inn nye søknader. Helseforetakene er kommet med utfyllende 
beskrivelsene av tiltak som det er gitt forhåndstilsagn til.  
 
Det fordeles ytterligere 12 mill kroner i denne saken til følgende tiltak: 
 
Sykehusapotek Nord HF  0,8 mill til nettbasert kurs i legemiddelhåndtering 
Nordlandssykehuset HF  1,0 mill til bedre rapportering diagnostisk klinikk 
Helgelandssykehuset HF  3,2 mill til tverrfaglig samarbeid ortopedi 
Helse Nord RHF 7,0 mill til gjennomgang av pasientjournaler ved bruk av 

Global Trigger Tool (GTT) 
 
Gjennomgang av pasientjournaler ved bruk av Global Trigger Tool (GTT) 
I tråd med anbefalingene i pasientsikkerhetskampanjen skal samtlige foretak i Helse Nord ta i 
bruk Global Trigger Tool (GTT) som verktøy for å identifisere og analysere (måle) forekomst 
av skader i helsetjenesten, basert på gjennomgang av pasientjournaler. Dette er en retrospektiv 
metode, der et tilfeldig utvalg av pasientjournaler gjennomgås og sorteres på grunnlag av 53 
forhåndsdefinerte triggere (standardiserte kriterier) som hver for seg eller i kombinasjon er 
assosiert med pasientskade. Dette kan gjøres manuelt eller automatisk med støtte av 
programvare som plukker ut journaler med mulige hendelser med uheldige utfall for 
pasienter. Deretter valideres disse empirisk gjennom mer detaljert gjennomgang 
av journalene. Ved hjelp av dette verktøyet kan sykehusene måle forekomsten av 
pasientskader over tid for ulike pasientgrupper og intervensjoner, og dermed anvende denne 
dokumentasjonen som ledd i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Som ledd i 
pasientsikkerhetskampanjen forutsettes samtlige helseforetak i landet å anvende GTT som 
analyseverktøy for journalgjennomganger i løpet av inneværende år.  
 
I denne saken anbefales å bruke 7 mill kroner til utvikling av automatisk overvåking av 
journalene ved Nordlandssykehuset HF (NLSH) i 2011. I 2012 skal dette systemet rulles ut i 
hele Helse Nord. 
 
Alle søknadene er vurdert på nytt. Samlet vurderes de planlagte tiltakene å gi en god 
oppfølging av styrets formål med midlene. Totalt tildeles 40,9 mill kroner til gjennomføring 
av kvalitetstiltak. Av dette ble 3 mill kroner fordelt til Nordlandssykehuset HF i 2010, og 16,4 
mill kroner er investeringer. Det bevilges dermed 21,5 mill kroner over driftsbudsjettet for 
2011.  
 

Herav Herav fordelt NY tildeling 
investering i fjor prosjektmidler

UNN 12 5,4 6,6
NLSH 7 3 4
Apotek Nord 3,2 2 1,2
Helgeland 5,8 5,8
Finnmark 2,5 2,5
RHF 10,4 9 1,4

Sum 40,9 16,4 3 21,5  
 
I vedlegg nr 3 er det en detaljert oversikt over prosjektene. 
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Fordeling av midler til gjennomføring av samhandlingstiltak med kommunesektoren og 
folkehelsearbeid 
I budsjett 2011 var det satt av 6 mill kroner til samhandlingstiltak med kommunene og 1,5 
mill kroner til folkehelsearbeid. 
 
Helse Nord RHF vil i 2011 videreføre det pågående arbeidet innen samhandlingsfeltet, og i 
samarbeid med helseforetakene og kommunene sette i gang forberedende arbeid i tilknytning 
til iverksetting av samhandlingsreformen fra og med 1. januar 2012.  Folkehelsesatsingen i 
samarbeid med fylkeskommunene videreføres, med særlig fokus på arbeidet med å utvikle et 
helseatlas for Nord-Norge og forberedelse av et overgripende prosjekt om diabetes og 
overvekt. Det gis også støtte til sluttføring av diabetesprosjekter i Meløy og Fauske, og til 
oppstarting av et tilsvarende prosjekt i Nordkapp kommune.  
 
Arbeidet i samhandlingsutvalget med primærleger videreføres som før, og i samarbeid med 
KS-Nord-Norge etableres flere prosjekter som forberedelse til samhandlingsreformen.  
• Det viktigste prosjektet i denne sammenheng dreier seg om å lage en strategisk 

kompetanseplan for kompetanse- og personellbehov i kommunene for å kunne ivareta de 
nye oppgaver som foreslås overført gjennom samhandlingsreformen. 

• I forlengelsen av SKDE’s analyse av sykehusforbruket i vertskommunene vil dette følges 
opp med en samling, der vertskommunene i nord inviteres til å drøfte utvikling av 
intermediærtilbud.  

• Helse Nord RHF vil i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
(NST), helseforetakene og kommunene intensivere arbeidet med å nytte kommunenes 
pleie- og omsorgssektor til helsenettet og å implementere prioriterte meldingstjenester for 
kommunikasjon mellom nivåene. 

• I samarbeid med helseforetakene må vi dessuten trekke kommunene og fastlegene 
nærmere inn i arbeidet med å utvikle pasientforløp. Helse Nord RHF vil derfor støtte opp 
om det regionale nettverket som er etablert for samarbeid og erfaringsutveksling innen 
dette feltet.     

 
Innretning og prioritering av oppgaver og ressurser innen dette feltet må for øvrig tilpasses de 
vedtak som gjøres av Stortinget i aktuelle lov- og plansaker om samhandlingsreformen.  
 
Fordeling av bevilgning 
Det er inngått avtale med Salangen kommune om å bidra med 6 mill kroner til omstilling av 
Salangen rehabilitering, slik at den kan bli et viktig virkemiddel i samhandlingsreformen. 
 
Aktivitetsskolen i Finnmark tildeles 500 000 kroner. 
 
Prosjekt diabetessykepleiere i regi av Nordlandssykehuset HF: kr. 300 000,-. Prosjektet 
omhandler også samarbeid med Nordkapp kommune. 
 
Rest midler kr. 700 000 fordeles senere. 
  
Forslag til endringer i rammer 
Etter at det er fordelt ressurser til gjennomføring av kvalitetstiltak, står det igjen 13,5 mill 
kroner i driftsbudsjettet. Det foreslås nå å omdisponere disse midlene til tiltak som kan bidra 
til bedre samhandling med primærhelsetjenesten, samhandlingsmidler og til å gjennomføre 
tiltak som kan forbedre driften i foretaksgruppen. 
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Orientering om vedtak fattet av RHF-administrasjonen 
Curveløsning 
Det er bevilget kr. 800 000 til UNN for å gjennomføre forprosjekt for vurdering av 
elektronisk curveløsning for Helse Nord: kr. 100 000 ble bevilget i 2010, mens resten på kr. 
700 000 bevilges nå. 
 
Regionalt Brukerutvalg 
Brukerutvalgets budsjett foreslås økt med kr. 1 000 000,-. Bevilgningen finansieres ved 
omdisponeringer i RHF-budsjettet. 
 
Medisinskteknisk utstyr 
Investeringsrammene til medisinsk-teknisk utstyr vil bli vurdert justert, når regnskapet for 
2010 behandles. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 
 
2. Brukerutvalgets budsjett økes med kr. 1 000 000,-. 

 
3. Udisponerte kvalitetsmidler på 13,5 mill kroner omdisponeres og benyttes til å 

gjennomføre samhandlingstiltak og tiltak som kan forbedre driften i foretaksgruppen.  
 
 
Bodø, den 11. februar 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Drifts- og investeringsrammer samt oversikt over tildeling  
   kvalitetstiltak – oppdatert  
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Vedlegg 1 
 
Rammer 2011

Tall i 1000 kroner

Basisramme RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
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
Forskning basisramme -33 000 30 000 3 000 0
Kvalitetstiltak prosjektmidler -18 900 2 500 6 600 4 000 5 800 0
Curve løsning -700 700 0
Endret ansvar kvalitetsregistre -1 528 1 528 0
Samhandlingsmidler -800 500 300 0

0
Justert basisramme 2011 950 066 184 000 1 274 656 4 048 203 2 451 732 1 011 600 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 23 501      1 076       32 242    3 757       1 524       62 100       
SUM 23 801      -               1 076       75 948    4 950       1 524       107 300     

TOTAL SUM 1 112 369 184 000 1 281 798 4 134 002 2 474 954 1 008 158 10 195 281  
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Vedlegg 2 
 
Oppdatert investeringsoversikt 
 

Vedtatt budsjett Konsolidert Justert
nov.10 feb.11 23 feb.

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

UNN  HF
Utvikling Psykiatribehandling 20 000 20 000 20 000
A fløy 30 000 30 000
Pasienthotell 10 000 10 000
Kvalitetstiltak 5 400
Biobank 17 000 17 000 17 000
Økt MTU med mer 43 000 43 000 43 000
HF styrets disposisjon 100 000 100 000 100 000
Sum UNN 180 000 220 000 225 400

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

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

Sykehusapotek 1 000 1 000 3 000
HN IKT 26 000 26 000 26 000
Prosjekter RHF 26 300 26 300 35 300
Kvalitetstiltak RHF styrets disp 10 000 10 000 0
RHF Felles regionale IKT prosjekt 123 000 123 000 123 000
RHF styrets disp 13 700 13 700 7 300
Sum sykehusapotek og Helse Nord 200 000 200 000 194 600

TOTAL INVESTERINGSRAMME 813 600 853 600 853 600  
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Vedlegg 3  
Forskningsmidler 
UNN
Miljøstøtte/toppsatsing 6 476 000
Kombinertstillinger (MH-stipender) 1 357 000
SFP 25 999 000
PFP , inkl. rus 5 756 000
HST 14 229 000
Forskningsleder telemedisin 1 000 000
stillinger tidligere LIP 1 125 000
stillinger tidligere i KIP  650 000
Klinisk forskningssenter 4 500 000
infrastrukturforpliktelser 1 150 000
sum UNN 62 242 000

NLSH
SFP 4 387 000
PFP, inkl. rus 929 000
startstipend 431 000
stilling tidligere LIP 225 000
stilling tidligere i KIP 225 000
Somatisk forskningssenter 560 000
Sum NLSH 6 757 000

Helse Finnmark
SFP 661 000
PFP 259 000
startstipend 156 000
Sum Helse Finnmark 1 076 000

Helgelandssykehuset
SFP 701 000
PFP 823 000
Sum Helgelandssykehuset 1 524 000

UiT
SFP 9 848 000
PFP 3 095 000
HST 1755000
miljøstøtte 3 820 000
felles satsinger med Helse Nord 2 500 000
sum UiT 21 018 000

RHF - midler som ligger på RHF-nivå pr dato
drift USAM m.m. 1 000 000
infrastrukturmidler 1 350 000
til klagesaker, ev, infrastruktur, annet 1300000
dekningsbidrag UiT 1 500 000
SAMINOR 1 850 000
restbeløp pga endringer psykiatri/rus 140 000
restbeløp pga endring somatikk 243 000
sum RHF 7 383 000,00

SUM TOTALT ALLE HF OG TILTAK 100 000 000

SUM med oppdragsforskning
Til oppdragsforskning, ADs budsjett i R 2 700 000
Ytterligere styrking, Ads budsjett i RHF 2 000 000
Totalsum til forskning i HN 2011 104 700 000  
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Vedlegg 4  
 
Kvalitetsmidler til kvalitetstiltak 2010-2011 
 
Referanse:  
Styresak 95-2010 - vedtak i punkt 3, om bevilgning av 30 mill kroner til tiltak for å bedre 
kvaliteten i pasientbehandling og styrke pasientsikkerheten i HN. Adm. direktør forvalter 
midlene og rapporterer tiltak til styre om bruken innen 14. Desember 2010. 
 
Styresak 121-2010 – oppfølging av styrets vedtak i styresak 95-2010. 
 
Brev 2.12.10 fra AD til HF i HN om forslag til fordeling av midlene (forhåndstilsagn), videre 
oppfølging, og ny søknad om midler til formålet som ikke er disponert (ca 10 mill i 2011).  
 
Oppsummering: 
Matrisen gir oversikt over alle godkjente kvalitetstiltak 2010-2011 per HF og RHF, sammen 
med kort beskrivelse, beløp, dato/år for søknad, godkjenning og gjennomføring samt 
kommentar.  
 
Under oppsummering gis det total oversikt for HN over midler medgått i 2010, midler 
disponert i 2011 (forhåndstilsagn), bevilgning nye søknader, samlet tilskudd 2011, og samlet 
tilskudd 2010 og 2011. 
  
Midler medgått i 2010: 
 
5 mill kroner, herunder NLSH 3 mill kroner, og RHF 2 mill kroner.  
 
Midler disponert i 2011 (forhåndstilsagn): 
 
23.9 mill kroner, herunder UNN 12 mill kroner, NLSH 3 mill kroner, Sykehusapotek Nord 
2.4 mill kroner, Helgelandssykehus 2.6 mill kroner, Helse Finmark 2.5 mill kroner, HN RHF 
1.4 mill kroner. 
 
Bevilgning nye søknader: 
 
5 mill kroner, herunder NLSH 1 mill kroner, Sykehusapotek Nord 0.8 mill kroner, 
Helgelandssykehuset 3.2 mill kroner. 
 
Samlet tilskudd 2011 
 
28.9 mill kroner.  
 
Samlet tilskudd 2010 og 2011  
 
33. 9 mill kroner. 
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UNN tiltak 
 

Beløp 
mill. kr 

Søknad 
2010/11 

God-
kjent 
 

Gjennom
føring 
2010/11 

Kommentar 

1. Felles kvalitetsprosjekt.  
Inneholder flere delprosjekter 
(rutiner, opplæring, elektronisk 
pasientjournal, epikriser, 
pasienterfaringer, 
dokumentasjon).       
 

 
5.3 

 
2010 

 
2010 

 
2011/12 

Kortere ventetid, forbedring av rutiner rundt utskrivning og oppfølging av 
pasienter, kvalitetssikring av pasientens opplysninger, reel 
brukermedvirkning, øke fagkompetanse gjennom brukerkurs og 
sertifiseringer (pasientsikkerhet). Se vedlegg 1 for mer informasjon. 
 
Det er kommet inn nærmere beskrivelse av gjennomføringsplan med 
tidsangivelse, samt utfyllende beskrivelser av prosjektets formål. Av 
denne fremgår ny kostnadsrammen på 5.3 mill. 

2. Innkjøp av utstyr 
(diagnostikk for kreftpasienter 
og prøver på medisinsk 
genetikk). 

 
5.42 

 
2010 

 
2010 

 
2010/11 

Sikrere og raskere utredning for pasienter med lungekreft. 
Redusert svartid på biopsier. Eksakt diagnostikk av leukemier og 
lymfomer. 
Se vedlegg 2 for mer informasjon. 
  
Innkjøpsprosessen er iverksatt for de aller fleste instrument og utstyr, 
kostnadsrammen 5.42 mill. Oppstart når instrumenter er klare vår og høst 
2011. 

3. Klinikk tiltak 
(ventetider allmennpsykiatrisk, 
”safe surgery”, fagprosedyrer og 
rutiner, samhandling). 

 
4.6 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Kvalitetsstyrt og kortere venteliste, bedre fagprosedyrer og økt 
kompetanse, pasient medvirkning. Se vedlegg 3 for mer informasjon. 
 
Det er kommet inn ny søknad på klinikk tiltak. Imidlertid er denne helt lik 
eksisterende fra 2010 som er behandlet sammen med øvrige prosjekter. 
Kostnadsrammen er på 4.6 mill. Samme tiltak på hjerte- og lunge klinikk 
finnes i Felles kv.prosjekt i UNN og klinikk tiltak med 0,55 mill 

Samlet kommentar 15.320 
 

   Det gis tiskudd med 12 mill for tiltak nr 1 tom nr 3. Differansen regnes 
dekket med egenandel.  
 
Ny søknad om klinikk tiltak er lik den som er allerede behandlet i 2010, 
og følgelig inngår i tilskudd med 12 mill. kr. 
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Tilskudd totalt 12 mill. kr 
 
Oppfølging: 
Etter behov orientering i oppfølgingsmøter mellom RHF og HF, plikt til å 
melde avvik. 
Rapporteres i tertialrapport. 
Første rapportering i andre tertialrapport. 
Slutt rapport – resultatoppnåelse og bruk av tildelte midler, kan knyttes til 
årlig melding 2011. 
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NLSH tiltak Beløp 

mill. kr 
Søknad 
2010/11 

God-
kjent 
 

Gjennom
føring 
2010/11 

Kommentar 

1. Epikrisetid  
( styrke bruken av 
skrivetjenesten Lenas og 
intensivere internt arbeid) 
 

 
Se  
komment
ar 

 
2010 

 
2010 

 
2010/11 

Få ned epikrisetiden i foretaket 
Det er søkt om tilskudd på 6 mill for 3 aktuelle tiltak, herunder 
epikrisetid, ventelisterydding og bedre rapporter ved diagnostisk klinikk.  

2. Ventelisterydding 
(omfattende) 

 
Se  
komment
ar 

 
2010 

 
2010 

 
2010/11 

Opprydding i f. m. overgang til ventetider rapporter med NPR- melding. 
Inngår i søknad om 6 mill kroner.   

3. Bedre rapporter ved 
diagnostisk klinikk 
(utarbeidelse av 
spesialtilpassede el rapporter for 
virksomhet ved diagnostisk 
klinikk). 

 
Se  
komment
ar 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Økt kvalitet på tjenestetilbudet, mer dynamisk økonomistyring, forbedret 
smitteovervåkning. Se vedlegg for mer informasjon. 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 6 mill.  
Inngår i søknad om tilskudd på 6 mill kroner, dog spesifisert på 0,55 mill 
kroner.  
 

4. Implementering av 
kunnskapsbasert praksis. 
(videreutdanning i KSP) 

 
1.0 
 2011 
 
0.3  
2012 

 
2010 

 
2011 

 
2011/12 

Knyttet til nasjonale, regionale og lokale kvalitetsstrategier. Kontinuerlig 
forbedring av helsetjenestene, gode faglige retningslinjer. Se vedlegg om 
prosjektbeskrivelsen for mer info. 
 
 
 

Samlet kommentar 7.0 
 
0.3  
2012 

   Det gis tiskudd med 6 mill kroner. for tiltak nr 1 tom nr 3, godkjent i 
2010. 
 
Det gis tilskudd med 1 mill. kr. for tiltak nr 4, godkjent i 2011. 
 
Tilskudd totalt 7 mill. kr.  
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Oppfølging: 
Etter behov orientering i oppfølgingsmøter mellom RHF og HF, plikt til å 
melde avvik. 
Rapporteres i tertialrapport. 
Første rapportering i andre tertialrapport. 
Slutt rapport – resultatoppnåelse og bruk av tildelte midler, kan knyttes til 
årlig melding 2011. 
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Sykehusapotek Nord tiltak Beløp 
mill. kr 

Søknad 
2010/11 

God-
kjent 
 

Gjennom
føring 
2010/11 

Kommentar 

1. Anskaffelse og 
implementering av 
rekvireringssystemet for 
cytostatika til sykehus i Helse 
Nord. 
  

 
2.4 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

IT-programvære for å kvalitetssikre dosering, rekvirering, produksjon, 
administrasjon og dokumentasjon av kreftbehandling. Se vedlegg med 
beskrivelsen av tiltak for mer informasjon.  
 
 
 

2. Utvikling av nettbaserte kurs i 
legemiddelhåndtering. 
(Kurs i legemiddelhåndtering 
for sykepleiere, hjelpepleiere/ 
omsorgsarbeidere/ 
helsefagarbeidere). 

 
0.8 

 
2011 

 
2011 

 
2011 

Kvalitetssikre opplæringen i legemiddelhåndtering til ansatte i HN, 
styrke pasientsikkerhet og legemiddelbehandling. Se vedlegg for mer 
informasjon. 
 

Samlet kommentar 3.2    Det gis tiskudd med 2.4 mill kroner for tiltak nr 1, godkjent i 2010. 
 
Det gis tilskudd med 0.8 mill kroner for tiltak nr 2, godkjent i 2011. 
 
Tilskudd totalt 3.2 mill.  
 
Oppfølging: 
Etter behov orientering i oppfølgingsmøter mellom RHF og HF, plikt 
til å melde avvik  
Rapporteres i tertialrapport. 
Første rapportering i andre tertialrapport. 
Slutt rapport – resultatoppnåelse og bruk av tildelte midler, kan knyttes 
til årlig melding 2011. 
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Helgelandssykehuset tiltak Beløp 

mill. kr 
Søknad 
2010/11 

God-
kjent 
 

Gjenno
mføring 
2010/1
1 

Kommentar 
 

1. Hvordan sikre oppmøte av pasienter 
til avtalt time. 
(forbedre informasjon, prioritering og 
resursutnyttelse, og elektronisk løsning 
for å understøtte prosjekt) 

 
0.9 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Redusere ventelistene. Se vedlegg for mer informasjon. 
 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 2.8 mill.  
 
 

2. Pasientreiser 
(kartlegging og forslag til tiltakk i f. m. 
”bomturer”) 

 
0.6 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Redusere unødvendig resursbruk, øke kvalitet til pasienter. Se 
vedlegg. 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 2.8 mill.  
 

3. Epikrisetid =100 % 
(innføring av 
kvalitetsforbedringsprosess etter 
PDCA- hjulet (plan, do, check, act 
metoden)  

 
0.45 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Redusert tidsforbruk behandling, økt produksjon. Se vedlegg. 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 2.8 mill.  
 
 

4. Pilot prosjekt innenfor 4 
pasientforløp. 
(forbedringsfokus på pasienten) 

 
0.3 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Kvalitet, omsorg og respekt. Se vedlegg. 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 2.8 mill.  

5. Nevrologisk poliklinikk 
(innleie av nevrolog for å redusere 
ventelister og fristbrudd) 

 
0.3 

 
2010 

 
2010 
 

 
2011 

Redusere ventelistene og hindre fristbrudd. Se vedlegg. 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 2.8 mill.  
 

6. Ekko- rom 
(ombygging av journalarkiv til to nye 
ekko- rom, øke kvalitet, kapasitet og 
sikkerhet)  

 
0.3 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Redusere ventelister, økt sikkerhet og kvalitet. Se vedlegg. 
Inngår i samlet søknad om tilskudd på 2.8 mill.  
 

7. Prosjektmidler ortopedi 
(tverrfagligsamarbeid, og økning av 
ortoped ressurser) 

 
3.2 

 
2010 

 
 2011 

 
2011 

Kortere ventetid og avklaring, 40 flere hofteproteser i 2011 
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Samlet kommentar 
 
(avrundet til nærmeste hundre tusen) 

5.9     Det gis tiskudd med 2.6 mill kroner for tiltak nr 1 tom nr 6, 
godkjent i 2010.  Differansen regnes dekket med egenandel. 
Det gis tilskudd med 3.2 mill kroner for tiltak nr 7, godkjent i 
2011. 
 
Tilskudd totalt 5.8 mill kroner.  
 
Oppfølging: 
Etter behov orientering i oppfølgingsmøter mellom RHF og HF, 
plikt til å melde avvik. Rapporteres i tertialrapport. 
Første rapportering i andre tertialrapport. Sluttrapport – 
resultatoppnåelse og bruk av tildelte midler, kan knyttes til årlig 
melding 2011. 
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Helse Finnmark tiltak Beløp 
mill. kr 

Søknad 
2010/11 

God-
kjent 
 

Gjenno
mføring 
2010/1
1 

Kommentar 
 

1. Ventelister ØNH- pasienter 
(innsatsuker, opplæring) 

 
0.5 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Redusert ventetid. Se vedlegg for mer informasjon. 

2. Systemer og rutiner for IKT- ledelse 
(styrke og videreutvikle interne rutiner 
og prosesser) 

 
0.5 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Styrking av rutiner og prosesser. Se vedlegg for mer informasjon.  
 
 

3. Ventelister Øye og Urologi 
(innstasuker) 

 
0.55 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Redusert ventetid. Se vedlegg for mer informasjon. 

4. Transport av psykisk syke, del 1. 
(transport av psykisk syke fra Alta til 
UNN) 

 
0.3 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Bedre pasient tilbud (ventetid under 6 timer fra beslutning til 
tilbud om transport).  
Sist revidert søknad er på 0.3 mill kroner.  

5. Kvalitetssystem, rutiner i DocMap 
(utvikling av gode rutiner av 
kvalitetssystem, prosjektleder og 
DocMap medarbeidere) 

 
0.55 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Kvalitet i fokus. Se vedlegg for mer informasjon. 
 

6. Hospitering ortopedi Kirkenes/ 
Hammerfest 
(felles prosedyrer, hospitering 2 leger 2 
uker fra Hammerfest til Kirkenes) 

 
0.1 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Utarbeidelse av felles prosedyrer ventetid for pasienter til ØNH 
operasjon skal være mindre en 3 måneder. Se vedlegg for mer 
informasjon. 

7. Sammenslåing til en avdeling og 
etablering av slag-/geriatrienhet 
(ombygging av 2 medisinsk avdeling 
Hammerfest til 1 for å legge til rette for 
en 7- dagers slag/geriatri enhet) 

 
2.5 

 
2011 

 
NEI 

 
2011 
 

Kvalitetsheving på tilbudet til slagpasienter. Se vedlegg for mer 
informasjon. 
 
Tiltak vurderes å være en del av vanlige omstillinger, vurderes 
derfor å falle utenfor formål med kvalitetsmidler. 
 

Samlet kommentar 5.0    Det gis tilskudd på 2.5 mill for tiltak fra nr 1 tom nr 6, godkjent i 
2010. 
Tiltak nr 7 med 2.5 mill kroner ikke godkjent. 
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Totalt 2.5 mill kroner. 
 
Oppfølging: 
Etter behov orientering i oppfølgingsmøter mellom RHF og HF, 
plikt til å melde avvik. 
Rapporteres i tertialrapport. 
Første rapportering i andre tertialrapport. 
Slutt rapport – resultatoppnåelse og bruk av tildelte midler, kan 
knyttes til årlig melding 2011. 
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Helse Nord RHF tiltak Beløp 

mill. kr 
Søknad 
2010/11 

Godkje
nt 
 

Gjenno
mføring 
2010/1
1 

Kommentar 
 

1. Prosjekter ”oppfølging av 
arbeidsflyt” og varsling av ”fare for 
fristbrudd”. 
 

 
2 

 
2010 

 
2010 

 
2010 

Bedre oversikt og oppfølging av meldefunksjon, 
epikriseproduksjon - prosessen, ventelister, og oversikt over 
tilfeller med ”nær” avtalt frist uten avtale om behandling. 

2. Forbedre datakvalitet innen psykisk 
helsevern for barn og unge. 
(seminar i Tromsø 5. Januar 2011) 

 
0.15 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Ensartede retningslinjer for ventetidsregistrering inne psykisk 
helsevern. 
 

3. Riktig og redusert bruk av tvang 
(kartleggings- og 
kvalitetskontrollprosjekt) 

 
0.3 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Sikre enhetlig registrering og avdekke forbedringsområder for 
riktigere bruk av tvang i Helse Nord. 

4. Brukerundersøkelse ”Verdibasert 
hverdag” 

 
0.5 
 

 
2010 

 
2010 

 
2011 

Brukermedvirkning i arbeid å definere ”kvalitet” innenfor 
prosjekt Verdibasert hverdag. Tiltak her går kun på 
brukerundersøkelse.  

5. IKT- leder 
(implementering av e-læring og 
informasjonssikkerhet i HN) 

 
0.45 

   Utvikling av en felles løsning for e-læring i region. Se vedlegg 
for mer informasjon. 

Samlet kommentar 3.4     Det gis tiskudd med 3.4 mill kroner for tiltak nr 1 tom nr 5.  
 
Totalt 3.4 mill kroner 
 
Oppfølging: 
Slutt rapport til fagdirektør, samt løpende orientering etter behov, 
plikt til å melde avvik. 
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 31  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 19-2011 Prosjekt desentralisering av kontroller  

– rapport 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/557/023    Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 20-2011 Internrevisjonsrapport 07/2010:  

Internkontroll ved behandling av  
helseopplysninger i Helse Nord,  
oppsummering 

 
 
Formål/sammendrag 
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2010-2011 har internrevisjonen gjennomført 
revisjonsprosjektet Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord. I denne 
saken legges den oppsummerende rapporten fra prosjektet frem for styret. 
 
Formålet med revisjonen var å kartlegge om foretaksgruppen har etablert og vedlikeholdt et 
opplegg for internkontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for at helseopplysninger blir 
behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig 
integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger. 
 
Bakgrunn/fakta 
Revisjonsprosjektet er gjennomført i form av seks delprosjekter, rapportert som følger: 
 
Nordlandssykehuset HF   - Internrevisjonsrapport nr. 01/10, 09.06.2010 
Sykehusapotek Nord HF   - Internrevisjonsrapport nr. 02/10, 17.09.2010 
Helse Nord IKT    - Internrevisjonsrapport nr. 03/10, 01.10.2010 
Helse Finnmark HF    - Internrevisjonsrapport nr. 04/10, 21.10.2010 
Helgelandssykehuset HF    - Internrevisjonsrapport nr. 05/10, 05.11.2010 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Internrevisjonsrapport nr. 06/10, 02.02.2011 
 
Det er utarbeidet en samlerapport ”Internrevisjonsrapport nr. 07/10: Internkontroll ved 
behandling av helseopplysninger i Helse Nord – oppsummering”, se vedlegg. 
 
Basert på de undersøkelser som er foretatt konkluderer Internrevisjonen med at behandlingen 
av helseopplysninger i Helse Nord på flere områder ikke er i samsvar med gjeldende 
regelverk, samt at helseforetakenes opplegg for internkontroll inneholder svakheter som bør 
forbedres. 
 
Internrevisjonen har gitt en rekke anbefalinger til helseforetakene og Helse Nord IKT. 
Anbefalingene omfatter tiltak for å bringe styring, kontroll, dokumentasjon og oppfølging av 
virksomhetenes internkontroll ved behandling av helseopplysninger i samsvar med gjeldende 
regelverk. 
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Vurdering 
Revisjonskomiteen er holdt løpende orientert om status og observasjoner i revisjonsprosjektet 
og har behandlet utkast til oppsummeringsrapport. Revisjonskomiteen understreket da 
viktigheten av at virksomhetene setter inn tilstrekkelig kompetanse og tid til gjennomføring 
av forbedringstiltak. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 07/10: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i 

Helse Nord – oppsummering tas til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at styret før sommeren 2011 får presentert en 
framdriftsplan som viser gjennomførte og planlagte tiltak for forbedring av 
internkontrollen, i samsvar med internrevisjonens anbefalinger. 
 
Tidsperspektivet i framdriftsplanen bør ikke overstige ett år. 
 

3. Styret ber videre om å bli orientert om status i forhold til vedtatt framdriftsplan senest 
innen utgangen av juni 2012. 
 
 

Bodø, den 11. februar 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr. 07/10: Internkontroll ved behandling av 

helseopplysninger i Helse Nord – oppsummering 
 
 Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 

http://www.helse-nord.no/article77047-1079.html  
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/558/013    Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 21-2011 Revisjonskomiteens årsrapport for 2010,  
    vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2010 
 
 
Formål/sammendrag 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF er et underutvalg av styret, som har til formål å styrke 
styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. 
 
Revisjonskomiteen skal blant annet føre tilsyn med at det er etablert risikostyring og 
internkontroll tilpasset risikoen i foretaksgruppen, som bidrar til å sikre  
• målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 
• pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  
• etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav inklusive etiske retningslinjer  
• tilfredsstillende oppfølging av feil og avvik rapportert fra tilsyns- og kontrollmyndigheter. 
 
Videre er revisjonskomiteens oppgaver å se etter at Helse Nord har en uavhengig og effektiv 
intern revisjon, samt å følge opp ekstern revisjons arbeid. 
 
Revisjonskomiteen skal i henhold til sin instruks (pkt. 6, siste ledd) årlig utarbeide en rapport 
om sitt arbeid og legge denne frem for styret i Helse Nord RHF. 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal på vegne av styret overvåke og bidra til forbedringer i 
det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og 
internkontroll. Også internrevisjonen skal utarbeide en årlig rapport om sin virksomhet. 
Denne skal behandles i revisjonskomiteen og legges fram for styret i Helse Nord RHF, jf. pkt. 
5.5 i internrevisjonens instruks. 
 
I denne saken legges revisjonskomiteens årsrapport for 2010 frem for styret, med 
internrevisjonens årsrapport som vedlegg. 
 
Årsrapportenes innhold 
I revisjonskomiteens årsrapport gjøres det bl.a. rede for komiteens møtevirksomhet, 
saker/temaer som er behandlet og komiteens rapportering til styret i løpet av 2010. 
I årsrapporten fra internrevisjonen orienteres det bl.a. om internrevisjonens arbeid, faglige 
oppdatering, kontakter og ressurser i 2010. 
 
Revisjonskomiteens behandling av årsrapportene 
Revisjonskomiteen behandlet sin egen og internrevisjonens årsrapport for 2010 i møte, den 
3. februar 2011, sak 04/11. Komiteen fattet følgende vedtak: 
 
Revisjonskomiteens årsrapport for 2010 legges frem for styret, med internrevisjonens 
årsrapport for 2010 som vedlegg. 
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Vurdering 
Adm. direktør viser til at årsrapportene fra revisjonskomiteen og internrevisjonen er avgitt og 
behandlet i samsvar med gjeldende instrukser.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2010, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 
2010, til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. februar 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg: Revisjonskomiteens årsrapport for 2010 
   Internrevisjonens årsrapport for 2010  
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    Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/558 /013 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg, 75 51 29 02 

Sted/dato: 
Bodø, 24.01.2011 

Revisjonskomiteens årsrapport for 2010 

 
1. Innledning 

 
Ved inngangen til 2010 besto revisjonskomiteen i Helse Nord RHF av følgende medlemmer: 
Inger Lise Strøm (leder), Terje Olsen, Kari Jørgensen og Jens Munch-Ellingsen. Etter 
oppnevning av nytt styre i Helse Nord RHF i foretaksmøte den 25. januar 2010 var det 
nyoppnevning av komitémedlemmer. Styret gjenoppnevnte i sak 25-2010 de samme 
representantene, med Inger Lise Strøm som leder. 
 
25. mai 2010 ble det foretatt nyvalg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF, og 
Jens Munch-Ellingsen gikk ut av styret. Kari Baadstrand Sandnes ble 22. juni, i sak 76-2010, 
valgt til nytt medlem av revisjonskomiteen. 
 
Komiteens sammensetning er etter dette: 

 
- Inger Lise Strøm (leder) 
- Terje Olsen 
- Kari Jørgensen 
- Kari Baadstrand Sandnes 

 
2. Formål 

 
Formålet med komiteens arbeid fremgår av pkt 1 i Instruks for revisjonskomiteen i Helse 
Nord RHF:  
 

Revisjonskomiteen er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål å 
styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. 
 

3. Revisjonskomiteens møter  
 
Det er avviklet sju møter i 2010. Fem av disse var telefonmøter, mens to ble holdt i 
tilknytning til styremøter i Helse Nord RHF.  
 
Leder av internrevisjonen i Helse Nord RHF, Tor Solbjørg, er sekretær for komiteen og 
deltok i alle møtene. Internrevisor Hege Knoph Antonsen har deltatt i seks møter.  
 

4. Komiteens arbeid  
 
Revisjonskomiteen har behandlet 36 saker i 2010. Her er en kort oversikt over de vesentligste 
temaene: 
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Vedrørende internrevisjonen i Helse Nord RHF:  
 
- Planlegging av internrevisjonens arbeid  

 
Revisjonskomiteen gjennomgikk og vedtok forslag til plan for internrevisjon 2010-2011 i 
sak 12/10. Planen ble vedtatt av styret i sak 50-2010, utsatt fra sak 41-2010.  
Internrevisjonen har redegjort for arbeidet med prosjektene i årsplanen i pkt 3 i sin 
årsrapport for 2010, som følger revisjonskomiteens årsrapport som vedlegg. 
 
I møtet 2. desember (sak 36/10) vurderte revisjonskomiteen hvilke revisjonsprosjekter 
som burde startes opp snarest, basert på saksnotat og orientering fra internrevisjonen. 
Komiteen besluttet at et prosjekt om medisinsk kodepraksis som ikke sto på intern-
revisjonens plan for 2010/2011, burde prioriteres. Dette på betingelse av at undersøkelsen 
lar seg gjennomføre som et nasjonalt prosjekt, og forutsatt at leder for internrevisjonen 
står inne for det endelige mandatet. 
 

- Oppfølging av internrevisjonens arbeid  
 
Internrevisjonens årsrapport for 2009 ble behandlet av revisjonskomiteen i januar 2010 og 
vedtatt lagt frem for styret.  
 
Orientering fra internrevisjonen er et fast punkt på sakskartet i komiteens møter. Her blir 
det gjort rede for internrevisjonens arbeid og andre forhold som er interessante ut fra 
revisjonskomiteens ansvar og oppgaver.  
 
En oppdatert oversikt over revisjonsrapporter og oppfølgingen av disse legges fram for 
revisjonskomiteen to ganger per år. 
 
Ved utgangen av 2010 har internrevisjonen avgitt fem rapporter for revisjonsprosjekter/ 
delprosjekter fra 2010. Nummereringen av rapportene følger normalt året revisjonen ble 
igangsatt, og internrevisjonen vil i løpet av vinteren avgi ytterligere to rapporter for 2010. 
Revisjonskomiteen er holdt fortløpende orientert om fremdriften i prosjektene, og om 
rapportenes innhold og konklusjoner. For oversikt over revisjonsprosjektene for 2010 
vises til pkt 3 a i internrevisjonens årsrapport for 2010, som følger revisjonskomiteens 
årsrapport som vedlegg.  
 
Det fremgår av internrevisjonens årsrapport pkt 3 b, annet avsnitt, at ett rådgivnings-
prosjekt sto på internrevisjonens årsplan for 2010. Det gjaldt utvikling av kurs- og 
kompetanseopplegg for risikostyring i samarbeid med Helse Vest. Revisjonskomiteen har 
vært holdt løpende orientert om prosjektet, som har vært tid- og ressurskrevende for 
internrevisjonen. 
 

- Internrevisjonens budsjett for 2011 
 
Forslag til budsjett for internrevisjonen skal vedtas av revisjonskomiteen, dette ble gjort i 
komiteens sak 27/10. Administrerende direktør innarbeidet forslaget i RHF-budsjettet for 
2011, som så ble vedtatt av styret. Revisjonskomiteen konstaterer at det gjennom 
budsjettvedtaket er lagt til rette for å videreføre dagens aktivitetsnivå. 
 

- Internrevisjonens framtidige rolle og bemanning 
 
Revisjonskomiteen drøftet i oktober (sak 28/10) internrevisjonens prioriteringer og 
ressurser, med utgangspunkt i notat fra leder av internrevisjonen. Komiteen støttet 
initiativet om å vurdere behovet for endringer i internrevisjonens prioriteringer og  
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ressurser, og ba om at det arbeides videre med dette. Komiteen konkluderte med at saken, 
etter nærmere utredning, skulle legges fram for ny behandling i revisjonskomiteen, og 
deretter eventuelt for styret. 
 
Oppfølgingssak er planlagt behandlet i komiteens første møte i 2011.  
 

Vedrørende revisjonskomiteens eget arbeid: 
 
- Årsrapport og møte-/aktivitetsplan 

 
Revisjonskomiteens årsrapport for 2009, med internrevisjonens årsrapport som vedlegg, 
ble lagt frem for styret 24. februar 2010 (sak 23-2010).  
 
Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2010 ble i samsvar med instruksen lagt 
frem for styret som referatsak i februar 2010, (sak 12-2010). 
 

Annet: 
 
- Vedrørende ekstern revisjons arbeid 

 
Valgt revisor Ernst & Young AS skulle i revisjonskomiteens møte 23.11.2010 orientere 
om sitt arbeid, etter tilsvarende mønster som tidligere år. Pga forfall fra flere komite-
medlemmer måtte møtet avlyses (ble avviklet som telefonmøte 2. desember uten 
deltakelse fra Ernst & Young), og det ble i stedet holdt et uformelt møte mellom 
komiteens leder, leder av internrevisjonen og Kai Astor Frøseth fra Ernst & Young.  
 
Det er avtalt at ekstern revisor deltar i revisjonskomiteens første møte i 2011, den 3. 
februar. Revisjonskomiteen vil i dette møtet drøfte egen rolle og oppgaver med 
utgangspunkt i instruksens krav. 
 

- Valg av internrevisor i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 
 
Selskapsmøtet i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS anmodet i juni de fire 
internrevisjonene om sammen å avklare en løsning hvor man i fellesskap kan ivareta 
internrevisjonsoppdrag for Pasientreiser ANS. Revisjonskomiteen var positiv til at 
intenrevisjonen skulle delta i en slik felles løsning, men til sist fattet selskapsmøtet vedtak 
om at konsernrevisjonen (= internrevisjonen) i Helse Sør-Øst skulle ivareta intern-
revisorfunksjonen. Se også pkt 3 a, siste avsnitt, i internrevisjonens årsrapport for 2010. 
 

5. Rapportering til styret 
 
Som nevnt i pkt 4 ovenfor er både revisjonskomiteens rapport om arbeidet i 2009 og 
revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2010 lagt frem for styret.  
 
Protokollene fra komiteens møter er fortløpende lagt frem for styret som referatsaker. 
 
 
03.02.2011 
 
 
_________________  ________________      ________________     __________________ 

         Inger Lise Strøm                Terje Olsen Kari Jørgensen                Kari B. Sandnes 
                 Leder 
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Tor Solbjørg, 75 51 29 02 

Sted/dato: 
Bodø, 24.01.2011 

Internrevisjonens årsrapport for 2010  
 

1) Innledning 
 
a) Internrevisjonens plass i organisasjonen  

 
Internrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt en 
revisjonskomité med formål å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og 
kontroll i foretaksgruppen, blant annet ved å se til at Helse Nord har en uavhengig og 
effektiv intern revisjon.  
 
Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av 
internrevisjonen.  
 
Administrativt er internrevisjonen underlagt administrerende direktør i Helse Nord RHF. 
 

b) Formål med internrevisjonens arbeid 
 
Formålet fremgår av pkt 1 i internrevisjonens instruks: Internrevisjonen skal på vegne av 
styret i Helse Nord RHF overvåke og bidra til forbedringer i det regionale helseforetakets 
og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. 
 
Oppgaven utdypes i instruksens kap. 3, hvor pkt 3.2 er sentralt: Internrevisjonen skal 
overvåke det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 
risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at risikostyring og 
internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å sikre 

o målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser  
o pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  
o etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav inklusive etiske 

retningslinjer  
o tilfredsstillende oppfølging av feil og avvik rapportert fra tilsyns- og 

kontrollmyndigheter. 
 
Internrevisjonen har også en rådgiverfunksjon, beskrevet i instruksens pkt 3.4: 
Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive 
uttalelser og råd for å bidra til forbedringer og øke verdiskapingen i foretaksgruppen. 
 

2) Personalressurser 
 
Tor Solbjørg har vært leder av internrevisjonen også i 2010. Internrevisor/medarbeider Hege 
Knoph Antonsen ble fra 1. september 2010 nestleder i internrevisjonen og leders 
stedfortreder. Begge har arbeidet 100 % stilling hele året. 
 
Internrevisjonen kan engasjere ekstern bistand. I 2010 er det av ulike årsaker ikke benyttet 
slik bistand, ut over til å fullføre et prosjekt som hovedsakelig ble utført i 2009. 
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Internrevisjonens fremtidige rolle og bemanning ble drøftet av revisjonskomiteen i oktober. 
Komiteen ønsket at saken, etter nærmere utredning, skal legges fram for ny behandling i 
revisjonskomiteen, og deretter eventuelt for styret. Det tas sikte på ny behandling i komiteens 
møte i februar 2011. 

 
3) Internrevisjonens arbeid  

 
Internrevisjonens tre hovedoppgaver er hhv. revisjon i foretaksgruppen, rådgivning i 
foretaksgruppen og sekretærfunksjon for revisjonskomiteen. Arbeidet i 2010 kan 
oppsummeres slik: 

 
a) Revisjon:  

 
Tre revisjonsprosjekter er behandlet i styret i Helse Nord RHF i 2010: 
 
- Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling i foretaksgruppen  

(Rapport 07/2009, styresak 24-2010) 
- Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen 

(Rapport 12/2009, styresak 40-2010) 
- Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen  

(Rapport 15/2009, styresak 75-2010) 
 
(Alle internrevisjonens rapporter legges fortløpende ut på RHF-ets hjemmeside.)  
 
Prosjektet om kvalitetssystem er gjennomført høsten 2009 ved Helse Nord RHF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF.  
Revisjonen knyttet til inventar og utstyr omfattet undersøkelser ved alle de fire 
sykehusforetakene.  
Undersøkelsene relatert til offentlige anskaffelser ble utført i 2008 og 2009 med bistand 
fra Deloitte AS, og omfattet Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, Universitetssykehuset i 
Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.  
 
I 2010 har revisjonsprosjektet Internkontroll ved behandling av helseopplysninger stått 
sentralt. Prosjektet omfatter alle HF-ene i regionen, samt Helse Nord IKT som 
databehandler for foretakene. Ved årets utgang gjenstår avgivelse av én delrapport (UNN 
HF), og internrevisjonen tar sikte på at oppsummeringsrapport legges fram for styret i 
Helse Nord RHF i møtet 23. februar 2011.  

 
Ett revisjonsprosjekt som inngår i styrevedtatt plan for internrevisjon 2010/2011 ble 
påbegynt i januar 2011, det gjelder Kjøp av private tjenester fra avtalespesialister og 
private helseinstitusjoner. 
 
Følgende prosjekter i planen for internrevisjon 2010/2011 er ikke påbegynt, og vil bli 
vurdert videreført i plan for 2011/2012 som kommer til behandling i styret i mars 2011: 
 
- Oppfølging av inntekter/refusjoner 
- ISF-refusjon for visse biologiske legemidler 
- Rettighetsvurdering og registreringsrutiner i BUP  
 
Det bør også nevnes at internrevisjonen ved leder har arbeidet mye med etablering av 
internrevisjon i Pasientreiser ANS, et ansvarlig selskap eiet av de fire RHF-ene. Det var 
lenge aktuelt å etablere en ordning hvor RHF-enes internrevisjoner i fellesskap skulle ha 
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ansvar for arbeidet, men det endte opp med at Helse Sør-Østs internrevisjon 
(konsernrevisjon) ivaretar denne funksjonen. Det er imidlertid lagt opp til et samarbeid 
med de tre andre IR-ene om bl.a. utarbeidelse av revisjonsplaner. 
 

b) Rådgivning: 
 
Internrevisjonen skal gi råd innenfor sitt kompetanseområde. Rådgivningen skjer 
gjennom anbefalinger i revisjonsrapporter, besvaring av fagspørsmål, innlegg/ 
presentasjoner i møter og konferanser og deltakelse i prosjekter/arbeidsgrupper, eller ved 
å gjennomføre konkrete veilednings- og rådgivningsoppdrag.  
 
I revisjonsplanen for 2010/2011 inngår ett rådgivningsprosjekt, deltakelse i et 
samarbeidsprosjekt med Helse Vest om utvikling av kurs- og kompetanseopplegg for 
risikostyring i de to regionene. Arbeidet med utarbeidelse/avvikling av kurs og 
utarbeidelse av informasjonsmateriell, som fortsetter inn i 2011, har vært tidkrevende. Et 
todagskurs for risikokoordinatorer og andre med roller i forhold til risikostyring er 
ferdigstilt (i januar 2011 er kurset avviklet en gang i Helse Vest og en gang i Helse Nord). 
Samtidig arbeides det med et eget, mindre omfattende kursopplegg for foretakenes 
ledergrupper, og man utvikler en informasjonspakke om risikostyring som skal gjøres 
tilgjengelig for alle ansatte på internett. 
 
I desember ble internrevisjonen engasjert i et eget rådgivningsoppdrag som innebærer 
bistand i forbindelse med opprydding i internkontrollsystemet i Helse Nord RHF. 
Arbeidet kom så vidt i gang før årsskiftet.  
 
Det kan også nevnes at internrevisjonen ytte noe bistand til Deloitte AS i forbindelse med 
den eksterne revisjonen av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i 
Nordlandssykehuset HF. 
 

c) Sekretariat for revisjonskomiteen: 
 
Leder av internrevisjonen er sekretær for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF.  
Komiteen avviklet sju møter og behandlet 36 saker i 2010. Leder av internrevisjonen 
deltok i alle møtene, og internrevisor/medarbeider deltok i seks av dem.  
 
Sekretærfunksjonen går bl.a. ut på å sette opp saksliste i samarbeid med komiteens leder, 
forberede sakene og presentere dem i møtene, skrive protokoll, sørge for arkivering og 
håndtere de praktiske sider rundt møteavviklingen. 

 
4) Samarbeid og kontakter  

 
Leder av internrevisjonen møter i utvidet ledergruppe i Helse Nord RHF en gang i måneden, 
for gjensidig utveksling av informasjon med administrasjonen. Leder er også til stede i de 
fleste styremøtene i Helse Nord RHF. 
 
I løpet av 2010 har internrevisjonen deltatt i styremøter i alle fem helseforetak. Formålet med 
deltakelsen var å orientere om, og drøfte, hva som er internrevisjonens oppgaver og hvordan 
disse ivaretas. I tillegg ga vi en kort redegjørelse for arbeidet med risikostyring i 
foretaksgruppen. Internrevisjonen opplevde alle møtene som nyttige og positive. 
 
Kontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer er viktig, og foregår bl.a. slik:  
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a) RHF-internrevisorforum 
 
Det er etablert et eget forum hvor ansatte i internrevisjonen i de fire regionale 
helseforetakene møtes for å utveksle erfaringer og drøfte faglige og praktiske spørsmål. I 
2010 har det bare vært to møter, og ett av disse ble svært amputert på grunn av stengt 
luftrom (askesky). Leder av internrevisjonen deltok på ett av møtene. Det ble også holdt 
et møte hvor bare lederne av de fire internrevisjonsenhetene deltok. 
 
Internrevisorforum arrangerte i juni et seminar for revisjonskomiteer, styremedlemmer og 
administrerende direktører i RHF-ene, på Gardermoen. Tema for seminaret var 
virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring i foretaksgruppene, og leder av 
internrevisjonen i Helse Nord RHF hadde en sentral rolle i planleggingen og 
gjennomføringen av seminaret. Arrangementet hadde god deltakelse, særlig fra Helse 
Sør-Øst og Helse Midt-Norge. Fra Helse Nord deltok ett medlem av revisjonskomiteen, 
Kari Jørgensen.  
 

b) Nettverk for ansatte internrevisjonsledere 
 
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har etablert et eget nettverk for ansatte ledere 
av internrevisjonsenheter. Det er en møteplass hvor lederne utveksler erfaringer og 
synspunkter om strategiske, faglige og administrative temaer. Nettverket holdt fire 
halvdagsmøter i 2010. Blant temaene som ble belyst var bruk av eksterne leverandører av 
internrevisjonstjenester, internrevisjonens rapportering (med innledende presentasjon ved 
leder av internrevisjonen i Helse Nord), og korrupsjon. 
 

c) Revisorforeninger: 
 
Begge de ansatte i internrevisjonen er medlem av Norges Interne Revisorers Forening 
(NIRF). Leder ble i sommer valgt inn i redaksjonskomiteen for NIRFs medlemsblad 
Internrevisoren. Leder er også medlem av Den norske Revisorforening (DnR). Dette gir 
tilgang til relevant faginformasjon, kurs, tidsskrifter og annen faglitteratur mm. 
  

d) Annet: 
 
Internrevisjonen legger vekt på å ha god kontakt med Helse Nords eksterne revisor, 
Riksrevisjonen og ulike tilsynsmyndigheter. Slike kontakter er bl.a. viktig for å oppnå en 
best mulig ressursutnyttelse, bli oppmerksom på risikoområder og unngå overlappende 
revisjons-/kontrollarbeid.  
 
Medarbeider i internrevisjonen representerte i år Helse Nord på det årlige møtet mellom 
Riksrevisjonen og lederne av internrevisjonen i RHF-ene.  
 

5) Faglig oppdatering og utvikling 
 
Det følger av Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF at internrevisjonen skal ha høy 
revisjonsfaglig kompetanse og at lederen skal være oppdatert på beste praksis og ny utvikling 
på det revisjonsfaglige område. 
 
Både leder av internrevisjonen og medarbeideren har i 2010 deltatt på NIRFs årlige 
internrevisjonskonferanse som handlet om Internrevisjon som verdiskaper. Leder har også 
deltatt på Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon. Medarbeideren har deltatt på 
Pasientsikkerhetskonferansen (dagsseminar), og var i tillegg påmeldt til to NIRF-kurs som 
beklageligvis ble avlyst.  
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Utdanning/diplomering av internrevisorer i Norge foregår på Handelshøyskolen BI i Oslo, 
gjennom Master of management-programmet ”Intern revisjon, risikostyring og eierstyring”. 
Høsten 2010 holdt leder av internrevisjonen en forelesning her, om temaet ”Risikostyring i et 
helseforetak”. 
 

6) Budsjett, ressursbruk 
 
Budsjettet for 2010 har gitt internrevisjonen nødvendig rom for at revisjonsarbeidet kan 
planlegges og gjennomføres hensiktsmessig og effektivt ut fra dagens bemanning. Endelig 
årsregnskap foreligger i skrivende stund ikke, men internrevisjonen har drevet innenfor de 
gitte rammer.  
  

7) Avslutning 
 
Kort om de viktigste forholdene knyttet til internrevisjonens arbeid i 2010:  
 
a) Personalressurser 

 
I 2009 var medarbeiderstillingen ubesatt i tre-fire måneder. I 2010 har vi hatt et normalt 
driftsår med to ansatte som har jobbet i henhold til vedtatt revisjonsplan. Dette har gjort 
det mulig å prioritere rådgivning noe sterkere enn tidligere år.  
  
Som det fremgår av pkt 2 foran, har internrevisjonen ikke benyttet bistand fra eksterne 
konsulenter i 2010. Dette har hatt sammenheng med prioriteringene av revisjonsoppdrag, 
kapasitet og kompetanse i egen enhet og usikkerhet knyttet til omfanget av engasjementet 
rundt den eksterne revisjonen av Nordlandssykehuset. Internrevisjonen regner med at det 
i 2011 igjen legges opp til prosjekter hvor det blir behov for ekstra kapasitet og 
spisskompetanse.  
 

b) Forholdet til de reviderte: 
 
Internrevisjonen blir godt mottatt i hele foretaksgruppen, og vi har inntrykk av at det 
oppfattes som positivt at internrevisjonen overvåker internkontrollen i regionen og yter 
faglig bistand. Vår opplevelse er at foretakene og de berørte medarbeiderne gjør sitt beste 
for å legge til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonsprosjektene.  

 
 

 
 
Bodø, 24. januar 2011 
 
 
____________________      
        Tor Solbjørg  
 Leder av internrevisjonen 
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-16/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Lærlinger i Helse Nord – status og fremtidig behov 
4. Båtambulansetjeneste på Helgeland 
5. Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i Helse Nord 
6. Ekstern revisjon av vikarbyråer – oppfølging av revisjonsresultater 
7. Pasientreiser – oppdatert rekvisisjonspraksis innen området direkteoppgjør 
8. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – status  
9. Valg av revisor 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. februar 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-16/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 23. februar 2011 side 66



 

 

  

 
 

Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-16/012 Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Knut Langeland, 75 51 29 60  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/3 Lærlinger i Helse Nord  

– status og fremtidig behov 
 
 
Formål 
I forbindelse med behandlingen av styresak 117-2010 Midlertidig oppdragsdokument 2011 ba 
styret om å få lagt frem et oppsummeringsnotat om status på lærlinger (ambulanse- og 
helsefag) og fremtidig behov.  
 
Denne styresaken fremmes for å gi en oversikt over lærlingesituasjonen i Helse Nord og 
hvordan fremtidige behov tenkes møtt, fortrinnsvis innen ambulanse- og helsefag. 
 
For å kunne gi en best mulig oversikt, er det innhentet informasjon fra helseforetakene, 
opplæringskontor som helseforetakene er tilknyttet til og fylkeskommunene i Nordland, 
Troms og Finnmark. 
 
Det vises også til de to FAFO-rapportene ”Yrkesrettet opplæring i Spekter-området” og 
”Lærlingeordningen i Spekter”. Det vil mer utførlig i en senere styresak som omhandler 
strategisk kompetanseplan bli nøye redegjort for Helse Nords fremtidige kompetansebehov.  
 
Saken bygger på Helse Nord’s verdier Kvalitet, trygghet og respekt på en slik måte:  
 
Kvalitet 
Helse Nord er en stor organisasjon som utfører komplekse oppgaver. Dette krever god 
kompetanse hos hver enkelt medarbeider og i de ulike avdelinger/klinikker. Tilstrekkelig 
antall medarbeidere med rett kompetanse gir god kvalitet. 
 
Trygghet 
At Helse Nord har personell med kompetanse til å levere tjenester med høy kvalitet, gir gode 
forutsetninger for at pasienter, pårørende og ansatte opplever trygghet for god 
pasientbehandling og jobbutførelse. 
 
Respekt 
En god lærlingepraksis med godt faglig tilbud og oppfølging bygger opp om et godt 
omdømme som virker rekrutterende. Gjennom praksisutdanning former helseforetakene sine 
fremtidige ansatte. Dette gjøres blant annet gjennom klare oppgaver, god oppfølging og 
tydelig ledelse. 
 
Bakgrunn/fakta 
Den norske modellen består av to pluss to år – to års skole (VG1 og VG2) og to års læretid. 
Det betyr at 1. året (VG1) er felles, og 2. året (VG2) er spesialisert. Grunntanken i 
utdanningen er at lærlingene skal inn å produsere, samtidig som de er i lære. Det største faget 
heter ”prosjektet fordypning”. Det er skolefag på VG1 og praksisfag på VG2.  
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Etter å ha vært med på ”prosjektet fordypning” på VG2 med én dag i uka ved bedrift, kjenner 
de etter ett år arbeidsplassen. De skal da være godt rustet til å gå ut i produksjon, når de etter 
VG2 går ut i praksis. 
 
Den andre modellen som benyttes er at ansatte med praksis, kvalifiserer seg til fagbrev 
gjennom å ta den teoretiske utdanningen ved siden av jobb. Spesielt innen ambulansefaget er 
dette et reelt alternativ. 
 
Flere aktører er med på å finansiere lærlingeordningen. Den største aktøren er 
fylkeskommunen gjennom tilknyttet opplæringskontor, NAV, Helse Nord RHF gjennom 
styringsmål i Oppdragsdokumentet og helseforetakene selv. I tillegg til de rene økonomiske 
tilskuddene er det forutsatt at utstrakt bruk av lærlinger skal medføre mindre bruk av vikarer. 
 
Det er fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark som er ansvarlig for utdanningen 
på VG1 og VG2, og bedriften som har ansvaret i de to praksisårene. 
 
Alle helseforetakene er medlem av opplæringskontor. Opplæringskontoret fordeler lærlinger 
til helseforetakene og følger opp med jevnlige bedriftsbesøk. Ca 1/3 av fylkeskommunenes 
lærlingetilskudd går til å finansiere opplæringskontorene. 
 
I helseforetakene følges lærlingene opp av ansatte med fag- og veiledningskompetanse.   
 
Status på lærlinger i Helse Nord 
Helseforetakene i Helse Nord har i 2010 tatt inn til sammen 57 nye lærlinger, mot 43 i 2009 
og 54 i 2008. Det har i hovedsak vært tatt inn flere lærlinger innen ambulansefag enn 
helsefag. 
 
Tabellen og den grafiske fremstillingen nedenfor gir en mer detaljert oversikt over antall 
lærlinger som er tatt inn ved foretakene i perioden 2008-2010.  
 

 
Helse Finnmark UNN NLSH Helgelandssykehuset 

Helse 
Nord 

 
Ambulanse Helsefag Ambulanse Helsefag Ambulanse Helsefag Ambulanse Helsefag Totalt 

2008 7 5 14 10 3 5 4 6 54 
2009 5 2 14 1 12 0 4 5 43 
2010 8 4 14 3 10 5 6 7 57 

 
20 11 42 14 25 10 14 18   

 
  31   56   35   32   
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I tillegg til inntak av lærlinger fra VG2 har til sammen 72 ansatte ved helseforetakene 
påbegynt fagbrev innen ambulansefaget, det vil si påbegynt teoretisk undervisning ved siden 
av ordinær jobb. 
 
Pr. februar 2011 er det i de tre nordligste fylker i alt 59 elever på VG2 som har valgt 
ambulansefag og 380 som har valgt helsefag. 
 

  
VG2 
Ambulanse 

VG2 
Helsefag 

Nordland 31 181 
Troms 15 117 
Finnmark 13 82 
Totalt 59 380 
lærlinger på VG2  
i 2010-2011 

  
I 2011planlegger helseforetakene et samlet inntak med 22 innen helsefag og 34-39 innen 
ambulansefag. Dette er omtrent som tidligere år. 
 

 
Finnmark UNN NLSH Helgeland Totalt 

Hvor mange lærlinger planlegges tatt inn fra 
VG2 i 2011? 11 22 14-19 9 56-61 
- Ambulanse 6 14 10-15 4 34-39 
- Helsefag 5 8 4 5 22 
 
I den kommende saken til styret om strategisk kompetanseplan vil man se nøyere på 
fremtidige utfordringer. Statistisk sentralbyrå har gjennom modellen HELSEMOD beregnet 
en fremskrivning av situasjonen for hvordan tilbud og etterspørsel for helse- og 
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sosialpersonell vil utvikle seg frem mot 2030. Gitt samme teknologi og arbeidstidsordninger 
etc. vil man bl. a. få en underdekning nasjonalt på rundt 40 000 helsefagarbeidere. 
 
Helseforetakene i Helse Nord gir tilbakemelding gjennom nylig gjennomført undersøkelse at 
det er en del utfordringer knyttet til lærlingeordningen. De viktigste er: 
• Økonomi 
• Veiledningskapasitet 
• Unge og umodne til å ivareta pasienter 
• Manglende erfaring på det å være arbeidstaker (rett/plikt) 
• Mangler ledige stillinger til de som fullfører 
 
Rapportene som FAFO har utarbeidet for Spekter understreker at det er først og fremst økt 
økonomisk støtte som etterspørres for å øke inntaket av lærlinger. Når det er sagt, bør det i 
tillegg til å kun se på økonomisk tilskudd også regnes på den verdiskapning som lærlingen 
bidrar med. F. eks. ved å erstatte innleie av vikarer.  
 
Oppsummering 
Statistisk sentralbyrå peker gjennom HELSEMOD på store utfordringer knyttet til 
rekruttering av helsepersonell. Helse Nord vil ha et relativt stort rekrutteringsbehov i perioden 
frem mot 2030, som HELSEMOD viser til. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet gir i Oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF følgende 
oppgave:  
Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres et tilstrekkelig antall læreplasser innenfor 
helsefagarbeiderutdanningen og ambulansearbeiderutdanningen. 
 
For å imøtekomme dette behovet er en god strategi et nødvendig verktøy. Som en oppfølging 
til styresak om Strategisk kompetanseplan, vil det være naturlig å komme tilbake til styret for 
å presentere forslag til ny lærlingestrategi i Helse Nord.  
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Ann Elisabeth Rødvei, 75 51 29 32 Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/4 Båtambulansetjeneste på Helgeland 

 
 
Formål  
I denne styresaken gis en orientering om Helgelandsykehuset HF’s avtale med 
Redningsselskapet om levering av båtambulansetjeneste på Helgeland.    
 
Avtalen 
Helgelandssykehuset HF inngikk den 21. desember 2010 avtale med Redningsselskapet om 
leveranse av båtambulansetjeneste i Helgeland. Avtalen er godkjent av styret i 
Helgelandssykehuset HF, og den gjelder fra 1. januar 2012.   
 
Avtalen innebærer at Redningsselskapet skal sette tre nye og spesialbygde ambulansefartøyer 
i tjeneste innenfor tidsrommet januar til mai 2012. Fartøyene skal stasjoneres i henholdsvis 
søndre, midtre og nordre Helgeland. 
 
Høy tjenestekvalitet og sikkerhet for pasienter og mannskap har stått i fokus ved 
anskaffelsesprosessen som nå er sluttet gjennom avtaleinngåelsen. Redningsselskapets ansvar 
vil omfatte den maritime og fartøytekniske siden, og selskapet skal ivareta spesifiserte 
standarder og beredskapskrav i henhold til gjeldende lover, forskrifter og myndighetspålegg. 
Helgelandssykehuset HF skal selv svare for den medisinskfaglige delen av tjeneste.   
 
Avtalen er inngått for ti år, gjeldende fra 1. januar 2012. Det er gitt opsjon på forlengelse av 
avtalen for tre pluss to år.   
 
I tilknytning til avtalen med Redningsselskapet har de berørte kommunene gjort forpliktende 
vedtak om dekning av utgifter til legeskyss og kommunal bruk av ambulansefartøyene. 
Helgelandssykehuset HF samarbeider også med kommunene om tilrettelegging av 
landanlegg. 
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/5 Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av  
    innkjøpssystemet i Helse Nord 

 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nord RHF besluttet høsten 2009 å gjennomgå organiseringen av innkjøpsfunksjonen i 
Helse Nord. Prosjektet Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord ble etablert med 
antagelse om at det fortsatt er et betydelig gevinstpotensial fra innkjøp av varer og tjenester i 
foretaksgruppen. Det ble derfor foreslått å vurdere om innkjøpsfunksjonen er tilpasset de 
oppgavene innkjøp som fagområde har ansvar for i Helse Nord, eller om innkjøpsfunksjonen 
vil være tjent med å tilpasse organiseringen, slik at den i større grad ivaretar disse oppgavene, 
og om funksjonens mandat er i tråd med funksjonens arbeids- og ansvarsområde. 
 
Prosjektgruppen har avlevert sluttrapport og tilleggsutredning som er behandlet i to omganger 
av styringsgruppen, og helseforetakene har avgitt høringsuttalelser som er behandlet i styrene.   
 
Prosjektgruppen anbefaler at innkjøpsfunksjonen i Helse Nord organiseres etter 
innkjøpskategorier (vare/tjenestegrupper) med felles anskaffelser for hele Helse Nord. 
Arbeidet med anskaffelser etter kategorier blir sentralstyrt, der Helse Nord RHF har det 
faglige ansvaret for anskaffelsesprosessene, mens innkjøpsressursene fortsatt eies av 
helseforetakene. Innkjøpsledelse i hvert helseforetak opprettholdes. Det legges også til grunn 
at alle helseforetakene bidrar i henhold til størrelse og kompleksitet, og at det settes av 
fagressurser med brukere fra helseforetakene som - i tillegg til innkjøpsressurser - skal bidra i 
kategoriarbeidet. Det kreves en økning i antall medarbeidere for HF-ene utenom 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, samt medvirkning av spesialkompetanse i det 
regionale helseforetaket for å oppnå gode resultater. Økningen i medarbeidere vil gjennom 
felles anskaffelser organisert etter kategoristyring gi økonomiske gevinster, samt 
kvalitetsheving ved bedre produkt- og tjenestespesifikasjoner i anbudsprosessene, bedre 
avtaler samt at lover og forskrifter forbundet med innkjøp lettere kan kontrolleres og 
overholdes. 
 
Medvirkning 
Det ble oppnevnt en bredt sammensatt prosjektgruppe ledet av direktør for 
forretningsutvikling i Helse Nord RHF med innkjøpskompetanse fra alle helseforetak, 
brukerrepresentanter og representant fra de tillitsvalgte til å gjennomføre vurderingen. 
Styringsgruppen har bestått av HF-direktørene, eierdirektør i Helse Nord RHF (leder) og 
konsernverneombudet.  
 
Mandatet for prosjektet ble drøftet i drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og 
konsernverneombudet, den 26.november 2009. Sluttrapporten og oppfølging fra 
styringsgruppen har vært til behandling i helseforetakene som har avgitt uttalelser om 
anbefalingene. Uttalelsene er behandlet av styrene i helseforetakene.  
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Vurdering 
Adm. direktør slutter seg til anbefalingene om kategoristyring av innkjøp i Helse Nord basert 
på prosjektgruppens rapport, tilleggsutredningene, uttalelsene fra helseforetakene med 
styrebehandling og styringsgruppens tilrådning. Arbeidet med organisering videreføres derfor 
som anbefalt i denne saken.  
 
Gevinstene ved å organisere anskaffelsesprosesser gjennom opprettelse av kategorier og 
tilhørende kategoriteam oppnås gjennom  
• å frigjøre ressurser til å inngå avtaler på områder som ikke tidligere er dekket (der det dels 

gjøres kjøp uten avtale basert på lov og forskrift om offentlige anskaffelser) 
• utnytte stordriftsfordeler bedre 
• øke kompetansen på de ulike anskaffelsesområdene 
• gi muligheter for standardiseringsgevinster i samråd med fagområdene som må samordne 

sine prosedyrer, både i kjernefunksjonene og i støttetjenestene 
• bedre oppfølging av leverandører og bedre support og service fra leverandører 
• økt avtaledekning, avtalelojalitet og en bedre og mer givende og kompetansebyggende 

hverdag for innkjøpsgruppene  
 
Omfanget av gevinstene både for organisering av innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet 
er ikke beregnet fullt ut, men noen eksempler med fellesanskaffelser viser et godt potensial, 
dersom organiseringen gjennomføres fullt ut. Dette gjelder både innkjøpskostnader og interne 
transaksjonskostnader. 
 
I tillegg kommer gevinster ved styrking av forvaltningen av innkjøpssystemet, dersom man 
oppretter en stilling pr. helseforetak til å forvalte systemet sammen med regional 
forvaltningsressurs. Dette er nødvendig både for å møte fremtidig nasjonalt system og for å 
vedlikeholde alle registre (varer, leverandører og rekvirenter i helseforetakene) og overføre all 
informasjon fra inngåtte avtaler og holde dette ved like i innkjøpssystemet i alle helseforetak. 
 
I implementeringen av kategoristyring av innkjøp skal det videre utarbeides et system for 
regelmessig og systematisk dokumentasjon av gevinstrealisering for alle anskaffelser. Det 
skal utarbeides rutiner for oppfølging av avtalelojalitet, og dette skal måles og rapporteres. 
Endelig skal det utarbeides et system for evaluering av kvalitet på anskaffede produkter og 
tjenester. 
 
Prosjektgruppen opprettholdes og får i mandat å opprette nødvendige arbeidsgrupper for å 
gjennomføre rapportens anbefalinger. Dagens styringsgruppe opprettholdes. I tillegg til 
innkjøpsfunksjonen skal fagpersonell fra brukersiden involveres slik at man skaper forståelse 
for innhold omfang og ansvar for de forskjellige deltakerne i kategoristrukturen, kort sagt 
sikre en altomfattende god forankring. 
 
Innkjøpsfunksjonen i helseforetakene styrkes gradvis med fem årsverk pluss fem årsverk til 
HF-enes egen forvaltning av innkjøpssystemet, fordelt i tråd med anbefalingene i rapporten, 
slik at innføringen av kategoristyringen og forvaltning av innkjøpssystemet kan gjennomføres 
etter oppsatt plan. 
 
Det vil bli utarbeidet forpliktende avtaler mellom HF-ene og RHF-et på linje med de som 
regulerer forholdet mellom HINAS og RHF-ene. Det skal benyttes juridisk kompetanse til 
utarbeidelse av avtaledokumentene. Brukermedvirkning skal omtales i avtalene. 
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Det er viktig at helseforetakene får et ”eierforhold” til denne måten å organisere innkjøp på.  
Den foreslåtte organiseringen er i tråd med hva som gjøres i de andre RHF-ene og vil være en 
styrke også i det nasjonale samarbeidet mellom RHF-ene.  
 
Konklusjon 
Konklusjonene i prosjektrapporten og tilleggutredningene viser både muligheter for 
økonomiske gevinster ved organisering av innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet og 
kvalitative forbedringer i innkjøpsarbeidet med gjennomgående kvalitativt bedre produkt- og 
tjenestespesifikasjoner i anbudsprosessene samt bedre avtaler. En slik organisering krever tett 
samhandling mellom aktuelle fagmiljø og innkjøp, og den vil kreve prosesser som det vil 
trengs tid til å få implementert på alle områder. 
 
Adm. direktør slutter seg således til anbefalingene fra styringsgruppen for prosjektet og vil 
sørge for at anbefalingene gjennomføres som foreslått. 
 
Organiseringen iverksettes gradvis, først gjennom pilotprosjekt for kategoristyring, deretter 
tilpasninger basert på erfaring fra pilotprosjektet og gradvis full implementering etter dette. 
Gjennomføringen vil etter planen være gjort i løpet av en toårsperiode. 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 
1. Referat fra styringsgruppemøte Vurdering Innkjøp, mandag 20.desember. 
2. Notat fra prosjektgruppen prosjekt Vurdering Innkjøp som svar på spørsmål til 

prosjektgruppen og helseforetakene i styringsgruppemøtet 16.juni 2010. 
3. Sluttrapport - Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord v 1.0 pr 27042010 
4. Referat fra styringsgruppemøte 16.juni 2010 
5. A-D Høringsuttalelser fra helseforetakene.  
 

Styremøte Helse Nord RHF - 23. februar 2011 side 75



 

  

 
 

Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Kenneth Lauritsen, 75 51 29 26  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/6 Ekstern revisjon av vikarbyråer  

– oppfølging av revisjonsresultater 
 

 
Innledning/bakgrunn 
Helse Vest RHF har på oppdrag fra de andre RHF-ene og HINAS gjennomført en revisjon av 
et utvalg vikarbyrå med nasjonal rammeavtale på levering av helsepersonell. Revisjonen ble 
gjennomført av Deloitte. Rapporten avdekker kritikkverdige forhold hos leverandørene, og et 
sentralt spørsmål er hvordan det arbeides med oppfølgingen av leverandørene. 
 
Historikken er at alle helseregionene tilsluttet seg et prosjekt i regi av HINAS som hadde som 
formål å etablere likelydende nasjonale rammeavtaler med leverandører i vikarmarkedet på tre 
delområder: 
Delområde 1: Innleie av leger/legespesialister 
Delområde 2: Innleie sykepleiere/spesialsykepleiere 
Delområde 3: Innleie av annet helsepersonell 
 
Prosjektet ble gjennomført ved at avtaler ble etablert i juni 2009 for alle delområder. Det ble 
etablert åtte avtaler med leverandører for delområde 1, seks avtaler for delområde 2 og mange 
avtaler for det siste delområdet. 
 
Alle regionene stilte med prosjektdeltakere til prosjektet, og prosjektet hadde en egen 
styringsgruppe som var HR-direktørene i de regionale helseforetakene. 
 
På bakgrunn av oppslag i media ble det sommeren 2010 satt i gang en undersøkelse av innleie 
av vikarer fra seks leverandører, hvorav to av disse kun har avtale med Helse Vest RHF. En 
ville se nærmere på kontraktsoppfølgingen av rammeavtaler for leveranse av 
helsepersonellvikarar til spesialisthelsetjenesten.  
 
Det er utført kontroll på stedet hos seks leverandører av helsepersonellvikarer, hvorav fire 
som har rammeavtale med samtlige fire regionale helseforetak.  
 
Resultat av revisjonen 
Konklusjonen er at revisjonen avdekket feil og mangler på alle tre undersøkte områder: 
1. Kvalitet på innleid personell 
2. Kvalitet på behandling av ordrebekreftelse og fakturering 
3. Øvrige kontraktsfestede forpliktelser 
 
Oppfølging av revisjonen 
På bakgrunn av dette er det satt i gang tiltak hos leverandørene, og fra HINAS og RHF-ene 
mot leverandørene, for å sikre samsvar mellom krav og praksis. 
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I Helse Nord RHF vil det bli gjennomført følgende aktiviteter: 
- Nye krav til leverandørene som kontraktsfestes gjennom tilleggsavtaler 
- Forbedring av rutiner for sommerbestillinger 
- Nasjonal konferanse om vikarbruk 
 
Etter anskaffelsen har prosjektgruppen for anskaffelsen fungert som en forvaltningsgruppe i 
spørsmål relatert til implementering, fortolkning og oppfølging av avtalen. Dette har skjedd 
under ledelse av HINAS.  
 
HINAS har sammen med denne forvaltningsgruppen organisert halvårlige oppfølgingsmøter, 
hvor leverandørene har møtt samlet og i særmøter, dersom en har bedt om det. På disse 
møtene har problemstillinger fra alle parter blitt drøftet og i all hovedsak fått sin løsning. I 
forkant av disse møtene har det vært naturlig å kontakte bestillere ved HF-ene for å få på 
bordet problemstillinger som de møter relatert til både avtalen og leverandørene. Disse 
problemstillingene har vært systematisk tatt opp med leverandørene på disse møtene.  
 
På bakgrunn av problemstillinger som har vært drøftet på disse møtene, har det vært 
gjennomført endringer i avtaleteksten. Noe som er en utfordring med et titalls leverandører og 
fire helseregioner. Men en har likevel fått det til. 
 
Forvaltningsgruppen under ledelse av HINAS har møttes for å drøfte problemstillinger, 
anslagsvis tre til fire ganger i halvåret, utenom oppfølgingsmøtene. 
 
Bestillere ved HF-ene har tidvis eskalert problemstillinger relatert til leverandørene til RHF-
et. RHF-et har da fulgt opp aktuelle leverandører og formidlet vårt syn på problemstillinger 
som leverandørene og HF-ene ikke blir enige om. Samtidig har RHF-et holdt HINAS løpende 
orientert. Større prinsipielle problemstillinger har dukket opp på denne måten og blitt håndtert 
av HINAS/RHF-ene i oppfølgingsmøter. 
 
Det er etablert et eget avviksmeldingssystem, hvor både brukere av avtalen og leverandørene 
kan melde inn avvik til HINAS. Dette er flittig brukt, spesielt av leverandørene, og alle avvik, 
blir systematisk fordelt i regionene og fulgt opp mot den enkelte avdeling på HF – vice versa i 
forhold til leverandørene. 
 
Forvaltningsgruppen har inntil sommeren 2010 hatt ukentlige telefonmøter for å drøfte 
problemstillinger relatert til rammeavtalene og leverandørene. Fra høsten 2010 har frekvensen 
på disse møtene vært hver 14. dag. 
 
Fra RHF-ets side er vurderingen at oppfølgingen av rammeavtalene mot leverandørene må 
primært fortsette å skje nasjonalt under ledelse av HINAS. HINAS støtter seg på 
forvaltningsgruppen i disse spørsmålene. Det er noe oppfølging av leverandørene på RHF-
nivå, men i all hovedsak er det HINAS som har stått for å organisere den systematiske 
oppfølgingen av leverandørene. Noe som er viktig, om en opprettholder målsettingen om at en 
skal ha likelydende nasjonale rammeavtaler. 
 
Vurderingen er videre at oppfølgingen av de funn som er gjort hos leverandørene i 
revisjonsrapporten, er det naturlig at HINAS i hovedsak organiserer. Funn i forhold til punkt 1 
kvalitet på innleid personell er først og fremst relatert til kontroll og kvalitetssjekk av 
kandidatens autorisasjon og kvalifikasjoner, og det enkelte byrås ansvar for å ha gode rutiner 
samt dokumentere dette i henhold til avtaletekstene. På dette området bør det enkelte HF følge 

Styremøte Helse Nord RHF - 23. februar 2011 side 77



opp ved å be om dokumentasjon på ovennevnte, noe som er kommunisert til bestillermiljøene 
ved det enkelte HF.   
 
Ut over dette er det kontraktsmessige problemstillinger i funnene som HINAS er i førersetet 
for å følge opp. HINAS støtter seg på RHF-ene i disse spørsmålene. Avtaletekstene er gode, 
og hovedproblemstillingene i rapporten er at leverandørene, på enkelte områder, ikke er flinke 
nok til å følge opp det som står beskrevet i avtaleteksten og rutinene.  
 
 
 
Vedlegg:  Revisjonsrapport fra Deloitte av 2. november 2010: 
 Revisjon av kontraktsoppfølging av rammeavtaler for leveranse av  
 helsepersonellvikarer 
 
 Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 

http://www.helse-nord.no/article77047-1079.html  
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Trond Arne Wilhelmsen, 75 51 29 00 Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/7 Pasientreiser – oppdatert rekvisisjonspraksis 

innen området direkteoppgjør 
 

 
Formål/sammendrag 
Det er utarbeidet en oppdatert nasjonal rekvisisjonspraksis som regulerer arbeidsdeling, rolle 
og ansvar i gjennomføringen av pasientreiser med rekvisisjon. 
 
Adm. direktør ønsker at styret blir orientert om oppdatert rekvisisjonspraksis for pasientreiser 
med rekvisisjon. 
 
Bakgrunn/fakta 
Pasientreiseområdet er todelt:  
1) Behandling av oppgjør på reiser til og fra behandling som vi overtok fra NAV pr 1. januar 

2010 (pasienten sender inn reiseregning). 
2) Reiser med rekvisisjon. Pasienten får utstedt en rekvisisjon på reise på medisinsk eller 

trafikalt grunnlag.   
 
Denne orienteringssaken gjelder reiser under punkt 2 og beskriver hvordan man gjennom nye 
retningslinjer skal sikre en lik og rettferdig rekvisisjonspraksis på landsbasis. Dette vil bidra 
til å støtte opp om Helse Nords overordnede verdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Retten til å rekvirere transport på medisinsk grunnlag er definert i ”Forskrift om rett til 
dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse og behandling 
(syketransportforskriften)”. De viktigste behandlergruppene er: Primærleger, fysioterapeuter, 
spesialister i og utenfor sykehus, jordmødre, kiropraktorer, logopeder. Oppdatert 
rekvisisjonspraksis tydeliggjør bruken av ulike rekvisisjonsformer avhenging av om 
behandlerne er knyttet til Norsk Helsenett eller ikke. 
 
Målet med en felles nasjonal rekvisisjonspraksis er å sikre: 
• Et likt tilbud til pasienter på tvers av geografisk område og et godt pasientreisetilbud til 

pasienter som har rett til det 
• En hensiktsmessig arbeidsdeling mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten 
• Bedre arbeidsprosesser 
• En rekvisisjonspraksis i tråd med regelverket 
• At krav relatert til innrapportering av egenandeler og automatisk frikort blir ivaretatt 
 
Forankring 
Oppdatert rekvisisjonspraksis er utarbeidet i arbeidsgruppen Ny rekvisisjonspraksis som ble 
etablert under Faglig nettverk i Pasientreiser ANS. Arbeidsgruppen har bestått av 
representanter fra helseforetakene ved sine pasientreisekontor, Pasientreiser ANS, brukere, 
Legeforeningen, Norsk fysioterapeutforbund og prosjekt Pasientreiser Egenandeler. Mandatet 
var basert på innspill fra en bred høring i januar 2010. 
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Pasientreiser ANS har gjennom sin juridiske enhet stått for kvalitetssikringen av prosessen. 
Praksisen berører store behandlergrupper, og det er viktig med en god forankring som 
grunnlag for implementering. Oppdatert rekvisisjonspraksis legger et økt ansvar og 
arbeidsbelastning for rekvirering av reiser på helseforetakene. Så langt har følgende sluttet seg 
til den: 
• Nasjonal styringsgruppe i prosjekt pasientreiser 
• Styret for pasientreiser ANS 
• Nasjonalt AD-møte 
 
Implementering 
I samarbeid med Pasientreiser ANS skjer implementeringen hos behandlerne ved hjelp av 
tradisjonell informasjon, tilgang til nettstedet www.pasientreiser.no og ved at 
pasientreisekontorene gjennom besøk og telefonisk oppfølging veileder i rett bruk. 
 
Viktigste momenter 
De viktigste momentene i rekvisisjonspraksisen er: 
1. Ved rekvirering av pasientreise til behandling i spesialisthelsetjenesten 

1.1. Behandler i primærhelsetjenesten utsteder rekvisisjon på medisinsk grunnlag til 
førstegangsbehandling hos spesialisthelsetjenesten 
o Unntak 1 - Ved dagbehandling og poliklinikk: Dersom det er en helsetilstand som 

krever tilrettelagt transport skal henvisende behandler rekvirere tur/retur.  
(Gjelder ikke Oslo-Akershus, se unntak 2) 

o Unntak 2 - I Oslo og Akershus: Ved reise til røntgen og laboratorier: Dersom det 
er en helsetilstand som krever tilrettelagt transport skal henvisende behandler 
rekvirere tur/retur.  
 

2. Ved rekvirering av pasientreise ved øyeblikkelig transportbehov til behandling 
2.1. Pasient kontakter behandlingssted for å avklare om det er øyeblikkelig hjelp. 
2.2. Behandler skal avklare øyeblikkelig transportbehov og rekvirere transport. 
 
Hvis rutinen punkt 1 og 2 ovenfor ikke overholdes: 
2.3. Pasient betaler selv reisen. 
2.4. Pasient sender inn reiseregning for reise uten rekvisisjon vedlagt dokumentasjon på 

medisinsk behov for tilrettelagt transport og transportkostnad til Pasientreiser ANS. 
 
3. Rutine for rekvirering av pasientreise på medisinsk grunnlag til og fra gjentakende 

behandlinger 
3.1. Ved de påfølgende behandlingene er behandlingsstedet ansvarlig for utstedelse 

rekvisisjon på medisinsk grunnlag for tur- og returtransport 
3.2. Behandlere har mulighet til å utstede serierekvisisjoner på medisinsk grunnlag, men 

det settes krav til behandler at behandlere må skrive inn klokkeslett og dato for 
behandling. Det skal være lov å utstede rekvisisjoner på medisinsk grunnlag ut 
inneværende og neste kalendermåned.  

 
 
Utrykt vedlegg: Rekvisisjonspraksis – versjon 2.0 
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 22-2011/8 Mulighetsstudie for alternativ organisering av  
    forvaltningstjenester i Helse Nord – status 

 
 
Bakgrunn 
I denne saken gis en orientering om status for arbeidet med alternativ organisering av 
forvaltningstjenester i Helse Nord – Mulighetsstudien.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 59-2010 Mulighetsstudie for alternativ 
organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – sluttrapport og anbefalt oppfølging i 
styremøte, den 31. mai 2010. Følgende vedtak ble fattet: 
1. Styret tar resultatene fra den gjennomførte mulighetsstudien av FDVUS-området 

(forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service) i foretaksgruppen til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp at foreslåtte felles tiltak og tiltaksplaner i 
helseforetakene ferdigstilles innen 30. september 2010.  
 

3. Styret forutsetter at nivået på det effektiviseringspotensialet som er påvist i rapporten for 
felles tiltak og tiltak i det enkelte helseforetak realiseres innen 2012.  

 
4. Styret forutsetter videre at det gjennomføres en evaluering av mulighetsstudien innen 

utgangen av 2011. Rapport som oppsummerer de gjennomførte tiltak og måloppnåelse 
legges frem for styret i første halvår 2012. 

 
Felles tiltak og planer høsten 2010 
Eiendomssjefene i helseforetakene mener at gjennomføringen av Mulighetsstudien har gitt 
gode innspill til måten å organisere og strukturere eiendomsdriften på. Områdene det er 
satt fokus på gir muligheter for hevet faglig kvalitet og også muligheter for effektivisering 
og kostnadsbesparelser. Men de innsparingspotensialene som er påvist er neppe reelle. De 
er små og fragmenterte, og på noen områder er de ikke korrekte. Det gjelder for eksempel 
store poster som anvist potensial for innsparinger på renhold i Nordlandssykehuset HF, der 
gevinst er tatt ut gjennom outsourcing og kanskje det største potensialet ligger i insourcing. 
Videre gjelder det matforsyning i Tromsø som er lagt opp spesielt med vekt på faglig 
kvalitet og spesiell distribusjon, og der det ikke vil gi samme distribusjon, kvalitet og 
hensyn til ernæring ved en omlegging. Allikevel er det enighet om at det finnes både 
kvalitetsmessige og økonomiske potensialer til forbedringer. 
 
Helse Nord RHF har sammen med helseforetakene utarbeidet kravspesifikasjon for 
kartlegging av mulige energiøkonomiseringstiltak (ENØK-tiltak) i sykehusene i Helse 
Nord. I Mulighetsstudien ble det anslått et innsparingspotensial på dette området på opp 
mot 15 mill kroner. Kartlegging av mulighetene for ENØK vil bli gjennomført i løpet av 
vinteren og våren 2011. Tiltaksplan vil bli presentert senest i evalueringen av 
mulighetsstudien ved utgangen av 2011 (jf styrets vedtak, punkt 4). 
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Innenfor mattilberedelse og forsyning er det etablert et godt samarbeid mellom 
kjøkkentjenestene i Helse Nord, samt at det er under utvikling felles menyer og omlegging av 
anskaffelsesprosessene for matfremstilling i foretaksgruppen. Det er etablert en regional 
faggruppe innen området, ledet av Nordlandssykehuset HF. Tilsvarende samarbeid er gjort for 
renholds- og vaskeritjenester, også med egen gruppe ledet av Nordlandssykehuset HF. Det 
pågår nå også et arbeid for å samordne teknisk drifts behov for innkjøpsavtaler med en gruppe 
ledet av Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Resultater fra dette arbeidet ventes å foreligge 
i løpet av 2011 og vil inngå i evalueringen av mulighetsstudien ved utgangen av 2011. 
 
Tiltak i Helse Finnmark HF 
I Helse Finnmark HF har foretakscontrolleren ledet en prosess for å se på hvilke tiltak som 
kan gjennomføres. I Mulighetsstudien var det anslått et effektiviseringspotensial for Helse 
Finnmark HF på 18 mill kroner. Helseforetaket har pr. høsten 2010 identifisert konkrete tiltak 
med et potensial på 10 mill kroner. Herav utgjør ENØK 2 mill kroner og matforsyning 5,4 
mill kroner, inkludert samarbeidsløsninger med verskommunene for de to sykehusene. 
 
De andre områdene omfatter sentralbord med 0,45 mill kroner, felles innkjøp i helseforetaket 
med 1 mill kroner, renhold med 0,9 mill kroner, vaskeritjenester med 0,8 mill kroner og 
diverse mindre poster med 0,45 mill kroner. 
 
Tiltak i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
UNN har behandlet tiltaksplan for gjennomføring av Mulighetsstudien som egen styresak (sak 
77/2010). I Mulighetsstudien var det anslått et ideelt effektiviseringspotensial på 40-50 mill 
kroner. Fra tidligere (2009) er det gjennomført tiltak fra Mulighetsstudien på 2,4 mill kroner. I 
2010 er det gjennomført tiltak med en helårseffekt på 10 mill kroner. For 2011 er det vurdert 
et potensial på 18,5 mill kroner, det vil si en økning fra 2010 på 7,7 mill kroner. For 2012 er 
det anslått at UNN skal kunne ha effektivisert opp til 23,3 mill kroner. Mye av potensialet 
ligger innenfor matforsyning og er krevende å ta ut. Det er derfor etablert arbeidsgrupper som 
skal holde tak i arbeidet og som skal bidra til at identifisering av reelt potensial og 
gjennomføring av tiltak har god forankring i alle ledd. Potensial for matforsyning er derfor 
bare tatt med utenfor Tromsø. Dette kommer således i tillegg, når det er nærmere utredet.  
 
Av potensialet i 2011 på til sammen 18,5 mill kroner, ligger 2,8 mill kroner innenfor renhold, 
2,9 mill kroner innefor vaskeritjenester, 3,8 mill kroner innefor eiendomsdrift (herunder 
ENØK) og 1,3 mill kroner innefor matforsyning (utenom Tromsø). 
 
UNN har besluttet å utrede ytterligere effektiviseringstiltak fortløpende for om mulig å 
komme nærmere potensialet som er antydet i Mulighetsstudien. Dette vil foreligge senest i 
forbindelse med evalueringen av Mulighetsstudien ved utgangen av 2011. 
 
Tiltak i Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Nordlandssykehuset HF startet oppfølgingen av Mulighetsstudien parallelt med 
gjennomføringen.  Helseforetaket har sett på de fem hovedområdene, og disse blir 
kommentert i det følgende.  
 
Renhold 
Uavhengig av Mulighetsstudien har NLSH allerede startet implementeringen av renhold  
basert på INSTA 800 (Internasjonal kvalitetsstandard for renhold). Vi vil sette samme  
kvalitets- og ytelseskrav ved alle våre sykehus uavhengig om renholdet er egenprodusert eller 
kjøpt. 
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Mulighetsstudien indikerer et potensial på 7,2 mill kroner(2008-tall) ved NLSH Bodø inkl. 
Rønvik. Virksomheten i Bodø er i all hovedsak konkurranseutsatt, og det anses ikke realistisk 
å redusere kostnaden i samsvar med indikert potensial. Tallet tar bl.a. ikke hensyn til at det 
kjøpes tilleggstjenester for anslagsvis 2 mill kroner ut over regelmessig renhold i Bodø. I 
tillegg er det kostnadsberegnet ytelse fra helsepersonell som ikke forsvinner ved kjøpt tjeneste 
(Beste praksis jf. Mulighetsstudien).  
 
NLSH oppfatter derfor ikke dette som et potensial som kan realiseres fullt ut, men erkjenner 
at tjenesten kan effektiviseres gjennom harmoniserte ytelser og faglig utvikling og 
oppfølging. Her må det også tas med i vurderingen, at det har vært nødvendig å forbedre 
renholdskvaliteten ved enheten i Bodø Sentrum. 
 
Om profesjonalisering av tjenesteområdet ved ekstern drift gir konkurransedyktighet på 
effektivitet har NLSH et kostnadsmessig fortrinn på 25 % på grunn av merverdiavgiften. Det 
vil i et slikt tilfelle være høyst relevant å vurdere insourcing av tjenesten. 
 
NLSH har implementert renhold basert på INSTA 800 (Internasjonal kvalitetsstandard for 
renhold). Helseforetaket har etablert likelydende kvalitets- og ytelseskrav ved alle sykehus 
uavhengig om renholdet er egenprodusert eller kjøpt, og det gjennomføres tilsvarende 
kvalitetskontroller ved alle enhetene. 
 
Eget personell har gjennomgått opplæring i standarden og nye renholdsplaner under 
produksjon. Ytelser ut over det som ligger i basisleveranse fra ISS kostnadsføres separat i 
Lofoten og Vesterålen av hensyn til benchmarking. 
 
Sykehuset har, i nær dialog med ISS vedr. leveranse i Bodø, tilrettelagt og skapt forståelse for 
et betydelig forbedret renholdskonsept med påfølgende bedre kvalitet. 
 
Helseforetaket vil også gjennomgå potensialet i egenprodusert renhold i psykiatrien, hvor det 
er miljøassistenter som utfører renholdet. En løsning kan være å beholde en slik 
ordning, men med sterkere faglig føring og oppfølging. Her er effekten foreløpig usikker, 
siden de også utfører andre viktige oppgaver i forbindelse med pasientbehandlingen. 
 
For å tydeliggjøre hvilket renhold som leveres, avstemme forventninger, samt som grunnlag 
for sammenlikning, vil det utvikles SLA (Service Level Agreement) i samarbeid med de 
øvrige HF-ene. 
 
Helseforetaket anslår at man vil redusere kostnadene med ca 1-1,5 mill kroner gjennom å 
kutte vikariater og ved naturlig avgang innen medio 2011, forutsatt samme nivå på 
kvalitet/frekvens som referanserammen. 
 
Egenprodusert renhold skal ved utgangen av 2011 være konkurransedyktig. 
 
Vaskeri 
Mulighetsstudien angir ikke potensial innenfor dette området for NLSH. Helseforetaket har 
allikevel et fokus på dette leveranseområdet og ønsker å gjøre dette standardisert innenfor 
NLSH med en klar leveranseavtale mot brukerne. Det fokuseres fortløpende på 
leveranseområdet og følgende er i prosess: 
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• Vaskeritjenestene kjøpes for somatikk og psykiatri i Bodø og ved sykehuset i Lofoten. 
Egenprodusert vaskeritjeneste i Vesterålen er konkurransedyktig. 

• Ekstern vaskerileveranse til Bodø og Lofoten med opsjon til Vesterålen er pr. dags dato 
ute på anbud, og ny avtale vil bli etablert mai/juni 2011. Nytt anbud baseres på et revidert 
og grundig vurdert tøysortiment med fokus på kvalitet og effektivitet. Det forventes at ny 
avtale vil gi en positiv kostnadseffekt for sykehuset.  

• Tøydistribusjon gjennomgås for alle lokasjoner for å finne mest effektive løsninger. Tema 
er tøyautomater eller manuelle systemer, samt bruk av interntransport vs. leverandørutført 
distribusjon. Dette gjennomføres sammen med andre HF. 

 
Kantine/Catering 
Mulighetsstudien angir ikke vesentlig potensial for denne virksomheten i NLSH, siden 
helseforetaket totalt sett ligger svært nær Beste praksis. Helseforetaket står imidlertid overfor 
en kvalitetsutfordring gjennom at det vil være nødvendig å innføre et 4. måltid ved enhetene i 
Lofoten og Vesterålen. Dette planlegges iverksatt i løpet av 2011. 
 
For kantinedriften er hovedprinsippet at de største kantinene skal være selvfinansierende, 
mens de mindre må ha et tilskudd/subsidiering. Det fokuseres fortløpende på 
leveranseområdet og følgende er i prosess: 
• Fortløpende regulering av bemanning og åpningstider, slik at man treffer best mulig med 

etterspørselen. 
• Kantinekonseptet er satt under revisjon med sikte på å etablere en felles gjennomgående 

policy. 
• Kjøkkendriften i NLSH har ulike leverandører/produksjonssamarbeid og med ulike 

produksjonskonsept. I Bodø egenproduseres all mat, og de har de beste tall i 
Mulighetsstudien. I Lofoten og Vesterålen er det samarbeidsavtaler med de respektive 
hjemkommunene. 

• Samdriftsløsninger er satt under revisjon i samarbeid med kommunene for å trimme 
kostnader bl.a. i tråd med de erfaringer man har for kjøkkendriften i Bodø. 
Samdriftsavtalen med Vestvågøy kommune vil bli avviklet i løpet av 2011, og kok-
/kjølprodukter til Lofoten vil bli hentet fra ekstern leverandør eller annet kjøkken innenfor 
NLSH. 

• Volumer i Vesterålen søkes økt gjennom invitasjon til utvidet samarbeid med Hadsel 
kommune og evt. andre kommuner i Vesterålen, dette med sikte på redusert 
enhetskostnad. 

• NLSH vil i samarbeid med øvrige HF gjennomføre samlinger og studier for å øke 
kunnskapen om ulike løsninger og konsepter med tanke på å optimalisere virksomheten 
ytterligere. 

 
Kontorstøtte 
Mulighetsstudien angir begrenset potensial for dette leveranseområdet. Effektivisering av 
denne virksomheten er knyttet til bruk og utnyttelse av teknologi. Dette vil kjøres som et 
samarbeidsprosjekt i Helse Nord. 
 
Eiendomsforvaltning og drift 
Mulighetsstudien angir et potensial innenfor varer og kjøpte tjenester samt 
energiøkonomisering: 
• Dette vil bli organisert i felles prosjekter innenfor ENØK i tråd med studiens anbefaling. 

Ut over dette har NLSH allerede startet arbeidet med energiøkonomisering. Ved Rønvik 
har ombygging og styring av varme og ventilasjon gitt god effekt i redusert strømforbruk. 
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Det arbeides også videre med tilsvarende arbeider for Mellomåsen. I to fløyer i Sentrum er 
det skiftet vinduer, og i Lofoten og Rønvik pågår det også vindusutskifting som forventes 
å spare energi. E-save energiovervåkingssystem er under innføring i NLSH. Systemet gir 
god oversikt over all energibruk og gir samtidig muligheter til å optimalisere 
energibruken. 10 % innsparing vil gi ca 3,5 mill kroner. 

• NLSH vil delta på felles prosjekt med etablering av nye innkjøpsavtaler. Potensialet er 
imidlertid uklart, siden kjøp spenner over mange leverandør og utstyrstyper for å ivareta 
den løpende driften (med andre ord ikke tunge kjøp hos få). Et anslag kan være 0,5-1 mill 
kroner ved adgang til å kjøpe hos grossist. Arbeidet er oppstartet og vil bli forsterket 
gjennom 2011. 

• Studien anbefaler tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging. Det er gjennomført full 
tilstandsanalyse for Lofoten, Rønvik og Røsvik som danner basis for vedlikeholdstiltak 
samt innspill til investeringsplan. For Vesterålen og Sentrum er ikke dette naturlig å 
gjennomføre i større omfang på grunn av byggevirksomheten. Målsetningen for dette er å 
bruke midlene riktig for å innfri styringsmål. Arbeidet med å videreutvikle tilstandsbaserte 
vedlikeholdsplaner fortsetter med økt styrke i 2011. 

• NLSH innfører FDVU-verktøy for bedre planlegging og bedre økonomioppfølging med 
elektronisk fakturahåndtering. Systemet gir en rekke effekter i forhold til sporbarhet, 
oversikt og tidsbruk. Av disse kan nevnes: 
 Frigjort tid øker mulighet for bedre styring og større fokus på forbedringsarbeid. 
 Verktøyet gir også utmerkede muligheter for nøkkeltallsanalyser, hvor ligger 

”tidstyvene” og hvilke installasjoner er mest ressurskrevende. 
 Det gir total oversikt over alle serviceavtaler og gir grunnlag for samkjøring og 

forhandling. 
 Digitale håndholdte sjekklister og arbeidsordre 
 Gir total oversikt over alle driftsmeldinger og arbeidsorde med mulighet for å styre 

og produsere effektivt og med riktige prioriteter. I tillegg kommer sporbarhet og 
bedret ”kundetilfredshet”. 

• I NLSH er det vedtatt ny organisasjonsplan for drift og vedlikehold. En av hovedsakene i 
planen er sammenslåing av drift og vedlikehold mellom Sentrum og Rønvik i Bodø. Dette 
forventes å gi en mer effektiv og optimal utnyttelse av egen driftsorganisasjon.  

 
Hovedfokus innenfor virksomhetsområdet er en løpende profesjonalisering og samkjøring på 
tvers i foretaket gjennom standardiserte rutiner og bruk av verktøy. I tillegg deles kompetanse 
på tvers av foretakene gjennom felles fora som Eiendomsforum og driftsforum. Det er et mål 
at frigjorte ressurser innenfor dette området dreies fra driftkostnad og inn mot vedlikehold. 
 
Oppsummering NLSH 
Samlet innsparingspotensial for NLSH er i mulighetsstudien anslått til 12,7 mill kroner. 
Korrigert for feil potensial på renhold er potensialet om lag 6 mill kroner. Foretaket har 
foreløpig identifisert tiltak i en slik størrelsesorden. 
 
Tiltak i Helgelandssykehuset HF 
For Helgelandssykehuset HF ble det påvist et innsparingspotensial på 7 mill kroner i 
Mulighetsstudien, hovedsakelig knyttet til catering og ENØK, men også noe innenfor renhold. 
Helgelandssykehuset HF har således konkludert med at helseforetaket vil følge opp tiltak 
innen catering og ENØK. 
  
Det er i 2010 iverksatt tiltak innen catering for å forebygge svinn og sikre kvalitet. 
Ombygging av kjøkken for å effektivisere driften er under prosjektering. 
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ENØK-arbeidet følger felles opplegg sammen med de andre helseforetakene i Helse Nord. 
 
Konklusjoner  
Områdene det er satt fokus på i Mulighetsstudien, gir muligheter for hevet faglig kvalitet og 
også muligheter for effektivisering og kostnadsbesparelser.  
 
De innsparingspotensialene som er påvist er neppe reelle. De er små og fragmenterte, og på 
noen områder er de ikke korrekte. Mulighetsstudien har antydet et effektiviseringspotensial 
innefor disse områdene på 92,3 mill kroner.  
 
Foreløpig oversikt over tiltak fra HF-ene viser at det er mulig å ta ut effektiviseringsgevinster 
med i størrelsesorden 50-60 % av det Mulighetsstudien viser. Det vil foreligge et klarere bilde 
av dette ved utgangen av 2011. 
  
Adm. direktør vil i tråd med styrets vedtak i styresak 59-2010 komme tilbake med en 
foreløpig evalueringsrapport av Mulighetsstudien ved utgangen av 2011.  
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Arkivnr.: 2010/916-17/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 23-2011 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 2. desember 2010 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. februar 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-17/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 23-2011/1 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 2. desember 2010 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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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 
      
      
 

  

 
 

     Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/558 /013 
 

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

Sted/dato: 
Bodø, 02.12.2010 

 
 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 2. DESEMBER 2010 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 2. desember 2010 fra kl. 14:00 til 
kl. 15:15. Møtet var utsatt fra 23.11.2010. 
 
Til stede var: 
 

Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 
Terje Olsen 

 
Forfall: 
 
 Kari B. Sandnes 
 
Fra internrevisjonen deltok: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Hege Knoph Antonsen 

 
 
Følgende saker var til behandling:  
  

32/10: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 22.10.2010 
35/10: Status for oppfølging av tidligere revisjonsrapporter 
36/10: Revisjonsplan 2010-2011 – prioritering av gjenstående prosjekter 
37/10: Orientering fra internrevisjonen 
38/10: Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan 2011 
 
Sakene 33/10 (Samarbeid og dialog med ekstern revisor) og 34/10 (Internrevisjonens 
framtidige rolle og bemanning) ble utsatt til senere møte. 

 
 
SAK 32/10  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 22.10.2010 
 
Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. 
 
 
SAK 35/10  STATUS FOR OPPFØLGING AV TIDLIGERE 

REVISJONSRAPPORTER 
 
Oppdatert oversikt over rapporter fra internrevisjon og oppfølgingen av disse var sendt ut på 
forhånd. Internrevisjonen kommenterte kort de rapportene hvor oppfølging fortsatt pågår. 
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Revisjonskomiteen merket seg at fremdriften i Helse Nord RHFs oppfølging av 
Internrevisjonsrapport nr. 07/09 (Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling) synes 
å gå langsomt, og ba Internrevisjonen følge opp dette overfor RHF-et. 
 
For øvrig tok Revisjonskomiteen oversikten til orientering,  
 
En slik komplett oversikt skal heretter legges fram for komiteen én gang per år, i forkant av 
rullering av revisjonsplanen. I tillegg legges det en gang i året fram en enklere oversikt. 
 
 
SAK 36/10  REVISJONSPLAN 2010-2011 – PRIORITERING AV GJENSTÅENDE 

PROSJEKTER 
 
Revisjonskomiteen hadde i forkant av møtet fått en oversikt over gjenstående/aktuelle prosjekter, 
med Internrevisjonens oppsummering av risiko/utfordringer, relevante tiltak som IR er kjent med 
at foretakene har iverksatt eller planlagt, og betraktninger rundt prioritering av prosjektene. 
Notatet dannet grunnlag for Revisjonskomiteens vurdering av hvilke prosjekter som bør startes 
først. Internrevisjonen gjennomgikk oversikten, inkludert informasjon om mulig nasjonalt 
prosjekt om medisinsk kodepraksis etter initiativ fra Helsedirektoratet, og redegjorde for sine 
forslag til prioriteringer. 
 
Revisjonskomiteen vedtok at prosjekt nr.10, DRG-koding/ISF bør prioriteres ved oppstart av 
neste revisjonsprosjekt dersom dette lar seg gjennomføre som nasjonalt prosjekt. 
Revisjonskomiteen forutsetter at leder for internrevisjonen står inne for det endelige mandatet for 
prosjektet. 
 
I tillegg vedtok komiteen at internrevisjonen prioriterer oppstart av revisjonsplanens prosjekt nr. 
6, Kjøp av private tjenester – avtalespesialister og private helseinstitusjoner. 

 
 
SAK 37/10 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Internrevisjonen orienterte kort om følgende: 

• Status for revisjonsprosjektet Internkontroll ved behandling av helseopplysninger. 
• Risikostyring. Det er invitert til to-dagers kurs i Helse Nord i januar. 
• Presentasjon av Internrevisjonen i HF-styrene. 
• Innlegg om risikostyring på Regionale HR-fagdager i november. 
• Arbeid i redaksjonskomiteen for fagtidsskriftet Internrevisoren. 
• Vedtatt prosedyre for administrasjonens oppfølging av internrevisjonsrapporter. 
• Forespørsel om innspill til revisjonsplan for Pasientreiser ANS. 
• Deltakelse i møte med Riksrevisjonen 12.11. Hovedtema: sykehusbygg. 
• Deltakelse i møte med Helsetilsynene i Nord-Norge 25.11. 
• Rapport fra Internrevisjonen i Helse Vest, november 2010, Kontraktsoppfølging av 

rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer. 
 
Revisjonskomiteen tok redegjørelser til orientering, og ba Internrevisjonen sette på dagsorden i 
RHF-et spørsmål om oppfølging og intern læring knyttet til internrevisjonsrapporten fra Helse 
Vest om leveranse av helsepersonellvikarer. 
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SAK 38/10 REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2011 
 
Utsendt forslag ble gjennomgått, og planen ble godkjent og vedtatt fremlagt for styret som 
referatsak.  
 
 
 
Bodø, 03.02.11 
 
 
 
________________   ________________   ________________   
 Inger Lise Strøm  Kari Jørgensen Terje Olsen  
          Leder 
 
 
Sett: 
 
________________ 
   Kari B. Sandnes   
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Møtedato: 23. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-18/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 11.2.2011 
 
 
Styresak 24-2011 Eventuelt 
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