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Dato: 27. april 2011 
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Møtedato: 27. april 2011 
Arkivnr.: 2010/916-38/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 43-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 27. april 2011: 
 
Sak 43-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 44-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2011 Side 3 
Sak 45-2011 Forslag til Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske 

eiendommer kapittel 2, høringsuttalelse 
Side 15 

Sak 46-2011 Anbudsprosesser i Helse Nord – involvering av styret Side  22 
Sak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, 

oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 
Sakspapirene ettersendes. 

Side  26 

Sak 48-2011 Økonomirapport nr. 3-2011 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 27 

Sak 49-2011 Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling i 
helsesektoren 

Side 28 

Sak 50-2011 Plan for internrevisjonen 2011-2012 Side 33 
Sak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – 

dokumentstyring og avviksbehandling – oppsummering, 
oppfølging av styresak 24-2010 og 87-2010 

Side 36 

Sak 52-2011 Orienteringssaker Side 43 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Administrativ organisering av HR-tjenester i 

foretaksgruppen 
Side 46 

 4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige 
selskaper i 2009 

Side 49 

 5. Rapport Ny influensa A (H1N1) 2009, gjennomgang av 
erfaringene i Norge – oppsummering  

Side 55 

 6. Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av 
legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to 
lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-2008 og 79-
2009/5 

Side 58 

 7. Regional handlingsplan for nyremedisin Side 59 
 8. Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord Side 62 
Sak 53-2011 Referatsaker Side 64 
 1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 24. mars 2011 til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. bruk av 
rusdata som journalsystem 

  

 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 3. februar 
2011 og 7. mars 2011 
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 3. Felleserklæring av 30. mars 2011 fra Kommunenes 

Sentralforbund, arbeidsgiverforeningen Spekter, LO, 
Unio, YS og Akademikerne ad. samarbeid mellom partene 
i arbeidet med samhandlingsreformen 

  

Sak 54-2011 Eventuelt Side 75 
 
 
Bodø, den 13. april 2011 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/916-39/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 44-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

24. mars 2011 
 
Protokoll styremøte 24. mars 2011 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 24. mars 2011 – kl. 13.00 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø 

 
Tilstede: 

 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Lill Karin Kråkøy varamedlem – møter for Sissel Alterskjær 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 

 
Forfall:  

 
Navn:  
Inger Jørstad styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 

 
Fra administrasjonen: 

 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Finn Henry Hansen direktør 
Oddvar Larsen kst. fagdirektør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Erik Arne Hansen regnskapsleder 
Erik S. Skjemstad kst. faggruppeleder 
Anca Heyd kst. faggruppeleder 
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Styresak 29-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 29-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 30-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

23. februar 2011 og 2. mars 2011 
Sak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid  

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 – herunder 

disponering av resultat 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 33-2011 Årlig melding 2010 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 34-2011 Økonomirapport nr. 2-2011 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg – konseptfaserapport 
Sak 36-2011 Controllerfunksjonen i Helse Nord – evaluering, oppfølging av styresak 

32-2009 Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord 
Sak 37-2011 Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten – sluttrapport fra nasjonalt 

samarbeidsprosjekt 
Sak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 2 
Sak 39-2011 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. 

desember 2010 for Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 
2 

Sak 40-2011 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg,  

den 24. februar 2011 
 2. Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. mars 2011 ad. avslutning av 

tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 
13.1. 

 3. Brev fra Nordland Fylkeskommune av 2. mars 2011 med enstemmig 
uttalelse fra Nordland Fylkesting ad. bevar fødetilbudet for 
befolkningen i Nordland 

 4. Brev fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF av 8. mars 2011 
ad. lukking av pålegg nr. 4 – God Vakt, jf. styresak 92-2009/6 
Referatsaker 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 5. Brev fra Helsetilsynet, mottatt 15. mars 2011 ad. tilsynsmelding 
2010, jf. www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding  
Kopi av brevet var ettersendt. 

 6. E-post fra Narvikregionen Næringsforening av 17. mars 2011 ad. 
næringslivet i Narvikregionen er i vekst, jf. 
http://narviksykehus.blogspot.com/2011/03/en-forutsetning-for-vekst.html 
Kopi av e-posten var ettersendt. 
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 7. Brev fra Helsetilsynet av 17. mars 2011 ad. samlerapport fra tilsyn i 

2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 8. Brev fra Helsetilsynet av 14. mars 2011 ad. tilsyn med 
barselomsorgen 2010 – oversendelse av rapport 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 9. Brev fra Vestvågøy Kommune v/ordfører av 23. mars 2011 ad. 
desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 10. Brev fra Narvik Kommune av 23. mars 2011 ad. styresak 35-2011 
Konseptfaserapport Nye UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 41-2011 Eventuelt 
Sak 42-2011 AMK-struktur i Helse Finnmark HF, oppfølging av styresak 111-2007 

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.  
Denne saken er etteranmeldt, og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken.  
 
 
Styresak 30-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 23. februar 2011 og 2. mars 2011 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøte, den 23. februar 2011 og 2. mars 2011 godkjennes.  
 
 
Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord  
 – videre arbeid 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 113-2010 Regional plan for en helhetlig 

svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til 
nasjonale kvalitetskrav, oppfølging av styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 og 
Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF vil understreke nødvendigheten av at kvaliteten på tjenestene er i 
tråd med nasjonale faglige krav og ønskeligheten av å opprettholde en desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord. 
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3. For å sikre en kvalitet på tjenesten som er i tråd med veilederen og opprettholde en 
bærekraftig desentralisert fødselsomsorg ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å 
utarbeide en regional tiltaksplan for å utvikle fødselsomsorgen. Utdanning, rekruttering og 
stabilisering av fagfolk er de mest sentrale temaer. 

 
4. Handlingsplanen skal synliggjøre økonomiske og personellmessige konsekvenser av de 

tiltak som foreslås iverksatt.  Før planen, med forslag til framtidig organisering av 
fødselsomsorgen i landsdelen behandles av styret i Helse Nord RHF, skal det 
gjennomføres en omfattende høringsrunde. 

 
5. Styret i Helse Nord RHF vil særlig understreke utfordringen med rekruttering av 

spesialisert helsepersonell. I handlingsplanen må en særlig grundig vurdere 
framtidsperspektivene på dette området og hvilken betydning personellsituasjonen har for 
mulighetene for å oppfylle kravene til kvalitet i Helse Nords desentraliserte 
fødselsomsorg, og hvilke tiltak som kan settes i verk.  Rekrutteringsprosjektet innen 
fødselshjelp og kvinnesykdommer blir her særlig viktig. 

 
6. Nordlandssykehuset Lofoten videreføres som jordmorstyrt fødestue med beredskap for 

nødkeisersnitt, jfr. premissene i saksutredningen. Nordlandssykehuset HF bes om å følge 
dette opp. 

 
Nordlandssykehuset Lofoten videreføres som jordmorstyrt fødestue. Kirurgisk 
akuttberedskap/gynekolog i vakt skal kunne gjennomføre nødkeisersnitt, jfr. premissene 
i saksutredningen. Nordlandssykehuset HF bes om å følge dette opp. 
 

7. Det etableres et fagråd i gynekologi og fødselshjelp. Rådet skal definere felles 
retningslinjer ved implementering av kvalitetskrav som trenger avklaring på overordnet 
behov (jfr. oversikt i saksbehandlingen) og være adm. direktørs rådgivende organ i 
spørsmål som er viktig for å sikre en god svangerskaps- og fødselsomsorg. 

 
8. Helseforetakene skal i samarbeid med kommunene lage plan for å løse felles oppgaver, 

jfr. oversikt i saksbehandlingen.  
 

9. Helseforetakene skal i samarbeid med kommuner lage avtaler som sikrer at følgetjeneste 
for gravide er ivaretatt. Avtalene skal bygge på forståelsen som er beskrevet i 
saksbehandlingen. 

 
10. Et høringsnotat basert på denne styresaken sendes på bred høring. Styret ønsker innspill til 

den skisserte planen, før planarbeidet starter.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 113-2010 Regional plan for en helhetlig 

svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til 
nasjonale kvalitetskrav, oppfølging av styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 og 
Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 27. april 2011 side 6



2. Styret i Helse Nord RHF vil understreke nødvendigheten av at kvaliteten på tjenestene er i 
tråd med nasjonale faglige krav og ønskeligheten av å opprettholde en desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord. 

 
3. For å sikre en kvalitet på tjenesten som er i tråd med veilederen og opprettholde en 

bærekraftig desentralisert fødselsomsorg ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å 
utarbeide en regional tiltaksplan for å utvikle fødselsomsorgen. Utdanning, rekruttering og 
stabilisering av fagfolk er de mest sentrale temaer. 

 
4. Handlingsplanen skal synliggjøre økonomiske og personellmessige konsekvenser av de 

tiltak som foreslås iverksatt.  Før planen, med forslag til framtidig organisering av 
fødselsomsorgen i landsdelen behandles av styret i Helse Nord RHF, skal det 
gjennomføres en omfattende høringsrunde. 

 
5. Styret i Helse Nord RHF vil særlig understreke utfordringen med rekruttering av 

spesialisert helsepersonell. I handlingsplanen må en særlig grundig vurdere 
framtidsperspektivene på dette området og hvilken betydning personellsituasjonen har for 
mulighetene for å oppfylle kravene til kvalitet i Helse Nords desentraliserte 
fødselsomsorg, og hvilke tiltak som kan settes i verk.  Rekrutteringsprosjektet innen 
fødselshjelp og kvinnesykdommer blir her særlig viktig. 

 
6. Nordlandssykehuset Lofoten videreføres som jordmorstyrt fødestue. Kirurgisk 

akuttberedskap/gynekolog i vakt skal kunne gjennomføre nødkeisersnitt, jfr. premissene i 
saksutredningen. Nordlandssykehuset HF bes om å følge dette opp. 

 
7. Det etableres et fagråd i gynekologi og fødselshjelp. Rådet skal definere felles 

retningslinjer ved implementering av kvalitetskrav som trenger avklaring på overordnet 
behov (jfr. oversikt i saksbehandlingen) og være adm. direktørs rådgivende organ i 
spørsmål som er viktig for å sikre en god svangerskaps- og fødselsomsorg. 

 
8. Helseforetakene skal i samarbeid med kommunene lage plan for å løse felles oppgaver, 

jfr. oversikt i saksbehandlingen.  
 

9. Helseforetakene skal i samarbeid med kommuner lage avtaler som sikrer at følgetjeneste 
for gravide er ivaretatt. Avtalene skal bygge på forståelsen som er beskrevet i 
saksbehandlingen. 

 
10. Et høringsnotat basert på denne styresaken sendes på bred høring. Styret ønsker innspill til 

den skisserte planen, før planarbeidet starter.  
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Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og  
 styrets beretning 2010  
 – herunder disponering av resultat 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
I forbindelse med behandling av denne styresaken la revisjonsselskapet Ernst & Young frem 
en oppsummering av revisjon 2010 for foretaksgruppen og Helse Nord RHF. Orienteringen 
ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og 

balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som 
Helse Nord RHF’s regnskap for 2010.  

 
2. Styrets beretning vedtas. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og 

balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som 
Helse Nord RHF’s regnskap for 2010.  

 
2. Styrets beretning vedtas. 
 
 
Styresak 33-2011 Årlig melding 2010 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Årlig melding 2010 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes. 
 
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale 

satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2010. 
 
3. Det er fortsatt et for stort avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid og 

nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp enda tettere fra Helse Nord RHF 
gjennom de månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene og rapporteringen på 
oppdragsdokumentet i 2011. 

   
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Årlig melding 2010 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes. 
 
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale 

satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2010. 
 
3. Det er fortsatt et for stort avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid og 

nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp enda tettere fra Helse Nord RHF 
gjennom de månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene og rapporteringen på 
oppdragsdokumentet i 2011. 

 
 
Styresak 34-2011 Økonomirapport nr. 2-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 2-2011 til orientering.  

 
2. Styret ber adm. direktør følge opp den økte bemanningen i helseforetakene, slik at den 

bringes i samsvar med budsjettet.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 2-2011 til orientering.  

 
2. Styret ber adm. direktør følge opp den økte bemanningen i helseforetakene, slik at den 

bringes i samsvar med budsjettet.  
 
 
Styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg  
 – konseptfaserapport 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet 
kursiv): 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og godkjenner 

konseptrapporten slik det fremgår av styresak 78/2010 Konseptrapport Nye UNN Narvik 
med tilhørende rapport fra SINTEF Helse: ”Konseptrapport UNN Narvik”, datert 
20.10.2010.  

 
2. Alternativ 2 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal og 

bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 13 332 m2 og 27 731 m2. 
Innfasing av investeringen, oppstart og gjennomføring av forprosjekt besluttes som 
fastsatt i styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store 
byggeprosjekter i Helse Nord. 
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3. Kostnadsrammen for prosjektet fastsettes til 1 690 mill kroner inkludert byggelånsrenter og 
med et kostnadsnivå pr. 1. april 2010, inkludert utstyr. Kostnadsrammen baseres på 85 % 
sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, og den skal ferdig utredes i forprosjektet. 

 
4. Styret ber adm. direktør vurdere å dele byggeprosessen i to trinn. Første trinn omfatter 

nybygg for somatikk, mens andre trinn vil omfatte nybygg for rus/psykiatri. Dette for 
snarest mulig å kunne realisere nybygg for somatikk i Narvik. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og godkjenner 

konseptrapporten slik det fremgår av styresak 78/2010 Konseptrapport Nye UNN Narvik 
med tilhørende rapport fra SINTEF Helse: ”Konseptrapport UNN Narvik”, datert 
20.10.2010.  

 
2. Alternativ 2 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal og 

bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 13 332 m2 og 27 731 m2. 
Innfasing av investeringen, oppstart og gjennomføring av forprosjekt besluttes som 
fastsatt i styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store 
byggeprosjekter i Helse Nord. 

 
3. Kostnadsrammen for prosjektet fastsettes til 1 690 mill kroner inkludert byggelånsrenter og 

med et kostnadsnivå pr. 1. april 2010, inkludert utstyr. Kostnadsrammen baseres på 85 % 
sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, og den skal ferdig utredes i forprosjektet. 

 
4. Styret ber adm. direktør vurdere å dele byggeprosessen i to trinn. Første trinn omfatter 

nybygg for somatikk, mens andre trinn vil omfatte nybygg for rus/psykiatri. Dette for 
snarest mulig å kunne realisere nybygg for somatikk i Narvik. 

 
 
Styresak 36-2011 Controllerfunksjonen i Helse Nord – evaluering,  
 oppfølging av styresak 32-2009 Styrking av  
 controllerfunksjonen i Helse Nord 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret tar evalueringen av styrking av controllerfunksjonen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp koordinering av controlleraktiviteter gjennom 

controllernettverket for Helse Nord. 
 

3. Foretakscontrolleren skal rapportere til foretaksdirektør, assisterende direktør eller noen i 
direktørens ledelse som har et overordnet ansvar for virksomhetsstyring, jf. styrets vedtak i 
styresak 32-2009. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 27. april 2011 side 10



Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar evalueringen av styrking av controllerfunksjonen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp koordinering av controlleraktiviteter gjennom 

controllernettverket for Helse Nord. 
 

3. Foretakscontrolleren skal rapportere til foretaksdirektør som har et overordnet ansvar for 
virksomhetsstyring, jf. styrets vedtak i styresak 32-2009. 

 
 
Styresak 37-2011 Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten  
 – sluttrapport fra nasjonalt samarbeidsprosjekt 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til anbefalingene i sluttrapporten med tilhørende delrapporter og ber om at 
samarbeidsprosjektet blir videreført med mål om å etablere miljøledelse og sertifisering av 
miljøstyringssystem i helseforetakene innen utgangen av 2014.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til anbefalingene i sluttrapporten med tilhørende delrapporter og ber om at 
samarbeidsprosjektet blir videreført med mål om å etablere miljøledelse og sertifisering av 
miljøstyringssystem i helseforetakene innen utgangen av 2014.  
 
 
Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer  
 budsjett 2011 – nr. 2 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret bevilger 130 mill kroner som kompensasjon for økte pensjonskostnader til 

helseforetakene. 
 
2. Investeringsrammene for 2011 justeres, slik det er beskrevet i saksfremlegget. 

 
3. Det bevilges 8 mill kroner til etablering av PET-skanner for dyr i samarbeid med 

Universitetet i Tromsø. 
 

4. Det bevilges 1 mill kroner til Helse Finnmark HF til planlegging og utvikling av 
Distriktsmedisinsk Senter i Alta. 

 
5. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret bevilger 130 mill kroner som kompensasjon for økte pensjonskostnader til 

helseforetakene. 
 
2. Investeringsrammene for 2011 justeres, slik det er beskrevet i saksfremlegget. 

 
3. Det bevilges 8 mill kroner til etablering av PET-skanner for dyr i samarbeid med 

Universitetet i Tromsø. 
 

4. Det bevilges 1 mill kroner til Helse Finnmark HF til planlegging og utvikling av 
Distriktsmedisinsk Senter i Alta. 

 
5. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. 

 
 
Styresak 39-2011  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Besøk hos regionrådene – informasjon  
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – konseptrapport, jf. 
styresak 73-2010 og 132-2010: Styret ba om at konseptrapport for pasienthotellet 
legges frem for styret i mars 2011. Informasjon om at saken er utsatt til et senere 
styremøte.  

- Helse Nord IKT – evaluering: Saken er utsatt til våren 2012. 
- Valg av revisor, utløsing av opsjon: Oppfølging av styresak 22-2011/9 Valg av 

revisor som ble behandlet i styremøte, den 23. februar 2011. Informasjon om 
bakgrunn for utløsing av opsjon. 

- Kvalitetstiltak Sykehusapotek Nord HF: Oppfølging fra styremøte, den 23. februar 
2011 med hensyn til legemiddelkurs i regi av Fagforbundet og helseforetakets 
prosjekt med kurs til sykepleiere og annet helsepersonell.  

- Kvalitet i anskaffelsesprosessene: Krav i protokollen fra foretaksmøte, den 26. januar 
2011. Informasjon om den videre håndteringen av kravet om evaluering. 

- Mediasak i Helse Finnmark HF, oppfølging av styresak 22-2011/1Orienteringssaker, 
strekpunkt 3 Informasjon fra styreleder til styret: Informasjon om bakgrunn for denne 
saken. 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 

- Rekruttering av adm. direktør ved Helgelandssykehuset HF: Oppfølging av styresak 
22-2011/2 Orienteringssaker, Informasjon fra adm. direktør til styret, siste 
strekpunkt. Orientering om status i rekrutteringssaken. 

- Møte med samisk legeforening, den 15. mars 2011: Informasjon om det videre arbeid 
med organisering av tilbudet på spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen. 

- Møte med Norsafety, den 17. mars 2011: Presentasjon av NAKSA (Nasjonalt 
kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid) og et eventuelt samarbeid med 
fylkeskommunene i regionen 

3. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2010 for 
Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 40-2011  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 24. februar 2011 
2. Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. mars 2011 ad. avslutning av tilsynssak – brudd på 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1. 

3. Brev fra Nordland Fylkeskommune av 2. mars 2011 med enstemmig uttalelse fra 
Nordland Fylkesting ad. bevar fødetilbudet for befolkningen i Nordland 

4. Brev fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF av 8. mars 2011 ad. lukking av 
pålegg nr. 4 – God Vakt, jf. styresak 92-2009/6 Referatsaker 
Kopi av brevet var ettersendt. 

5. Brev fra Helsetilsynet, mottatt 15. mars 2011 ad. tilsynsmelding 2010, jf. 
www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding  
Kopi av brevet var ettersendt. 

6. E-post fra Narvikregionen Næringsforening av 17. mars 2011 ad. næringslivet i 
Narvikregionen er i vekst, jf. http://narviksykehus.blogspot.com/2011/03/en-forutsetning-for-
vekst.html 
Kopi av e-posten var ettersendt. 

7. Brev fra Helsetilsynet av 17. mars 2011 ad. samlerapport fra tilsyn i 2010 med 
kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

8. Brev fra Helsetilsynet av 14. mars 2011 ad. tilsyn med barselomsorgen 2010 – 
oversendelse av rapport 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

9. Brev fra Vestvågøy Kommune v/ordfører av 23. mars 2011 ad. desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

10. Brev fra Narvik Kommune av 23. mars 2011 ad. styresak 35-2011 Konseptfaserapport 
Nye UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
I styresak 40-2011/2 Referatsaker (brev fra Statens Helsetilsyn av 4. mars 2011 ad. avslutning 
av tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2) ber styret om en tilbakemelding på 
hvilke tiltak som er iverksatt for å rette opp feilene og for å unngå at slike eller lignende 
hendelser skjer igjen i foretaksgruppen. 
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Styresak 41-2011  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styresak 42-2011  AMK-struktur i Helse Finnmark HF,  
 oppfølging av styresak 111-2007 
 Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.  
 Denne saken er etteranmeldt, og kommer i tillegg  
 til tidligere utsendt saksliste.  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF opprettholder vedtak om at AMK-sentralen i Helse Finnmark HF 

lokaliseres til Kirkenes sykehus. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF overlater til Helse Finnmark HF, hvordan organiseringen av de 

prehospitale tjenestene skal være. 
3. Styret forutsetter at en eventuell endring av organiseringen skjer i nært samarbeid med de 

ansatte, deres tillitsvalgte og vernetjenesten. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF opprettholder vedtak om at AMK-sentralen i Helse Finnmark HF 

lokaliseres til Kirkenes sykehus. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF overlater til Helse Finnmark HF, hvordan organiseringen av de 

prehospitale tjenestene skal være. 
 

3. Styret forutsetter at en eventuell endring av organiseringen skjer i nært samarbeid med de 
ansatte, deres tillitsvalgte og vernetjenesten. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 24. mars 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 13. april 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/44/039    Saksbeh/tlf: Asbjørn Elde, 75 51 29 27  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 45-2011 Forslag til Forskrift om fredning av Statens 

kulturhistoriske eiendommer kapittel 2,  
høringsuttalelse 

 
 
Formål/sammendrag 
Uttalelse til den generelle delen av Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske 
eiendommer (kapittel 1) ble gitt administrativt, jf. brev av 21. februar 2011 til Riksantikvaren 
(RA). Det ble ikke gitt noen høringsuttalelse fra andre helseforetak i Helse Nord til kapittel 1. 
 
I høringsuttalelsen fra Helse Nord RHF ble det blant annet pekt på at eiers ansvar bør komme 
klarere frem i forskriften. Begrep og formuleringer bør sees på, slik at meningen blir klarere 
for leser, og at forskriften er klar på at denne omhandler kun fredete byggverk og anlegg. 
 
Ved brev av 17. mars 2011 mottas høring på kapittel 2 Eiendommer i Helse- og 
omsorgsdepartementets landsverneplan. Høringsfristen er 12. mai 2011. 
 
Helse Nord RHF ber om at vernet for SANKS Karasjok reduseres fra verneklasse 1 til 
verneklasse 2, fordi det er foretatt vesentlige endringer, siden Landsverneplanen Helse foreslo 
bygget fredet. Videre ber Helse Nord RHF om at det blir tatt til følge at interiøret i bygg 7 ved 
Åsgård er vesentlig endret fra opprinnelig, slik at interiørfredning frafalles i forskriften. Til 
sist opplyses det om at Helse Nord planlegger bygging av nytt sykehus i Kirkenes, slik at 
vernede bygg her kan bli solgt i forbindelse med realisering av nybygg. 
 
I protokoll fra foretaksmøte, den 25. januar 2010 ba foretaksmøtet om at arbeidet med 
forvaltningsplaner skulle sluttføres med sikte på utgangen av 2011. I utkast til forskrift om 
fredning av statens kulturhistoriske eiendommer § 2-2 Frist for forvaltningsplan har RA 
foreslått at planene skal være utarbeidet innen år 2013. Helse Nord har ingen helseforetak 
med omfattende fredning av bygningsmasse som tilsier at arbeidet med forvaltningsplaner 
strekker seg ut over 2011.  
 
Bakgrunn/fakta 
Høringsbrevet fra Riksantikvaren (RA) gir bakgrunn for fredningssaken for de anlegg som i 
Landsverneplan Helse er vurdert i verneklasse 1 (vurdert for fredning) samt hvilke følger 
fredningen medfører. Høringsbrevet er delt i seks kapitler: 
1. Innledning 
2. Bakgrunn 
3. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer 
4. Prosess og tidlig saksgang 
5. Annen relevant informasjon 
6. Høringsfrist og videre saksgang 
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Høringen og forslag til fredningsforskriften kapittel 2 med vedlegg er tilgjengelig på 
Riksantikvarens hjemmesider: 
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Aktuelt/Horinger_og_kunngjoringer/  
 
En landsverneplan består av to hoveddeler: 
• En tematisk gjennomgang av sektorens historie 
• Katalog med utvalg av bygg og anlegg i verneklasse 1 og verneklasse 2 
 
Landverneplan Helse (LVP Helse) ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 
14. mai 2008, jf. styresak 51-2008 Forslag til landsverneplan for spesialisthelsetjenesten – 
høringsuttalelse. Helse- og omsorgsdepartementet oversendte RA forslaget til landsverneplan 
for helsesektoren ved brev av 8. mars 2010. RA forutsetter at eventuell ny uttalelse avgrenses 
til punkter, der forskriften avviker fra Landsverneplan Helse eller der forhold av vesentlig 
betydning måtte ha oppstått siden forrige uttalelse ble avgitt. 
 
Omfang av fredningen i Helse Nord 
Forskriftens kapittel 2 Fredede eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets 
landsverneplan har i § 2.1 Omfang listet opp følgende eiendommer i Helse Nord: 
 
Navn Gnr/bnr/fnr Kommune 
Nordlandssykehuset Rønvik 38/659, 38/697,38/286, 38/287 Bodø  
- endret gnr/bnr 1) 38/659, 38/697, 38/3, 38/287 Bodø 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen 37/1072 Alstahaug 
Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård 118/1561 Tromsø 
DPS Midt-Finnmark  
SANKS Karasjok 

 
9/43  

 
Karasjok 

Helse Finnmark Kirkenes 27/9/16, 27/9 Sør-Varanger 
1) Gnr/bnr for de vernede objekter er kontrollert med Bodø kommune og kommunen forsikrer at de endrete 

gnr/bnr er korrekte. 
 
I vedlegg til forskriften gis en nærmere beskrivelse av den enkelte bygningen og anlegg. For 
Nordlandssykehuset Rønvik (vedlegg nr 42) må både gnr/bnr og GAB1

 
-nummer kontrolleres. 

I § 2.2 Frist for forvaltningsplan foreslås i forskriften at forvaltningsplanene skal være 
utarbeidet innen år 2013. 
 
Forhold av vesentlig betydning 
I 2007 arbeidet Helse Finnmark HF med opprusting/modernisering av den eldste bygning ved 
SANKS Karasjok og planene for et nytt bygg (ungdomsavdeling). Planløsning for det eldste 
bygget ble utarbeidet i samråd med RA i møte med arkitekt og etter felles befaring, jf. blant 
annet brev av 25. juni 2007 fra RA til Helse Finnmark – Driftsavdeling. 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 GAB = Grunneiendom-, Adresse og Bygningsregister 
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Helse Nord RHF ber om at vernet av eldste bygning reduseres fra verneklasse 1 (fredning) til 
verneklasse 2 (bevaring). Selv om arkitekt og RA har søkt om å opprettholde både karakter og 
miljøvirkning i bygget, er endringene slik at verneklasse bør reduseres.  
 
Bildene under viser at bygget har endret karakter og det er en vesentlig inngripen i det 
opprinnelige vernede objekt. Hovedinngangen er helt ny, rømningsvei er ny, farge på bygget 
er endret, detaljer er skiftet, og vinduene er i en slik forfatning at dette kan ikke SANKS 
Karasjok videreføre. Foruten utfordringene med svært kalde vintre er det store problemer med 
temperaturen i lokalene på sommeren. SANKS Karasjok har allerede uttrykt ønske om å få 
montert utvendig skjerming for solvarmen som er til stor plage våren og sommeren for ansatte 
som har kontorer mot syd. 
 
 

             
Forslag til fredet bygg (2007)          Dagens bygg (2011) 
 
Under departementets høring av Landsverneplan Helse ble det ved en inkurie ikke pekt på 
situasjonen ved bygg 7 ved Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård. I dette bygget er det 
foreslått fredning av både eksteriør og interiør. Helse Nord RHF ber RA ta til følge at 
interiøret ikke var i 2007/2008 eller er i 2011 i en slik forfatning at dette gir et helhetlig 
inntrykk for å oppnå formålet med fredningen. Bygningsdetaljer, overflater, materialbruk, fast 
inventar, rominndeling osv. har vært under betydelig endring, blant annet fordi bygg 7 har 
vært leid ut.  
 
Bygg 7 er det dårligst vedlikeholdte bygget på Åsgård-området. En omfattende renovering av 
dette bygget er påkrevet for å stanse ytterligere forfall. Det foreligger allerede byggeplaner og 
skisseprosjekt for to sengeposter og ambulant virksomhet. Renoveringen er omfattende, med 
en foreløpig kostnadsramme på 87,5 mill. kroner, for å skape mer/bedre 
• verdige forhold for pasienter  
• hensiktsmessige lokaler og planløsning 
• tidsmessige behandlingsrammer 
• effektiv og fleksibel drift 
• fysisk arbeidsmiljø 
• sikkerhet/brannsikring/tilgjengelighet. 
 
Helse Nord RHF vurderer ikke interiøret fredningsverdig sett i forhold til fremtidig bruk av 
bygget. Et interiørvern som kan omfatte opprinnelige planløsninger og fast inventar, vil legge 
store begrensinger i renoveringen av bygget til moderne og tidsmessige lokaler for pasienter. I 
uheldigste fall kan konsekvensen være at lokaler til pasientbehandling må etableres i nybygg.  
 
Det anbefales at interiørvernet for bygg 7 ved UNN Åsgård tas ut av forskriftsfredningen. 
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I protokollen fra føretaksmøtet for RHF for 2010, pkt. 6.2. som omhandler Landsverneplan 
for helsesektoren – kulturhistoriske eiendommer, er det fastsatt at helseforetakene innen 
utgangen av 2011 skal ha sluttført arbeidet med forvaltningsplaner knyttet opp mot 
Landsverneplanen. I dette arbeidet er det etablert en interregional RHF-gruppe og en regional 
gruppe i Helse Nord med kontaktpersoner i helseforetak som har verneobjekt. 
 
I utkastet til forskrift § 2.2 sies at forvaltningsplanene skal være utarbeidet innen år 2013.  
 
Forskjellen i arbeidsoppgaver med forvaltningsplanene er vidt forskjellig. Noen helseforetak 
har kun ett bygg, mens helseforetak med størst omfang i fredningsforslaget omfattes av 
hundre bygg. Arbeidsmengden kan således variere fra noen ukeverk til flere årsverk. Helse 
Nord har ingen spesielle utfordringer med stort bygningsvolum som tilsier at det vil være 
behov for å søke dispensasjon hos departementet i arbeidet med forvaltningsplaner.  
 
Utfordringen med forvaltningsplanene ligger mer på RA som må sikre at disse kan 
godkjennes og følges opp innen rimelig tid. Endringene i bygninger og anlegg ved 
helseinstitusjoner skjer både ofte og raskt. En betydelig forsinket behandling og godkjenning 
av forvaltningsplanene kan bli til ulempe i pasientlogistikken ved institusjoner. Det arbeides i 
den interregionale RHF-gruppen LVP Helse sammen med RA med å finne hensiktsmessige 
saksbehandlingsrutiner og rutiner for oppfølging av forvaltningsplanarbeidet. 
 
Vurdering 
De regionale helseforetakene følger opp eiers krav om å utvikle den kulturminnefaglige 
kompetansen i spesialisthelsetjenesten. Nettverk for hele landet er etablert, og det holdes 
landssamlinger hvor RHF-ene koordinerer strategien i å bygge opp fagkompetanse og 
samtidig gjennomføre pålagte oppgaver med forvaltningsplaner. 
 
Eier av bygg og anlegg (dvs. helseforetakene) har forvaltningsansvaret. Eier skal følge opp 
bestemmelser i lov/forskrift og følge de rutiner og prosedyrer som besluttes i forvaltningen av 
fredede objekter. 
 
Eier av helseforetakene har et helhetlig ansvar overfor en rekke lover/forskrifter og 
kjerneoppgaven er ”å sørge for” at befolkningen får helsetilbud innen spesialisthelsetjenesten.  
 
Forskriftens forslag til vernede objekter bør i rimelig grad kunne forvaltes i fremtiden, slik at 
eier gis reell mulighet til å følge opp fredningens intensjoner. Her skal tas hensyn til både nye 
planer og endringer av vesentlig betydning. 
 
Helse Nord RHF vil peke på de to forslag til endringer av forskriften som nå er tatt opp og 
mener disse er av vesentlig betydning som grunnlag for  
1. redusert vern ved SANKS Karasjok 
2. endring av interiørvern ved Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, bygning 7. 
 
I Kirkenes skal det bygges nytt sykehus på ny tomt. De vernede bygningene her vil i 
fremtiden bli solgt, da disse bygningene ikke vil være til noen nytte for det fremtidige 
sykehuset. Ved eventuelt salg ut av statlig eie vil disse bygningene tinglyses, og fredningen 
vil fremgå av salgsdokumentene og kjøpekontrakt. 
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Konklusjon 
Styret inviteres til å slutte seg til merknader som fremgår av saksframlegget. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber om at vernet for SANKS Karasjok reduseres fra verneklasse 

1 til verneklasse 2. 
 
2. Styret ber om at det blir tatt til følge at interiøret i bygg 7 ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge Åsgård er vesentlig endret fra opprinnelig, slik at interiørfredningen frafalles 
i forskriften. 

 
3. Forøvrig viser styret i Helse Nord RHF til de merknader som fremkommer i 

saksfremlegget og de administrative merknader som ble gitt i høringsbrev av 21. februar 
2011. 

 
 
Bodø, den 13. april 2011 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Høringsbrev av 21. februar 2011 til Riksantikvaren 
 
Utrykte vedlegg:  Diverse kommunikasjon mellom Riksantikvaren og Helse Finnmark  

- Driftsavdeling 
 

Internett:  http://www.lvph.no  
    http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Aktuelt/horinger og kunngjoringer/ 
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Helse Nord RHF
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Riksantikvaren - Direktoratet for 
kulturminneforvaltning
Postboks 8196 Dep.
0034  OSLO

Deres ref.: Vår ref.:
2011/21-2/ 008

Saksbehandler/dir.tlf.:
Asbjørn Elde, 75 51 29 27

Sted/dato:
Bodø, 21.02.2011

Høringsuttalelse. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Helse Nord RHF har mottatt forslag til Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 1 med 
fredningsbestemmelser til høring, ved brev av 11. januar 2011 fra Riksantikvaren – Direktoratet for 
kulturminneforvaltning. Høringsfristen er satt til 18. mars 2011.

Den generelle del av forskriften (kapittel 1) omhandler samtlige samfunnssektorer. Sektordelen av forskriften (kapittel 2), 
som blant annet omhandler helsesektoren og tilhørende landsverneplan, vil sendes på egen høring. Ved høring av 
forskriftens sektordel vil saken framlegges for styret i Helse Nord RHF. 

Landsverneplan helsesektor er godkjent av Helse og omsorgsdepartementet og oversendt Riksantikvaren. Det forventes 
ingen realitetsendring av landsvernplanen helsesektor ved forskriftsfredning fra RA. Den generelle delen av forskriften 
bør være rimelig omforenet før sektordelen (kapittel 2) av forskriften foreligger.

Helse Nord RHF ser av adresselisten i brevet at helseforetakene er blant høringsinstansene. Helseforetakene er de 
formelle eiere av bygninger og anlegg etter at eierskapet ble overført fra Helse Nord RHF i 2002. Helseforetakene gir 
egen uttalelse til forskriften.

Helse Nord RHF vil peke på at forskriften bør formuleres klarere på den formelle eiers ansvar i forvaltningen av 
fredete/vernede objekter. Helseforetakene forvalter bygg og anlegg etter flere andre lover og forskrifter, jf. Plan og 
bygningsloven, Foretaksloven o.a., og presisering av et helhetlig rettslig ansvar hos eier vil være tjenlig for forståelse av 
og oppfølging av kulturminneloven og tilhørende forskrifter. Presisering av eiers ansvar er avgjørende i oppfølgingen av 
landsverneplan, forvaltningsplan og forskrift.

Forskriften skal også være rettledende for forvaltere og operativt personell innen drifts- og eiendomsforvaltning. Bruk av 
ord og begreper kan være viktig for å få en omforenet forståelse av forskriftens anvendelse i praktisk arbeid. Helse Nord 
RHF ber om at andre ledd i § 1 – 4 Dispensasjon vurderes formulert slik at meningen fremstår klarere for leser. Det er 
spesielt viktig å formulere dispensasjonsbestemmelsen slik at absolutte bestemmelser (for eksempel brannsikringstiltak) i 
andre lover/forskrifter kan tilknyttes kulturminnelovens bestemmelser i det praktiske arbeid. Nye bygningskrav innen 
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), energi, tilgjengelighet, hygiene og avfallshåndtering gir ofte eieren av bygning og 
anlegg utfordringer i å finne den beste løsning i balansen mellom flere lovhjemlede krav.

Begrepene som brukes i forskriften må forstås av eiere slik at lovbestemmelsen blir anvendelig i det operative arbeid uten 
store forsinkelser og at rettledningen i forskriften kan følges opp uten betydelig administrativt arbeid. I noen 
sammenhenger kan flere spesial lover/forskrifter med tilhørende fagdepartementer stå mot hverandre og beslutninger må 
da fattes i dialog mellom de myndigheter/departementer som forvalter det aktuelle regelverket - lov eller forskrift.
Mindre administrativt arbeid oppnås ved nødvendig aksept av eiers helhetlige ansvar og myndighet i forvaltningen av 
vernede objekter.

Styremøte Helse Nord RHF - 27. april 2011 side 20



Side 2 av 2

Til sist vil Helse Nord RHF peke på at det er ønskelig med en presisering i § 1 – 6 om at forvaltningsplaner skal 
godkjennes av Riksantikvaren kun for byggverk og anlegg som er fredet.

Med vennlig hilsen

Lars Vorland
Adm. direktør

Irene Skiri
Fung. direktør Eieravdeling

Kopi:

Helgelandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Finnmark HF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Irene Skiri/Jonny Jensen/Ann E. Rødvei Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 46-2011 Anbudsprosesser i Helse Nord  

– involvering av styret 
 
 
Bakgrunn 
I styresak 124-2010/2 Orienteringssaker, informasjon fra adm. direktør til styret, siste 
strekpunkt ad. anbudsprosesser i Helse Nord vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:  
Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en egen sak som drøfter gjennomføringen 
av anbudsprosesser fra utarbeidelse av anbudsgrunnlaget og til og med en ev. 
klagehåndtering. I en slik styresak skal blant annet arbeidsfordelingen mellom styret og 
administrasjonen med hensyn til anbudsprosessene diskuteres. 
 
Denne saken drøfter og legger frem forslag om styrets involvering ved anskaffelser av 
helsetjenester og andre anskaffelser av stor samfunnsmessig betydning. I hovedsak gjelder 
dette anskaffelser som er knyttet til ivaretakelse av Helse Nords sørge-for-ansvar for 
spesialisthelsetjenester til den nordnorske befolkningen. Videre foreslås at styrets involvering 
skal være i forkant av anskaffelsen ved involvering i behovsvurdering, krav til tjenesten og 
prioriteringer. I tillegg foreslås det at styret skal – som i dag – muntlig orienteres underveis i 
anskaffelsesprosessen ved eventuelle særskilte problemstillinger samt i etterkant av 
kontraktsinngåelse om resultat av anskaffelsen. 
 
Med dette forslaget ønsker en å bidra til å understøtte Helse Nords verdier kvalitet, trygghet 
og respekt.  
 
Kvalitet i anskaffelsen ved at grunnlaget for anskaffelsen skal bli bedre forankret, og at styrets 
føringer og prioriteringer med hensyn til tjenestens innhold og kvalitet blir ivaretatt. 
 
Trygghet for styret ved at styret gis bedre informasjon om bakgrunn for anskaffelsen, 
prioriteringer og krav til tjenesten. 
 
Respekt for samfunnet for øvrig ved at det åpnes for større grad av styrets involvering og 
prioritering, og mulighet for å gjøre andre vurderinger av ivaretakelse av samfunnsansvar enn 
det rent helsefaglige fokuset.  
 
Anskaffelser i Helse Nord 
I Helse Nord utgjør innkjøp samlet sett ca. 4,7 mrd kroner, hvor kjøp av helsetjenester utgjør 
ca 1,5 mrd kroner og varekostnad ca 1,2 mrd kroner (2009 tall). Resten gjelder kjøp av alle 
andre tjenester enn helsetjenester, f. eks. fly, reisebyrå, leiebil, forsikring, konsulenttjenester, 
vikartjenester, osv. 
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Innkjøp i Helse Nord gjennomføres på tre nivå: 
- nasjonalt i fellesskap med de øvrige helseregionene gjennom Helseforetakenes 

Innkjøpsservice AS (HINAS)  
- regionalt i regi av Helse Nord RHF eller et helseforetak 
- lokalt i det enkelte helseforetak  
 
HINAS eies av de regionale helseforetakene med 1/5 for Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge 
RHF og Helse Vest RHF, og 2/5 av Helse Sør-Øst RHF. 
 
HINAS anskaffer og forvalter i dag 27 avtaleområder på vegne av de regionale 
helseforetakene. Omsetningen for Helse Nord er på ca 400 mill kroner årlig, hvor kjøp av 
flyreiser utgjør ca 50 % av omsetningen.  
 
På vegne av helseforetakene gjennomfører Helse Nord RHF anskaffelser med årlige 
kontraktsverdier for helsetjenester på om lag 350 -400 mill kroner og pasienttransport 
drosje/turvogn i overkant av 150 mill kroner (ekskl. egenandeler).  I tillegg kommer 
gjestepasientutgifter ved bruk av andre regioners avtale med private leverandører av private 
helsetjenester. 
 
Helse Nord ivaretar sitt samfunnsansvar ved at det blir stilt miljømessige og etiske krav til 
leverandørene uavhengig om anskaffelsene gjennomføres nasjonalt, regionalt eller lokalt. 
Kravene skal sikre ivaretakelse av miljø, arbeids- og lønnsvilkår, og at det ikke foregår 
barnearbeid i verdikjeden. For videreutvikling av samfunnsansvaret har Helse Nord sammen 
med de andre helseregionene blitt medlem av Grønt Punkt og er i ferd med å melde seg inn i 
Initiativ til etisk handel (IEH).  
 
De fleste anskaffelser er av en slik art at det i mindre grad utfordrer Helse Nords 
samfunnsansvar på andre områder enn det som ivaretas over. Noen anskaffelser er av en slik 
art at det er stor politisk interesse eller av stor lokal betydning med hensyn til arbeidsplasser 
eller infrastruktur etc. Selv om Helse Nords samfunnsansvar i hovedsak er knyttet til å bruke 
samfunnets ressurser på en slik måte at det kan tilbys mest og best mulig spesialiserte 
helsetjenester til befolkningen, har vi også et utvidet samfunnsansvar som må ivaretas. Blant 
annet gjennom kjøp av varer og tjenester. 
 
Anskaffelsesprosessen 
En anskaffelsesprosess kan skisseres etter følgende prosessmodell: 
 

Planlegging Konkurransegjennomføring Oppfølgning og avvikling

 
 
Planleggingsfasen omfatter: 
1) Behovsdefinering, herunder vurdering av om det er nødvendig med en anskaffelse, og 

beskrivelse av hvilke behov som skal dekkes.  
 
Herunder vurdering av: 
- Hvem er de faktiske brukerne, og hvem kommer i befatning med produktet/tjenesten? 
- Hvilke kvalitets- og kvantitetskrav, herunder miljøkrav og krav til universell 

utforming må anskaffelsen oppfylle for å dekke behovet? 
- Når vil behovet oppstå, og hvor lenge vil det vare? 

Styremøte Helse Nord RHF - 27. april 2011 side 23



- Vil behovet endre seg over tid? 
- Bør det tas hensyn til at andre kan ha sammenfallende eller lignende behov og at disse 

behovene bør koordineres? 
 
2) Behovsverifikasjon, herunder vurderinger som: 

- alternative måter å dekke behovet på 
- markedsundersøkelser 
- økonomiske analyser inkludert livssykluskostnader 
- alternativanalyser basert på informasjon fra punkter ovenfor 

 
3) Strategi og spesifikasjon: 

- Strategien er ment å sikre samsvar mellom behovet og resultatet av anskaffelsen, samt 
en effektiv, forretningsmessig og samfunnsnyttig anskaffelse. Den skal sikre at 
anskaffelsen planlegges godt, og at det stilles klare krav til både produkter og 
leverandører.  Her fastsettes mål og budsjett for anskaffelsen, gjennomføring og 
organisering av anskaffelsesprosessen, kommunikasjonsplan og fremdriftsplan m. m.  

- Med spesifikasjoner legges krav til leveransen (eksempelvis spesifikasjon av behov 
eller ytelser, funksjon, standarder, spesifikasjon til leverandør eller produkt, 
detaljspesifikasjon). Her velges også anskaffelsesprosedyre, og det fastsettes 
kvalifikasjonskrav til leverandører for å kunne delta i konkurranse, og valg av 
tildelingskriterier tilbudene skal evalueres etter. 

 
I planleggingsfasen besluttes dermed hva som skal anskaffes og hvilke krav som skal stilles til 
leverandør og vare/tjeneste (utarbeidelse av kravspesifikasjon), organisering og fremdriftsplan 
for anskaffelsen og hvordan tilbydere og tilbud skal evalueres m. m. Det er i denne prosessen 
viktige valg og prioriteringer foretas, og hvor påvirkningsmulighetene er størst. 
 
Konkurransegjennomføring omfatter utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kunngjøring, 
evaluering av tilbud og ev. forhandlinger med tilbydere og leverandørvalg.  
 
Gjennomføring av denne fasen er i stor grad regulert i lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser, og påvirkningsmulighetene er lav. Endringer i denne fasen er vanskelig da det 
kan innebære forskjellsbehandling av tilbydere og brudd på spillereglene i lov og forskrift. 
 
Oppfølging og avvikling handler om oppfølging av leverandør og leveranser etter 
kontraktsinngåelsen. 
 
Vurdering og anbefaling 
Styrets involvering bør etter adm. direktørs vurdering skje i planleggingsfasen, hvor det er 
mulighet for påvirkning av anskaffelsen i den retningen styret ønsker. Dette vil da kunne 
omfatte: 
- behovsvurdering (hva skal kjøpes), prioritering (mellom pasientgrupper, ytelser/tjenester 

eller annet), dimensjonering samt hovedelementer i kravspesifikasjon 
- kvalifikasjonskrav til leverandør for å få adgang til å delta i konkurranse 
- tildelingskriterier som tilbudene skal vurderes etter 
- vurderinger av om forankring mv er godt nok ivaretatt  
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Adm. direktør vurderer det slik at styret ikke bør involveres i gjennomføringsfasen. Denne er i 
stor grad regulert i lov og forskrift om offentlig anskaffelser, og det er lite som kan 
endres/påvirkes i denne fasen uten at det samtidig er risiko for brudd på regelverket og fare 
for forskjellsbehandling mellom tilbydere. 
 
Videre vurderes at styrets involvering avgrenses til anskaffelser av helsetjenester som 
gjennomføres i regi av Helse Nord RHF. I hovedsak omfatter dette kjøp fra private 
leverandører av spesialiserte helsetjenester (somatiske sykehustjenester, psykisk helsevern, 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, spesialiserte rehabiliteringstjenester, radiologi, 
laboratorietjenester m. m.). Men det vil også omfatte kjøp innen pasientreiser (utover 
rutegående tilbud) og prehospitale tjenester. 
 
I tillegg kan det være enkelte anskaffelser som vurderes å ha stor samfunnsmessig betydning, 
eller anskaffelser hvor styret har en spesiell rolle/ansvar (som revisortjenester). Disse foreslås 
også lagt frem for styret i forkant av konkurranseutlysing. 
 
For øvrig vil styret bli orientert ved særskilte problemstillinger underveis i 
konkurransegjennomføringen samt om resultat av disse anskaffelsene. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret slutter seg til anbefaling om involvering av styret i anskaffelsesprosesser, slik det 
fremgår av saksfremlegget. 
 
 
Bodø, den 13. april 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
    konseptrapport, oppfølging av styresak  

73-2010 og 132-2010 
    Sakspapirene ettersendes. 
 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 27. april 2011 side 26



 

 

  

 
 

Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 06  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 48-2011 Økonomirapport nr. 3-2011 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/528/013    Saksbeh/tlf: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 49-2011 Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og  
    næringsutvikling i helsesektoren 
 
 
Innledning 
I 2007 lanserte Regjeringen, gjennom et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet 
og Nærings- og handelsdepartementet, en satsing på behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren. RHF-ene, Helsedirektoratet, InnoMed, Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge er pekt på som sentrale aktører i denne satsingen (i fortsettelsen omtalt som 
samarbeidspartnerne).  
 
Samarbeidspartnerne inngikk i 2008 en nasjonal samarbeidsavtale for økt satsing på 
innovasjon. Samarbeidspartnernes koordineringsutvalg foreslo våren 2010 en Nasjonal 
tiltaksplan for konkretisering og oppfølging av aktørenes innovasjonssatsing. Den nasjonale 
tiltaksplanen basert på en omfattende høringsrunde er godt mottatt og tilsluttet av 
Helsedirektoratet/InnoMed, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Den nasjonale 
tiltaksplanen er godt forankret og fått sin tilslutning på administrativt nivå i RHF-ene og i 
nasjonale og regionale FoU-fora. 
 
Formålet med saken 
Adm. direktører i RHF-ene ble orientert om den nasjonale tiltaksplanen i AD-møte, den 22. 
november 2010. Følgende ble referatført i denne saken: 
• Sak om nasjonal tiltaksplan legges frem som en felles orienteringssak til styrene i januar. 

Styresak ferdigstilles i løpet av uke 47. 
• Konkret handlingsplan 2011 sendes på høring til helseforetakene for å kvalitetssikre 

gjennomførbarheten, og legges frem for AD- møtet senest 28.2.2011. 
 
Hva saken gjelder 
Det er stort potensial for offentlig og privat verdiskaping gjennom utvikling og 
implementering av nye innovative løsninger i helse- og omsorgstjenesten for å møte 
helsetjenestens utfordringer. I 2007 lanserte Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og 
handelsdepartementet en langsiktig satsing for å styrke behovsdrevet innovasjon og 
næringsutvikling i helsesektoren med fokus på IKT og medisinsk teknisk utstyr. Målet for 
satsningen er økt offentlig og privat verdiskaping.  
 
Verdiskapingen kan skje i form av økt kvalitet og effektivitet i helsetjenesten samt flere 
bedrifter med basis i helsesektoren. Behovet for innovasjon er knyttet både til nye 
teknologiske løsninger og organisatoriske løsninger. Selv om ikke organisatoriske løsninger 
har et like stort næringsutviklingspotensial, kan det gi store gevinster for helse- og 
omsorgstjenesten.  
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Regjeringen definerer innovasjon som "en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, 
anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen 
for å skape økonomiske verdier." 1

 
   

I helse- og omsorgssektoren vil innovasjon kunne måles i økonomiske verdier som skapes 
gjennom økt kvalitet, økt effektivitet, økt produktivitet og økt tilfredshet hos ansatte, pasienter 
og pårørende. 
 
I oppdragsdokumentet fra 2008 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å følge opp 
satsningen: RHFene skal bidra i arbeidet med å implementere nasjonal satsning på 
behovsdrevet innovasjon i helsesektoren (2007-2011) med særskilt fokus på IKT og medisinsk 
teknisk utstyr i samarbeid med InnoMed, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. De 
regionale helseforetakene skal bidra til å øke antallet forsknings- og utviklingskontrakter 
mellom leverandørbedrifter og helseforetak (OFU-kontrakter) innenfor helse gjennom å stille 
nødvendige ressurser i form av kompetanse til disposisjon. 
 
For å følge opp satsningen inngikk aktørene de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet 
(InnoMed), Innovasjon Norge og Forskningsrådet i 2008 en nasjonal samarbeidsavtale med 
målsetting om å øke innovasjonstakten i helsesektoren betydelig samt bedre utnyttelsen av 
offentlige ressurser knyttet til innovasjon i helsesektoren. For å konkretisere satsningen har 
samarbeidsavtalens koordineringsutvalg utarbeidet vedlagte forslag til nasjonal tiltaksplan 
som har blitt bredt forankret hos aktørene. Helsedirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon 
Norge har sluttet seg til planen. Adm. direktører i RHF-ene ble i AD-møte, den 22. november 
2010 enig om at tiltaksplanen skulle sendes på høring i alle helseforetak (med frist 31. januar 
2011) for å sikre at tiltaksplanen er gjennomførbar, før den skal tilbake til AD-møtet.  
 
Planen foreslår tiltak innenfor innsatsområder som samarbeidspartnerne mener er viktig for å 
løse ut potensialet for offentlig og privat verdiskaping i helse- og omsorgssektoren. Blant 
annet foreslår tiltaksplanen at RHF-ene samordner seg på innovasjonssiden tilsvarende som 
på forskningssiden, etablerer nettverk mellom innovasjonsansvarlige i HF-ene og tar initiativ 
til at innovasjon blir meritterende for ledere og ansatte. Videre foreslås det at RHF-ene 
gjennom Nasjonal IKT tar ansvar for samordning av innovasjonsprosjektene innen IKT i 
spesialisthelsetjenesten. Det foreslås nasjonalt/nordisk samarbeid om verifisering og 
dokumentasjon av nye løsninger gjennom kliniske utprøvinger samt tiltak knyttet til før-
kommersielle anskaffelser.   
 
I St. meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge ble satsningen forlenget til 
ti år, forutsatt en positiv halvveisevaluering (ferdig februar 2011). Forskningsbasert 
innovasjon ble inkludert, og satsningen ble utvidet til å omfatte den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Fokusområdene ble utvidet til å omfatte biomedisin/bioteknologi og 
tjenesteinnovasjon i tillegg til IKT og medisinsk teknisk utstyr.  

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 St.meld.nr.7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge (Innovasjonsmeldingen) 

Styremøte Helse Nord RHF - 27. april 2011 side 29



Handlingsalternativer og hovedpunkter  
Tiltaksplanen er bredt forankret i respektive organisasjoner og i nasjonale og regionale FoU-
fora. Planen foreslår tiltak som samarbeidspartnerne mener er viktig for å løse ut potensialet 
for offentlig og privat verdiskaping i helse- og omsorgssektoren. Noen tiltak kan løses på kort 
sikt, mens andre vil kreve mer langsiktig innsats. Tiltakene kan betraktes som en meny av 
muligheter for en offensiv satsing på helse, innovasjon og næringsutvikling.  
 
Adm. direktørs vurderinger 
Risikovurderinger: etiske, faglige, økonomiske, omdømmemessige, juridiske m. m. 
Alle tiltakene har kun administrative konsekvenser med unntak av tiltaket hvor RHF-ene blir 
bedt om å vurdere om det skal settes av midler til å dekke interne kostnader i før-
kommersielle anskaffelser med bedrifter (bl. a. Forsknings- og utviklingskontrakter). Hvert av 
de fire RHF-ene må vurdere i hvilken grad dette skal gjøres samt vurdere størrelsen på en slik 
innovasjonspott. 
 
Den nasjonale tiltaksplanen vil være positiv for RHF-ene i forhold til behovet for å sette fokus 
på innovasjon som virkemiddel for å møte helsetjenestens utfordringer gjennom utvikling og 
implementering av nye produkter, tjenester, behandlingsprosesser og nye organisasjonsformer 
knyttet til hele pasientforløpet. Den felles planen vil representere en god oppfølging av de 
nasjonale mål på området. 
 
Behandling i AD-møte og høringsrunder 
Tiltaksplanen har allerede før november 2010 vært til en omfattende behandling på det 
administrative plan i RHF-ene og i diverse utvalg og samarbeidskomiteer i de ulike RHF. 
Med bakgrunn i AD-møtets behandling, den 22. november 2010 ble det besluttet at saken 
skulle legges fram for de regionale styrene samtidig som den sendes på høring til alle HF-ene 
for å sikre at planen er gjennomførbar, før den skal tilbake til AD-møtet.   
 
I tråd med konklusjonen i AD-møtet, den 22. november 2010 har tiltaksplanen vært til bred 
høring i alle helseforetakene. De fleste helseforetak i Helse Midt-Norge tar planen til 
etterretning. Styret i Helse Midt-Norge RHF behandlet planen i styremøte, den 3. mars 2011 
og tok planen til etterretning. Helse Vest RHF hadde en høringsrunde våren 2010 og 
behandlet saken i styremøte, den 22. juni 2010. Styret tok saken til orientering. 
 
De helseforetakene som har uttalt seg i Helse Sør-Øst RHF støtter planen, og det er planlagt å 
behandle planen i styremøte, den 14. april 2011.  
 
De helseforetak i Helse Nord som har uttalt seg støtter planen og mener den er et godt 
utgangspunkt for satsingen. Høringsuttalelsene fra egen region er vedlagt saken, både 
oppsummert og innsendt høringsuttalelse. 
 
21. mars 2011 ble saken på nytt behandlet i AD-møtet, der innkomne høringsuttalelser var 
referert til. Følgende ble referatført i denne saken: 
• AD-møtet slutter seg til den nasjonale tiltaksplanen. 
• Admøtet ber om at videre arbeid forankres gjennom arbeid i eksisterende nasjonale og 

regionale samarbeidsfora med ansvar for forskning og innovasjon 
• Videre operasjonalisering av planen gjøres i den enkelte region sammen med 

samarbeidspartnere, og tilpasses regionale forhold. 
• Det nasjonale koordineringsutvalget sikrer at det etableres en forankring av den 

nasjonale tiltaksplenen inn mot KS og universitet og høyskolesektoren. 
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Konklusjon 
Det anbefales at styret tar saken til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar saken om Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren til 
orientering. 
 
 
Bodø, den 13. april 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:   Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i  
   helsesektoren  
 
   Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
   http://www.helse-nord.no/article77049-1079.html  
 
Utrykte vedlegg:  Høringsuttalelser fra Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord- 

Norge HF og Nordlandssykehuset HF 
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Oppsummering innkomne høringsuttalelser fra våre helseforetak 
 
Nordlandssykehuset HF mener at det foreslås en rekke viktige tiltak i planen. 
De påpeker at helsevesenets egenart og utfordringer kanskje ikke kommer like tydelig fram i 
alle sammenhenger når det fokuseres på brukere og produkter – men at planen er godt tuftet 
på befolkningens sykdomsbilde, demografiske endringer, utvikling av nye 
behandlingsmetoder og medisinsk teknologi, eskalerende kostnader, samt økt fokus på 
pasientsikkerhet og kvalitet. 
 
De savner et større fokus på tjenesteutvikling/tjenesteinnovasjon. Det påpekes at det ikke er 
sikkert at bedring i ”befolkningens sykdomsbilde….pasientsikkerhet og kvalitet…tjenester, 
behandlingsprosesser og organisasjonsformer” er nødvendige resultater av økt teknologisk 
innsats. Forebygging, psykiatri, geriatri, rusbehandling og omsorgsdelen av all behandling er 
avhengig av mer enn, eller noe annet enn, teknologi. Det ønskes at planen går grundigere inn 
på forutsetningene for nytenkning innenfor det 4. satsingsområdet – tjenesteutvikling. De viser 
til at det kan være noe å lære av Legeforeningens gjennombruddsprosjekter i den forbindelse. 
 
Helse Finnmark HF mener at utkastet til plan representerer et godt grunnlag for satsning på 
behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren. De støtter planen, 
og tror også at den vil styrke samarbeidet på tvers i helsesektoren. I egen region ønskes det at 
Helse Nord konkretiserer tiltakene i forhold til økonomi, tidsplan for gjennomføring, hvilke 
tiltak som er løselig på lang og kort sikt. De viser til at HF-et har erfaringer med blant annet 
bruk av IKT i samhandling, og innovasjonsarbeid gjennom Samisk nasjonalt 
kompetansesenter psykisk helsevern (SANKS), samt er i startfasen med prosesser på helhetlig 
pasientforløp. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin synes planen er god og støtter den. Fag- og 
forskningssenteret i HF-et mener det er positivt at det lange samarbeidet mellom leverandører 
og produsenter i helsevesenet systematiseres i innovasjonssatsingen. Det er lite beskrevet 
hvilke virkemidler som skal brukes for å øke kompetansen om innovasjon i helse- og 
omsorgssektoren, eller virkemidler for at RHF-ene skal prioritere innovasjon i økt grad, og 
UNN savner dette i planen. 
 
Det poengteres at kvalitetsarbeid må være en viktig del av det strategiske arbeidet med 
innovasjon, for det er der vi enklest kan oppnå og måle brukerdrevet tjenesteutvikling og 
forbedringer. 
 
UNN ønsker forslag til intern prioritering av innovasjon i HF-ene/RHF-et, som innebærer 
forpliktelser til å satse på innovasjon og premiering av innovasjonsaktiviteter, og nasjonale 
tiltak for å øke kompetansen til innovasjonsrådgivere. 
 
TTO Nord har tidligere gitt høringsuttalelse i forankringsrunden i 2010 og støttet planen. 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/7 /134     Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 50-2011 Plan for internrevisjon 2011-2012 
 

Formål/sammendrag 
I denne saken fremmes forslag om plan for internrevisjon 2011-2012 i det regionale 
helseforetaket og foretaksgruppen. Forslaget er fremmet i samråd med revisjonskomiteen. 
 
Bakgrunn/fakta 
I instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt 4.1, stilles følgende krav til 
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal minst en gang per år 
utarbeide en revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger. Revisjonsplanen 
forelegges administrerende direktør for uttalelse, behandles i revisjonskomiteen og vedtas av 
styret. Praksis har i flere år vært at styret vedtar en toårsplan, som vurderes/rulleres hvert år.  
 
Internrevisjonen arbeider i dag etter plan for internrevisjon 2010-2011, vedtatt av styret i 
styresak 50-2010. Noen prosjekter fra denne planen er nå under arbeid. Disse inngår i 
forslaget til revisjonsplan for 2011-2012 nedenfor.  
 
I møte mellom adm. direktør og internrevisjonen, den 16. februar 2011 ble en oversikt over 
tema som er aktuelle for revisjon i 2011/2012 gjennomgått. Internrevisjonen hadde utarbeidet 
oversikten bl.a. med utgangspunkt i sin vurdering av risiko og vesentlighet i foretaksgruppen 
og dialog med representanter fra helseforetakene i årlig samarbeidsmøte i januar. Tilsvarende 
oppstilling, med adm. direktørs kommentarer innarbeidet, ble behandlet av revisjonskomiteen 
i møte, den 4. april 2011 (sak 10/11). Komiteen vedtok å legge følgende forslag til 
revisjonsplan for 2011-2012 frem for styret:  
 
1. Helse Nord RHF’s styring og kontroll med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor 

helseforetakene  
 Formål: Kartlegge og vurdere om Helse Nord RHF har etablert og gjennomfører 

tilfredsstillende styring og kontroll med spesialisthelsetjenestene de tilbyr utenfor egne 
helseforetak. Prosjektet pågår. 

 
2. Medisinsk kodepraksis  
 Formål: Kartlegge og vurdere medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Hensikten er å 

avklare om det er etablert god intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for riktig 
koding. Prosjektet pågår. 
 
Dette er et nasjonalt prosjekt. Internrevisjonene i alle fire regioner gjennomfører 
undersøkelsene i egen region, med bistand fra KPMG.   

 
3. Bestilling og mottak av prøvesvar 
 Formål: Undersøke om bestilte prøvesvar kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og 

fulgt opp innen forsvarlig tid. 
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4. Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen 
Dette er en oppfølgingsrevisjon etter tidligere revisjon, behandlet av styret i sak 76-2009. 
Hovedformålet var å fastslå om fullmakts- og ansvarsstrukturene er innrettet slik at det er 
samsvar mellom tildelt fullmakt og budsjettansvar i foretaksgruppen.  
Det vil bli vurdert å inkludere fullmakter relatert til personalforvaltning i prosjektet. 

 
5. Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon før ansettelse 
 Formål: Undersøke om  

- helseforetakene har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells 
kompetanse og autorisasjon før ansettelse og  

- har tilfredsstillende dokumentasjon for slik kontroll. 
 
6. Pasienttransport 

Formålet er å undersøke: 
- hvilke kriterier som legges til grunn når behov for rekvisisjon på pasientreise vurderes, 

og 
- i hvilke tilfeller pasientreisekontorene utsteder rekvisisjon på grunn av manglende/lite 

egnet rutegående tilbud (tog/buss/båt). 
 
7. Rådgivningsprosjekt: Internkontroll i Helse Nord RHF 
 Formål: Bidra som rådgivere i forbindelse med pågående arbeid om ivaretakelse av 

internkontroll i Helse Nord RHF. Prosjektet pågår. 
 
Følgende prosjekter foreslås tatt opp til vurdering for innplassering i planen midtveis i 
perioden (ved planrullering): 
 
8. Rettighetsvurdering, registreringsrutiner og ventetid i BUP 

Formålet er å undersøke: 
- om rettighetsvurdering og fristfastsetting for henviste pasienter skjer i henhold til 

bestemmelser i pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften, og 
- om registreringsrutiner knyttet til vurdering, utredning og behandling sikrer pålitelig 

rapportering. 
 

9. Oppfølging av inntekter/refusjoner 
Formål: Kartlegge om internkontrollen gir tilstrekkelig sikkerhet for at helseforetakene 
krever og mottar de inntekter og refusjoner de har krav på fra andre enn RHF-et.  
Dette kan f.eks. gjelde sykepengerefusjoner, andre personalrelaterte refusjoner, 
egenandeler, gjestepasientinntekter, husleieinntekter m.m. 
 

10. Oppfølging av internkontroll knyttet til HMS og pasientbehandling 
Formålet er å undersøke: 
- om ansvarslinjene knyttet til oppfølging av foretakets internkontroll på området er 

klare 
- om den ledelsesmessige oppfølgingen av internkontrollen er hensiktsmessig og 

tilstrekkelig 
- hvordan man legger til rette for erfaringsoverføring og gjennomgående 

forbedringstiltak. 
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Vurdering/konklusjon 
Forslaget til plan for internrevisjon 2011-2012 er basert på internrevisjonens vurdering av 
risiko og vesentlighet i foretaksgruppen. Planen har vært forelagt adm. direktør for uttalelse, 
og adm. direktørs vurdering var kjent for revisjonskomiteen, da komiteen behandlet planen.  
 
Revisjonsplanen er dermed utarbeidet og behandlet i henhold til instruks for internrevisjonen i 
Helse Nord RHF. Revisjonskomiteen har også lagt internrevisjonens bemanning og ressurser 
til grunn for sine vurderinger. På denne bakgrunn mener adm. direktør det fremlagte forslag 
til plan for internrevisjon 2011-2012 er et godt utgangspunkt for internrevisjonens 
prioriteringer og arbeid i denne perioden. 
 
Den foreslåtte planen bør følges så langt som mulig. Det må likevel forventes at det kan bli 
behov for endringer, for eksempel for å gi plass til andre prosjekter. Revisjonskomiteen bør 
derfor kunne vedta endringer i planen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2011-2012 vedtas som fremlagt. 

 
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
Bodø, den 13. april 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/10/134    Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009:  
    Kvalitetssystem – dokumentstyring og  
    avviksbehandling – oppsummering,  
    oppfølging av styresak 24-2010 og 87-2010 
 
 
Bakgrunn/fakta 
Internrevisjonen har revidert dokumentstyringsrutiner og rutiner for avviksbehandling i 
foretaksgruppen. Revisjon er gjennomført i form av tre delprosjekt som omfatter Helse Nord 
RHF (rapport 04/2009), Universitetssykehuset Nord-Norge HF (rapport 05/2009) og 
Helgelandssykehuset HF (rapport 06/2009). Det er videre utarbeidet en samlerapport 07/2009 
som oppsummerer funnene etter revisjonen. Konklusjon og anbefalinger er gitt i rapportens 
kapittel 6.  
 
Statusorientering på oppfølgingspunktene som følger av anbefalinger i samlerapport 07/2009 
var tema i styresak 87-2010 på styremøte, den 25. august 2010. 
 
I styresak 87-2010 fremgår det av punkt 2 i vedtaket at styret ber om en ny statusorientering 
innen utgangen av 2010 på de anbefalingene fra rapportens punkter 6.2 og 6.3 som det fortsatt 
arbeides med å gjennomføre. Statusorientering ble utsatt til dette møtet.     
 
Status 
Styret ble i styresak 87-2010 orientert om tekniske og systemmessige utfordringer, jf. 
samlerapportens pkt 5.4. Som det fremgår av vedlegg 1, tabell 1 er oppfølging av én av disse 
utfordringene stilt i bero. For de øvrige utfordringer anses oppfølgingen som fullført. 
 
Til rapportens punkt 6.2: Det er én anbefaling til helseforetakene som ikke er fullført. For de 
øvrige anbefalingene anses oppfølgingen som fullført. Se vedlegg 1, tabell 2.  
 
Til rapportens punkt 6.3. Oppfølging av anbefalinger til Helse Nord RHF er under arbeid. Se 
vedlegg 1, tabell 3. Anbefaling om endring av organisasjonsstrukturen i DocMap er fullført. 
Øvrige anbefalinger er en del av pågående prosjektarbeid i RHF med klare mål. Første 
leveransen på bestilling skal skje i uke 16 som skal blant annet legge til rette for en 
opprydingsprosess. Kvalitetsnettverks mandat skal vurderes i lys av Kvalitetsstrategi i Helse 
Nord 2011-2014.   
 
Vurdering og konklusjon 
Anbefalingene fra internrevisjonen er fulgt opp i berørte HF-ene.  
 
Pågående DocMap-prosjekter i RHF-et forventes å imøtekomme anbefalinger fra 
internrevisjonens rapport i løpet av 2011.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Statusoppdatering for Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – 

dokumentstyring og avviksbehandling i foretaksgruppen – oppsummering tas til 
orientering. 

 
2. Styret ber om ny statusorientering på de anbefalinger fra rapportens punkt 6.2 og 6.3 som 

det fortsatt arbeides med å gjennomføre, innen utgangen av 2011.    
 
 
Bodø, den 13. april 2011 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Statusoppsett 
  
Utrykte vedlegg: Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og  
 avviksbehandling i foretaksgruppen – oppsummering  
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Status, oppfølging av rapport 07/2009 fra internrevisjonen: ”Kvalitetssystem – dokumentstyring og 
avviksbehandling i foretaksgruppen – oppsummering.” 
 
Tabell 1: Tekniske og systemmessige utfordringer, jf. rapportens pkt. 5.4 
Utfordring Tiltak Kommentarer Status 
1. Det er behov for å kunne 
gjøre hele eller deler av 
dokumentsamlingen tilgjengelig 
for samarbeidspartnere. 

Avklare lisenssituasjon og kostnader 
ved publisering av linker til 
enkeltdokument på hjemmesider. 
Deretter vurderes det om 
dokumentsamling skal gjøres 
tilgjengelig. 

Lisenskostnader ihht tilbud av aug. 2010: NOK 
966000 eksklusive moms som en engangssum. 
NOK 72450 eksklusive moms i årlig 
vedlikeholdsavgift. 
På direktørmøtet var det enighet om at en var nødt 
til å kvalitetssikre innholdet, samt høyne kvaliteten 
på innholdet før det ble aktuelt å vurdere om en 
skulle tilgjengeliggjøre innhold på internett.  
 

Saken stilt i 
bero.    

2. Godkjenningsdato er ikke 
synliggjort på standardisert 
måte/ikke identisk i alle format. 
Etter diskusjon mer 
hensiktsmessig at det er ”Gyldig 
fra”-dato som fremkommer. 

Utarbeide endringsønske, hvor 
”Gyldig fra dato” fremkommer. Tas 
opp med Docmap. 

Ivaretatt i ny versjon 6.5. som implementeres høst 
2010. 

Fullført. 

3. Skriverettigheter/redigering 
medfører uønskede endringer i 
dokument. 

Endring i tilgangsregimet vurderes og 
beskrives. Et eventuelt endringsønske 
oversendes Docmap. 

Uønskede endringer blir stoppet av neste i 
arbeidsflyt, før publisering.  
 

Fullført.  

4. Funksjon i Docmap for 
varsling og kvittering virker ikke 
som forutsatt. 

Tas opp med Docmap Fremgangsmåte for hvordan man dokumenterer at 
nye dokument/versjoner er lest av medarbeidere, er 
tydeliggjort. Fungerer nå som forutsatt. 

Fullført.  

5. Avviksmodul, bruk av ”Send 
til neste i arbeidsflyt” lite 
brukervennlig. Misforståelser 
oppstår ofte. 

Tas opp med Docmap Tekst på aktuell knapp er endret. Fullført.  
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Tabell 2: Oppfølging av anbefalinger til foretakene, jf. rapportens pkt. 6.2  
Anbefaling Tiltak Kommentarer Status 
1. Fullføre implementering av 
Docmap (alle avdelinger), og 
forsikre seg om at Docmap 
fungerer som forutsatt, både for 
styrende dokumenter og 
avviksbehandling. 

Hver klinikk og/eller avdeling har fått 
egen superbruker (Docmap-
administrator).  

Tema på ledelses gjennomgang på HF og 
klinikknivå. 

Kontinuerlig 
prosess. 

2. Etablere et system for 
dokumenthåndtering når man 
leger kopi av dokument i 
Docmap på internett, slik at man 
sikrer at også kopi oppdateres 
når versjon i Docmap endres. 

Det må utarbeides en 
dokumentstyringsrutine for kopi av 
dokument på internett.  

Prosedyre utarbeidet, og ikke godkjent ved UNN. 
Utføres sjekker månedlig om linker på intranett går 
til gamle versjon i DocMap ved HLSH.   

Under arbeid. 
 

3. Fjerne unødvendige kopier på 
intranett, og erstattedisse med 
lenker til Docmap.  

Fokus fra kvalitetsledere Docmap og 
nedover i foretaket. Kvalitetsrådgivere 
presser på lokale Web-redaktører. 

UNN og HLSH har fokus på og rutine for dette. 
Kontinuerlig arbeid.  

Fullført. 

4. Sørge for at papirversjoner 
samsvarer med siste versjon, og 
er underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring.  

Etablere system som bidrar til at 
oppdatering av papirkopi skjer 
samtidig som versjonsoppdatering i 
Docmap.   

Rutine etablert (PR16571) ved UNN. 
En person på avd. skal abonnere på de 
dokumentene som er i perm på avd. Oppfølging av 
det skjer ved intern revisjon ved HLSH. 

Fullført. 

5. Katastrofeplan bør oppdateres 
i samsvar med dagens 
organisering, og gjøres 
tilgjengelig via rød knapp 
Docmap (Helgeland) 

Revisjon av dagens plan. UNN har utarbeidet prosedyre (PR5338). 
Rød knapp er ok, og planene oppdateres årlig ved 
HLSH. 

Fullført. 

6. Sørge for at 
dokumentsamlinger som 
mangler oppdatering blir 
revidert, samt avklare om det 
generelle kravet om årlig 
dokumentrevisjon bør justeres. 

Plassere ansvar for oppdatering, samt 
gjøre nødvendig avklaring på 
hyppighet av dokumentrevisjon. 
Følges opp 2010. 

Krav til årlig dokumentrevisjon er revidert for 
laboratorier, slik at det ikke lenger er nødvendig 
med revisjon årlig. For øvrige gjelder årlig 
dokumentrevisjon. Oppdatering en kontinuerlig 
prosess. 

Fullført.  
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7. Vurdere dagens praksis og 
muligheter i programvaren i 
forbindelse med bytte av 
personer i funksjoner knyttet til 
det enkelte dokument, for slik å 
sikre ansvar for det enkelte 
dokument samt sporbarhet i 
forhold til dokumentbehandling.  

Dokumentansvarlig skal fremkomme i 
HTML-versjon.  

Endring innført i versjon 6.5. Fullført.  
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Tabell 3: Oppfølging av anbefalinger til Helse Nord RHF, jf. rapportens pkt. 6.3 
Anbefaling Tiltak Kommentarer Status 
1. Definere formål med og 
målsetting for bruk av Docmap i 
internkontroll tydelig, og sikre 
felles målbilde for dette i 
regionen 

Det lages et fremlegg til ledergruppe, 
hvor formål, målsetting, eieransvar og 
mandat gjennomgås og klargjøres. 

Tidligere igangsatt arbeid stanset opp. Saken er tatt 
opp igjen i vår som del av et helhetlig arbeid med 
internkontroll i Helse Nord RHF. 

Under arbeid 

2. Tydelig og mer helhetlig 
ansvar som applikasjonseier 
Docmap. Intern fordeling av 
ansvar og oppgaver må 
gjennomgås. 

Se pkt. over Pågående prosjekt med frist for leveranse uke 16.  Under arbeid  

3. Gjennomgå mandat til 
kvalitetsnettverk og 
forvaltningsforum, for å sikre at 
disse er i samsvar med behov og 
ansvarsfordeling. Mandat bør 
godkjennes og underlegges 
dokumentstyring i Docmap. 
Helse Nord RHF må følge opp 
sin rolle i forhold til disse 
gruppene. 

Se første pkt. i tabellen. Det foreliger ikke godkjente mandater. Saken 
følges opp i lys av Kvalitetsstrategi i Helse Nord 
2011-2014. 
 
Kvalitetsnettverket har gitt innspill på mandatet.  

Under arbeid 
 
RHF ved 
fagavdelingen 
stiller nå med 
representant 
på møter i 
kvalitets-
nettverket.  

4. Endre organisasjonsstrukturen 
i Docmap, slik at den samsvarer 
med formelle betegnelser på 
enhetene i foretaksgruppen. 

Bestilling til Docmap  Fullført. 
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5. Sørge for at både overordnede 
styrende dokumenter for 
foretaksgruppen og interne 
styrende dokumenter i Helse 
Nord RHF er underlagt 
tilfredsstillende dokumentstyring 
og oppdateres kontinuerlig. 

Intern opplæring gjennomføres 
15.september. Utarbeide dokument 
som beskriver ansvarsfordeling. Årlig 
dokumentrevisjon på alle dokument i 
Docmap.   

Prosjektgruppa skal levere forslag til ledelsen i uke 
16. 

Under arbeid. 

6. Sikre at det alltid er utpekt 
minst en ansatt ved Helse Nord 
RHF som har systemrettigheter 
og nødvendig kompetanse i bruk 
av Docmap. 

Plassere ansvar i aktuell avdeling.  Blir vurdert på nytt som en del av etablert 
prosjektgruppa, se pkt ovenfor. 

Under arbeid. 

7. Dokumentere 
avvikshendelser/uønskede 
hendelser, og hvilken oppfølging 
slike hendelser medfører, i 
Docmap, og benytte dette i 
internt forbedringsarbeid. 

Iverksette intern prosess for 
kartlegging av behov for bruk av 
avvikssystem, og hvilke typer 
hendelser det i så fall er aktuelt å 
definere som avvik.  Deretter besluttes 
det om man skal innføre et elektronisk 
avvikssystem. 

Saken tas i etterkant av opprydding og strukturen i 
DocMap er lagt, se pkt ovenfor. 

Under arbeid. 

8. Forsikre seg om at 
dokumentstyring og 
avviksbehandling er 
tilfredsstillende ivaretatt i Helse 
Nord IKT, samt at 
avviksmeldinger som krever 
behandling både i Helse Nord 
IKT og andre enheter i 
foretaksgruppen har en 
hensiktsmessig arbeidsflyt.  

Følge opp arbeidsflyt for 
avviksmeldinger mellom HFene og 
Helse Nord IKT. Innhente 
redegjørelse fra Helse Nord IKT om 
deres rutiner for dokumentstyring og 
avviksbehandling.   

Ikke konkret tiltak per i dag. Under arbeid. 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/916-40/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 52-2011 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. Administrativ organisering av HR-tjenester i foretaksgruppen 
4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2009 
5. Rapport Ny influensa A (H1N1) 2009, gjennomgang av erfaringene i Norge – 

oppsummering  
6. Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet 

ved to lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-2008 og 79-2009/5 
7. Regional handlingsplan for nyremedisin 
8. Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. april 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/916-40/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 52-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/916-40/012 Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 52-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/762/200    Saksbeh/tlf: Kenneth Lauritsen, 75 51 29 26  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 52-2011/3 Administrativ organisering av HR-tjenester  

i foretaksgruppen 
 
 
Bakgrunn 
På bakgrunn av at eksisterende leverandør av HR-system ikke viderefører driften av lønns- og 
personalsystem etter april 2014, er det nødvendig å innføre nytt lønns og personaldatasystem.  
 
Det ble i 2008 gjennomført en anskaffelsesprosess sammen med de andre regionale 
helseforetakene gjennom Nasjonalt program for stab- og støttetjenester (NPSS). 
Anskaffelsesprosessen ble ledet av Helse Sør-Øst RHF, og rammeavtaler på områdene ble 
undertegnet i oktober 2008. Leverandørene som ble valgt var Bluegarden og GATsoft.  
 
Bluegarden leverer produktene: 
• PAGA - lønns- og personaldatasystem. 
• Dossier – kompetansesystem. 
• Webcruiter – rekrutteringssystem. 
  
Gatsoft leverer produktet: 
• GAT – ressursstyringssystem. 
 
Helse Nord hadde allerede anskaffet samme ressursstyringssystem fra denne leverandøren 
gjennom en egen anskaffelsesprosess for noen år siden. 
 
Rammeavtaler ble inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og de to leverandørene. Helse Nord har 
senere tiltrådt rammeavtalene gjennom en tilslutningsavtale med Helse Sør-Øst RHF. 
 
Helse Nord er sammen med de andre regionene forpliktet gjennom protokollen fra 
foretaksmøte, den 24. januar 2008 til at en eventuell anskaffelse av nytt HR-system skal skje 
gjennom tildeling på nasjonale rammeavtalene. 
  
Helse Nord har besluttet å gjøre et implementeringsprosjekt for innføring av PAGA og 
Webcruiter, med lik utfasing av dagens system ELP, fra leverandøren EDB Ergogroup. 
 
I forbindelse med innføring av nytt lønns- og personaldatasystem har en funnet det 
hensiktsmessig å gjennomføre et prosjekt hvor en har vurdert ”administrativ organisering av 
HR-tjenester” i foretaksgruppen. Prosjektet har utarbeidet en rapport (vedlagt), hvor en 
skisserer fire ulike organisasjonsmodeller, og hvor prosjektets anbefaling er at en bør etablere 
organisasjonsmodell 2c, Funksjonsfordeling.  
• Ledelse og fellesfunksjoner samles på ett sted.   
• Lønn, refusjoner og brukerstøtte samles i egne spesialiserte miljøer og fordeles på noen av 

dagens geografiske plasseringer, men rapporterer til et felles tjenestesenter.  
• Prosjektet anbefaler ikke å implementere system på dagens organisering. 
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Videre behandling 
Prosjektrapporten har vært på høring i Helse Nord samt 
konserntillitsvalgte/konsernverneombud. Høringssvarene er lagt ved rapporten. 
 
Kortversjonen av høringssvarene er: 
• Helse Finnmark HF slutter seg til prosjektets anbefalinger. 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF anbefaler å implementere system, før en evt. 

vurderer organisasjonsendringer. 
• Nordlandssykehuset HF slutter seg til prosjektets anbefalinger. 
• Helgelandssykehuset HF slutter seg til prosjektets anbefalinger. 
• Konserntillitsvalgte og konsernverneombud mener at det er forbundet med for stor risiko å 

implementere system samtidig med en organisasjonsendring. 
 
Direktørene i foretaksgruppen ble konsultert i saken, den 16. mars 2011. Direktørene 
diskuterte saken og var entydig på at en bør implementere systemet i dagens organisasjon, før 
en evt. vurderer å gjøre noe med organisasjonen. Dette med bakgrunn i at en løper ”dobbel 
risiko” ved å gjøre både systemimplementering og en evt. større organisasjonsendring 
samtidig.  
 
Direktørene er imidlertid opptatt av en sterk sentral prosjektstyring i foretaksgruppen, hvor 
det førende må være å implementere én HR-løsning i foretaksgruppen, med fokus på felles 
forvaltning, kodeverk og register. Dette impliserer sterk prosjektledelse fra RHF-et med 
utvidete fullmakter til å harmonisere dagens ulikheter inn i ny felles løsning.  
 
I videre administrativ behandling på RHF-et ble følgende problemstillinger fremhevet: 
• Rekkefølgen på prosjekter (systemimplementering og organisasjonsutvikling) 
• Valg av organisasjonsmodell og evt. lokalisering 
• Risiko 
• Økonomi 
• Kvalitet 
 
Rekkefølge på prosjekter, organisasjonsmodell og risiko 
Det påpekes fra flere hold at en løper ”dobbel risiko” ved å gjøre store organisatoriske grep 
samtidig med en systemimplementering. En annen vurdering er at det ikke er tid til å gjøre 
slike organisatoriske grep, før oppstart av systemimplementering. Det er viktig å ha en 
kompetent mottakerorganisasjon for en systemimplementering. Og det må vurderes å gjøre 
tiltak for å bevare dagens kompetanse, samt bygge en eventuell ny organisasjon på 
eksisterende miljøer. 
 
Dersom en beholder dagens organisering eller velger alternativ 1a, vil det være en potensiell 
risiko for at Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF har for små miljøer til at en vil 
klare en forsvarlig systemimplementering, brukerstøtte og forvaltning. Det bør vurderes å 
treffe særlige tiltak for å støtte Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF ved en 
systemimplementering i dagens organisasjon. 
 
Økonomi 
Det er et sentralt moment å påpeke at det på kort sikt ikke er funnet belegg for at det er god 
økonomi i å endre organiseringen av HR-tjenesten. Driftskostnadene, uavhengig av hvilken 
organisasjonsmodell som velges, vil sannsynligvis heller bli dyrere enn dagens løsning. I 
tillegg kommer omstillingskostnader.  
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Begrunnelsen er at forvaltning av ny systemløsning og brukerstøtte bør styrkes i 
implementeringsfasen. Om en velger en organisasjonsmodell med felles ledelse, må det finnes 
ressurser igjen lokalt på helseforetakene til å serve lokale ledere, og være kontaktledd mellom 
disse og felles tjenestesenter (bestillere av lønnstjenesten).  
 
Ved sammenligning med Helse Sør-Østs felles tjenestesenter (Sykehuspartner) og 
dimensjonering av et tilsvarende senter i Helse Nord, er det ikke funnet belegg for at et felles 
senter kan drives med færre ressurser enn med dagens desentrale organisering. 
 
Kvalitet 
Det er en rammebetingelse at nytt lønns- og personaldatasystem skal kunne levere bedre 
styringsinformasjon til høyere kvalitet enn dagens løsning. Dette fordrer tiltak under selve 
implementeringen som relaterer seg til felles oppsett, felles kodeverk og felles forvaltning. 
Dette er målsettinger og utfordringer som må løses i fellesskap uansett organisasjonsmodell. 
 
Medbestemmelse 
Administrativ organisering av HR-tjenester ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. april 2011 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar adm. direktørs beslutning til orientering. 

 
2. Partene er enige om og fremhever betydningen av at prosesser knyttet til større 

samordning gjennom felles arbeidsprosesser gjøres i tett samarbeid med tillitsvalgte og 
vernetjenesten. 

 
Konklusjon 
Adm. direktør har med bakgrunn i ovennevnte besluttet følgende: 
 
1. Adm. direktør tar prosjektgruppens rapport til orientering.  

 
2. Vedrørende risiko så vektlegges betraktningene om ”dobbel risiko”. Av den grunn 

prioriteres det å implementere systemet under dagens organisasjon. 
 

3. Under innføringsprosjektet etableres det en sterk styring for å kunne etablere én felles 
løsning med felles forvaltning, kodeverk og register. Prosjektledelsen gis utvidete 
fullmakter i dette arbeidet. Det skal tilføres ekstra ressurser på å vedlikeholde en felles 
forvaltning. 
 

4. Det gjennomføres ikke organisasjonsendringer i form av virksomhetsoverdragelse av 
ansatte eller ved at en etablerer noen felles ledelse av lønns- og personalmedarbeidere.  
Imidlertid vil det være behov for større samordning gjennom felles arbeidsprosesser, noe 
som kan medføre justeringer i samhandlingsmønsteret internt og mellom helseforetak.  
 

 
Utrykte vedlegg:  Prosjektrapport med høringssvar 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 00  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 52-2011/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av  
    statlige selskaper i 2009 
 
 
Bakgrunn 
Riksrevisjonen (heretter omtalt som RR) legger årlig frem en rapport for Stortinget som 
omfatter følgende deler: 

I. RR’s beretning om kontrollen med statlige selskaper 
II. Kontroll av utvalgte emner innen utøvelsen av regjeringens eierpolitikk, slik denne er 

formulert i St.meld. nr 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap. I 2009 har RR 
for enkelte selskaper fulgt lederlønnsutviklingen og arbeidet med samfunnsansvar. 

III. Presentasjon av resultatene fra de utvidede kontrollene, som er basert på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 

IV. Saker som har fremkommet gjennom RR’s årlige kontroll av blant annet statsrådens 
beretning for enkelte selskap, protokoller fra generalforsamlinger eller lignende og 
årlig rapportering fra selskapene. Denne delen omhandler også tidligere rapporterte 
saker som RR vil følge opp videre. 

 
Rapporten ble lagt frem 11. november 2010. Denne saken oppsummerer de deler av rapporten 
som berører helseforetakene. 
 
Del I Riksrevisjonens beretning om kontrollen med statlige selskaper 
Generelt viser RR’s kartlegging av samfunnsansvar og lederlønn avvik fra Stortingets og 
Regjeringens intensjoner. Med dette menes at resultatene så langt er svake i forhold til 
ambisjonene, og at eierdepartementenes oppfølging ikke har vært tilstrekkelig. 
 
I de utvidede kontrollene har RR for Helse- og omsorgsdepartementets område funnet 
svakheter i driften og forvaltningen av de regionale helseforetakene og Norsk Helsenett SF. 
Det kommenteres at RHF-enes resultatrapportering og måloppnåelse viser at det i det siste 
året har vært en negativ utvikling i ventetid for rettighetspasienter innenfor alle fagområdene 
unntatt psykisk helsevern for barn og unge. Innenfor somatikk har den negative tendensen 
vart i flere år. Videre kommenterer RR at det er så alvorlige mangler ved datakvaliteten at det 
ikke er mulig å vurdere tilstanden på viktige nasjonale kvalitetsindikatorer. 
 
I tillegg kommenteres at veksten i pasientreiseutgiftene er redusert etter at RHF-ene overtok 
ansvaret, men at det er store variasjoner mellom HF-ene når det gjelder kostnader til 
pasientreiser. RR vurderer det slik at det fortsatt er potensial for en mer kostnadseffektiv 
tjeneste. Videre vises til at det er for dårlig oppfølging av kvaliteten i pasientreisene. 
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Del II – Kontroll av utøvelsen av regjeringens eierpolitikk 
a) Samfunnsansvar 
Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge statlige selskapers arbeid med samfunnsansvar 
for å finne ut i hvilken grad de har inkorporert samfunnsansvar i selskapsdriften, og i hvilken 
grad statlig eide selskaper er i fremste rekke, når det gjelder miljøtiltak innen sin bransje. 
Videre har det vært et mål å vurdere hvordan eierselskapene følger opp selskapenes arbeid 
med samfunnsansvar. Det ble gjennomført en dokumentanalyse av årsrapporter, 
spørreundersøkelse til adm. direktører/konsernsjefer og skriftlige spørsmål til 
eierdepartementene. Rapporten oppsummerer funnene fra disse, men gir ingen kommentarer 
til RHF-ene eller Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) spesielt.  
 
RR viser til at mange av de undersøkte selskapene i svært liten grad har integrert de delene av 
samfunnsansvaret som de selv vurderer som relevante, i styringen av selskapet. Flere 
selskaper har grunnleggende mangler knyttet til etiske retningslinjer og miljøledelse. Flere av 
selskapene manglende tilfredsstillende systemer for oppfølging av sin leveransekjede. RR 
viser videre til at manglende oppfølging av samfunnsansvar kan medføre en betydelig 
omdømmerisiko for selskapene og for staten. For nærmere informasjon om resultatene vises 
til rapporten. 
 
b) Lederlønnsutvikling  
Målet med undersøkelsen var å vurdere om gjennomføringen av regjeringens eierpolitikk med 
hensyn til lederlønn er i samsvar med Stortingets forutsetninger. Det ble gjennomført en 
undersøkelse som belyste lønnsutviklingen i perioden 2004-2009 for adm. direktør eller 
tilsvarende for 42 selskaper med statlige eierandeler tilhørende 10 departementer.  I rapporten 
vises til at det i foretaksmøte i 2005 ble stilt styringskrav knyttet til lønnsfastsettelse i RHF-
ene, og at dette ble gjentatt og utdypet i foretaksmøtet i januar 2010. Videre er det vist til at 
HF-ene er omfattet av Nærings- og handelsdepartementets veiledende retningslinjer for lønns- 
og pensjonsvilkår for ledere i statlig eide selskaper. 
 
RR’s kartlegging viser at den gjennomsnittlige lederlønnsveksten i de statlige selskapene har 
vært dobbelt som høy som den generelle lederlønnsveksten i perioden 2007-2009, og at den 
årlige lederlønnsveksten i statlige selskaper var høyere i denne perioden enn i 2004-2007. 
Undersøkelsen gir derimot ikke grunnlag for å vurdere om statlige eide selskapers lederlønn 
er lønnsledende innenfor sin bransje. RR vurderer at styrene i de statlige selskapene har hatt 
mulighet til å vise større moderasjon i lederlønnsfastsettelsen. 
 
Del III – Resultatet av utvidede kontroller 
Sak 1 - De regionale helseforetakenes resultatrapportering og måloppnåelse 
Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad RHF-ene følger opp og innfrir 
utvalgte styringskrav i oppdragsdokumentene for 2009, samt å vurdere 
rapporteringskvaliteten i de årlige meldingene for 2009. RR har brukt tall fra Norsk 
pasientregister (NPR) på aktivitet, ventetid og andel rettighetspasienter. 
 
RR viser til fortsatt manglende kvalitet på form og innhold i RHF-enes rapportering i årlig 
melding. Dette vanskeliggjør sammenligning mellom RHF og å vurdere måloppnåelse. RR 
stiller på den bakgrunn spørsmål ved om RHF-ene har tilstrekkelig lojalitet til 
rapporteringskravet. 
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RR viser til store regionale forskjeller i praktisering av prioriteringsforskriften innenfor alle 
områdene, størst innen somatikk. Variasjonene i andel rettighetspasienter innen psykisk 
helsevern og rusbehandling (TSB) økte i 2009. RR stiller dermed spørsmål ved om HOD gir 
implementeringen av veilederne tilstrekkelig prioritet, slik at bruken av disse vil få resultater 
innen rimelig tid. 
 
RR viser til manglende måloppnåelse, når det gjelder ventetider innen flertallet av RHF-ene 
og fagområdene og ser alvorlig på den negative utviklingen i ventetider i 2009 for somatikk. 
RR nevnte spesielt bekymring for den negative utviklingen innen barne- og ungdomspsykiatri 
i Helse Nord, både ved at antall ventedager og andelen barn og unge som ikke får behandling 
innen ventetidsgarantien har økt i 2009. RR mener at utfordringene med økte ventetider er 
sentrale ledelsesoppgaver som må gis høyere prioritet i RHF-ene og HF-ene. 
 
RR finner det kritikkverdig at ikke alle HF-ene og institusjoner er godkjent for formatet NPR-
melding. Både manglende rapportering og dårlig kvalitet gjør at det ikke foreligger komplett 
og sammenlignbar statistikk innenfor alle fagområdene. RR stiller spørsmålstegn ved om 
styringen for å sikre god datakvalitet på nasjonale kvalitetsindikatorer og fristbrudd er 
tilstrekkelig.  
 
Sak 2 – Helseforetakenes ivaretakelse av ansvaret for pasientreiser 
Målet med undersøkelsen har vært å undersøke hvordan utviklingen i kostnadseffektivitet for 
pasientreiser med rekvisisjon har vært i HF-ene, med særlig vekt på de reisene som utføres 
med drosje og turvogn. I tillegg omfatter undersøkelsen på hvilken måte HF-ene legger til 
rette for en god kvalitet i tjenesten. 
 
RR viser at alle HF-ene har hatt en økning i pasientreiseutgifter i årene 2007-2009, men at 
veksten samlet er redusert sammenlignet med perioden før ansvarsoverføringen i 2004. 
Økningen varierer både innad og mellom regionene, og RR vurderer det slik at det er 
grunnlag for å stille spørsmål ved om alle HF-ene har klart å skape en mer kostnadseffektiv 
tjeneste etter ansvarsoverføringen.  
 
Undersøkelsen viser at Helse Nord har størst samordning av reiser med drosje/turvogn, hver 
fjerde reise mot hver syttende i Helse Vest. RR viser derfor til at det er et uutnyttet potensial 
for bedre samordning og en mer kostnadseffektiv tjeneste ved en del HF. 
 
Undersøkelsen av kontroll av de økonomiske kravene viser at det i hovedsak begrenser seg til 
stikkprøvekontroller av fakturaer og om rekvisisjonene er korrekt utfylt, og at dette innebærer 
risiko for at alvorlige feil ikke oppdages. RR stiller derfor spørsmål ved om det ikke bør 
utvikles et mer risikobasert kontrollsystem som kan gi HF-ene bedre kontroll med ordningen. 
 
Når det gjelder oppfølging av kvalitet på leveransene, viser undersøkelsen at enkelte av HF-
ene følger opp leverandørene systematisk, mens halvparten ikke nevner slik kontroll. RR viser 
at en løpende oppfølging er en forutsetning for å ha kontroll på kvaliteten. Undersøkelsen ga 
ingen forskjeller i oppfølging avhengig av om HF-ene hadde benyttet kvalitet som 
tildelingskriterium eller kun benyttet pris. 
 
Til slutt vurderer RR at flere og regelmessige brukerundersøkelser vil gi HF-ene verdifull 
informasjon om pasientens oppfatning av kvaliteten på pasientreiser. 
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Sak 3 – Norsk Helsenetts ivaretakelse av informasjonssikkerheten i helsenettet 
Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad Norsk Helsenett SF ivaretar sitt 
ansvar for informasjonssikkerheten i helsenettet. 
 
Undersøkelsen viser at Norsk Helsenett ikke har tilfredsstillende rutiner og systemer for å 
sikre oppetid i helsenettet. RR vurderer også at det er svakheter ved Norsk Helsenetts 
risikovurderinger og sikkerhetstiltak før og etter tilkobling av kunder, særlig av små og 
mellomstore organisasjoner. Disse svakhetene øker sannsynligheten for at det eksisterer 
ukjent risiko som kan påvirke informasjonssikkerheten i helsenettet. RR viser videre til at det 
er viktig at både iverksatte og planlagte sikkerhetstiltak blir gjennomført, og at tiltakene blir 
regelmessig fulgt opp slik at informasjonssikkerheten i helsenettet til enhver tid er ivaretatt på 
en betryggende måte. 
 
Del IV – Resultater av den årlige kontrollen og oppfølging av tidligere rapporterte saker 
a) Rutiner for betaling av obduksjonslaboranter i Helse Sør-Øst 
Tidligere undersøkelse hadde vist at obduksjonslaboranter ved fire HF i Helse Sør-Øst mottok 
kontant betaling fra begravelsesbyråer for nedleggelse av lik i kister på tross av at HOD i 
1996 påla Fylkeskommunene, Rikshospitalet og Det norske radiumhospital å endre rutinene. 
HOD ba derfor i 2008 alle RHF-ene om å gjennomgå eksisterende rutiner. Dette ble fulgt opp 
våren 2010 ved at RHF-ene ble bedt om å bekrefte at rutinene var på plass. 
 
På rapporteringstidspunktet rapporterte Helse Nord at to HF hadde rutiner i tråd med pålegget, 
mens ett ikke har etablert slike rutiner. Helse Vest og Helse Midt-Norge synes ikke å ha 
besvart, mens Helse Sør-Øst har fått rutiner på plass. RR stiller derfor spørsmål ved om HOD 
i tilstrekkelig grad har fulgt opp.  
 
RR opplyser at saken vil bli fulgt opp ved senere gjennomganger. 
   
b) Rutiner for oppfølging av ansattes bierverv 
I dokument nr 1 (2007-2008) rapporterte RR om at det har tatt uforholdsmessig lang tid å få 
implementert retningslinjene for bierverv, som ble vedtatt allerede i 2003. RR så også alvorlig 
på at HF-ene i liten grad har oversikt over ansatte som har driftsavtale som avtalespesialist, og 
ansatte med bierverv i legemiddelindustrien. HOD stilte i foretaksmøter i 2008 krav om at det 
i forbindelse med arbeidet med organisering av stabs- og støttefunksjoner også skal utvikles 
felles systemer for enhetlig rapportering og kontroll av ansattes bierverv. HOD viste i mai 
2010 til at tre RHF vil ha på plass IT-baserte systemer som håndterer krav til enhetlig 
rapportering og kontroll av bierverv i 2009-2010, mens Helse Nord vil få det på plass i 2011-
2012.  
 
RR viser til at hensikten med å regulere adgangen til å ha bierverv er å forebygge at det utad 
kan reises spørsmål og tvil om ansattes integritet, habilitet og uavhengighet. Retningslinjene 
ble vedtatt i 2003, og HOD har etter RR’s vurdering ikke gitt oppfølging av denne saken 
tilstrekkelig prioritet. 
 
RR opplyser at saken vil bli fulgt opp ved senere gjennomganger. 
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c) Avvik knyttet til kapittel 732 post 77 – Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus 
RR har gjennom flere år rapportert om avvik mellom RHF-enes regnskaper og det som er ført 
i statsregnskapet under kapittel 732 post 77. HOD opplyser at det vil gjennomgå prosessen for 
registreringen av dataene som danner grunnlag for regnskapsføringen og følge opp saken. RR 
påpeker at det er viktig at informasjonen i regnskapssystemene er pålitelig og korrekt. 
RR opplyser at saken vil bli fulgt opp ved senere gjennomganger. 
 
d) Tildeling av enerett til Helse Vest IKT 
I dokument 1 (2005-2006) rapporterte RR om at tildelingen av eneretten til Helse Vest IKT 
AS uten forutgående konkurranseutsetting var i strid med anskaffelsesregelverket, fordi ikke 
alle vilkårene i unntaksbestemmelsen om enerett er oppfylt. HOD uttrykte og senere 
opprettholdt sitt syn om at vilkåret er oppfylt, og viser til at rettspraksis på området verken er 
omfattende eller entydig. RR ba HOD forelegge gjenstående spørsmål for regelverksforvalter, 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 
 
HOD viser til at dette er en sak med klare paralleller til RR’s tidligere merknadssak om at 
tildeling av kontrakter til de regionale sykehusapotekene var i strid med 
anskaffelsesregelverket, fordi vilkårene for egenregi ikke var oppfylt. I dokument 1 (2008-
2009) forutsatte RR at HOD avklarte med regelverksforvalter, Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet, tolkningen av egenregivilkåret som er satt av EF-domstolen 
om at oppdragsgiver (HF-ene) må ha like sterk kontroll over leverandøren 
(sykehusapotekene) som over egne etater. 
 
Ingen av sakene er forelagt regelverksforvalter. I påvente av ESA’s behandling av 
sykehusapoteksaken avventer HOD videre oppfølging av saken om tildeling av enerett til 
Helse Vest IKT AS. 
 
RR opplyser at saken vil bli fulgt opp ved senere gjennomganger. 
 
e) Oppfølging av avtalespesialistene 
RR rapporterte i Dokument 1 (2007-2008) at RHF-enes oppfølging og kontroll av 
avtalespesialistene var mangelfull, og at de i liten grad hadde oversikt over 
avtalespesialistenes faktiske prioriteringer. RR påpekte at dette var alvorlig, da det gir høy 
risiko for at rettighetspasienter ikke prioriteres, slik prioriteringsforskriften forutsetter. 
 
HOD viste til at det i St.prp. nr 1 (2006-2007) under Nasjonal Helseplan ble varslet at det 
skulle settes i gang et arbeid med sikte på å endre rammebetingelsene for avtalespesialistene 
for å få bedre integrering av disse i RHF-enes ”sørge-for-ansvar”. I mai 2010 opplyser HOD 
at arbeidet har vist seg å ha flere utfordringer, noe som har ført til at den opprinnelige 
tidsplanen ikke har blitt fulgt.  
 
Etter RR's vurderinger er det viktig at HOD har en tett oppfølging av arbeidet med 
utviklingen av takstsystemet for å sikre at avtalespesialistenes prioritering av 
rettighetspasienter er i tråd med prioriteringsforskriften. 
 
RR opplyser at saken vil bli fulgt opp ved senere gjennomganger. 
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f) Systemet for forvaltning av nye spesialistlegestillinger 
RR rapporterte i dokument 1 (2007-2008) om at det var vesentlige avvik mellom lovlig 
tildelte spesialistlegestillinger og faktisk antall stillinger ved flere HF. Det lovregulerte 
legefordelingssystemet har ikke fungert som forutsatt, og regelverket oppfattes som uklart. 
RR fant det alvorlig at HOD som forvalter av systemet ikke tidligere i større grad har vektlagt 
manglende etterlevelse av systemet kan føre til svekket økonomisk kontroll, forsterking av 
ubalanse i legemarkedet samt problemer med rekruttering og godkjennelse av 
spesialistutdanningen. 
 
I foretaksmøtene januar 2008 ble det stilt krav om at RHF-ene skulle etablere utvalg for hvert 
HF som skulle godkjenne alle nyopprettede stillinger og ansettelser i vakante stillinger i HF-
ene. Videre skulle RHF-ene sikre at HF-ene følger etablerte rutiner ved ansettelse, oppretting 
eller omdisponering av stillinger som er omfattet at legefordelingssystemet. Frem til Nasjonal 
Råds nye database skulle tas i bruk fra 2010, skulle RHF-ene bidra til avvikling av 
legestillinger som var opprettet utenfor legefordelingssystemet i 2009.  
 
RR opplyser at saken vil bli fulgt opp ved senere gjennomganger. 
 
g) Ambulansetjenesten 
RR rapporterte i dokument 1 (2008-2009) om at det var store regionale forskjeller i 
oppfyllelsen av kompetansekravene for ambulansepersonell, at bruk av ambulanser til 
oppdrag som kunne vært utført av andre kjøretøy, kan være kostnadsdrivende, og at det er 
uheldig at arbeidet med ny forskrift for transport av liggende pasienter er forsinket. Videre ble 
det rapportert om at det er alvorlig at det fortsatt ikke finnes nasjonale drifts- og kvalitetsdata 
innen de akuttmedisinske tjenestene. 
 
HOD rapporterer at det har vært usikkerhet til hvorvidt HF-ene ville klare kravene innen 
fristen 1. april 2010. For Helse Nord ble det spesielt knyttet usikkerhet til Helse Finnmark HF. 
HOD rapporterer i mai 2010 at et nytt EU-direktiv for godkjenning av bil sammen med stadig 
økende transport av ulike kategorier bårepasienter gjør det nødvendig med en gjennomgang 
av dagens transport av bårepasienter. I tildelingsbrevet for 2010 har Helsedirektoratet fått i 
oppdrag med utgangspunkt i kravet om forsvarlige tjenester å foreslå nasjonale krav til 
ambulansebiler og vurdere behov for endringer i relevant regelverk. HOD viser til ulike 
prosjekt for å bedre nasjonale data for de akuttmedisinske tjenestene. 
 
RR opplyser at saken vil bli fulgt opp ved senere gjennomganger. 
 
Vurdering 
Adm. direktør vurderer det slik at undersøkelser gjennom Riksrevisjonen, egen internrevisjon, 
valgt ekstern revisor og gjennom enkeltstående eksterne revisjonsoppdrag, bidrar til å 
evaluere Helse Nords aktiviteter og styring. Dette er viktig for å sikre god styring og kontroll, 
god internkontroll, god kvalitet, riktig prioritering og fokus på mål- og resultatoppnåelse.  
Helse Nord forvalter samfunnets ressurser, og det er viktig å etterprøve objektivt om dette blir 
gjort på en god måte og i henhold til overordnede føringer og krav. 
 
Mange av de sakene som er omtalt i Riksrevisjonens gjennomgang for 2009 har senere fått 
betydelig økt fokus, både nasjonalt og i Helse Nord. Adm. direktør vil ta med Riksrevisjonens 
vurderinger i det videre arbeidet. 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 31  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 52-2011/5 Rapport Ny influensa A (H1N1) 2009,  
    gjennomgang av erfaringene i Norge  

– oppsummering 
 
 
Bakgrunn 
Fredag, den 24. april 2009 varslet Verdens helseorganisasjon (WHO) om utbrudd av influensa 
med bakgrunn i et nytt virus i Mexico og USA. Det nye viruset ble utgangspunktet for en ny 
verdensomspennende epidemi.  
 
I Norge ble de første tilfellene rapportert allerede i begynnelsen av mai, mens hovedbølgen 
slo inn over landet i andre halvdel av oktober og første halvdel av november 2009. Under 
pandemien ble det etablert beredskapsorganisering på alle nivå i henhold til gjeldende lovverk 
og planer. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomført en samordnet 
gjennomgang av den nasjonale håndteringen av pandemien. Gjennomgangen er utført i nær 
dialog med involverte aktører. Denne er sammenfattet i rapporten Ny influensa A(N1H1) 
2009, gjennomgang av erfaringene i Norge. Den er tilgjengelig på DSB’s hjemmeside  
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Nasjonal-beredskap/Aktuelt-Nasjonal-
beredskap/Evaluering-pandemi/ 
 
Rapporten legges frem for styret i Helse Nord RHF til orientering. Formålet med rapporten er 
læring, grunnlag for oppdatering av planer og utvikling av samhandling i operativ håndtering 
av store kriser og katastrofer.  
 
Hovedinnhold i rapporten 
Rapporten er inndelt i hovedkapitler som omhandler rammer og forutsetninger, styring, 
planlegging og koordinering på nasjonalt og regionalt nivå. DSB’s vurderinger er 
sammenfattet i eget kapittel. Med bakgrunn i de forhold som er avdekket i gjennomgangen av 
håndteringen av pandemien, anbefaler DSB 25 punkter til videre oppfølging. Anbefalingene 
gjelder i hovedsak: 
• utfyllende bestemmelser i overordnede nasjonale planer (beredskapsplan, smittevernplan 

og pandemiplan) som tydeliggjør fullmakter og ansvarsdelingen mellom nasjonale 
myndigheter og faginstanser 

• utvikling og løpende revisjon av planscenarier 
• forenkling og effektivisering av kommunikasjonslinjer og rapporteringssystemene mellom 

nasjonale, regionale og lokale myndigheter 
• mekanismer for å forenkle tverrsektoriell koordinering på etatsnivå 
• utvikling av rapporteringssystemene for infeksjonssykdommer for å gi raskere og mer 

geografisk differensiert informasjon 
• nærmere utredning av distribusjonsløsninger for pandemivaksine 
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• utarbeidelse av nasjonale retningslinjer som beskriver de mest kritiske 
samfunnsfunksjoner som må sikres kontinuitet i drift 

• etablering av intensivregister 
• vurdering av hvordan personer i risikogrupper skal identifiseres 
• tydeliggjøring av og lovfesting av fastlegenes rolle i kommunehelsetjenesten 
• vurdering av hvordan sårbarhet i kommunehelsetjenesten kan reduseres; bl.a. gjennom 

interkommunale løsninger, og gi Fylkesmannen mulighet til å styre ressurser mellom 
kommunene vis-à-vis spesialisthelsetjenesten i en krisesituasjon 

 
Rapporten konkluderer med at Norge på et overordnet plan var godt forberedt på pandemien i 
2009, i planverk gjennom avtaler om levering av vaksine og ved gjennomførte øvelser på 
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.  
 
Det ble i utgangspunkt lagt til grunn et verstefallsscenario som ble styrende for mye av 
planleggingen de første månedene, selv om det ble tidlig klart at dette scenariet var lite 
sannsynlig. Den faktiske situasjonen ble imidlertid håndtert ut fra analyser av den løpende 
utviklingen. Det gjorde at virkemiddelbruken innenfor smittevernområdet var i tråd med 
pandemiplanens forutsetning om at tiltak skal være tilpasset situasjonen til enhver tid og skal 
ikke gå ut over det som framstår som nødvendig. 
 
Helsedirektoratet ledet og samordnet håndteringen av situasjonen med basis i delegasjon fra 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i henhold til overordnet nasjonal helse- og 
omsorgsberedskapsplan og ut fra bestemmelsene i smittevernloven. Fylkesmennene spilte 
sammen med de regionale helseforetakene en viktig roll som kommunikasjons- og 
rapporteringskanal mot helsetjenestene. På nasjonalt plan var Folkehelseinstituttet (FHI)en 
sentral støttespiller. 
 
Den spesielle beredskapsorganiseringen i helsesektoren besto prøven. Det ble imidlertid 
avdekket en del forhold som i en mer alvorlig situasjon kunne ha medført problemer. Dette 
knytter seg først og fremst til hvor langt Helsedirektoratets fullmakter strekker seg overfor 
andre aktører som gjennom lov og forskrift er tillagt ansvar. Særlig ble dette synlig i forhold 
til Folkehelseinstituttet på vaksineområdet. 
 
Norske myndigheter møtte pandemien proaktivt. Dette kommer til uttrykk i at man hele tiden 
tok høyde for et langt mer alvorlig scenario enn det mest sannsynlige. DSB vurderer dette 
som en riktig strategi, selv om det i ettertid ble vurdert som at ressursbruken ble unødvendig 
høy, og at befolkningen kan ha fått inntrykk av at situasjonen var langt mer alvorlig enn det 
myndighetene egentlig mente den var. Til tross for en proaktiv holdning kan det se ut som om 
de ble klar over viktige problemstillinger på et noe sent tidspunkt. Dette gjelder for eksempel 
behovene knyttet til intensivbehandling av alvorlig syke pasienter og tiltak for å avlaste 
fastlegene.  
 
Kommunehelsetjenesten er trolig den mest sårbare delen av den nasjonale 
pandemiberedskapen. Mange kommuner er små, og kommunehelsetjenesten ville noen steder 
kunne bli satt ut av funksjon, dersom sykdomsbildet hadde vært noe i nærheten av 
verstefallsscenariet. De små kommunene hadde imidlertid i denne pandemien en fordel, ved at 
de hadde små problemer med å identifisere risikogrupper og tidlig vaksinering. 
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Det vanskeligste spørsmålet å svare på er om helsemyndighetene kunne oppnådd de samme 
resultater med mer effektiv bruk av ressurser. Vurdert i ettertid kan det stilles spørsmål ved 
om innkjøpet av respiratorer og annet utstyr var overdimensjonert, og om beredskapsnivået i 
spesialisthelsetjenesten var unødvendig høyt lenge. Vurdert ut fra usikkerheten om fremtidig 
utvikling, når beslutninger måtte tas, kan bilde bli et annet. DSB mener imidlertid at det er 
grunnlag for å stille spørsmål ved om planscenariet som lå til grunn for planleggingen kunne 
vært nedskalert ytterligere i september. 
 
For utfyllende informasjon vises til selve rapporten. 
 
Beredskapen i Helse Nord 
Helse Nord organiserte sin beredskap i henhold til overordnede nasjonale planer, regional 
beredskapsplan og beredskapsplanene i helseforetakene.  
 
Under operativ håndtering ble koordinering overfor, og anmodninger til 
kommunehelsetjenesten ivaretatt gjennom Fylkesmennene. Det ble også etablert en faggruppe 
under RHF-et for dialog og som rådgivere i beslutningsprosesser, bestående av spesialister fra 
helseforetakene.  
 
Kommunikasjon og informasjon internt og utad ble koordinert. Det ble også iverksatt 
forberedende tiltak for å sikre tilgang på personell, dersom dette skulle bli nødvendig. 
Det ble kjøpt inn smittevernutstyr, og respiratorer i tråd med nasjonale planforutsetninger.  
 
Vurdering og konklusjon 
DSB’s rapport påpeker viktige problemstillinger som sammen med anbefalingene vil være et 
nyttig underlag også ved revisjon av beredskapsplanene i Helse Nord, og som læring i 
operativ håndtering av store kriser og katastrofer.  
 
Det er ikke gjennomført en systematisk evaluering internt i Helse Nord, men det vil bli gjort 
en erfaringsgjennomgang i tilknytning til hovedrevisjon av regional beredskapsplan (2012) og 
regional smittevernplan (2011).  
 
I tråd med konklusjonene i DSB’s rapport må en kunne si at beredskapen i Helse Nord 
fungerte tilfredsstillende under pandemien. 
 
DSB's rapport Ny influensa A (H1N1) 2009, gjennomgang av erfaringene i Norge tas til 
orientering. 
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Arkivnr.: 134 2010/6    Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 85 Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 52-2011/6 Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering 

av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved  
to lokalsykehus, oppfølging av styresak  
49-2008 og 79-2009/5 

 
 
Bakgrunn/fakta 
Det vises til styresak 79-2009/5 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: 
Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, jf. styresak 49-
2008. 
 
Revisjonsrapporten gjelder Nordlandssykehuset Lofoten, kirurgisk og ortopedisk klinikk og 
Helse Finnmark Kirkenes, kirurgisk avdeling.   
 
Styret fikk oppdatert status i denne saken ved muntlig orientering av adm. direktør i 
styremøte, den 1. oktober 2010, jf. styresak 90-2010/2 Orienteringssaker, strekpunkt 4. Helse 
Finnmark Kirkenes, kirurgisk avdeling hadde da etterkommet anbefalingene fra 
revisjonsrapporten, og avvikene ble ansett lukket. Nordlandssykehuset Lofoten, kirurgisk og 
ortopedisk klinikk hadde igangsatt et arbeid for å etterkomme de anbefalingene som fortsatt 
ikke var gjennomført. Pr. juli 2010 sto det fortsatt fem ikke gjennomførte anbefalinger ved 
avdelingen i Lofoten. Adm. direktør ble bedt om å orientere styret muntlig når avvikene var 
lukket. 
 
Status pr. april 2011 – Nordlandssykehuset Lofoten, kirurgisk og ortopedisk klinikk 
Nordlandssykehuset HF har gitt oppdatert status pr. april 2011, og der fremgår følgende: 
- På grunn av langvarig sykemelding er arbeidet med funksjonsfordeling av ortopedi utsatt, 

og det planlegges sluttført innen utgangen av juni 2011.  
- På lik linje med de øvrige klinikkene arbeides det med å legge inn prosedyrer i DocMap, 

også innenfor kirurgi. Det er satt av ressurser til arbeidet, men det synes klart at noen 
endelig "ferdigdato" er vanskelig å sette, all den tid dette arbeidet med nødvendighet må 
foregå kontinuerlig.  

- Kvitteringsordning (kvitteres for mottatt opplæring) er ikke innført. Planlegges sluttført 
innen utgangen juni 2011.  

- Øvrige anbefalinger rapporteres gjennomført.  
 
Vurdering og konklusjon 
Det vises til statusbeskrivelsen hvor det fremgår at det er to ikke gjennomførte 
anbefalingspunkter (1 i sin helhet, og 1 delvis). Det er gitt informasjon om, når disse forventes 
gjennomført.  
 
Adm. direktør vil følge opp saken, slik at også de siste avvikene lukkes. Styret i Helse Nord 
RHF orienteres, når alle avvikene er lukket. 
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Arkivnr.: 008 2011/22    Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 52-2011/7 Regional handlingsplan for nyremedisin 
 
 
Formål/sammendrag 
I Helse Nord RHF’s oppdragsdokument for 2010 ble det stilt krav til helseforetakene om å 
delta i utvikling av handlingsplaner innenfor nyresykdommer, inkl nyreerstattende 
behandling. Det ble nedsatt en faglig arbeidsgruppe fra helseforetakene som startet sitt arbeid 
i februar 2010 og leverte sin rapport i mars 2011.  
 
I denne saken legges rapporten fram for styret i Helse Nord RHF til orientering, og den vil bli 
fremmet som vedtakssak i styremøtet i juni 2011.  
 
Sakens betydning i forhold til vår kjerneverdier kvalitet – trygghet – respekt:  
Pasienter med behov for nyreerstattende behandling er en høyt prioritert og alvorlig syk 
pasientgruppe, som også er økende i antall. Faggruppens rapport synliggjør deres situasjon og 
behandlingsbehov.   
 
Mandat – arbeidsgruppe  
Mandatet til arbeidsgruppen ble gitt av Helse Nord RHF’s fagdirektør, og det er forankret i 
oppdragsdokumentet til helseforetakene for 2010. Arbeidsgruppen skal 
- beskrive status for den nyreerstattende behandlingen i Helse Nord og fremskrive 

utviklingen 
- beskrive forslag til tiltak for å møte det økte volum 
  
Medlemmer av arbeidsgruppen har vært: 
• Kristine Brevik, rådgiver i samhandlingsenheten, Helse Finnmark HF (tidl. klinikksjef, 

Helse Finnmark Hammerfest) 
• Bjørn Odvar Eriksen, overlege, nyreseksjonen, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF 
• Anne Kristine Fagerheim, avdelingsoverlege, avdeling for nyresykdommer, Medisinsk 

klinikk, Nordlandssykehuset HF 
• Tove Mikkelsen, spesialsykepleier med videreutdanning i sykepleie til pasienter med 

nyresvikt, satellittstasjonen i Alta 
• Siw Skår, avdelingsleder poliklinikk og dagbehandling, Medisinsk klinikk, 

Nordlandssykehuset Bodø 
• Dag Stefansen, avdelingssjef/overlege, Medisinsk avdeling, Helgelandssykehuset 

Sandnessjøen 
• Grete Åsvang, klinikksjef Helse Finnmark Kirkenes (nå rådgiver Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF)  
• Joar Julsrud, overlege, nyreseksjonen, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-

Norge (har deltatt på møte 24. februar 2010 og med skriftlige innspill) 
• Knut Tjeldnes, rådgiver, Helse Nord RHF 
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Bakgrunn/fakta 
Om lag 10 % av den norske befolkningen har kronisk nyresykdom. Dette er godt dokumentert 
og samsvarer med internasjonale befolkningsstudier. Noen av pasientene vil utvikle total 
nyresvikt og behov for nyreerstattende behandling. Dersom utviklingen fortsetter som nå, vil 
antallet øke med ca. 30 % fra 2011 til 2020. Behovet for dialysebehandling vil øke mest, ca. 
35 %.  
 
Nyreerstattende behandling kan gjennomføres som enten nyretransplantasjon eller 
dialysebehandling. I Norge vil alle pasienter som ikke er svært gamle eller syke få tilbud om 
nyretransplantasjon. Dette er den beste behandlingen for pasientene og den billigste for 
samfunnet. For de fleste pasientene er det nødvendig med en fase med dialysebehandling, før 
transplantasjon kan gjennomføres. Hver enkel dialysebehandling er å anse som øyeblikkelig 
hjelp, og man kan i liten grad styre, hvilket behandlingstilbud man skal gi. På grunn av den 
betydelige økningen i antall dialysepasienter de siste årene, er dialyseavdelingene og de 
nyremedisinske avdelingene under stort press med hensyn til lokaler og personell. 
 
Arbeidsgruppens viktigste anbefaling er at det lages en plan for gradvis opptrapping av 
ressurstilgangen til dialyseavdelingene og de nyremedisinske sentrene for å oppnå 
- Tilstrekkelig antall stillinger for spesialister i nyresykdommer 
- Økt utdanningskapasitet for leger i spesialisering i nyresykdommer 
- Tilstrekkelig antall stillinger for dialysesykepleiere og adekvat opplæring og 

videreutdanning av disse 
- Tilstrekkelig store dialyselokaler ved alle sykehus 
- Flere dialysesatellitter utenfor sykehus 
 
Det foreslås å rette et spesielt fokus på styrking av den nyremedisinske tjenesten i Helse 
Finnmark HF, og at dialysepasientene i Helse Nord på tross av store geografiske avstander 
skal ha et likeverdig tilbud sammenlignet med resten av landet. 
 
Denne planen omfatter først og fremst behandling av pasienter med total kronisk nyresvikt og 
behov for nyreerstattende behandling. Arbeidsgruppen har ikke i vesentlig grad gått inn på 
aspekter som oppfølging av pasienter med kronisk nyresvikt i tidligere stadier, utredning med 
tanke på transplantasjon, oppfølging av nyretransplanterte eller rekruttering/oppfølging av 
nyredonorer. Planen omfatter heller ikke behandling av akutt nyresvikt eller behandling av 
intensivpasienter med nyresvikt og behov for dialyse. En person med kronisk nyresykdom vil 
imidlertid i løpet av sitt sykdomsforløp ofte være innom flere ulike deler av nyreomsorgen, 
også de delene som ikke omfattes av denne planen. 
 
Videre prosess 
Planen er behandlet i møter med helseforetakenes fagsjefer/fagdirektører, som slutter seg til 
planen og gir honnør til faggruppen for et grundig og godt utført arbeid. Planen blir lagt fram 
for direktørmøtet 13. april 2011. Uttalelse fra Regionalt Brukerutvalg vil foreligge før styrets 
behandling, den 27. april 2011. Videre vil den bli behandlet i dialogmøte mellom 
fagavdelingen og KTV/KVO samt høring blant de berørte brukerorganisasjonene, og den 
fremmes deretter som vedtakssak i styremøtet i juni 2011.  
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Konklusjon 
Arbeidsgruppen har levert en faglig meget god rapport i henhold til gitt mandat. Tiltakene i 
planen er ikke kostnadsberegnet, og dette vil inngå i oppfølging av rapporten og videre 
vurdering i budsjett 2012 og langtidsbudsjett. Det tas initiativ til å opprette et fagråd for 
nyremedisin i 2012, som gis mandat å følge opp arbeidsgruppens rapport.  
 
 
Trykte vedlegg:  Rapport fra faggruppe for nyremedisin 
 
   Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
   http://www.helse-nord.no/article77049-1079.html 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 321 2010/425    Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 52-2011/8 Status og utfordringer innen lungemedisin  

i Helse Nord 
 
 
Formål/sammendrag 
Gjennom oppdragsdokumenter til helseforetakene for 2010 ble det tatt initiativ til å utarbeide 
en regional utredning i lungemedisin. Det ble nedsatt en faglig arbeidsgruppe fra 
helseforetakene som startet sitt arbeid høsten 2010 og leverte sin rapport 23. februar 2011.  
 
I denne saken legges rapporten fram for styret i Helse Nord RHF til orientering, og den vil bli 
fremmet som vedtakssak i styremøtet i juni 2011.  
 
Sakens betydning i forhold til vår kjerneverdier kvalitet – trygghet – respekt:  
Pasienter med lungesykdommer omfatter mange ulike diagnoser og tilstander, og er den nest 
største sykdomsgruppen i indremedisinske avdelinger. Faggruppens rapport belyser store 
faglige utfordringer og foreslår tiltak for en stor og sammensatt pasientgruppe i Helse Nord.    
 
Oppnevning - mandat  
Helse Nord nedsatte i august 2010 en gruppe bestående av: 
• Avdelingsoverlege Terje Tollåli (Nordlandssykehuset Bodø, utvalgets leder) 
• Avdelingsoverlege Ulf Aasebø (Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø) 
• Overlege Hans Henrik Strøm (Helgelandssykehuset Sandnessjøen) 
• Overlege Kåre Hansen (Helse Finnmark Kirkenes) 
• Rådgiver Knut Tjeldnes (Helse Nord RHF) 
 
 Mandat gitt fra Helse Nord RHF var at utredningen skal omhandle  
- dagens situasjon for pasienter med lungesykdommer i Helse Nord, inkl. barn og unge       
- dagens kapasitet og behov for lungeleger i de nærmeste årene 
- tiltak for å sikre en tilstrekkelig og stabil legedekning  
- tiltak for å sikre en god samhandling mellom lungeavdelingene ved NLSH og UNN og 

lokalsykehusene i Helse Nord    
 
Foreslåtte tiltak i rapporten    
Rapporten dokumenter en underdekning av legespesialister sammenlignet med nasjonale 
måltall og i forhold til aktuell dekning i Norge. I tillegg er det en ujevn dekning av 
lungespesialister i Nord-Norge. Plangruppen foreslår å øke antall spesialisthjemler innen 
lungemedisin med én både i Tromsø og Bodø. Det er behov for tre lungespesialister på 
Helgeland. Der er behov for lungespesialist både i Lofoten, Vesterålen og i Ofoten, og det er 
behov for to spesialister i Finnmark. Det lave antall leger bidrar også til for lav 
forskningsaktivitet innen lungemedisin i hele Nord-Norge.  
 

Styremøte Helse Nord RHF - 27. april 2011 side 62



Det er en betydelig underdekning av lungemedisinsk undersøkelsesutstyr. Arbeidsgruppen har 
satt opp utstyrsbehov i en tabell, ut fra status og hva som bør være tilgjengelig ved 
lokalsykehus og på de lungemedisinske avdelingene i Bodø og Tromsø.   
 
I dag utføres det lungekirurgi i Bodø og Tromsø. Det opereres om lag like mange ved hvert av 
sykehusene. I dag utføres aktuelle operasjoner kun av én kirurg i Bodø som har passert 65 år. 
Det er en utfordring hvordan thoraxkirurgi skal organiseres i fremtiden.  
 
Videreutdanning av helsepersonell i lungesykdommer vil være et viktig bidrag til å styrke 
samhandling og kommunenes kompetanse. I dag er det slik utdanning (30 vekttall) ved 
sykepleiehøgskolen i Tromsø, og det er planlagt oppstart ved Universitetet i Nordland i 
samarbeid med fagmedisinske lungemiljøet på Nordlandssykehuset HF fra høsten 2011.  
 
I dag er det svært ulikt tilbud til lungerehabilitering i Nord-Norge. Det er rimelig tilbud om 
institusjonsrehabilitering, men dagrehabilitering i de ulike kommunene er nesten fraværende 
utenfor Tromsø. Økt satsing på samhandling med kommunehelsetjenesten vil kunne bidra til 
mindre press på spesialisthelsetjenesten.   
 
Det foreslås å etablere et fagråd for lungemedisin, som får i mandat å følge opp rapporten med 
forslag til prioriteringer av tiltak.  
 
Videre prosess 
Rapporten er behandlet i møter med helseforetakenes fagsjefer/fagdirektører, som slutter seg 
til planen og uttaler at problemstillinger er grundig belyst, og forslag til tiltak er godt 
begrunnet. Den legges fram for direktørmøtet 13. april 2011.  
 
Uttalelse fra Regionalt Brukerutvalg vil foreligge før styrets behandling, den 27. april 2011. 
Videre vil den bli behandlet i dialogmøte mellom fagavdelingen og KTV/KVO samt høring 
blant de berørte brukerorganisasjonene, Regionalt Brukerutvalg og helseforetakene.  
 
Konklusjon 
Rapporten gir en bred og faglig meget god oversikt over utfordringer innen lungemedisin. 
Tiltak for å iverksette planen vil bli vurdert i budsjett 2012 og i langtidsbudsjett. 
 
 
Trykte vedlegg:  Rapport fra faggruppen, februar 2011  
 
   Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
   http://www.helse-nord.no/article77049-1079.html 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/916-41/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 52-2011 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 24. mars 2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

ad. bruk av rusdata som journalsystem 
2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 3. februar 2011 og 7. mars 2011 
3. Felleserklæring av 30. mars 2011 fra Kommunenes Sentralforbund, 

arbeidsgiverforeningen Spekter, LO, Unio, YS og Akademikerne ad. samarbeid mellom 
partene i arbeidet med samhandlingsreformen 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. april 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/916-41/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 53-2011/1 Brev fra Helsetilsynet i Troms av 24. mars 2011 

til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad.  
bruk av rusdata som journalsystem 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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HELSETILSMIIET
I TROMS m 0, T,1£

l^R ^,

Universitetssykehuset Nord-Norge
V/Direktøren
Postboks 6060
9291 TROMSØ

1 {

SAKSBEHANDLER VÅR REF. DATO

Eli Johanne Åsgård 77642472 2010/3327 - 9 Arkiv: 731.1 24.03.2011

Brukav rusdata som journalsystem

Viser til vår korrespondanse om saken, og Datatilsynets kontroll med UNN, Rus- og
spesialpsykiatrisk klinikk hvor Helsetilsynet var observatør. Tema i saken er hvordan
taushetsbelagte opplysninger sikres i pasientjournalsystemet Rusdata.

I brev av 26.0 1.11 redegjøres det for tiltak som er iverksatt for å sikre mot innsyn i
taushetsbelagt informasjon fra uvedkommende jf pasientjournalforskriften § 4 jf
spesialisthelsetjenesteloven § 3-2, 1. ledd jf internkontrollforskriften § 4. Blant annet
beskrives tiltak som er iverksatt for å begrense brukertilgangen for ansatte, og hvor
enkelte grupper har fått sterkt begrenset tilgang. Videre opplyses det i redegjørelsen at
rusdata i dag ikke gir mulighet for å spore tilgang fra standard brukere.

Et system som gir mulighet for sporing/logg av hvem som har hatt tilgang til
helseopplysninger er et viktig virkemiddel for å unngå urettmessig tilegnelse av
taushetsbelagte opplysninger. Helsetilsynet finner det alvorlig at det ikke finnes et
system som sikrer etterlevelse av lovgivningen på området. Samtidig registrer vi at
virksomheten har tatt grep, og har iverksatt tiltak for å begrense tilgangen i Rusdata.

Helsetilsynet er kjent med at Helse Nord er i gang med en anbudsrunde for anskaffelse
av nytt datasystem, og at ny versjon av Rusdata ikke vil bli implementert i påvente av
nytt system. Helsetilsynet vil derfor avvente videre tilsynsmessig oppfølging, men
ønsker en tilbakemelding på hvor langt Helseforetaket er kommet i prosessen.

Til orientering kan det opplyses at Helsetilsynet i Troms vil vurdere om saken skal
oversendes til Statens helsetilsyn for vurdering av pålegg (jf. tilsynsloven § 5 og
spesialisthelsetjenesteloven kap 7) etter at vi har mottatt og vurdert plan for videre
arbeid.

Med hilsen

aroline sor6ggS
fylkeslege

0 P

^ -
Eli Joh^^dg
Rådgiver
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Kopi:
UNN, Fag- og forskningssenteret Postboks 6124 9291 TROMSØ

UNN, Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk Postboks 6124 9291 TROMSØ

:. ^
R438 BON
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/916-41/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 53-2011/2 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 3. februar 2011 og 7. mars 2011 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/959 /013 
 

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

Sted/dato: 
Bodø, 04.02.2011 

 
 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 3. FEBRUAR 2011 
 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i lokalene til Helse Nord RHF den 3. februar 
2011 fra kl. 12:00 til kl. 15:00. 
 
Til stede var: 
 

Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 

 Kari B. Sandnes 
 
Forfall: 
 

Terje Olsen 
 
Fra internrevisjonen deltok: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Hege Knoph Antonsen 

 
Andre (sak 02/11): 
  
 Kai Astor Frøseth, Ernst & Young 
 
Følgende saker var til behandling:  
  

01/11:  Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 02.12.2010 
02/11:  Samarbeid og dialog med ekstern revisor 
03/11:  Internrevisjonens framtidige rolle og bemanning 
04/11:  Revisjonskomiteens årsrapport for 2010, vedlagt internrevisjonens årsrapport 
05/11:  Oppsummeringsrapport fra internrevisjonsprosjektet Internkontroll ved 

behandling av helseopplysninger i Helse Nord 
06/11:  Orientering fra Internrevisjonen 
07/11:  Fastsetting av neste møte (telefonmøte) 
 

 
 
SAK 01/11  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 02.12.2010 
 
Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. 
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SAK 02/11  SAMARBEID OG DIALOG MED EKSTERN REVISOR 
 
Kai Astor Frøseth fra Ernst & Young innledet med å orientere kort om revisors vurderinger etter 
2. tertial og interimsrevisjon og framdriftsplan for årsoppgjørsrevisjon. Videre gjennomgikk han 
formålet med en revisjonskomité, både generelt og slik dette er definert for Helse Nord RHF. Til 
slutt fremmet han noen innspill knyttet til revisjonskomiteens oppfølging av årsregnskapet. 
 
Revisjonskomiteen diskuterte revisors innspill med vekt på helheten i komiteens mandat. 
  
Konklusjon: 
Internrevisjonen utarbeider utkast til et helhetlig årshjul for revisjonskomiteens arbeid som også 
synliggjør dialogpunkter med ekstern revisor. Utkastet diskuteres med ekstern revisor før det 
legges fram for revisjonskomiteen. 
 
Før konsernregnskapet for 2010 ferdigstilles skal ekstern revisor gjennomgå dette med 
internrevisjonen og orientere om de viktigste utfordringene. Revisjonskomiteen orienteres i 
telefonmøte 07.03.2011. 
 
 
SAK 03/11  INTERNREVISJONENS FRAMTIDIGE ROLLE OG BEMANNING 
 
Leder av internrevisjonen innledet med å referere fra tidligere utsendt notat, samt å gi oppdatert 
informasjon om bemanningssituasjonen i internrevisjonen ved de andre helseregionene.  
 
Revisjonskomiteen hadde en god diskusjon om forutsetningene for internrevisjonens arbeid. 
Komiteen mente det er mange velbegrunnede argumenter for å utvide internrevisjonens ressurser. 
 
Konklusjon: 
Revisjonskomiteen ser behov for å utvide internrevisjonens ressurser fra budsjettåret 2012, og 
ber internrevisjonen om å utarbeide et utkast til en styresak for behandling i revisjonskomiteen i 
løpet av våren. 

 
 
SAK 04/11 REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2010, VEDLAGT 

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT 
 
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. 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. 
 
Revisjonskomiteen gjennomgikk utsendt forslag til årsrapport for 2010, med internrevisjonens 
årsrapport som vedlegg. Komiteen fattet følgende vedtak: 
 
Revisjonskomiteens årsrapport for 2010 legges frem for styret, med internrevisjonens årsrapport 
for 2010 som vedlegg. 
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SAK 05/11 OPPSUMMERINGSRAPPORT FRA INTERNREVISJONSPROSJEKTET 

INTERNKONTROLL VED BEHANDLING AV HELSEOPPLYSNINGER I 
HELSE NORD 

 
Alle helseforetakene i Helse Nord, samt Helse Nord IKT som databehandler for helseforetakene, 
har vært omfattet av prosjektet. Revisjonsprosjektet er gjennomført i løpet av 2010 i form av seks 
delprosjekter. Utkast til oppsummeringsrapport var sendt til komiteens medlemmer i forkant av 
møtet. Saken planlegges behandlet i styret 23.02.2011. 
 
Revisjonskomiteen understreket viktigheten i at virksomhetene setter inn tilstrekkelig 
kompetanse og tid til gjennomføring av forbedringstiltak. 
 
Revisjonskomiteen fattet følgende vedtak: 
I styresak bør det legges opp til at styret skal få presentert en framdriftsplan før sommeren 2011 
som viser gjennomførte og planlagte tiltak for forbedring av internkontroll i samsvar med 
internrevisjonens anbefalinger. 
 
 
SAK 06/11 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Internrevisjonen orienterte kort om følgende: 

• Risikostyring. Det er gjennomført et to-dagers kurs i Helse Nord i januar. Lederkurs blir 
gjennomført i alle HF-ene i vår. 

• Presentasjon av Internrevisjonen i alle HF-styrene i løpet av 2010. 
• Internkontroll i Helse Nord RHF - rådgivningsoppdrag. 
• Oppstart av revisjonsprosjektet Helse Nord RHFs styring og kontroll med 

spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene. 
• Oppstart av nasjonalt revisjonsprosjekt om medisinsk koding. 
• Forberedelser til rullering av revisjonsplan. 
• Hege Knoph Antonsen har søkt opptak ved BI-studiet i internrevisjon fra høsten 2011. 

 
Revisjonskomiteen tok redegjørelsene til orientering. 
 
 
SAK 07/11 FASTSETTING AV NESTE MØTE (TELEFONMØTE) 
 
Neste møte i Revisjonskomiteen gjennomføres som telefonmøte den 07.03.2011, kl. 13-15. 
 
 
Bodø, 04.04.11 
 
 
________________   ________________   ________________   
 Inger Lise Strøm  Kari Jørgensen  Kari B. Sandnes  
          Leder 
 
Sett: 
  
 ________________ 
Terje Olsen 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/959 /013 
 

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

Sted/dato: 
Bodø, 07.03.2011 

 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 7. MARS 2011 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 7. mars 2011 fra kl. 10:00 til kl. 
10:45. 
 
Til stede var: 
 

Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 

 Kari B. Sandnes 
 Terje Olsen (deltok til kl 10:15) 
 
Fra internrevisjonen deltok: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Hege Knoph Antonsen 

 
Andre: 
  
 John Giæver, Ernst & Young 
 Kai Astor Frøseth, Ernst & Young 
 Erik Arne Hansen, regnskapsleder, Helse Nord RHF 
 
 
Følgende saker var til behandling:  
  

08/11:  Foretaksgruppens årsregnskap for 2010 
 

 
SAK 08/11  FORETAKSGRUPPENS ÅRSREGNSKAP FOR 2010 
 
Erik Arne Hansen, regnskapsleder Helse Nord RHF, gjennomgikk foreløpig årsregnskap 2010 
for foretaksgruppen. Regnskapet skal styrebehandles 24.03.2011. 
Regnskapsleder besvarte spørsmål fra Revisjonskomiteens medlemmer til enkelte poster. 
Ekstern revisor orienterte om at det ikke foreligger stor usikkerhet til noen av postene, og at 
revisjonen ikke har noen vesentlige merknader til regnskapet. 
  
Konklusjon: 
Revisjonskomiteen tok gjennomgangen av det foreløpige årsregnskapet for foretaksgruppen til 
orientering. 
 
Bodø, 04.04.11 
 
________________   ________________   ________________ ________________   
Inger Lise Strøm   Kari Jørgensen  Kari B. Sandnes Terje Olsen 
          Leder 
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Møtedato: 27. april 2011    
Arkivnr.: 2010/916-41/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 13.4.2011 
 
 
Styresak 53-2011/3 Felleserklæring av 30. mars 2011 fra  
    Kommunenes Sentralforbund,  
    arbeidsgiverforeningen Spekter, LO, Unio, YS og  
    Akademikerne ad. samarbeid mellom partene i  
    arbeidet med samhandlingsreformen 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med 
Samhandlingsreformen.  
 
Hovedavtalene i Spekter og KS regulerer rammene for samarbeid og medbestemmelse i 
de enkelte tariffområder. Som følge av Samhandlingsreformen vil det kunne være behov 
for å etablere samarbeidsordninger på tvers av disse områdene. Det vises i denne 
forbindelse til de overordnede føringer i oppdragsdokumentene til de regionale 
helseforetakene for 2011, samt St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen (se 
spesielt kap.5, kap. 13, pkt. 13.8 og kap. 17, pkt. 17.3). 
 
Partene har blitt enige om denne felleserklæringen for å skape et best mulig 
samarbeidsgrunnlag mellom partene, med det formål å skape et godt grunnlag for 
gjennomføring av reformen. Siktemålet er at dette skal bidra til å sikre at 
arbeidstakernes erfaring og kompetanse blir nyttet i utviklingsarbeidet samt at det skal 
bidra til trygghet og forutsigbarhet for de ansatte. 

 
Forhold knyttet til rekruttering, kompetanseutvikling og organisering vil være en del av 
dette arbeidet. 

 
Når det etableres samarbeidsutvalg/arbeidsgrupper mellom spesialisthelsetjenesten 
(RHF/HF) og kommunesektoren anbefales at arbeidstakerorganisasjonene er 
representert med 4 representanter som deltar i møtene når saker som ligger innenfor 
hovedavtalenes virkeområde behandles. Representasjonen bør ta utgangspunkt i 
hovedorganisasjonene (LO, Unio, YS og Akademikerne). 

 
Arbeidstakernes representanter opptrer på vegne av hovedorganisasjonene og deres 
forbund og har et selvstendig ansvar for å holde kontakt med og informere sine 
respektive organisasjoner om arbeidet i utvalget. 

 
Oslo, 30. mars 2011 
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