
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 21. juni 2011  
 22. juni 2011 
 
Kl.: 18.00 til ca. 20.30, dag 1 
 09.00 til ca. 13.00, dag 2 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
  
 





 

  

 
 

Møtedato: 21. og 22. juni 2011   
Arkivnr.: 2010/916-55/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 10.6.2011 
  
 
Styresak 63-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 21. og 22. juni 2011: 
 
Sak 63-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Side 3 
Sak 65-2011 Etablering av inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig 

spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og 
psykiatri – utvidelse av inntektsfordelingsmodellen 

Side 9 

Sak 66-2011 Regional anskaffelse av radiologiske tjenester 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 21 

Sak 67-2011 Tertialrapport nr. 1-2011 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 22 

Sak 68-2011 Virksomhetsrapport nr. 5-2011 
Sakspapirene ettersendes eller legges frem ved møtestart. 

Side 23 

Sak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 24 

Sak 70-2011 Rapportering – bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse 
Nord – oppfølging av styresak 22-2010  

Side 25 

Sak 71-2011 Helikopterlandingsplasser i Helse Nord Side 33 
Sak 72-2011 Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse 

Nord, fremdriftsplan for gjennomførte og planlagte tiltak – 
oppfølging av styresak 20-2011 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 52 

Sak 73-2011 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien, iverksettelse av 
tiltak – oppfølging av styresak 111-2010 

Side 53 

Sak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling Side 70 
Sak 75-2011 Møteplan 2012 Side 75 
Sak 76-2011 Orienteringssaker Side 78 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Oppfølging og gransking av vikarbyråer – resultater og 

konsekvenser 
Side 81 

 4. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen – oppfølging av 
styresak 60-2011/5 

Side 83 

 5. Helgelandssykehuset HF brudd på 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 – oppfølging av styresak 
40-2011/2 Referatsaker 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 86 
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Sak 77-2011 Referatsaker Side 87 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 4. april 2011   
 2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. juni 

2011 
  

Sak 78-2011 Eventuelt Side 98 
 
 
Bodø, den 10. juni 2011 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.: 2010/916-56/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

25. mai 2011 
 
 
Protokoll styremøte 25. mai 2011 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 25. mai 2011 – kl. 09.00 
Møtested: Telefonmøte i Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Terje Olsen styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Bård Jakobsen vararepresentant – møter for Fredrik Sund 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Trygve Myrvang styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Irene Skiri kst. direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
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Styresak 55-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 55-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 56-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2011 
Sak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2010 
Sak 58-2011 Økonomirapport nr. 4-2011 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 59-2011 Etiske retningslinjer i Helse Nord – revisjon  
Sak 60-2011 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 o Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. 

styresak 61-2011/1, 2 og 3 
 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring 
 4. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – utvikling 
 5. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet 
 6. Kjøp av MR-tjenester i Tromsø, orientering om tilleggsanskaffelse 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 7. Kjøp av odontologisk mikrobiologi/periodontittanalyser, orientering 

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

Sak 61-2011 Referatsaker 
 1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – årsberetning 2010, 

jf. styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige 
orienteringer 

 2. Helseforetakenes Innkjøpsservice AS – årsberetning 2010, jf. 
styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige 
orienteringer  

 3. Luftambulansetjenesten ANS – Styrets årsberetning 2010, jf. styresak 
60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer  

 4. Protokoll fra møte 5. mai 2011 i Regionalt brukerutvalg Helse Nord 
RHF 

 5. Brev fra Helsetilsynet av 10. mai 2011 ad. avslutning av tilsynssak – 
brudd på internkontrollplikten, jf. styresak 82-2010 Kreftkirurgi ved 
Nordlandssykehuset HF 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 6. Brev fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF av 11. mai 2011 ad. 
God Vakt! – Lukking av pålegg, jf. styresak 92-2009/1 Referatsaker 
Kopi av brevet var ettersendt. 

Sak 62-2011 Eventuelt 
A. Status i arbeidet med styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg 

i Helse Nord – videre arbeid 
B. Helgelandssykehuset Sandnessjøen – pasientklager føde/gyn 
C. Helgelandssykehuset Mo i Rana – medieoppslag om kreftpasient  

 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
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Styresak 56-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 27. april 2011 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 27. april 2011 godkjennes.  
 
 
Styresak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved 
 lokalsykehusene i Helse Nord 2010 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning av 

kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.  
 
2. Styret forutsetter at styre og ledelsen i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte 

kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.  
 
3. Styret ber adm. direktør se til at det innenfor serviceområdene som laboratorie, røntgen, 

teknisk drift, mottak, intensiv, anestesi og operasjon gjøres analyser med mer spesifikke 
data.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning av 
kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.  

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

kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.  
 
3. Styret ber adm. direktør se til at det innenfor serviceområdene som laboratorie, røntgen, 

teknisk drift, mottak, intensiv, anestesi og operasjon gjøres analyser med mer spesifikke 
data.  

 
 
Styresak 58-2011 Økonomirapport nr. 4-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 4-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør fortsatt å følge opp den økte bemanningen i helseforetakene.  
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3. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske utviklingen i Helse Finnmark 
HF. Helseforetaket må sørge for at planlagte tiltak får økt effekt, og at det settes inn tiltak 
for å håndtere identifiserte problemområder. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 4-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør fortsatt å følge opp den økte bemanningen i helseforetakene.  

 
3. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske utviklingen i Helse Finnmark 

HF. Helseforetaket må sørge for at planlagte tiltak får økt effekt, og at det settes inn tiltak 
for å håndtere identifiserte problemområder. 

 
 
Styresak 59-2011 Etiske retningslinjer i Helse Nord – revisjon 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret vedtar de reviderte etiske retningslinjer for ansatte, ledere og styremedlemmer i 

Helse Nord med den endringen som kom frem under behandling av saken (under punkt 
Gaver og andre fordeler). 

 
2. Etiske retningslinjer for ansatte, ledere og styremedlemmer oversendes helseforetakene, 

og de gjøres lett tilgjengelig, f. eks. gjennom publikasjon på Helse Nord’s hjemmesider, e-
læring og egen trykksak. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret vedtar de reviderte etiske retningslinjer for ansatte, ledere og styremedlemmer i 
Helse Nord med den endringen som kom frem under behandling av saken (under punkt 
Gaver og andre fordeler). 

 
2. Etiske retningslinjer for ansatte, ledere og styremedlemmer oversendes helseforetakene, 

og de gjøres lett tilgjengelig, f. eks. gjennom publikasjon på Helse Nord’s hjemmesider, e-
læring og egen trykksak. 

 
Styresak 60-2011  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, den 24. mai 2011: Informasjon om 
saker som ble diskutert, bl. a. helseforetaksmodellen og det videre arbeidet med 
evalueringen, ventetider på kreftbehandling og videre oppfølging, fortsatt fokus på 
ventetider og fristbrudd. 
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2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning m. m., jf. styresak 61-2011/1, 2 og 

3: Det vises til styresak 113-2008/3 Styring av datterselskaper. Styrets beretning fra 
datterselskaper er lagt frem som referatsak. Adm. direktør informerte om økonomisk 
status og styring av selskapene. 

- Nordlandssykehuset HF – kirurgisaken: Styremedlem Fredrik Sund stilte spørsmål 
om håndtering av saken etter Helsetilsynets rapport, jf. styresak 61-2011/5 
Referatsaker. Informasjon. 

- Nordlandssykehuset HF – etablering av fjernvarmeopplegg på Stokmarknes: 
Styremedlem Inge Myrvoll stilte spørsmål om kommunikasjonen mellom HF-et og 
Hadsel Kommune i denne saken samt vurdering av planene for et fjernvarmenett. 
Informasjon. 

- Revidert Nasjonalbudsjett 2011: Orientering om konsekvenser for foretaksgruppen. 
- Tvang i psykiatrien i Helse Nord: Status i arbeidet med rapport og planlagt videre 

fremdrift med hensyn til styrets behandling. Informasjon. 
- Overenskomstrevisjonen 2011 – informasjon 

Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
- Dialogmøter 2011 – Helse Finnmark HF, den 28. april 2011: Informasjon 
- Regional Brukerkonferanse, den 4. og 5. mai 2011: Utdeling av brukerprisen til 

Skjalg Holm 
- Nordnorsk forum for obstetrikk og gynekologi, den 5. mai 2011: Informasjon om 

årsmøte 2011 
- Pasientsikkerhetskampanjen 2011 ”I trygge hender” – møte i styringsgruppen, den 6. 

mai 2011: Informasjon om kampanjen 
- Helsekonferansen 2011, den 10. til 11. mai 2011: Informasjon 
- Avsluttende kontraktsmøte mellom adm. direktør i Helse Nord RHF og DIPS, Sectra 

& Tieto, den 16. mai 2011– signering av kontrakter for anskaffelse av elektronisk 
pasientjournal 

3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring 
4. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – utvikling 
5. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet 
6. Kjøp av MR-tjenester i Tromsø, orientering om tilleggsanskaffelse 

Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
7. Kjøp av odontologisk mikrobiologi/periodontittanalyser, orientering om anskaffelsen 

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

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 60-2011/5 Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet vedtok 
styret i Helse Nord RHF følgende:  
 
Styret ber om å få lagt frem en oppfølgende orientering i denne saken i neste styremøte. 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2011 side 7



Styresak 61-2011  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – årsberetning 2010, jf. styresak 60-2011/2 

Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer 
2. Helseforetakenes Innkjøpsservice AS – årsberetning 2010, jf. styresak 60-2011/2 

Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer  
3. Luftambulansetjenesten ANS – Styrets årsberetning 2010, jf. styresak 60-2011/2 

Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer  
4. Protokoll fra møte 5. mai 2011 i Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF 
5. Brev fra Helsetilsynet av 10. mai 2011 ad. avslutning av tilsynssak – brudd på 

internkontrollplikten, jf. styresak 82-2010 Kreftkirurgi ved Nordlandssykehuset HF 
Kopi av brevet var ettersendt. 

6. Brev fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF av 11. mai 2011 ad. God Vakt! – Lukking 
av pålegg, jf. styresak 92-2009/1 Referatsaker 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 62-2011  Eventuelt 
 
A. Styreleder Bjørn Kaldhol ba om en orientering om status i arbeidet med styresak 31-2011 

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid. 
 
B. Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. Helgelandssykehuset Sandnessjøen – 

pasientklager føde/gyn og medieoppslag i denne sammenhengen.  
 

C. Nestleder Inger-Lise Strøm stilte spørsmål ad. Helgelandssykehuset Mo i Rana – 
medieoppslag om kreftpasient.  
 

 
Styrets vedtak:  

Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 25. mai 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 10. juni 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.: 119 2010/729    Saksbeh/tlf: Jan-Petter Monsen m. fl, 75 51 29 00 Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 65-2011 Etablering av inntektsfordelingsmodell for  
    tverrfaglig spesialisert behandling for  
    rusmiddelavhengige (TSB) og psykiatri –  
    utvidelse av inntektsfordelingsmodellen 
 
 
Formål/sammendrag 
Det er utarbeidet forslag til ny inntektsmodell for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Helse Nord innførte i 2008 en 
inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet basert på objektive kriterier. Det er et uttalt 
mål at den objektive fordelingen skal utvides, slik at den etter hvert omfatter alle områdene i 
sektoren. Utvidelsen gjennomføres gradvis, i denne omgang til også å omfatte psykisk 
helsevern og TSB.  
 
Arbeidet har vært organisert som et regionalt prosjekt med en prosjektgruppe med deltakere 
fra Helse Nord RHF og helseforetakene, og en styringsgruppe med deltakere fra Helse Nord 
RHF, helseforetakene, konserntillitsvalgte og regionalt brukerutvalg. Ekstern prosjektledelse 
og bistand har vært innleid.  
 
Modellenes hovedmål er å legge til rette for et godt og likeverdig tilbud for befolkningen 
tuftet på Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og respekt. I vurderingen av modellenes 
enkelte elementer og virkemåte har prosjektet reflektert rundt, hvordan de ulike forholdene 
støtter opp under og stimulerer til ønsket behandling, arbeidsdeling og effektiv utnyttelse av 
ressursene i foretaksgruppen.   
 
Innfasing av modellen innebærer ikke at de samlede ressursrammer for psykisk helse og TSB 
i Helse Nord reduseres, men modellen viser at vi bør fordele ressursene mellom 
helseforetakene noe annerledes enn i dag. Like viktig er det at foreslått modell innebærer 
etablering av en mer dynamisk finansieringsmodell som i større grad stimulerer til aktivitet, 
og som skal bidra til effektivitet og utnyttelse av kapasitet i foretaksgruppen. Finansiering av 
døgnaktiviteten blir delvis aktivitetsavhengig i foreslått modell og dette er en betydelig 
endring sammenlignet med dagens modell hvor døgnaktivitet er rammefinansiert i sin helhet.  
 
Medbestemmelse  
Konserntillitsvalgte har vært representert i styringsgruppen til prosjektet.  
 
Etablering av inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB) og psykiatri – utvidelse av inntektsfordelingsmodellen drøftes 
med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 21. juni 2011. 
Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli lagt frem ved møtestart.  
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Bakgrunn/fakta 
Dagens fordeling av om lag 2 mrd kroner til psykisk helse og TSB er dels basert på historiske 
kostnader i helseforetakene og dels på opptrappingsplaner, både den statlige 
opptrappingsplanen for psykisk helse som ble avsluttet i 2008, opptrappingsplanen innen 
TSB, og andre tiltak prioritert av Helse Nord RHF.  
 
Tabellen viser hvordan ressursene (basisrammen) er fordelt mellom helseforetak og mellom 
formål i budsjett 2011.  
Basisramme  2011
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 135 185 233 368 168 719 102 016 292 969 932 257
Psykisk helsevern 251 413 709 245 647 684 142 189 79 063 1 829 594
Rusomsorg 23 358 144 015 48 612 23 871 552 240 408
kapital 67 439 246 147 160 132 59 234 184 000 716 952
Særskilt funksjon 81 303 177 442 22 011 3 889 284 646
Somatikk 510 187 2 331 921 1 197 989 559 326 488 379 5 087 802
Felleskostnader/administrasjon 117 293 117 293
Pasientreiser 202 771 167 238 199 284 115 274 26 738 711 305
Totalt 1 271 656 4 009 376 2 444 431 1 005 799 1 188 994 9 920 257  
 
Modellen som nå foreslås innfaset, fordeler ressursene til psykisk helsevern og TSB ut ifra 
befolkningens behov, samtidig som den støtter opp under vedtatt arbeids- og 
funksjonsfordeling mellom helseforetakene og ivaretar kompetansemiljøene i Bodø, Tromsø 
og Karasjok.  
 
Den statlige opptrappingsplanen for psykisk helsevern er nullstilt i ressursfordelingen i 
modellen, med unntak av bevilgningen til Samisk kompetansesenter (SANKS) som foreslås 
videreført. Dette innebærer en prioritering av tilbudet til den samiske befolkningen.  
 
Prosjektet har forsøkt å lage et forslag til modell som:  
1. Sikrer et likeverdig tilbud til alle pasientene uavhengig av hvor de bor 
2. Stimulerer til behandling så nært hjem som mulig 
3. Støtter opp under ønsket arbeidsdeling mellom sykehus-, regionsfunksjoner og 

distriktspsykiatriske sentre (DPS).  
4. Støtter opp under samhandling og ivaretar regionale kompetansemiljø i foretaksgruppen. 
5. Stimulerer til effektiv ressursbruk og utnyttelse av kapasitet 
 
Modellen er bygd opp etter samme prinsipp som modellen for somatisk virksomhet, det vil si 
med en behovskomponent som fordeler ressurser etter befolkning og behovskriterier, en 
kostnadskomponent som kompenserer for kostnadsulemper og ivaretar sentraliserte 
funksjoner og en mobilitetskomponent som sikrer at ressursene tilfaller helseforetaket som 
utfører aktiviteten.  
 
Behovskomponenten 
Et likeverdig tilbud er hovedmål for spesialisthelsetjenesten. For å ivareta dette legger 
modellen til grunn at hele psykiatritilbudet i Helse Nord skal være tilgjengelig for alle. Videre 
fordeles om lag 85 % av ressursene etter befolkningens antatte behov for 
spesialisthelsetjenester.  
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Behovskomponenten kompenserer helseforetakene og sykehusene for variasjoner i 
behovsrelaterte forhold som alderssammensetningen og innslag av sosioøkonomiske 
kjennetegn i opptaksområdet.  
 
Datagrunnlaget for kriteriesettet er nasjonale analyser, og endringer i befolkningen vil 
oppdateres årlig. Kriteriesettet følger samme oppbygning som brukes nasjonalt (Magnussen-
utvalgets modell), men data for psykisk helsevern for voksne er nyere i Helse Nords modell 
(2008-data).  
 
Storbykriteriet er nullstilt og de andre kriteriene er derfor gitt høyere vekter enn hva som er 
tilfelle i Magnussen-utvalgets kriteriesett. Vektene er skalert opp på en slik måte at det 
relative forholdet mellom dem er uendret. 
 
Tabellen viser kriteriesettet for henholdsvis psykisk helsevern og TSB. Av midlene som 
fordeles gjennom behovskomponenten fordeles om lag 60 % etter aldersfordelt befolkning, 
mens ca 40 % etter sosioøkonomiske kriterier.  
 
Kriterie Psykisk helse Rusomsorg 
Alder 0 til 5 0,00 0,00
Alder 6 til 12 0,03 0,00
Alder 13 til 17 0,07 0,00
Alder 18 til 29 0,14 0,16
Alder 30 til 39 0,12 0,20
Alder 40 til 49 0,09 0,10
Alder 50 til 59 0,06 0,07
Alder 60 til 69 0,03 0,03
Alder 70 til 79 0,03 0,00
Alder 80 + 0,03 0,00
Sum Alderskriterier 0,60 0,58

Antall ugifte 40 + 0,04 0,06
Antall uføre med diagnose innen psykisk helse 18-39 år 0,08 0,02
Antall uføre med diagnose innen psykisk helse 40-69 år 0,10 0,06
Antall med utdanning grunnskole 18-29 år 0,03 0,13
Antall med utdanning grunnskole 30-59 år 0,00 0,07
Antall sosialhjelpsmottakere 18-49 år 0,00 0,08
Antall barn som bor med en forelder 0,05 0,00
Antall barnevernstiltak 0,02 0,00
Antall uføretrygdede 18-67 år 0,01 0,00
Antall ikke-vestlige innvandrere 0,07 0,00
Sum Sosiale kriterier 0,40 0,42

SUM behovskomponent 1,00 1,00  
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I modellen er de lagt til grunn at den samiske befolkningen har samme behov for 
spesialisthelsetjenesten som befolkningen for øvrig. 
 
Mobilitetskomponenten 
Modellen inneholder en mobilitetskomponent som sikrer betaling når pasienter i ett 
helseforetak (med sørge-for-ansvar) får behandling i et annet helseforetak i Helse Nord. 
 
I vurdering av betaling pr. liggedøgn/konsultasjon er det lagt til grunn et ønske om å stimulere 
til at all behandling lavere enn sykehusnivå skal skje lokalt og nærmest mulig brukerens 
bosted. Betalingen er derfor foreslått satt til 100 % av estimert gjennomsnittlig kostnad for et 
liggedøgn/konsultasjon ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Dette stimulerer til å gi DPS-
behandling til egne pasienter, nærmest mulig bosted.  
 
Kostnaden pr. liggedøgn og konsultasjon tar utgangspunkt i intern benchmarkingrapport med 
bakgrunn i data for 2007 og 2008. For 2011 er kostnaden estimert til kr 5 600,- for liggedøgn 
og kr 2 300,- for en konsultasjon. 
 
I modellen er det lagt opp til at utfører også får betalt for kostnader ved ambulering til andre 
helseforetak, når dette gjøres. Dette elementet i modellen skal bidra til at ambulering ut til 
pasientene videreføres og styrkes. Datagrunnlaget for denne aktiviteten er spinkelt, det 
foreslås derfor å videreutvikle registrering av denne aktiviteten i modellen.  
 
Innen TSB foreslår prosjektgruppen at betalingen pr. liggedøgn settes noe lavere (kr 4 500,-) 
enn i psykisk helsevern. Dette gjøres for at interne priser i større grad harmonerer med 
kostnad ved å kjøpe behandling hos private, samt at kostnaden er vurdert å være noe lavere 
sammenlignet med psykisk helse.  
 
Tabellen viser pasientstrømmer (liggedøgn) for psykisk helsevern for voksne (PHV) som 
ligger til grunn for modellen 2011. Tilsvarende tabell for polikliniske konsultasjoner PHV og 
liggedøgn/konsultasjoner for TSB og BUP ligger i modellen. Mobilitetskomponenten vil 
oppdateres årlig med bakgrunn i data fra Norsk Pasientregister.  
 
liggedøgn PHV HF bosted
HF "utfører" Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalt
Finnmark 14 688         31                42                           327                      15 088
Helgeland -                5 586          -                         -                       5 586
NLSH 495               9 800          38 363                   5 652                   54 310
UNN 7 126            12                781                         40 567                 48 486
Totalt 22 309 15 429 39 186 46 546 123 470
  
Kostnadskomponenten 
Modellen har en ”kostnadskomponent” som har to funksjoner:  
• Den ivaretar og støtter opp under eksisterende funksjons- og arbeidsfordeling. Nasjonale, 

regionale, og sykehusfunksjoner ivaretas gjennom en basisfinansiering i 
kostnadskomponenten.  

• Den håndterer særskilte ”kostnadsulemper” for helseforetak, for eksempel økte kostnader 
som følge av avstand eller økt behov som følge av asylmottak. 
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Kompensasjon for sykehusfunksjoner, regionale og nasjonale funksjoner 
Behandling ved regionale/sykehusfunksjoner er i all hovedsak noe dyrere enn behandling ved 
et DPS. Når betaling for alle liggedøgn/konsultasjoner er satt lik, estimert gjennomsnittlig 
kostnad for et liggedøgn/konsultasjon ved den rimeligste behandlingen (DPS), innebærer dette 
at den aktivitetsavhengige betalingen for regionale/sykehusfunksjoner vil variere mellom 40- 
80 %, mens resterende er ”basisfinansiert”.  
 
Dette medfører en risikodeling mellom utfører og helseforetaket med sørge-for-ansvaret, og 
det vil ikke lønne seg å bygge opp tilbud i konkurranse med etablerte funksjoner. Samtidig må 
den aktivitetsavhengige betalingen være så høy at den har betydning for utøver (stimulerer til 
økt aktivitet).  
 
Følgende funksjoner er kartlagt og foreslått innarbeidet i kostnadskomponenten for 
henholdsvis psykisk helsevern og TSB (tall i mill kroner):  

Kostnadskomponent psykisk helsevern  Helse 
Finnmark 

UNN NLSH  Helge- 
land 

Sum 
mill. kr 

SANKS (familienhet, ungdomspsykiatrisk avd)  29.2    29.2 
Kropp & Selvfølelse  1.0   1.0 
Avstand  3.8 1.6 2.8 1.7 10.0 
Asylmottak  1.5 6.6 3.8 2.3 14.3 
Akuttposter UNN/NLSH ink. Subakutt UNN  33.1 42.1  75.2 
Alderspsykiatri UNN/NLSH   2.4 -  2.4 
Almenpsykiatrisk avdeling NLSH 
sentralsykehusfunksjon 

  3.7  3.7 

Dobbeltdiagnose avd NLSH/UNN   9.0 9.6  18.6 
Innsatsteam NLSH region   6.0  6.0 
Autismeteam NLSH   0.7  0.7 
Akutt, korttids- og langtidsenhet  og 
familieenhet BUP NLSH  

  28.7  28.7 

Fagteam spiseforstyrrelser   1.2  1.2 
Ungdomspsykiatrisk avdeling UNN   16.7   16.7 
Langtidsrehabilitering NLSH      0.0 
Spiseforstyrrelser UNN/NLSH   9.7 16.5  26.3 
Sikkerhetsposter UNN/NLSH  19.4 20.3  39.6 
Sum 34.6 99.6 135.3 4.0 273.5 
 

 
Kostnadskomponent TSB Helse Finnmark UNN NLSH  Helgeland Sum (mill kr.) 

Koordineringsfunksjon 0.335 0.779 0.563 0.323 2.000 
LAR i Nord  13.907 8.400  22.307 
Tvang   5.754   5.754 
Avrusning og utredning  4.552   4.552 
Sum 0.335 24.992 8.963 0.323 34.613 
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Ved kostnadsberegning av funksjonene er det helseforetakenes egne driftskostnader for 2010, 
inklusive felleskostnader, som er lagt til grunn. For å stimulere til effektivitet har 
prosjektgruppen vurdert å legge til grunn gjennomsnittlige kostnader pr. liggedøgn ved 
beregning av døgntilbudene i kostnadskomponenten. Dette ville medført et 
effektiviseringskrav for det dyreste tilbudet. Det er imidlertid vanskelig å vurdere 
sammenlignbarheten i aktivitets- og kostnadsdataene.  
 
Prosjektgruppen har derfor foreslått en modell hvor døgntilbudene i kostnadskomponenten 
kompenseres 98 % av dagens kostnadsnivå. Resterende 2 % fordeles i behovskomponenten.  
 
Dette innebærer et lite effektiviseringskrav til Nordlandssykehuset HF (NLSH) og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).  På sikt er det ønskelig å ta utgangspunkt i en 
referansekostnad.  
 
Kompensasjon til SANKS er foreslått satt til 98 % av tidligere øremerket tilskudd. Det 
foreligger her en mindretallsmerknad fra Helse Finnmark HF. Helse Finnmarks 
argumentasjon er at SANKS er et nasjonalt kompetansesenter med oppdrag å utvikle et 
likeverdig tjenestetilbud til den samiske befolkning. Det er politiske føringer for SANKS, og 
det er ikke gjennomført evaluering av enheten. 
 
Kompensasjon for kostnadsulemper 
I prosjektarbeidet er det spilt inn fem forhold, hvor det er vurdert om det skal gis 
kostnadskompensasjon for:  
• Ambulering internt i eget helseforetak 
• Barnevernsinstitusjoner 
• Asylmottak 
• Storby (jf. diskusjonen i kapittelet om behovsmodellen) 
• Forskning og undervisning 
 
Prosjektgruppen foreslår at asylmottak og avstand mellom bosted og behandlingssted 
håndteres i kostnadskomponenten for psykisk helse.  
 
Ambulering i eget helseforetak er en aktivitet som er ønskelig, fordi det bygger opp under 
prinsippet om at behandling skal gis så nært pasientens bosted som mulig.  
 
Modellen tar utgangspunkt i reisetid i minutter fra kommunesentrum til nærmeste 
behandlingssted (DPS), og den gir et uttrykk for gjennomsnittlig reisetid pr. innbygger i de 
ulike helseforetakene. Den gjennomsnittlige reisetiden multipliseres med antall innbyggere, 
slik at modellen gir et bilde av den totale beregnede reisetiden i hvert helseforetak. 
 
Modellen viser at reisetiden er relativt størst i Finnmark, mens den er relative reisetiden er 
minst for UNN. Selv om modellen gir et uttrykk for reisebelastningen i hvert helseforetak, gir 
den ingen indikasjon på hvor stor kompensasjonen bør være. Prosjektgruppen og 
styringsgruppen foreslår at beløpet blir satt skjønnsmessig til 10 mill kroner i 
kostnadskomponenten. 
 
Barnevernsinstitusjoner og antall plasser er kartlagt. Antall plasser er fordelt relativt likt med 
fordeling av behov og gir kun små omfordelingseffekter. Beboerne i barnevernsinstitusjonene 
er norske statsborgere og fanges dermed opp av behovskomponenten og 
mobilitetskomponenten i modellen. 
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Asylmottak antas å medføre økt behov for helsetjenester. Fordeling viser at UNN har en større 
andel mottaksplasser og Finnmark en mindre andel mottaksplasser sammenlignet med 
behovskomponentenes fordeling.  
 
Beboere ved asylmottak fanges ikke opp i behovskomponenten, da de ikke er registrert som 
norske statsborgere. De har likevel behov for oppfølging av spesialisthelsetjenesten, og 
prosjektgruppen foreslår derfor at asylmottak innarbeides i kostnadskomponenten. Beløpet 
som fordeles i kostnadskomponenten (14 mill kroner) er beregnet på bakgrunn av antall 
mottaksplasser multiplisert med en kompensasjon pr. innbygger.  
 
Det gis i dag kompensasjon for kostnadsulemper knyttet til undervisning og forskning utført 
innen psykisk helsevern og TSB i kostnadskomponenten i somatikkmodellen. En 
synliggjøring av undervisnings- og forskningsinnsatsen innen psykisk helsevern og TSB vil 
ikke påvirke inntektsfordelingen mellom helseforetakene, men vil medføre ekstra 
administrativt arbeid, i det undervisning og forskning knyttet til disse tjenestene da krever en 
særskilt registrering. Dagens ordning for kompensasjon av kostnadsulemper knyttet til 
undervisning og forskning foreslår derfor opprettholdt i somatikkmodellen. 
 
Fordeling av ressursene 
Foreslått modell gir følgende fordeling av ressurser til psykisk helsevern og endringer fra 
dagens fordeling:  
Inntektsmodell psykisk helse
Til fordeling 1 750 531 

Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Behovskomponent 1 476 994 242 424                  580 776         412 844         240 951         1 476 994          
Kostnadskomponent 273 537     34 583                    99 627           135 278         4 048              273 537             
Mobilitetskomponent -             -44 624                   14 452           96 864           -66 692          -                      
Sum 1 750 531 232 383                  694 855         644 987         178 307         1 750 531          

Fordeling budsjett 2011 251 413                  709 245         647 684         142 189         1 750 531          
Endring -19 030                  -14 390         -2 698           36 118           -0                         
 
Foreslått modell gir følgende fordeling av ressurser til TSB og endringer fra dagens fordeling:  
Inntektsmodell TSB 
Til fordeling 239 856     

Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Behovskomponent 205 243     34 359                    79 959           57 801           33 124           205 243             
Kostnadskomponent 34 613       335                          24 992           8 963              323                 34 613                
Mobilitetskomponent -             169                          36 045           -24 904          -11 310          -                      
Sum 239 856     34 862                    140 996         41 861           22 137           239 856             

Fordeling budsjett 2011 23 358                    144 015         48 612           23 871           239 856             
Endring 11 504                    -3 019           -6 751           -1 734           0                          
 
Høringssvar og mindretallsmerknader i prosjektet  
Rapporten har vært sendt på høring til helseforetakene i Helse Nord og regionalt brukerutvalg 
(RBU) med høringsfrist 26. april 2011. Alle har gitt høringssvar. Disse følger som utrykte 
vedlegg.   
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Gjennomgående for høringsuttalelsene er at man er positive til innføring av inntektsmodellen, 
og det gis tilslutning til de målsettinger som er skissert opp for arbeidet.   
 
Brukerutvalget fremholder at modellen ikke må stimulere til for korte opphold i 
spesialisthelsetjenesten. Videre at det ikke er tydelig om modellen støtter opp under 
samhandling med kommunene, og heller ikke hvilken rolle og oppgave som brukere kan ha.  
 
Adm. direktørs vurdering er at modellen ikke stimulerer til for korte opphold, da det er antall 
liggedøgn som sikrer at inntektene tilfaller helseforetak som utfører aktivitet.  
 
Brukermedvirkning er en del av oppdraget til helseforetakene, men det er adm. direktørs 
vurdering at dette forholdet ikke kan legges inn i en finansieringsmodell på en god måte, men 
heller må være et innholdskrav som i dag. Det samme gjelder samhandling med kommuner, 
selv om dette delvis ivaretas i modellen gjennom at både ambulering internt i helseforetak og 
mellom helseforetak påvirker fordelingen. Ambuleringen gjelder også samhandling med 
kommuner.   
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) stiller spørsmålstegn ved at storby og 
barnevernsinstitusjoner ikke er tillagt vekt i modellen. Disse forholdene er drøftet relativt 
grundig i prosjektgruppens rapport og adm. direktør anbefaler at disse konklusjonene står fast.  
 
Antall barnevernsplasser er fordelt som behovskomponenten for øvrig og et evt. eget beløp 
fordelt etter antall plasser vil således ikke medføre en annen fordeling av ressurser. For et evt. 
storbykriterium ville det vært aktuelt å tillegge et slikt kriterium vekt, dersom for eksempel 
UNN kun hadde hatt ansvar for befolkningen i Tromsø by. Byene i Nord-Norge er små og 
helseforetaksområdene store, dermed mener adm. direktør at kriteriene i modellen fanger opp 
behovsmessige variasjoner på en god nok måte. Mobilitetskomponenten vil sikre at UNN får 
betaling dersom de behandler pasienter fra andre helseforetaksområder.    
 
UNN fremfører at det er feil i enkelte opptaksområder i avstandskomponenten. Dette vil ha 
marginal betydning og vil korrigeres.  
 
Helgelandssykehuset HF gir sin tilslutning til modellen uten merknader, og slutter seg til 
forslag om gradvis implementering.  
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) påpeker at det i helsevesenet generelt er ansett at 
volumkompetanse er nødvendig for å kunne møte problemstillinger som oppstår sjeldent. 
Dette er et prinsipp som kan synes mindre anerkjent innen psykisk helsevern og TSB, der 
fokus på nærhet prioriteres høyere enn fokus på volumkompetanse. Helseforetaket mener på 
denne bakgrunn at behovet for volumkompetanse er underkommunisert i forslaget til ny 
inntektsfordelingsmodell. Adm. direktør mener at modellen forsøker å ivareta dette ved at den 
stimulerer til å behandle pasienter på rett nivå, nært hjem der hvor dette er faglig ønsket, og 
ved sentraliserte tilbud hvor dette er faglig ønsket.  
 
NLSH påpeker videre at omstilling og effektivisering forutsetter solid kunnskap om sektoren 
for å bli vellykket, en kunnskap som ikke i tilstrekkelig grad foreligger pr. i dag. Det foretas 
en nærmere vurdering av dette i saken.  
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Helse Finnmark HF slutter seg til forslaget om modell, men har to merknader. Helseforetaket 
mener at geografisk avstand medfører en kostnadsulempe som ikke er godt nok ivaretatt i 
modellen. I modellen er det innarbeidet en kostnadsulempe ”avstand knyttet til intern 
ambulering” som medfører en kompensasjon til Helse Finnmark HF. Helseforetaket mener at 
denne bør tillegges mer vekt enn de foreslåtte 10 mill kroner.  
 
Det foreligger mindretallsmerknad i prosjektet fra Helse Finnmark HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når det gjelder avstandskompensasjon i 
kostnadskomponenten. Helse Finnmark HF mener den er for liten og UNN at den er for stor.  
 
Det foreligger mindretallsmerknad i prosjektet fra Helse Finnmark HF vedrørende SANKS, 
hvor det er foreslått at kostnadskomponenten tar utgangspunkt i 98 % av tidligere øremerket 
tilskudd. Dette forholdet er også tatt opp i høringsuttalelsen fra Helse Finnmark HF. Dette er 
foreslått som et gjennomgående prinsipp for regionale funksjoner i kostnadskomponenten.  
 
Bakgrunnen for forslaget er at modellen skal stimulere til effektivitet. Helseforetaket mener at 
dette medfører at tidligere øremerket bevilgning ikke i sin helhet kommer formålet til gode, 
og prinsippet ikke bør gjelde SANKS. Adm. direktør mener på generelt grunnlag at SANKS 
er godt ivaretatt i modellen med et tilskudd på om lag 29 mill kroner gjennom 
kostnadskomponenten, men i saken foretas en vurdering av prinsippet om effektivisering.   
Alle disse forholdene har liten betydning for modellen som helhet. 
 
Vurdering 
Det er ikke mulig å lage en fullstendig objektiv modell for fordeling av ressurser. En fordeling 
mellom helseforetak må kompletteres med andre vurderinger og ønsket utvikling/styring. 
Foreslått modell har likevel et sterkt innslag av objektive kriterier ved at om lag 85 % av 
ressursene fordeles etter befolkning og sosioøkonomiske kriterier som påvirker behov for 
spesialisthelsetjenester.  
 
Kostnadskomponenten er også beregningsteknisk dokumentert, men bruk av egne regnskaps- 
og aktivitetsdata for ett år medfører at prosjektgruppen foreslår at størrelsene bør 
kvalitetssikres i en revisjon av modellen. Eventuell ubenyttet kapasitet i 2010 vil også påvirke 
kostnadskomponentens størrelse og dette må også vurderes i revisjon av modellen.  Adm. 
direktør anbefaler dette.   
 
Innføring av inntektsfordelingsmodellen medfører at utfører får en betaling pr. konsultasjon 
og liggedøgn. Dette er en betydelig endring sammenlignet med dagens modell hvor 
døgnbehandlingen er rammefinansiert i sin helhet. Foreslått modell innebærer etablering av en 
mer dynamisk finansieringsmodell som i større grad stimulerer til aktivitet, og vil bidra til 
utnyttelse av kapasitet i foretaksgruppen.  
 
Adm. direktør vurderer at det er ønskelig å stimulere til effektivitet. Dette bør gjøres ved at 
regionale funksjoner på sikt bør kompenseres ut ifra en referansepris, for eksempel et 
nasjonalt gjennomsnitt, slik som prosjektet har foreslått. Foreslått modell hvor dagens 
kostnadsnivå finansieres med 98 % i kostnadskomponenten medfører et effektiviseringskrav, 
men det kan ikke med sikkerhet fastslås at det er korrekt fordelt. Videre innebærer modellen i 
seg selv et press på å utnytte ressursene i helseforetaket best mulig. Adm. direktør anbefaler 
derfor at funksjonene i kostnadskomponenten finansieres med 100 % av dagens kostnadsnivå, 
og SANKS finansieres med 100 % av tidligere øremerket tilskudd.  
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Prosjektgruppa har tilrådd en gradvis innfasning av omfordelingseffektene på bakgrunn av 
flere forhold:  
• Helseforetak som får reduserte rammer, må få tid til omstilling  
• Helseforetak som får økte rammer, må få tid til gradvis oppbygning av tilbud. Alle økte 

inntekter må sammenholdes med konkrete krav til innhold/økt aktivitet.  
• Det er generelt noe usikkerhet knyttet til aktivitetsdata, og vi trenger erfaring med årlige 

endringer i dataene.  
• Forventet endring av pasientstrømmer gjør at vi ikke kan implementere mekanisk, hva 

modellen viser av effekter  
 
Prosjektgruppen tilråder også at graden av innfasing vurderes skjønnsmessig i det årlige 
arbeidet med budsjett. Adm. direktør anbefaler en slik tilnærming. Konkrete forslag for 2012 
fremmes i sak om plan 2012-2015.  
 
Tilskudd til psykososialt team ved UNN er i dag fordelt i ”særskilt funksjon”, altså utenfor 
modellen for psykisk helsevern. Adm. direktør foreslår at dette tilskuddet på sikt fases inn i 
kostnadskomponenten i modell for psykisk helsevern.  
 
Konklusjon 
Innfasing av modellen innebærer ikke at de samlede ressursrammer for psykisk helse og TSB 
i Helse Nord reduseres, men modellen viser at vi bør fordele ressursene mellom 
helseforetakene noe annerledes enn i dag.  
 
Adm. direktør vurderer at det er ønskelig å stimulere til effektivitet. Foreslått modell hvor 
dagens kostnadsnivå finansieres med 98 % i kostnadskomponenten medfører et 
effektiviseringskrav, men det kan ikke med sikkerhet fastslås at det er korrekt fordelt. Det 
innebærer kun effektiviseringskrav til sentraliserte funksjoner, ikke desentraliserte tilbud.  
 
Adm. direktør anbefaler derfor at funksjonene i kostnadskomponenten finansieres med 100 % 
av dagens kostnadsnivå og SANKS finansieres med 100 % av tidligere øremerket tilskudd, 
fram til en referansepris kan legges til grunn.   
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Tabellen viser oppdaterte omfordelingseffekter etter adm. direktørs forslag: 
Inntektsmodell psykisk helse
Til fordeling 1 750 531 

Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Andel 
Behovskomponent 1 465 522 240 541                  576 265         409 637         239 079         1 465 522          0,84               
Kostnadskomponent 285 009     35 179                    104 725         141 057         4 048              285 009             0,16               
Mobilitetskomponent -             -44 624                   14 452           96 864           -66 692          -                      
Sum 1 750 531 231 096                  695 441         647 559         176 435         1 750 531          

Fordeling budsjett 2011 251 413                  709 245         647 684         142 189         1 750 531          
Endring -20 317                  -13 804         -125               34 246           -0                        

Inntektsmodell TSB 
Til fordeling 239 856     

Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Andel 
Behovskomponent 204 624     34 255                    79 718           57 627           33 024           204 624             0,85               
Kostnadskomponent 35 232       335                          25 611           8 963              323                 35 232                0,15               
Mobilitetskomponent -             169                          36 045           -24 904          -11 310          -                      
Sum 239 856     34 758                    141 374         41 686           22 037           239 856             

Fordeling budsjett 2011 23 358                    144 015         48 612           23 871           239 856             
Endring 11 400                    -2 641           -6 925           -1 834           0                         

SUM endring psykisk helse og TSB -8 917                    -16 445         -7 051           32 413           -0                         
 
Helse Finnmark HF har omtrent like stor befolkning som Helgelandssykehuset HF. Selv om 
helseforetaket har en nasjonal funksjon i SANKS, har helseforetaket i dag relativt sett en 
større andel av ressursene til psykisk helsevern enn hva behovet og modellen viser. Samtidig 
skal rammen til TSB økes, men i sum innebærer modellen at basisrammen til Helse Finnmark 
HF skal reduseres noe.  
 
Modellen viser isolert sett at UNN’s basisramme skal reduseres noe. Men det forventes at 
helseforetaket i større grad vil behandle pasienter fra Ofoten selv fra 2011. Totale liggedøgn 
for Ofoten-pasienter ved Nordlandshuset HF var omlag 3300 i 2009. Dersom en antar at 3000 
av disse liggedagene flyttes til UNN, vil dette medføre en reduksjon i gjestepasientkostnader 
for UNN på ca 17 mill kroner.  
 
Gitt at en slik overføring skjer, vil modellen ikke gi en reduksjon i bevilgningen til UNN. 
Dette medfører at UNN skal beholde, eventuelt øke, dagens ramme, men de har fått sørge-for-
ansvar for en større befolkning. En av årsakene til at modellen viser at UNN har kapasitet til å 
overta sørge-for-ansvaret for befolkningen i Ofoten, er det relativ lave forbruket befolkningen 
i Finnmark har av tjenester på UNN. Modellen gir som resultat at NLSH’s basisramme skal 
reduseres noe innen TSB. Det forventes at modellen fremover vil vise at NLSH skal noe ned 
også innen psykisk helse, men da i hovedsak som følge av ansvarsoverføring av Ofoten til 
UNN.   
 
Helgelandssykehuset HF skal ha økt basisramme til psykisk helsevern ved implementering av 
inntektsmodellen. Gradvis økte rammer til Helgelandssykehuset HF vil sammenholdes med 
konkrete krav til økt aktivitet/nytt innhold i tjenester innen psykisk helse og samarbeidsavtaler 
med Nordlandssykehuset for å sikre videre effektiv utnyttelse av ressursene.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til prinsippene i inntektsmodell for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Modellenes hovedmål er å 
legge til rette for et godt og likeverdig tilbud for befolkningen basert på Helse Nords 
verdier kvalitet, trygghet og respekt. 

 
2. Effektene av modellen skal fases gradvis inn over fire år fra og med 2011.  

 
3. Tilførsel av økte ressurser til helseforetak skal sammenholdes med konkrete krav til 

innhold/økt aktivitet for å sikre videre effektiv utnyttelse av ressurser. 
 

4. Funksjonene i kostnadskomponenten finansieres med 100 % av dagens kostnadsnivå fram 
til en referansepris kan legges til grunn. Samisk kompetansesenter (SANKS) finansieres 
med 100 % av tidligere øremerket tilskudd.   

 
 
Bodø, den 10. juni 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Sluttrapport fra prosjektgruppen av 30. mars 2011 
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: http://www.helse-
nord.no/tidligere-hoeringer/hoering-forslag-til-inntektsmodell-for-
psykisk-helse-og-rus-article84058-27149.html  

 
Utrykte vedlegg: Høringsuttalelser fra helseforetakene og regionalt brukerutvalg 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 00  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 66-2011 Regional anskaffelse av radiologiske tjenester 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 00  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 67-2011 Tertialrapport nr. 1-2011 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 00  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 68-2011 Virksomhetsrapport nr. 5-2011 
    Sakspapirene ettersendes eller legges frem ved møtestart. 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2011 side 23



 

 

  

 
 

Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av  
    investeringsplanen 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Aina Olsen, 75 51 29 00  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 70-2011 Rapportering – bruk av opptrappingsmidler til  
    tverrfaglig spesialisert behandling for  
    rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord  

– oppfølging av styresak 22-2010 
 
 
Formål/sammendrag   
Styret i Helse Nord RHF behandlet i møte, den 12. februar 2009 styresak 13-2009 Styrking av 
tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for Rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord 
– fordeling av økte bevilgninger og i møte, den 24. februar 2010 styresak 22-2010 Styrking av 
tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord 
– fordeling av økte bevilgninger.  
 
Styret sluttet seg til forslaget om fordeling av 17,4 mill kroner til TSB. Adm. direktør ble gitt 
myndighet til å disponere en reserve på 3,1 mill kroner. Videre ble adm. direktør gitt i 
oppgave å følge opp bruken av midlene. Foreliggende styresak har som formål å rapportere på 
bruk av opptrappingsmidlene.  
 
Adm. direktør er fornøyd med resultatene av TSB-satsningen. Behandlingskapasiteten er økt 
som følge av ombygging og omstilling innen TSB. Pågående anskaffelse av flere private 
TSB-behandlingsplasser for inntil 20 mill. kroner vil bidra til en ytterligere kapasitetsøkning.       
Helse Nord vil få totalt 16 nye avrusnings-, korttids- og vurderingsplasser ved 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF i Mo i Rana. Enheten i Mo i Rana er 
åpnet og i full drift. Enheten i Bodø åpner i oktober 2011. Omfattende omstilling ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og ombygging ved Nordlandsklinikken som 
har resultert at det i dag er 34 avrusningsplasser i Helse Nord. Mange flere pasienter vil nå få 
tilbud om sammenhengende og helhetlig behandling.   
 
Det er gitt kompetanseheving i motiverende intervju og kognitiv behandling til over 1000 
personer fra kommunene og spesialisthelsetjenesten i løpet av 2009 og 2010. Det pågår et 
omstillingsarbeid som følge av at Koordineringsenheten (KoRus) ved UNN Narvik legges ned 
fra 1. oktober i år. Helseforetakene får overført alt ansvar for egne TSB-pasienter, 
fakturahåndtering for kjøp av plasser fra andre (offentlige og private), organisere og evt. 
redusere antallet vurderingsteam innad i HF-et. 
 
Helse Nord RHF har laget en ny hjemmeside for rusbehandling http://www.helse-
nord.no/rus/category27159.html. Siden vil oppdateres, når arbeidet med reduksjon i antallet 
vurderingsteam og nye henvisningsrutiner er utarbeidet (før 1. oktober 2011).  Målsettingen er 
at veien inn og ut av rusbehandlingen skal som hovedregel gå via poliklinikk i 
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og ruspoliklinkk, før døgnbehandling gis. Dette vil bidra til 
bedre samarbeid mellom psykisk helse og TSB samt bedre utnyttelse av den totale 
spesialistkompetansen.  
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Helse Nord RHF valgte å se styrkingen av TSB i sammenheng med Regjeringens tiltakspakke 
for å bedre sysselsettingen i landsdelen. Helse Nord RHF fikk 128 mill kroner som et 
engangstilskudd for 2009. Av disse midlene ble 36 mill kroner relatert til omstilling og 
utvikling innen TSB. Beløpet ble fordelt slik:  
 
1. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandsklinikken Narvik 10 mill kroner 
2. Rus Salten, Bodø  8 mill kroner 
3. Helse Finnmark HF, Finnmarksklinikken Karasjok 8 mill kroner 
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF, ombygging rus etc. 10 mill kroner 

Tiltakspakke relatert til TSB  36 mill kroner  
 

Bruken og resultatene av Regjeringens tiltakspakke ble rapportert i Årlig melding for 2009. 
 
Statusrapportering – bruk av opptrappingsmidler til TSB  
I tabell 1 nedenfor vises en oversikt over den vedtatte styrkingen av TSB for 
rusmiddelavhengige og hvordan dette fordeler seg mellom foretakene. 
 
Vedtatt fordeling for styrking av TSB 
for rusmiddelavhengige  

2009 
1. halv 
år  

2009 
2. halv 
år 

2010 
1. halv – 
år 

2010 
2. halv-
år  

Inntekt drift (basisramme) 8,7 8,7  8,7 8,7 
Prioriterte tiltak:     
UNN HF, Nordlandsklinikken - Narvik. 
Akuttbehandling, avrusning og utredning  
- drift av ombygde lokaler  

1,25  2,5  2,5 2,5 

NLSH HF, Salten DPS, Rønvik/Bodø 
Akuttbehandling, avrusning og utredning – 
drift av ombygde lokaler 

1,25   2,5  2,5 2,5  

Øke behandlingskapasiteten innen TSB, 
avrusning, poliklinikk og ambulant 
virksomhet i Helse Finnmark HF  

0,25 0,5 0,5 0,5 

Øke behandlingskapasiteten innen TSB, 
avrusning, poliklinikk og ambulant 
virksomhet i Helgelandssykehuset HF 

0,25 0,5 0,5 0,5 

Utvikling og kapasitetsøkning LAR ved 
UNN HF 

0,5  0,5 0,5 0,5 

Utvikling og kapasitetsøkning LAR ved 
NLSH HF 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Regionfunksjon samisk befolkning 0,125 0,25 0,25 0,25 
Koordineringsenhet 0,125 0,25 0,25 0,25 
Kompetanseutvikling, kvalitet og 
registrering av aktivitetsdata 

  0,2  0,1 0,1 

Helhetlig rusbehandling Mosjøen 0,6  0,6  0,6  0,6 
Omstilling i TSB i Helse Nord RHF 0,15  0,3  0,3 0,3 
Helgelandssykehuset – styrking tilbud 
-utredningsmidler 

0,3      

Til AD's disposisjon 3,1       
Sum driftskostnader  8,7 8,7 8,7 8,7 
Tabell 1. Tabellen viser den vedtatte fordelingen av midlene til TSB for rusavhengige pasienter 
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Mål og status knyttet til midlene fordelt til de enkelte helseforetakene 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Mål:  
• Fokus på Nordlandsklinikken i Narvik 
• Styrke akuttbehandling, avrusning og utredning samt sikre god drift i ombygde lokaler  
• Utvikling og kapasitetsøkning ved LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 
 
Status mai 2011 
Nordlandsklinikken avrusing er nå etablert med åtte døgnplasser, som planlagt. Dette er en 
økning med fem plasser og som utgjør en totalkapasitet innen avrusing på 18 plasser ved 
UNN. Inntil rusenheten i Bodø (Nordlandssykehuset) er etablert, representerer de to 
seksjonene i Tromsø og Narvik samt den nye etablerte enheten i Mo i Rana 
(Helgelandssykehuset) hele Helse Nords avrusnings- og utredningstilbud for denne 
pasientgruppen.  
 
Driften ivaretas imidlertid foreløpig gjennom en midlertidig brukstillatelse av arealene som 
følge av manglende sprinkling av bygget. Endelig tillatelse avhenger av ferdigstilling av lokal 
pumpestasjon som kan tilføre nok vannkapasitet. Dette forventes å være iverksatt innen 
sommeren.  
 
Ved etablering av enhetene i Bodø og Mo i Rana anses kapasiteten for avrusing å være 
tilstrekkelig i Helse Nord. I tillegg gis det noe lettere avrusing ved øvrige behandlingstilbud i 
forbindelse med innleggelse der.   
 
Økning i kapasiteten på avrusingsplasser har hatt høy prioritet, fordi videre behandling oftest 
avhenger av det. Mangel på avrusingskapasitet har tidligere derfor vært en flaskehals som det 
er viktig å fjerne for god utnyttelse av behandlingskapasiteten totalt sett. 
 
Utvikling og kapasitetsøkning ved LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 
LAR-Bodø 
Overføringen til Nordlandssykehuset er ennå ikke skjedd. UNN har driftsansvar for kontoret i 
Bodø. Det har ikke lyktes Nordlandssykehuset å få på plass lege og psykolog samt 
ambuleringsavtale. Det innebærer at all reising og oppfølging som gjøres av seksjonsleder, 
psykolog og lege dekkes av UNN. Fire fagkonsulenter ivaretar ca 150 pasienter (Salten). Det 
fungerer godt med tanke på kapasitet i forhold til oppfølging av pasientene.  
 
LAR-Tromsø  
Ved kontoret i Tromsø er antall fagkonsulenter økt, men dekker fortsatt ikke behovet. Tromsø 
ivaretar ca 300 pasienter fordelt på 6, 5 fagkonsulentstillinger. Rammene for 
kapasitetsøkningen er også ment å skulle dekke medikamentkostnadene. Dette gjør at den 
reelle økningen på personellressurser ikke blir så stor. Medikamentkostnadene blir fortsatt 
belastet HF-et. Økt kapasitet har sammen med endring av rutiner ført til betydelig reduksjon 
av antall fristbrudd, og ventelisten er kraftig redusert. Pr. i dag er det 16 pasienter på 
venteliste. 
  
Forventet resultat av opptrappingen er reduksjon i ventetider, antall fristbrudd og kjøp av 
plasser utenfor egen helseregion. Dette har LARiNord langt på vei oppnådd. Men uten 
tilførsel av flere stillingsressurser vil vi ikke kunne opprettholde samme pasientaktivitet. 
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Sammenlignet med LAR Midt har vi betraktelig mindre stillingsressurser i forhold til antall 
pasienter i behandling. 
 
Regionale funksjoner ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) – 
koordineringsenheten og KoRus Nord 
Mål:  
• Koordineringsenheten ved UNN/Helse Nord økes med én stilling.  
• KoRus Nord – styrket kompetanseutvikling og kvalitet 
 
Status mai 2011 
Koordineringsenheten ved UNN/Helse Nord økes med en stilling 
Organiseringen av Koordineringsenheten og vurderingsteamene ved UNN er endret. 
Koordineringsenheten legges ned innen 1. oktober i år, og oppgavene overføres til det enkelte 
HF. To vurderingsteam ved UNN er slått sammen til et vurderingsteam.  
 
Erfaring viser at dagens organisering med regional koordinering skaper for mye 
byråkratisering og fragmentering av vedtak om rett til helsehjelp og oppfølging av kjøp av 
eksterne behandlingsplasser. I framtiden vil dette bli ivaretatt av det enkelte HF.  
 
I forbindelse med avvikling av Koordineringsenheten får to stillinger endret arbeidsplassering 
til KoRus Nord og får nye oppgaver der. Den siste stillingen overføres til UNN til styrking av 
vurderingsenheten her, som ivaretar ca. 80 % av alle henvisninger til rusbehandling i Helse 
Nord.    
 
KoRus Nord 
Tildelingen var kr 1 000 000. Det ble i henhold til tildelingen fra Helse Nord RHF tildelt kr 
160 000 til Solhaugen videregående skole og fagskole for etablering av et nytt fagskoletilbud 
innen rus og psykisk helse. De øvrige midlene ble benyttet til en regional kompetanse 
satsning. 
 
KoRus Nord arrangerte kompetanseheving i Kognitiv terapi og Motiverende intervju for 
spesialisthelsetjenesten på følgende steder i 2009: 
• Kognitiv terapi i Alta – 59 deltakere, i Tromsø – 87 deltakere og i Bodø – 69 deltakere 
• Motiverende intervju i Bodø – 78 deltakere, Svolvær – 55 deltakere, i Tromsø 119 

deltakere og i Alta – 91 deltakere 
• Totalt 558 deltakere i 2009 
 
2010:  
• Kognitiv terapi i Karasjok – 45 deltakere, i Harstad – 96 deltakere 
• Kognitiv terapi II i Alta – 37 deltakere og i Bodø – 43 deltakere 
• Motiverende intervju Harstad – 68 deltakere, i Mo i Rana – 76 deltakere, i Karasjok – 28 

deltakere. Motiverende intervju II i Tromsø 75 deltakere, i Alta – 55 deltakere og i Bodø 
50 deltakere 

• Totalt 573 deltakere i 2010 
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Mål:  
• Styrke Salten DPS og Rønvik Bodø. Akuttbehandling, avrusning og utredning er vektlagt 

samt drift av ombygde lokaler.  
• Utvikling og kapasitetsøkning innen LAR 
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Status mai 2011 
For korttidsenheten for akuttbehandling, avrusning og utredning med åtte døgnplasser har 
Helse Nord RHF samlet bevilget 13,6 mill kroner. Av dette er det i 2010 brukt ca 1,5 mill 
kroner i prosjektkostnader. Forventet oppstart av enheten vil skje medio oktober 2011.  
 
Driftskostnader for 2012 er beregnet til 21,4 mill kroner Det er tilsatt leder for rusenheten, og 
det faglige innholdet er under planlegging. Det arbeides også med bemanningsplanen, lege og 
psykolog stillinger er utlyst. 
   
Bevilgningen til LAR er i sin helhet disponert i 2009. De økte bevilgningene til LAR er gått 
inn i driften i forhold til medikamentutgifter. For øvrig viser NLSH at LAR fortsatt er 
uavklart i forhold til overtakelse. Tjenesten ble i 2010 kjøpt fra UNN, som fakturerer NLSH. 
 
Helse Finnmark HF 
Mål:  
• Øke kapasiteten på behandling, avrusning, poliklinikk og ambulant virksomhet 
• Helse Finnmark HF ved Finnmarksklinikken har en regionfunksjon for den samiske 

befolkningen. Plan og gjennomføring skal gjøres i samarbeid med SANKS. 
 
Status mai 2011 
I 2010 er det brukt 1,5 mill kroner til styrking av driften ved Finnmarksklinikken samt tiltak 
for å redusere gjestepasientkostnader.  
 
Økt behandlingskapasitet innen TSB, avrusning, poliklinikk og ambulant virksomhet i Helse 
Finnmark HF – bevilget kr. 1 mill kroner.  

 
Midlene er benyttet til å ansette en nettverkskoordinator/ansatt som ambulerer til DPS-ene. 
Vedkommende er ansatt på Finnmarksklinikken og vil jobbe pasientrettet ut mot DPS-ene. 
Tilsetting ble foretatt 1. februar 2010. Ansatt i koordinatorstillingen var konstituert som leder 
på Finnmarksklinikken i leders sykemeldingsperiode 19. juli 2010 til 31. januar 2011. 
Nettverkskoordinator er fra 1. februar 2011 tilbake i sin stilling.   

 
Regionfunksjon samisk befolkning 
Midler til forprosjekt – 0,5 mill kroner: Oppbygging av samisk kompetanse innen spesialisert 
tverrfaglig rusbehandling.  
 
Prosjektleder er ansatt og tiltrådte jobben 1. januar 2010. Prosjektleder er ansatt i en toårig 
prosjektlederstilling, det vil si frem til 31. desember 2011. I perioden 1. september 2010 til 31. 
desember 2010 jobbet prosjektleder som fagkonsulent på Finnmarksklinikken frem til de to 
nytilsatte fagkonsulenter tiltrådte. Fra 1. januar 2011 er prosjektleder tilbake i jobben, og det 
er fin fremdrift i prosjektarbeidet. Prosjekttiden vil forlenges tilsvarende forsinket 
oppstart/tiden prosjektleder jobbet i stilling som fagkonsulent.  
 
Tiltakspakke relatert til TSB 
Renovering/opprusting av Finnmarksklinikken gjennomføres med ferdigstillelse i 2011. 
Bevilget ramme er 8 mill kroner. Det vil bli overskridelse på prosjektet som vil sees i 
sammenheng med trinn 2, jf. Helse Finnmark HF’s investeringsplan 2011.     
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Helgelandssykehuset HF (HLSH) 
Mål:  
• Økt kapasitet på behandling, avrusning, poliklinikk og ambulant virksomhet 
• Helhetlig rusbehandling i Mosjøen. Igangsette prosjektet ”Modell for helhetlig 

rusbehandling i Helgelandsykehuset, Mosjøen”.  
• Forberede etablering av rusavdeling i Mo i Rana, åtte døgnplasser 
 
Status mai 2011 
Beløpet som ble tildelt for økning av tilbudet innen TSB (avrusning, poliklinikk og ambulant 
virksomhet) er brukt på følgende måte: Det polikliniske tilbudet er styrket ved at prosjektleder 
for rusavdelingen også har arbeidet poliklinisk fra 1. april 2009. De har også fokusert på TSB 
og den yngre aldersgruppen i 2009. To behandlere (sykepleier og sosionom) har i særdeleshet 
hatt dette ansvaret. TSB er en integrert del av psykisk helsevern i Helgelandssykehuset HF. 
Dette gjør at det er vanskelig å lage et klart skille mellom disse to områdene.  
 
Prosjektet Modell for helhetlig rusbehandling i Helgelandsykehuset, Mosjøen ble i styresak 
13-2009 tildelt 1,2 mill kroner for 2009 og tilsvarende beløp for 2010. KoRus Nord 
delfinansierer prosjektet med kr. 950 000.

 

 Prosjektet fikk en total finansieringsramme på 3,35 
mill kroner over tre år. Tildeling av midler skjedde i februar 2009, og arbeidet med 
rekruttering av prosjektmedarbeider ble startet. Denne prosessen tok lengre tid enn planlagt, 
og prosjektmedarbeider var ikke på plass før 1. september 2009. Prosjektets lengde ble derfor 
omdefinert som et treårig prosjekt med varighet fra 1. september 2009 til 31. august 2012. 
Prosjektet er nå godt i gang, og arbeidsgrupper og styringsgruppe er på plass. Det er faste 
samarbeidsmøter med fagavdelinger i Vefsn, Grane og Hattfjelldal samt NAV. Forsinket 
oppstart har medført at tildelte midler ikke er benyttet i sin helhet. Prosjektet vil avsluttes i 
løpet av 2012. 

Helgelandssykehuset HF har for 2010 brukt de tildelte midler til den polikliniske 
virksomheten som beskrevet også i 2009.  Det er et større fokus på ambulant virksomhet også 
i BUP.  Vi ser at mange av de yngste pasientene ikke kommer tidsnok i behandling. Det pågår 
et arbeid for å endre dette.  Den nye rusenheten skal ha fokus på de yngste pasientene 
innenfor TSB.  HLSH har dreid en del av virksomheten i 2010, noe som også vises på 
gjestepasientkostnadene.  En større andel av pasientene får alternative tilbud enn tidligere, 
færre søkes til institusjon, og vi er mer bevisst på hvor en søker plass. 
 
Den nye rusbehandlings avdeling med åtte døgnplasser er ferdigstilt og i full drift. De har 
også på plass ett vurderings-/inntaksteam for TSB i Helgelandssykehuset. En vil på denne 
måten oppnå en større likhet i vurdering av behandlingstilbud og frister. 
 
Mål og status knyttet til midlene avsatt i Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF (inkl. AD’s disp) 
Mål:  
• Omstilling i TSB i Helse Nord. Arbeidet er omfattende og komplekst, derfor vil det settes 

av 0,6 mill kroner til arbeidet, til evt. frikjøp/ansettelse av prosjektleder, møter, reiser med 
mer.  

• Redusere gjestepasientutgifter 
• Kompetanseheving 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2011 side 30



Status mai 2011 
Helse Nord RHF har under arbeid et oppdragsforskningsprosjekt knyttet til pasientforløp. 
Prosjektet tenkes knyttet til UNN og fagmiljøet der, og det er forankret i fagrådet. Det kan 
være aktuelt å utvide prosjektet til et treårig doktorgradsløp. 2 mill kroner er delt ut til HF-ene 
for å redusere gjestepasientutgifter innen TSB.  

 
1 mill kroner ble bevilget til kompetanseheving. Pr. 31. desember 2009 var det forbrukt kr. 
844 921. Resterende beløp på kr. 155 079 ble brukt i løpet av første kvartal 2010, for å 
sluttføre tiltakene. Kr. 160 000 er brukt til utvikling av et nytt studietilbud med utgangspunkt i 
Tromsø – fagskoleutdanning i miljøarbeid innen rus og psykiatri. Helse Nord RHF har gitt 
oppdraget om å gjennomføre Motiverende intervju og Kognitiv behandling til KoRus Nord. 
Målgruppen har vært ansatte i spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialist rusbehandling i samtlige helseforetak i regionen, samt ansatte i kommunene som 
jobber innenfor rusfeltet. Forelesningene er filmet og publisert på nettstedet 
www.Kompetanseheving.no.  
 
Konklusjon 
Behandlingskapasiteten er økt som følge av ombygging og omstilling innen TSB. Pågående 
anskaffelse av flere private TSB-behandlingsplasser for inntil 20 mill kroner vil bidra til en 
ytterligere kapasitetsøkning.  Omfattende omstilling ved UNN og ombygging ved 
Nordlandsklinikken og NLSH samt nybygg i Mo i Rana har resultert at det i dag er 26 
avrusningsplasser i Helse Nord, og tallet vil til høsten øke til 34, når enheten i NLSH er 
ferdigstilt.  
 
Mange flere pasienter vil få tilbud om sammenhengende og helhetlig behandling.  Det er gitt 
kompetanseheving i løpet av 2009 og 2010 til over 1000 personer fra kommunene og 
spesialisthelsetjenesten i motiverende intervju og kognitiv behandling.  
 
Det pågår et omstillingsarbeid som følge av at Koordineringsenheten ved UNN Narvik legges 
ned fra 1. oktober i år. Helseforetakene får overført alt ansvar for egne TSB-pasienter, 
fakturahåndtering for kjøp av plasser fra andre (offentlige og private), organisere og evt. 
redusere antallet vurderingsteam innad i HF-et. Vurderingsenhetene i Helse Nord skal også 
arbeide for å harmonisere prioriteringspraksisen. Samtidig må kvaliteten på aktivitetsdata 
forbedres.  
 
Helse Nord RHF har laget en ny hjemmeside for rusbehandling. Siden vil oppdateres, når 
arbeidet med vurderingsteam og behandling av henvisninger er avsluttet (før 1. oktober 2011).  
Målsettingen er at veien inn og ut av rusbehandlingen skal som hovedregel gå via poliklinikk i 
Distriktspsykiatrisk senter (DPS), før døgnbehandling gis. Dette vil bidra til bedre samarbeid 
mellom psykisk helse og TSB, bedre utnyttelse av den totale spesialistkompetansen.  
 
Videre vil bedre samhandling mellom TSB og psykisk helsevern, kortere behandlingstid samt 
mer bruk av poliklinisk tilbud bidra til kortere ventetid og færre fristbrudd. Spesielt vil det bli 
arbeidet med tiltak for å redusere ventetiden for unge under 23 år.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret tar informasjonen om status i bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord til orientering. 
  
 
Bodø, den 10. juni 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Randi Spørck, 75 51 29 17  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 71-2011 Helikopterlandingsplasser i Helse Nord 
 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nord RHF skal sørge for å ivareta foretaksmøtets krav om forsvarlige 
landingsmuligheter for ambulanse- og redningshelikoptre ved akuttsykehusene.  
 
Tiltakene som iverksettes vil bidra til å sikre et optimalt tilbud for de dårligste pasientene, 
hvor de får tilgang til høy spesialistkompetanse og rask hjelp uten unødig tidstap. Tiltakene 
skal også bidra til å sikre at kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt ivaretas for brukere 
og utøvere av tjenesten.  
 
Styret i Helse Nord RHF orienteres i denne saken om dagens status for 
helikopterlandingsplasser i Helse Nord og fremtidige løsninger som skal ivareta kravet fra 
Helse- og omsorgsdepartemententet i protokollen fra foretaksmøte i 2010. 
 
Bakgrunn/fakta 
De regionale helseforetakene har gitt Luftambulansetjenesten ANS følgende oppdrag:  
”AD møtet ber Luftambulansetjenesten ANS om å etablere et prosjekt for å ivareta 
foretaksmøtets krav om forsvarlige landingsmuligheter for ambulanse- og redningshelikopter 
ved akuttsykehusene”.  
 
Nye redningshelikoptre kan bli større enn dagens Sea King, og samtlige akuttsykehus må ha 
en plan for hvordan slike helikoptre skal mottas i rimelig nærhet til sykehuset. Bruk av 
legebemannet helikopter har utviklet seg til å bli en svært viktig del av prehospital 
akuttmedisinsk beredskap. Endret funksjonsfordeling mellom sykehus, sentralisering av visse 
akutt- intensivfunksjoner, samt etablering av nye behandlingstiltak har medført at aktiviteten 
har øket kraftig de senere år.  
 
Pasienter som hentes ute (primæroppdrag) skal ikke alltid til nærmeste sykehus, men til det 
sykehuset som har et relevant behandlingstilbud i den aktuelle situasjonen. Det flys også en 
del mellom sykehus, hvor pasienter transporteres til høyere omsorgsnivå som kan tilby mer 
spesialisert behandling (sekundærtransporter).  
 
En betydelig del av helikopteroppdrag iverksettes, når det virkelig haster, og det er behov for 
å kunne tilby pasienten optimal kompetanse av lege under transport. Enkelte tilstander har et 
smalt tidsvindu som krever rask transport inn til sykehus. Rask transport vil i mange tilfeller 
være avgjørende for å unngå alvorlige helsekonsekvenser, og i verste fall død. Spesielt 
sykehus med akutte behandlingstilbud bør legges til rette for raskest mulig, og mest mulig 
skånsom overføring fra helikopter til akuttmottak. Dette krever landingsplass i tilknytning til 
sykehuset, slik at mellomtransport med bilambulanse så langt som mulig unngås. 
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Noen sykehus vil ha behov for helikopterlandingsplass, selv om de ikke mottar mange 
pasienter, men fordi de hyppig må bruke helikopter for å sende pasienter fra seg til et høyere 
omsorgsnivå. Dette er sykehus med lang avstand til ressurssykehus, der bilambulansetransport 
med legefølge representerer et uakseptabelt tidkrevende alternativ. 
 
Helseforetakene i Helse Nord har som en del av prosjektet blitt bedt om å redegjøre for hvilke 
faglige og økonomiske vurderinger de legger til grunn for sine prioriteringer. Videre følger en 
oversikt over hvert helseforetak som beskriver dagens status, fremtidige planer og 
oppdragsvolum for tjenesten i de ulike områdene summert over en fem års periode. 
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Dagens løsning ved de ulike sykehus 
 
Tabell 1: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, dagens status 
Universitetssykehuset  
i Nord Norge 

Helikopter 
Landingsplass 
 

Dagens 
situasjon 

Fremtidige planer Oppdragsmengde 
i perioden 2005-
2009, gjelder 
pasienter som 

Mottakende 
institusjon 

transporteres inn 
til sykehus 

A
m

bulanse 
H

elikopter 

R
ednings 

helikopter 

Oppdragsmengde  
i perioden 2005-2009, 
gjelder pasienter som 
transporteres fra 
sykehus
Rekvirerende 
institusjon 

  

Pr definisjon er det et 
sekundæroppdrag 
eller et 
tilbakeføringsoppdrag 

A
m

bulanse 
helikopter 

R
ednings 

helikopter 

Tromsø Etablert 
v/sykehus 
på tak av 
bygning 

Plassen er 
utbedret og 
godkjent for 
AW 139. Sea - 
King kan 
benytte plassen. 
Konsesjon og 
godkjenning 
utløper 
01.10.12. 
Vektbegrensing 
er 10 tonn, øvre 
vektbegrensning 
usikker, men det 
pågår en 
utredning for å 
sjekke ut om det 
kan 

Innføring av større 
helikopter i Tromsø har 
medført større 
drivstoff-forbruk pr 
flytime. Dagens lave 
drivstoff -tank kapasitet 
medfører at 
helikopteret relativt 
ofte må fly en ekstra 
tur til flyplassen for å 
fylle drivstoff. Dette 
medfører ekstra 
kostnader til flytid, 
landingsavgifter, samt 
unødig belastning i 
form av støy, eksos og 
duty for besetningen. 
UNN innhenter 

3231 3018 213 13 13 0 
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dimensjoneres 
for fremtidige 
helikopter på 16 
tonn. Tidvis 
luktproblemer 
som er 
avviksregistrert. 
UNN skal 
sjekke med 
Ålesund med 
tanke på 
lignende 
problemstilling 
der, og hvilken 
effekt tiltakene 
der har hatt. 
UNN må 
gjennomføre 
lokale tiltak for 
å forbedre 
situasjonen.  

informasjon og 
utarbeider et 
prisoverslag for 
oppgradering av dagens 
drivstoff- anlegg. Dette 
sendes til 
Luftambulansetjenesten 
ANS for videre 
vurdering.  
 

Harstad Etablert 
v/sykehus 
 

Har konsesjon 
med utløpsdato 
13.07.18. har 
teknisk/operativ 
godkjenning 
med utløpsdato 
01.04.13. 
Godkjenningene 
er gitt under 
forutsetning av 
at det gjøres 

UNN må sørge for at 
plassen blir utbedret, 
slik at luftfartstilsynet 
kan gi formell 
godkjenning. 

75 66 9 329 328 1 
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visse 
utbedringer. 
Plassen må 
blant annet 
utvides noe for å 
kunne 
tilfredsstille 
kravene for AW 
139. Sea – King 
kan benytte 
plassen. Det 
pågår dialog 
med 
Luftfartstilsynet 
for å avklare 
konkret hvilke 
oppgraderinger 
som må 
iverksettes. 
Dersom 
utbedringer ikke 
blir utført 
risikerer man at 
plassen stenges 
av 
Luftfartstilsynet. 

Narvik Benytter 
flyplass  

 Ny landingsplass må 
utredes ved sykehuset, 
tas inn som en del av 
byggeprosjektet. 
Dersom Framnes 
flyplass blir nedlagt: 

32 13 19 61 60 1 
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Ny landingsplass i 
Narvik må prosjekteres 
snarest 
 
 

Longyearbyen Benytter 
flyplass 

 Ingen konkrete planer 2 0 2    
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Tabell 2 Nordlandssykehuset HF, dagens status 
Nordlandssykehuset 
HF 

Helikopter 
Landingsplass 
 

Dagens 
situasjon 

Fremtidige 
planer 

Oppdragsmengde 
i perioden 2005-
2009, gjelder 
pasienter som 

Mottakende 
institusjon 

transporteres inn 
til sykehus 

A
m

bulanse 
H

elikopter 

R
ednings 

helikopter 

Oppdragsmengde  
i perioden 2005-2009, 
gjelder pasienter som 
transporteres fra 
sykehus
Rekvirerende 
institusjon 

  

Pr definisjon er det et 
sekundæroppdrag 
eller et 
tilbakeføringsoppdrag 

A
m

bulanse 
helikopter 

R
ednings 

helikopter 

Bodø Benytter 
flyplass 

330 
skvadronen har 
tilskrevet 
sykehuset og 
påpekt behovet 
for gjenåpning 
av 
landingsplassen 
på taket. I 
kritiske 
situasjoner har 
Sea King 
landet i 
Rensåsparken 
som ligger nær 
sykehuset. 
Dette er ikke 
en akseptabel 
løsning, da 
omgivelsene 

Det må gjøres ny 
ROS- analyse av 
muligheten for å 
lande på taket på 
høyblokken. Den 
siste som 
foreligger er fra 
2004. Dersom 
gjenåpning av 
taket for 
helikopterlanding 
ikke lar seg 
gjennomføre bør 
det utredes 
hvorvidt landing 
på taket av 
eventuelt nytt 
parkeringshus 
kan være en 
alternativ 

1169 56 1113 10 6 4 
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(biler etc.) blir 
gjenstand for 
skade av sand 
og steiner som 
virvles opp ved 
landing. 

løsning. 

Vesterålen Benytter 
flyplass 

Lander på vei 
nedenfor 
sykehus i 
kritiske 
situasjoner 

Etablere 
landingsplass i 
tilknytning til 
sykehuset i 
forbindelse med 
byggeprosjektet 

16 2 14 15 6 9 

Lofoten Benytter 
flyplass  

 Ingen konkrete 
planer 
Det anses 
hensiktsmessig å 
avvente videre 
utredning for 
Vesterålen før 
det gjøres 
vurderinger av 
behov og 
muligheter i 
Lofoten. 

20 0 20 26 0 26 
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Nordlandssykehuset Bodø 
Norconsult (2010) har identifisert bygningsmessige konsekvenser ved å ta i bruk 
landingsplassen på taket av høyblokka. Utbedring og forsterking av helikopterdekket må 
utføres. Videre nødvendig utbedring av intern logistikk for pasientforflytning og drift av 
plattformen. 
 
Flyoperative forhold vurderes som gode. 
 
Det foreligger en ROS-analyse for bruk av taklandingsplassen fra 2004. Det anses nødvendig 
med ny gjennomgang av analysen, eventuelt utarbeiding av ny, før planprosessen føres 
videre. 
 
I forbindelse med revisjon av hovedfunksjonsprogrammet for utbygginga i 2005-2006, ble 
parkeringshus strøket som følge av krav til reduksjon av kostnad og areal. Landingsplass på 
taket av et parkeringshus har i ulike sammenhenger vært fremmet som et mulig alternativ, 
men er ikke utredet.  
 
Det foreslås å gjøre en utredning av dette spørsmålet, for å avklare om landingsplass på taket 
av et parkeringshus kan fremstå som et reelt alternativ, dersom gjenåpning av taket på 
høyblokka ikke lar seg gjennomføre. 
 
Forhold knyttet til utbyggingen i Bodø, medfører at en landingsplass på sykehusområdet 
tidligst kan tas i bruk i 2017. 
 
Nordlandssykehuset Vesterålen 
Det er gjennomført en mulighetsstudie for etablering av landingsplass i Vesterålen knyttet til 
bygging av det nye sykehuset (SolemHartmann 2010). Studien sannsynliggjør at det kan 
etableres landingsplass for helikopter i sørvestre del av tomta i hensiktsmessig avstand til det 
nye sykehusets akuttmottak. 
 
Grunnarbeidet for det nye sykehuset er iverksatt.  
 
Det vil bli kontrollert at de krav som er stilt til masseutskifting, asfaltlag og infrastruktur for 
øvrig samsvarer med de krav som er aktuelt å stille til landingsplassen. Det vurderes som 
aktuelt å gå videre på mulighetsstudien for bl.a. å få klarlagt flyoperative forhold, støyforhold 
og kostnader. 
 
En eventuell landingsplass med tilhørende kostnader vil komme som tillegg til etablert 
nybyggprosjekt. Nytt sykehus skal settes i ordinær drift 1. april 2014. 
 
Nordlandssykehuset Lofoten 
Det foreligger ikke planer for etablering av landingsplass ved sykehuset i Lofoten. Det anses 
hensiktsmessig å avvente videre utredning for Vesterålen, før det gjøres vurderinger av behov 
og muligheter i Lofoten. 
 
Som utrykt vedlegg til denne saken følger styresak 39/11 fra styremøte 18. mai 2011 i 
Nordlandssykehuset HF. I de følgende gis et kort utdrag: 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2011 side 41



Nye investeringsprosjekter  
”Helikopterlandingsplass i Bodø  
Styret i Helse Nord skal i juni 2011 behandle sak om helikopterlandingsplasser i tilknytning 
til sykehusene i regionen. Helikopterlandingsplass er per i dag ikke del av 
utbyggingsprosjektet i Bodø. Kostnadsestimat for etablering av helikopterlandingsplass i 
tilknytning til høyblokka (A/B-fløy) er om lag 25 mill kr. En slik løsning vil imidlertid ikke 
kunne tas i bruk før etter ferdigstillelse av byggeprosjektet i 2017”. 
 
Parkeringshus  
”Nordlandssykehuset Bodø har i dag en problematisk parkeringssituasjon, og det er grunn til 
å tro at denne vil bli forverret på det tidspunkt nytt sykehus settes i ordinær drift. Kapasiteten 
ift parkering kan økes gjennom etablering av parkeringshus. Prisestimat for nytt 
parkeringshus er 80 – 100 mill kr.  
Både etablering av helikopterlandingsplass og parkeringsanlegg vil forutsette tilførsel av 
investeringsmidler. Det kan imidlertid være mulighet for å løse begge disse behovene 
gjennom å etablere helikopterlandingsplass i tilknytning til parkeringshus. Dette er et 
alternativ som bør søkes utredet, og innarbeides i investeringsplanen i planperioden”. 
 
Protokoll/styrets vedtak 
3. ”Styret ber Helse Nord om fullmakt til å utrede investeringsprosjektene ny 
helikopterlandingsplass og parkeringshus i Bodø”.  
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Tabell 3 Helse Finmark HF, dagens status 
Helse 
Finmark 

Helikopter 
Landingsplass 
 

Dagens 
situasjon 

Fremtidige 
planer 

Oppdragsmengde 
i perioden 2005-
2009, gjelder 
pasienter som 

Mottakende 
institusjon 

transporteres inn 
til sykehus 

A
m

bulanse 
H

elikopter 

R
ednings 

helikopter 

Oppdragsmengde  
i perioden 2005-2009, 
gjelder pasienter som 
transporteres fra 
sykehus
Rekvirerende 
institusjon 

  

Pr definisjon er det et 
sekundæroppdrag 
eller et 
tilbakeføringsoppdrag 

A
m

bulanse 
helikopter 

R
ednings 

helikopter 

Kirkenes Benytter 
flyplass 

Benytter 
parkeringsplass 
ved kaia i 
kritiske 
situasjoner 

Det er vedtatt å 
bygge nytt 
sykehus. 
Helikopterplassen 
forutsettes tatt inn 
som en del av 
byggeprosjektet. 

72 0 72 1 0 1 

Hammerfest Benytter 
flyplass 

 Det foreslås å 
avvente 
situasjonen inntil 
det blir avklart 
om sykehuset 
skal flyttes.  

567 6 561 29 15 14 

 
Det etableres helikopterlandingsplass ved sykehuset i Kirkenes. Denne tas inn som en del av nybygg prosjektet. 
 
Hammerfest avventes inntil videre. 
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Tabell 4 Helgelandssykehuset HF, dagens status 
Helgelandssykehuset  
HF 

Helikopter 
Landingsplass 
 

Dagens situasjon Fremtidige planer Oppdragsmengde 
i perioden 2005-
2009, gjelder 
pasienter som 

Mottakende 
institusjon 

transporteres inn 
til sykehus 

A
m

bulanse 
helikopter 

R
ednings 

helikopter 

Oppdragsmengde  
i perioden 2005-2009, 
gjelder pasienter som 
transporteres fra 
sykehus
Rekvirerende 
institusjon 

  

Pr definisjon er det et 
sekundæroppdrag 
eller et 
tilbakeføringsoppdrag 

A
m

bulanse 
helikopter 

R
ednings 

helikopter 

Sandnessjøen Benytter 
flyplass 

Asfaltert og merket 
plass tett på sykehuset 
Landingsplassen er 
nylig 
utvidet/modernisert for 
å oppfylle kravene til 
Luftfartstilsynet, 
herunder en ytre 
diameter på 33,3 meter  
- dvs. godkjent for 
AW139. Nødvendig 
brannutstyr, fysisk 
avstengning av 
adkomst, nedfelte 
grønne banelys, 
flomlys, varsellys og 
belyst vindpølse er 
etablert. Det gjenstår å 
få på plass rødt 
varsellys i tårnet til 
kirken.  Saken er til 
behandling i Den 
Norske Kirke. 

 849 840 9 33 21 12 
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Selve landingspunktet 
er i betong.  Det legges 
til grunn at 
landingsplassen tåler 15 
tonn  - dvs. at det 
tyngste alternativet for 
nytt redningshelikopter 
(AW101, 14,6 tonn) bør 
kunne benytte plassen. 
Sea King 
redningshelikopter kan 
benytte plassen, likeså 
redningshelikopter i 
offshore-tjeneste (f.eks 
Super Puma). 
 
Landingsplassens ytre 
diameter oppfyller 
imidlertid ikke 2,0 D 
verdien til nytt 
redningshelikopter 
(inntil 45,6 meter) - 
landing med slike 
maskiner forutsetter 
derfor dispensasjon 
eller at landinger kan 
skje innenfor 
redningstjenestens 
militære regelverk. 
 
 
 
 

Mosjøen Benytter Asfaltplass ca 100 Sykehuset har ikke status 66 63 3 48 42 6 
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flyplass meter fra sykehuset i 
størrelse ca 26 x 26 
meter.  Dagens Sea 
King 
redningshelikopter kan 
bruke plassen dersom 
det skulle være 
nødvendig.  Den 
oppfyller ikke kravet til 
AW139 
(ambulansehelikopteret) 
i forhold ytre diameter 
på minimum 33,3 
meter. Iflg. oversikt fra 
Luftambulansetjenesten 
ANS er plassen 
tidligere godkjent av 
Luftfartstilsynet. 
Landingsplassen har 
miljøutfordring ved at 
det er 2 barnehager 
innenfor 100 meter 
samt parkerte biler helt 
inntil. 
 

som akuttsykehus, men 
det kan det være behov 
for å kunne bruke 
ambulansehelikopter for 
å evakuere pasient fra 
Vefsn sykehus til et 
høyere behandlingsnivå.  
Sykehuset har etablert et 
”stabiliseringsteam” – 
videre transport med 
legebemannet helikopter 
kan noen ganger være 
formålstjenlig. 
 
Det synes imidlertid ikke 
å være nødvendig å 
oppgradere 
helikopterlandingsplassen 
med begrunnelse ny type 
redningshelikopter med 
vekt inntil 16 tonn.  
Sykehuset er ikke 
akuttsykehus, og har ikke 
traumemottak.  Vil 
dermed ikke være 
mottakssykehus for 
pasienter med 
redningshelikopter.   
 
 
 
 
 
 

Mo i Rana Benytter Asfaltert og merket Sykehuset i Rana er 186 175 11 38 21 17 
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 flyplass  plass ca 75 meter fra 
sykehuset. Ytre 
diameter er 32 meter - 
dvs. litt i underkant av 
AW139s krav til 33,3.  
Det er imidlertid ukjent 
om dette er et reelt 
problem.  Iflg. info fra 
Luftambulansetjenesten 
ANS er flyplassen 
tidligere godkjent av 
Luftfartstilsynet. Sea 
King 
redningshelikopter kan 
benytte plassen. 
Landingsplassens ytre 
diameter oppfyller 
imidlertid ikke 2,0 D 
verdien til nytt 
redningshelikopter 
(inntil 45,6 meter) - 
landing med slike 
maskiner forutsetter 
derfor dispensasjon 
eller at landinger kan 
skje innenfor 
redningstjenestens 
militære regelverk.  
Vektbegrensning er 
ukjent, men er 
dimensjonert/velprøvd 
for Sea King - dvs. 10 
tonn.  Iflg. 
Luftfartstilsynet går 
gjeldende konsesjon ut 

akuttsykehus og har 
traumemottak. 
Landingsplassen 
forventes å ha en slik 
beskaffenhet at den 
beholder fortsatt 
konsesjon for bruk av 
ambulansehelikopter 
(AW139) og dagens Sea 
King.  Fremtidig bruk av 
landingsplassen må 
inkludere bruk av nye 
redningshelikopter med 
vekt inntil ca 16 tonn. 
 
Søknad om ny konsesjon 
er oversendt 
luftfartstilsynet. 
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Vurdering 
Tabellene viser at Nordlandssykehuset HF og Helse Finmark HF ikke har tilgang på definerte 
helikopterlandingsplasser. Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF 
(med unntak av Narvik og Mosjøen) har etablerte plasser, men det kreves noe oppgradering 
for å kunne få formell godkjenning. Alle plasser må ta høyde for å ta imot nye 
redningshelikopter med vekt inntil 16 tonn. 
 
I Narvik må det etableres helikopterlandingsplass for å være i forkant av en eventuell 
nedlegging av Framnes flyplass. 
 
Nordlandssykehuset HF har et plangrunnlag for Bodø og Vesterålen som kan utvikles videre 
med begrenset ressursbruk. Lofoten bør vurderes som tidligere beskrevet.   
 
Nordlandssykehuset Bodø har status som traumesykehus nivå 2. Det vil si at alvorlig skadde 
og syke pasienter flys inn fra opptaksområdene for Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandsykehuset HF. Det har høy prioritet å tilrettelegge for helikopterlandingsplass i 
Bodø.  
 
Helgelandssykehuset HF må sørge for at helikopterlandingsplassen på Mo i Rana 
tilfredsstiller gjeldende krav. Mosjøen er det eneste sykehuset i Helse Nord som ikke er 
definert som akuttsykehus. Det vurderes at bilambulanse vil være et tilfredsstillende 
alternativ, og det konkluderes med at Helgelandssykehuset HF har god dekning for 
luftambulanse med de ordninger som er etablert. 
 
Helse Finmark HF har høyt forbruk på luftambulanse grunnet lange avstander. Tjenesten 
leveres i hovedsak av ambulansefly, men de akutte situasjonene krever helikopter. Etablering 
av helikopterlandingsplass ved sykehuset i Kirkenes anses som nødvendig. Dagens praksis 
med å lande på en kai i nærheten er ikke tilfredsstillende, og krever omlasting og transport 
med ambulanse. Hammerfest vurderes etter hvert som tidligere beskrevet. 
 
Finansiering/investeringsramme  
Nyetableringer og utbedringer av eksisterende landingsplasser vil medføre høye kostnader. 
Det må gjennomføres en analyse for å fastlegge investeringsramme. Kostnader tilknyttet hvert 
enkelt prosjekt belastes helseforetakene fullt ut på tilsvarende måte som ved andre 
investeringer. 
 
Konklusjon 
Helseforetakene må sørge for at følgende områder skal etablere/utbedre forhold som 
tilrettelegger for forsvarlig landing med tungt redningshelikopter og ambulansehelikopter. 
Sykehusene i Hammerfest og Lofoten vil i denne omgang ikke bli vurdert.  
 
Universitetssykehuset Nord Norge HF: 
• I Tromsø må det gjennomføres en ROS-analyse som kartlegger om dagens 

helikopterlandingsplass er dimensjonert i henhold til vekt for å ta imot nye 
redningshelikopter inntil 16 tonn. Dersom nåværende dimensjonering viser seg å være 
utilstrekkelig, må tiltak for å utbedre forholdene iverksettes snarest. Videre må 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF sørge for å utbedre forholdene med tanke på 
forurensende lukt, og utrede kostnader knyttet til større drivstoffanlegg.  
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• I Harstad må det umiddelbart gjøres utbedringer som er i tråd med hva luftfartstilsynet 
krever.  

• I Narvik etableres landingsplass i tilknytning til sykehus, og dette tas inn som en del av 
byggeprosjektet. 

 
Nordlandssykehuset HF: 
• I Bodø har det vært problematisert at redningshelikopteret tidvis har blitt stående og vente 

på ambulanse på flyplass. Dersom dette er et problem, anbefales Nordlandssykehuset HF 
å gjøre strakstiltak som ivaretar sikkerheten for pasientene i påvente av at 
helikopterlandingsplass i tilknytning til sykehus er etablert. Videre må det etableres 
landingsplass i tilknytning til sykehuset. Dette tas inn som en del av byggeprosjektet.  

• I Vesterålen etableres landingsplass for helikopter i sørvestre del av tomta i 
hensiktsmessig avstand til det nye sykehusets akuttmottak. Dette tas inn som en del av 
byggeprosjektet 

• Sykehuset i Lofoten avventes. 
 
Helse Finmark HF: 
• I Kirkenes er det lang avstand fra flyplass. Vedlagte statistikk for oppdragsvolum viser 

ikke spesielt høy aktivitet, men denne forventes å kunne øke i forbindelse med olje- og 
gassvirksomhet både på norsk og russisk side.  

• Landingsplass etableres i tilknytning til sykehus. Dette tas inn som en del av 
byggeprosjektet. 

• Sykehuset i Hammerfest avventes. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
• I Sandnessjøen er forholdene tilfredsstillende med små justeringer. Disse må utbedres. 
• I Mo i Rana må det umiddelbart gjøres utbedringer som er i tråd med hva Luftfartstilsynet 

krever. 
• I Mosjøen anbefales ikke videre tiltak iverksatt. 
 
 

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

1. Universitetssykehuset Nord Norge HF må gjennomføre en ROS-analyse som kartlegger 
om dagens helikopterlandingsplass er dimensjonert i henhold til vekt for å ta imot nye 
redningshelikopter inntil 16 tonn. Dersom nåværende dimensjonering viser seg å være 
utilstrekkelig, må tiltak for å utbedre forholdene iverksettes snarest. Videre må 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF sørge for å utbedre forholdene med tanke på 
forurensende lukt, og utrede kostnader knyttet til større drivstoffanlegg. I Harstad må det 
umiddelbart gjøres utbedringer som er i tråd med hva luftfartstilsynet krever. I Narvik 
etableres landingsplass i tilknytning til nytt sykehus. Dette tas inn som en del av 
byggeprosjektet. 

 
2. Nordlandssykehuset HF må gjøre en ny ROS- analyse for å kartlegge om det er mulig å 

gjenåpne taket på høyblokka i Bodø som landingsplass. Alternativt utredes nytt 
parkeringshus med landingsplass på taket med tilsvarende ROS- analyse, som belyser 
eventuelle utfordringer ved en slik løsning. Det vises i den forbindelse til vedtak i styresak 
39/11 i Nordlandssykehuset HF. I Vesterålen etableres landingsplass i tilknytning til det 
nye sykehuset. Dette tas inn som en del av byggeprosjektet.  
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3. Helse Finmark HF må etablere landingsplass i tilknytning til sykehuset i Kirkenes. Dette 
tas inn som en del av byggeprosjektet. 

 
4. Helgelandssykehuset HF må sørge for at landingsplassen i Mo i Rana ivaretar de krav som 

er satt av Luftfartstilsynet. 
 
 
Bodø, den 10. juni 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Oppfølging av prosjektarbeid for å kartlegge konsekvensene for  
 landingsplasser ved sykehusene, brev fra Helse Nord RHF til  
 helseforetakene av 3. februar 2011 
 Oppfølging av prosjektarbeid for å kartlegge konsekvensene for  
 landingsplasser ved sykehusene, brev fra Universitetssykehuset Nord- 
 Norge HF av 9. mars 2011 
 Oppfølging av prosjektarbeid for å kartlegge konsekvensene for  
 landingsplasser ved sykehusene, brev fra Helgelandssykehuset HF  
 av 28. mars 2011 
 Helikopterlandingsplass ved sykehusene i Nordlandssykehuset HF, brev  
 av 10. mars 2011 
 Styresak 39/11 i Nordlandssykehuset HF 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 72-2011 Internkontroll ved behandling av  
    helseopplysninger i Helse Nord, fremdriftsplan  
    for gjennomførte og planlagte tiltak  

– oppfølging av styresak 20-2011 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Aina Olsen, 75 51 29 00  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 73-2011 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien,  
    iverksettelse av tiltak  

– oppfølging av styresak 111-2010 
 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 i styremøte, 
den 22. juni 2010 og vedtok følgende under punkt 3:  
Styret ber adm. direktør om å arbeide for å øke aktiviteten innen psykisk helsevern – særlig 
for barn/unge – for å sikre akseptable ventetider for rettighetspasienter.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 111-2010 Ventetider i barne- og 
ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-2010 i styremøte, den 20. oktober 2010 og 
vedtok følgende i punkt 3 og 6:  
Styrene i helseforetakene bes til årsskiftet 2010/2011 om å komme med en plan for hvilke 
prioriteringer og tiltak en vil gjennomføre for å sikre faglig akseptable ventetider innen 
barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord samlet. 

 
 Adm. direktør gir en tilbakemelding til styret innen utgangen av juni 2011 med beskrivelse av 
de tiltak som er iverksatt, når planer fra helseforetakene og kvalitetsdata for hele 2010 
foreligger. 
 
Med bakgrunn i styrets vedtak, krav i Oppdragsdokumentet 2010 fra Helse- og 
omsorgsdepartement (HOD) til Helse Nord RHF og arbeidet med å følge opp de nasjonale 
kvalitetsindikatorene har adm. direktør satt fokus på arbeidet med å oppnå reduksjon i de 
lange ventetidene innen psykisk helevern for barn- og ungdom (PHBU). Likeledes er kravet 
om at alle søknader skal være vurdert innen ti dager fulgt opp. PHBU behandler en sårbar 
pasientgruppe, og lange ventetider kan ikke aksepteres for denne pasientgruppen.  
 
Lange ventetider representerer et kvalitetsproblem i de enhetene hvor ventetidene fortsatt er 
lengst. Målsettingen til Helse Nord er å redusere ventetiden gjennom bedre 
kapasitetsutnyttelse og fokus på et bedre skille mellom kommunehelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste. Ventetidene skal ikke være lengre enn at pasientene er sikret rask 
vurdering og behandling innen faglig akseptable tidsrammer. Riktig informasjon om 
ventetider skal understøtte det frie sykehusvalg og bidra til at pasientene velger behandling 
ved helseforetak i regionen.  
 
Helse Nord har fra å ha hatt landets nest korteste ventetid innen PHBU (2005), slitt med at 
ventetiden gradvis er forverret.  Situasjonen har samlet sett forbedret seg fra 1. tertial 2010, 
men det er ikke en tilstrekkelig endring. Gjennomsnittlig ventetid i Helse Nord i PHBU er 
redusert fra 89 dager 1. tertial 2010 til 68 dager 1. tertial 2011. Spesielt positivt er det med 
nedgangen i ventetiden for de med rett som er redusert fra 96 dager 1. tertial 2010 til 69 dager 
1. tertial 2011.    
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Helseforetakene arbeider med å iverksette ulike tiltak for å redusere ventetiden og bedre 
datakvalitet. Det generelle fokuset på å redusere ventelistene ser ut til å ha gitt resultater, men 
målet er en ytterligere bedring (< 65 dager).  
 
Bakgrunn 
Styret vedtok følgende i punkt 3 i styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010:  
Styret ber adm. direktør om å arbeide for å øke aktiviteten innen psykisk helsevern – særlig 
for barn/unge – for å sikre akseptable ventetider for rettighetspasienter.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet på nytt styresak 111-2010 Ventetider i barne- og 
ungdomspsykiatrien – oppfølging av styresak 69-2010 i styremøte, den 20. oktober 2010 og 
styret vedtok følgende i punkt 3 og 6:  
Styrene i helseforetakene bes til årsskiftet 2010/2011 om å komme med en plan for hvilke 
prioriteringer og tiltak en vil gjennomføre for å sikre faglig akseptable ventetider innen 
barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord samlet. 

 
 Adm. direktør gir en tilbakemelding til styret innen utgangen av juni 2011 med beskrivelse av 
de tiltak som er iverksatt, når planer fra helseforetakene og kvalitetsdata for hele 2010 
foreligger. 
  
I Oppdragsdokument 2010 fra HOD til Helse Nord RHF er en av styringsparametrene at 
gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter innen BUP skal reduseres. 
   
Datakvaliteten er bedret   
Datakvaliteten har hatt store mangler. Hovedårsaken er uklarhet/utydelighet i nasjonale 
retningslinjer for hvordan registreringen skal skje. Videre er det ulik forståelse i fagmiljøene 
av nasjonale retningslinjer og derav følger også ulik registrering. Det er mangelfulle 
registreringer for 2009 og usikkerhet i forhold til datakompletthet. Så langt har ikke BUP fått 
innført DIPS som elektronisk pasientjournal, men benytter systemet BUP-data. Dette 
verktøyet har begrensninger og er ikke tilstrekkelig videreutviklet de siste år. Dette i påvente 
av arbeidet med innføring av nytt felles datasystem (EPJ/PAS).  
 
For å bedre datakvaliteten har Helse Nord RHF gjennomført et dagsseminar med NPR1

 

 og 
Helsedirektoratet for å bedre datakvaliteten. Seminaret ble avholdt 5. januar i år med ledere 
og ansatte fra hele BUP-feltet. Helseforetakene har også gjennomført oppydding i 
ventelistene. Det kan være flere årsaker til at pasienter blir stående svært lenge på ventelister, 
som bl.a. manglende sanering/rydding av ventelisten. Arbeidet med å bedre datakvalitet vil 
fortsette.   

Helsedirektoratet melder at data for 1. tertial 2011 for PHBU i Helse Nord nå er komplette.  
   

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 NPR = Norsk Pasientregister 
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Ventetiden for PHBU i Helse Nord er redusert  
Ventetid er en av flere nasjonale kvalitetsindikatorer. Ventetid defineres som antall dager fra 
institusjonen tar imot henvisningen i ”postmottak” til primær behandling eller klinisk 
vurdering finner sted (eller skulle funnet sted, om pasienten ikke møter). Det skilles mellom 
de som har rett til prioritert helsehjelp, jf. forskrift, og de som ikke har denne retten.  
 
For den enkelte pasient er ventetiden viktigere enn hvor mange andre som får behandling 
samtidig. Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB, ved arbeidsgruppe 3 som 
har utredet ”Ressursbruk og oppgavefordeling innen psykisk helsevern for barn og unge”, 
foreslår i sin rapport at helseforetakene må stille et absolutt krav til maksimal 65 dagers 
gjennomsnittlig ventetid (også median) ved alle helseforetak, og at dette reduseres til 25 dager 
innen 2014.  
 
Ved utgangen av 2009 hadde Helse Nord RHF de lengste ventetidene med et gjennomsnitt på 
90 dager. Det var ikke forskjell mellom de med rett til prioritert helsehjelp og de øvrige. 
Begge gruppene hadde en gjennomsnittlig ventetid på 90 dager.  For Helse Nord er den 
samlede ventetiden på 68 dager (for de med og uten rett).    
  

 
Figur 1: Figuren viser utviklingen for pasienter i PHBU for de fire RHF-ene 
 
Foretak  1.tert.08 1.tert.09 1.tert.10 1.tert.11 
Helgelandssykehuset Uten 

rett 
 195 153   85   92 

 Med 
rett 

   60   95 116   73 

 Totalt    82  106 114   74 
Helse Finnmark  Uten 

rett 
   32   67 141   82 

 Med 
rett 

   56 104   69   78 

 Totalt    89   99   72   78 
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NLSH Uten 
rett 

   67   69   81   66 

 Med 
rett 

   57   55   74   72 

 Totalt    60   56   67   69 
UNN Uten 

rett 
   92   69   46 

 Med 
rett 

   78 120   63 

 Totalt    76 109   60 
Helse Nord  Uten 

rett 
  96   96   86   62 

 Med 
rett  

  59   76   96   69 

 Totalt   78   76   89   68 
Tabell 1: Ventetid ordinært avviklet etter tildeling av med og uten rett til nødvendig helsehjelp for BUP, 1. tertial 
2008 tom 1. tertial 2011.  
 

 
Figur 2: Figuren viser ventetidsutviklingen samlet for Helse Nord, for de med og uten rett. 
 
Aktivitetsutvikling  
Barne- og ungdomspsykiatri 2010 2011 endring 10-11
Antall polikliniske konsultasjoner 26 915 28 865 7,2 %

Antall utskrevne pasienter 98 144 46,9 %

Antall liggedøgn 4 057 4 228 4,2 %

Antall oppholdsdager 346 622 79,8 %

Antall tiltak (inkl ikke refusjon) 43 508 50 402 15,8 %  
Tabell 2: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge jan-april 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. 
Økonomirapport nr. 4 – 2011 
 
Samlet for Helse Nord ser vi en økning i poliklinisk aktivitet på 7,2 % fra 1. tertial 2010 til 1. 
tertial 2011.   
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Tilbakemeldinger fra helseforetakene - prioriteringer og tiltak for å få faglige 
akseptable ventetider  
De vises til vedtaket i styresak 111-2010 Ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien – hvor 
det ble vedtatt følgende:    
Styrene i helseforetakene bes til årsskiftet 2010/2011 om å komme med en plan for hvilke 
prioriteringer og tiltak en vil gjennomføre for å sikre faglig akseptable ventetider innen 
barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord samlet. 

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

 
Helse Nord har mottatt planer fra to helseforetak som er styrebehandlet. Det er fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF.  
  
Fra Nordlandssykehuset HF har vi mottatt et forslag til plan for prioriteringer som kan sikre 
faglige akseptable ventetider for pasienter som er henvist til BUPA. Fra Helgelandssykehuset 
HF har vi mottatt innspill til plan for prioriteringer og tiltak for å oppnå akseptable ventetider 
fra BUP Mo i Rana.   
 
Ventetidsutviklingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser en meget 
positiv utvikling. Det kan se ut til at det arbeidet og det fokuset som UNN har på 
utfordringene knyttet til ventetiden, har gitt resultater. Ventetiden for de uten rett er redusert 
fra 92 dager i 1. tertial 2009 til 46 dager i 1. tertial 2011. For de med rett er ventetiden 
redusert fra 78 dager i 1. tertial 2009 til 60 dager i 1. tertial 2011. Samlet er ventetiden 
redusert med 16 dager fra 1. tertial 2009 til 1. tertial 2011.  Det er også positivt at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ved direktøren følger opp saken. 
   
Ventetiden ved Helse Finnmark HF har samlet sett hatt en positiv nedgang i ventetider for 
de uten rett fra 141 dager i 1. tertial 2010 til 78 dager i 1.tertial 2011. For de med rett er 
ventetiden økt fra 69 dager i 1. tertial 2010 til 78 dager i 1. tertial 2011. Dette bør følges 
nærmere opp. Samlet er ventetiden økt fra 72 dager i 1. tertial 2010 til 78 dager i 1. tertial 
2011.  
 
Adm. direktør slutter seg til bekymringen i styret i Helse Finnmark HF for de mange 
fristbrudd, og at det er nødvendig å gjøre prioriteringer for å fjerne fristbrudd og øke 
aktiviteten. Det ser ut til at rekruttering av spesialister, arbeide med faglige utfordringer ved 
enkelte BUP-er og overføre de gode erfaringer og kunnskap fra SANKS/BUP Karasjok til de 
andre BUP-ene, når det gjelder organisering av inntaksteam, utredninger, samhandling med 
kommunene med mer, er oppgaver som det bør arbeides videre med.   
 
Ventetiden ved Nordlandssykehuset HF samlet sett viser en positiv utvikling. For de uten 
rett er ventetiden redusert fra 81 dager i 1. tertial 2010 til 66 dager i 1. tertial 2011.  De har 
også hatt en reduksjon i ventetiden for de med rett. Her er ventetiden redusert med to dager 
fra 1. tertial 2010 til samme tidspunkt i 2011. Aktivitetsøkning, organisatoriske endringer og 
fokus på ledelse er noe som nevnes av tiltak for å få ned ventetiden.  
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Ventetiden ved Helgelandssykehuset HF samlet sett har hatt en positiv utvikling i forhold 
til fristbrudd, venteliste og aktivitetstall. Det er ventetiden for pasienter uten rett som har hatt 
en økning, fra 85 dager i 1. tertial 2010 til 92 dager i 1. tertial 2011. For pasienter med rett er 
ventetiden redusert fra 114 dager i 1. tertial 2010 til 74 dager i 1. tertial 2011. BUP Mo i Rana 
har hatt store utfordringer, når det gjelder bl.a. rekruttering. For å bedre kvalitet, ventetider m. 
m. er det igangsatt flere gode tiltak som ser ut til å ha gitt resultater. Bl.a. endringer i 
inntaksarbeidet, interne evalueringsdager, stort fokus på kvalitetsarbeid og krav til 
behandlingsplaner.       
   
Konklusjon  
Helseforetakene har gjort et godt arbeid med å redusere ventetiden innen PHBU. Den positive 
utviklingen har skjedd blant annet gjennom en økning i aktivitet fra 1. tertial 2010 til 1. tertial 
2011. Helse Finnmark HF har ennå utfordringer knyttet til de pasienter med rett, hvor 
ventetiden samlet sett har økt fra 1. tertial 2010 til 1. tertial 2011.  
 
Samlet sett er adm. direktør fornøyd med utviklingen i tilbudet til barn og unge med psykiske 
lidelser i landsdelen. Datakvaliteten er bedret, og ventetiden er redusert fra 96 til 69 dager 
(1.terital 2010 til 1.terital 2011) for de pasienter med rett. Målet fremover er å holde 
ventetiden under 65 dager for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak
 

:   

1. Styret i Helse RHF er fornøyd med det arbeidet som helseforetakene har gjennomført av 
tiltak, for å redusere ventetiden for pasienter innen psykisk helevern for barn- og ungdom.  

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å forstette arbeidet med å overvåke 

ventetidene innen psykisk helevern for barn- og ungdom.   
 

3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det vurderes å innføre krav om maksimal 65 dagers 
gjennomsnittlig ventetid (også median) ved alle helseforetak, og at dette reduseres til 25 
dager innen 2014. 

 
     
Bodø, den 10. juni 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Tilbakemeldingene fra de enkelte helseforetakene
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VEDLEGG  
 
TILBAKEMELDING FRA HELSEFORETAKENE OM TILTAK OG 
ORIORITERINGER SOM ER GJORT FOR Å FÅ NED VENTETID I BUP 
  
1. Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
 
Direktøren ved UNN HF la frem saken for styret i møte den 23. mars 2011 sak 17/2011 
Tilbudet til barn og unge- aktivitet og ventetid. I saken heter det bl.a:  
 
Sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 111-2010 at helseforetakene skulle utvikle en plan for å 
sikre faglig akseptable ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien. Målet med denne saken er 
å orientere styret og Helse Nord RHF om status i dette arbeidet.  
 
Fagområdet psykisk helsevern for barn og unge er delt mellom Barne- og ungdomsklinikken 
(BUK) og Allmennpsykiatrisk klinikk. Høsten 2010 startet klinikkene et systematisk 
samarbeid for blant annet å sikre at aktivitetsdata ved registreres, kvalitetssikres og 
rapporteres på samme måte. Arbeidet er nå nesten fullført. Det er iverksatt både langsiktige og 
ekstraordinære tiltak for å gi pasienter som ikke har fått oppfylt sin rett til helsehjelp et 
behandlingstilbud. 
 
Antall tiltak per behandler per dag ligger nå godt over måltallet på 2 i begge klinikkene. 
Antall fristbrudd er betydelig redusert, men det var fortsatt registrert 31 fristbrudd ved 
utgangen av januar 2011. Ventetiden varierer fra 25 til 85 dager mellom de barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikkene i UNN.  
 
Direktøren er fornøyd med at arbeidet med etablering av felles rapporteringsrutiner snart er 
fullført, og med at antall tiltak per behandler per dag nå er bedre enn måltallet. Det er 
imidlertid ikke akseptabelt at det er store variasjoner i ventetidene internt i foretaket og at det 
fortsatt forekommer fristbrudd, og det forutsettes derfor at klinikkene utvikler tiltak for å løse 
disse utfordringene. 
  
Bakgrunn 
Styret i Helse-Nord RHF fattet følgende vedtak i sak 111-2010/3: 
 

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

 
Målet med denne saken er å orientere styret og Helse Nord RHF om planarbeidet og status i 
arbeidet med å sikre faglig akseptable ventetider i barne- og ungdomspsykiatrien. 
 
Saksutredning  
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er ansvaret for fagområdet psykisk 
helsevern for barn og unge delt mellom Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og 
Allmennpsykiatrisk klinikk. Ved UNN Tromsø drives barne- og ungdomspsykiatrien integrert 
i BUKs samlede tilbud til barn og unge, mens tilsvarende tilbud ved de distriktspsykiatriske 
sentrene (DPSene) utenfor Tromsø drives integrert med resten av tilbudet innen psykisk 
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helsevern i regi av Allmennpsykiatrisk klinikk. Direktøren har forutsatt et nært samarbeid på 
fagområdet mellom de to klinikkene. 
 
Høsten 2010 startet klinikkene et systematisk samarbeid for blant annet å sikre at 
aktivitetsdata registreres, kvalitetssikres og rapporteres på samme måte.  
 
Bemanningssituasjonen 
Det har over lang tid vært store vansker med å rekruttere lege- og psykologspesialister ved 
flere enheter innen fagområdet.  For disse enhetene er det en kontinuerlig utfordring å 
opprettholde en drift som er innenfor de formelle kravene for drift av barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikker.  Det har i tillegg vært mange vakante stillinger over lang 
tid ved enkelte enheter. Ingen stillinger holdes vakante av økonomiske årsaker, og alle ledige 
stiller lyses ut fortløpende. Det er ofte vanskelig å få søkere med relevant erfaring, noe som 
innebærer at det kan ta lang tid før en nyansettelse fører til full effekt i form av økt 
behandlingskapasitet. 
 
Det jobbes aktivt både ved BUK og Allmennpsykiatrisk klinikk med både å rekruttere, og 
med å videreutdanne fagpersonell som mangler nødvendig kompetanse. 
 
Ventetid og fristbrudd 
Ved UNN har det innen fagområdet psykisk helsevern for barn og unge over en lengre 
periode vært lang ventetid og mange fristbrudd for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. 
Det har vært arbeidet aktivt med å bedre situasjonen. Ved enheter med mange 
fristbruddpasienter pågår det eller er under planlegging oppstart av midlertidig 
kveldspoliklinikker. Status for ventelistesituasjonen per 31.1.2011 er presentert i tabell 1.  
 
Tabell 1. Ventelistetall poliklinisk behandling BUP januar 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Ventetid i antall dager for henvisninger som i løpet av januar 2011 ble ordinært avviklet. 
2Antall ventende pasienter per 31.1.2011 
3Antall nyhenviste pasienter i løpet av januar 2011 
4

 

Antall pasienter på venteliste per 31.1.2011 hvor frist for oppstart av behandling er 
overskredet. 

En forutsetning for å ha oversikt over ventetid og fristbrudd er at ledere har tilgang på god 
informasjon om aktivitet og pasientstrøm. BUP-data som pasientadministrativt system gir i 
dag begrensede muligheter for entydig registrering og uthenting av nødvendige driftsdata. 

 Ventetid1 Ventende2 Nyhenviste3 Fristbrudd4 

Sør-Troms BUP 70 34 18 6 
BUP Nord-Troms 55 18 10 0 
Midt-Troms BUP Sildsand 63 18 6 2 
BUP Tromsø 58 77 48 19 
Midt-Troms BUP Sjøvegan 25 9 11 0 
Ofoten BUP 85 15 2 4 
Totalt - 171 95 31 
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Dette vil bli utbedret i løpet av 2011 som et resultat av Helse Nord RHFs anskaffelse av nye 
kliniske IT-systemer til hele regionen. 
 
Allmennpsykiatrisk klinikk og BUK samarbeider nå om å utarbeide felles rutiner for 
rapportering av ventetid og fristbrudd, slik at det ved de forskjellige enheter ved UNN 
rapporteres sammenlignbare kvalitetssikrede aktivitetstall. 
 
Helsedirektoratet har laget en prioriteringsveileder for psykisk helsevern for barn og unge. 
Veilederen gir føringer for hvilke type vansker spesialisthelsetjenesten skal ivareta. Det 
arbeides aktivt med å sikre at de som har ansvar for å gjøre vurdering av henvisninger 
prioriterer pasienter i henhold til de retningslinjer som er skissert i veilederen. På sikt 
forventes det at dette arbeidet fører til at fagområdet psykisk helsevern for barn og unge i 
større grad enn i dag avgrenser seg fra å ivareta helsetjenester som kommunene har ansvar for 
å følge opp. 
 
For å sikre at alle pasienter som blir utsatt for et fristbrudd skal få informasjon om sine 
rettigheter, benyttes Helse-Nords brevmaler ved utsendelse av informasjon til pasientene. 
 
Antall tiltak per behandler 
I produktivitetsanalyser innen psykisk helsevern for barn- og unge brukes ofte følgende 
indikatorer: 
 

• Antall pasienter per fagårsverk 
• Antall tiltak per fagårsverk 
• Antall tiltak per pasient 
 

Etter å ha gjort en grundig vurdering av blant annet disse produksjonsindikatorene, 
konkluderte Riksrevisjonen (Dokument nr. 3:7, 2006-2007) med at det ikke finnes gode 
indikatorer for produktivitetsanalyse inne psykisk helsevern for barn og unge. Direktørene i 
de regionale helseforetakene har satt ned en arbeidsgruppe som har fått i mandat å foreslå 
hvilke måleparametre som bør brukes til dette formålet.  
 
I påvente av dette har fagområdet psykiske helsevern for barn- og unge i UNN blitt enig om å 
bruke antall tiltak per behandler som en produktivitetsindikator, til tross for dens svakheter. 
Allmennpsykiatrisk klinikk og BUK har samarbeidet om å lage felles rutiner for datauttrekk, 
analyse og rapportering av denne indikatoren, slik at den kan brukes til å ha en oversikt over 
aktiviteten.  
 
Arbeidet med å sikre lik rapportering av antall tiltak per behandler per dag er fortsatt ikke 
avsluttet, og det kan derfor fortsatt foreligge mindre forskjeller mellom BUK og 
Allmennpsykiatrisk klinikk som skyldes forskjelligheter i registreringen. Det presenteres 
derfor fortsatt separate oversikter for klinikkene.  
 
I 2010 ble det ved BUP Tromsø i gjennomsnitt produsert 2,77 tiltak per behandler per dag. 
Tilsvarende tall for Allmennpsykiatrisk klinikk varierte fra 2,3 til 3,1 tiltak per behandler per 
dag i januar 2011 (figur 1). 
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Figur 1.  Tiltak per behandler ved Allmennpsykiatrisk klinikk 

 
 
Oppsummering av iverksatte og planlagte tiltak i forhold til ventetid og fristbrudd 
Ved enheter med mange fristbruddpasienter pågår det eller er under planlegging oppstart av 
midlertidig kveldspoliklinikker. For å sikre at alle pasienter som blir utsatt for fristbrudd skal 
få informasjon om sine rettigheter, benyttes Helse-Nords brevmaler ved utsendelse av 
informasjon til pasientene. Det arbeides aktivt med å både rekruttere og utdanne 
helsepersonell med et spesielt fokus på lege- og psykologspesialister.  
 
Helsedirektoratets prioriteringsveileder brukes aktivt ved vurdering av henvisninger, slik at en 
i størst mulig grad sikrer at spesialisthelsetjenesten ikke påtar seg behandlingsoppgaver som 
hører inn under kommunenes ansvarsområde. 
 
Det er iverksatt tiltak for å sikre lik rapportering av ventetider, fristbrudd og antall tiltak per 
behandler. Det arbeides kontinuerlig med oppfølging av registreringspraksis og 
kvalitetssikring av aktivitetsdata. Det er etablert samarbeidsfora mellom BUK og 
Allmennpsykiatrisk klinikk, hvor det arbeides med å lage felles standarder for fagområdet 
psykisk helsevern for barn og unge ved UNN HF.  
 
Vurdering 
Direktøren er fornøyd med at Allmennpsykiatrisk klinikk og BUK er kommet godt i gang 
med å utarbeide felles rutiner for rapportering av aktivitetsdata, ventetider og fristbrudd, slik 
at det ved de forskjellige enheter ved UNN snart rapporteres sammenlignbare kvalitetssikrede 
aktivitetstall.  
 
Gjennomsnittlig antall tiltak per behandler per dag ligger nå over måltallet på 2,0. Antall 
fristbrudd er betydelig redusert, men det forekommer fortsatt fristbrudd, og dette er ikke 
akseptabelt. Gjennomsnittlig ventetid varierer fra 25 til 85 dager ved de barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikkene i UNN. Pasientene har krav på likeverdige tilbud og 
disse forskjellene er derfor heller ikke akseptable. Klinikkene må i samarbeid utvikle tiltak 
som sikrer kapasiteten i UNN utnyttes helhetlig slik at forskjellene i ventetider utjevnes. 
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Dette arbeidet vil fortsatt ha høy prioritet med sikte på å nå måltallene i Oppdragsdokument 
2011. 

Tromsø, 14. mars 2011 

Tor Ingebrigtsen 
adm. direktør 

 

Trykte vedlegg:  
1. Vedlegg: Problemer med datakvalitet og produktivitetsanalyser ved barne- og 

ungdomspsykiatriske poliklinikker 
2. Vedlegg: Allmennpsykiatrisk klinikk. 
3. Vedlegg: Barne- og ungdomsklinikken. 

 
Styret i UNN behandlet i møte den 23. mars 2011 sak 17/2011 Tilbudet til barn og unge- 
aktivitet og ventetid. Vedtaket i saken ble:  
 
Vedtak: 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken til foreløpig orientering, og 
ber om at direktøren komme tilbake med saken i juni for videre oppfølging. 

2.   Styret er fornøyd med at antall tiltak per behandler per dag nå ligger over måltallet 
på 2. 

3.   Styret viser til at fristbrudd og store variasjoner i ventetid internt i foretaket ikke er 
      akseptabelt, og ber derfor om at saken følges opp med ny rapportering og 

redegjørelse 
for gjennomførte og planlagte tiltak til styremøtet i juni. 

  
Enstemmig vedtatt 
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2. Helse Finnmark HF  
 

Styret Helse Finnmarks behandlet i møte den 26. mai i år, styresak 22/2011 Plan for faglig 
akseptable ventetider innen Barne- og ungdomspsykiatrien. I saken heter det bl.a. 
  
Ventetider 
Data er hentet fra Norsk pasientregister (NPR) pr. 3. tertial 2010. 
 
Vurderingssamtaler innen 10 virkedager: 
2008: 75 % 2009: 80,9 % 2010: 79 % - innen frist. 
 
Fristbrudd og ventetider – innen 65 virkedager (i hht prioriteringsveileder): 
- Se vedlegg - Informasjon om datakvalitet og kompletthet finnes på nettsiden: 
http://www.helsedirektoratet.no/norsk_pasientregister/palogging/helse_nord 
 
I BUP data som benyttes til registrering av aktivitet er det kun mulig å rapportere på antall på 
venteliste og ikke ventetider. Klinikken vil ta i bruk BUP Dips som registreringsverktøy så 
snart programmet er tilgjengelig for klinikken. 
 
Innmeldte fristbrudd til klinikkadministrasjonen pr. 06.04.11: BUP Alta 1, BUP Hammerfest 
0, BUP Karasjok 2, BUP Kirkenes: 2.  Av disse 5 er 2 saker meldt til Helfo hvorav 1 ennå 
ikke har fått tilbud. 
 
Status DPS Øst-Finnmark – BUP Kirkenes  
BUP Kirkenes har en kjerne av fagfolk med høyskole / universitetsutdanninger som over flere 
år har drevet virksomheten ved BUP – Kirkenes uten fast tilstedeværelse av legespesialist og 
psykologspesialist. Helsetilsynet i Finnmark hadde tilsyn ved BUP Kirkenes i perioden 7. 
april – 20. juli 2010. Tilsynet ga 2 avvik. 

 

Avvik 2 er enda ikke lukket. Avviket lyder: ”Det er 
ikke etablert rutiner ved BUP Kirkenes som sikrer dokumentasjon av en faglig forsvarlig og 
planmessig styrt utredningsprosess av ADHD pasienter.” 

Fra høsten 2010 har det vært jobbet kontinuerlig med å styrke spesialist-dekningen ved BUP 
Kirkenes. I mars 2011 ble det inngått avtale med psykologspesialister i BUP Alta om å jobbe 
75% ved BUP Kirkenes, foreløpig ut 2011. Ambulerende psykologspesialist viderefører sin 
72% stilling med 20% tilstedeværelse. Fra april 2011 har vi også en løsning der 
barnepsykiater skal jobbe ved BUP Kirkenes med en ukes tilstedeværelse pr måned (27 %’s 
stilling). Hun har tidligere jobbet ved BUP Karasjok. Situasjonen pr. april 2011 er at det 
foreligger en midlertidig akseptabel på bemanningen.  
 
Situasjonen ved BUP Kirkenes har vært diskutert i klinikkledelsen gjentatte ganger. Ut fra 
situasjonen og avviket har klinikksjef gitt direktøren tilrådning om at BUP Kirkenes 
midlertidig legges administrativt og faglig under SANKS / DPS Midt – Finnmark som en 
egen avdeling.   
 
Pr. 06.04.11 er det 46 pasienter som ikke er tildelt behandler og som enten står i kategorien ”i 
gang” men uten tildelt pasientansvarlig behandler, i ”ventefase” eller til ”inntak” på grunn av 
treghet i vurderingssamtalene. Det er 15 fristbrudd. 
Det jobbes intenst med å kvalitetssikre og få kontroll over ventelistene. P.t er den totale 
ventetiden på 83 dager, dvs. noe i underkant av 3 mnd. 
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SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse) /  
DPS Midt Finnmark – BUP Karasjok 
 
BUP Karasjok er ett av 3 kraftsenter i Helse Nord RHF og har ansvar for å utdanne 
spesialister. Enheten har god dekning av spesialister, men er sårbar. Forskning som er en 
kjerneoppgavene i kompetansesentret.  
 

• Felles inntaksteam for hele avdeling barn og unge 
Tiltak iverksatt 2010: 

o Barn og unge kommer til riktig enhet, fokus på samarbeid internt, 
fleksibilitet/samarbeid på tvers av enhetene, særlig ift bruk av spesialister 

• Fokus på effektiv utredning med tanke på rask behandling av saker 
• Behandlingsmøte/konsensusmøte senest 6 uker etter at utredningen har startet. 

o Når utredningene er gjennomført av andre en psykolog- eller legespesialist, 
avholdes det et konsensusmøte/behandlingsmøte hvor saken legges fram for 
minimum 1 spesialist.  

• Effektivitet i forhold til utskrivninger og overføringer til kommunene 
o Raskere overføring tilbake til kommunene 

• Co-terapeut  
o Diverse utredninger og oppgaver fordeles mellom hovedterapeut og co-

terapeut 
• Fokus på flaskehalser i utredningene – eks. nevropsykologisk utredning. Situasjonen 

vil bedres fra april da 2 spesialister kommer tilbake. 
 
SANKS – BUP Karasjok ivaretar fra 1.5.11 det administrative og faglige ansvaret for BUP 
Kirkenes. For å styrke spesialisttilbudet vil stillingen som barne- og ungdomspsykiater i 
Kirkenes bli lyst ut med arbeidssted Kirkenes, alternativt Karasjok.  
 
DPS Vest-Finnmark 
BUP Alta har over tid slitt med lange ventelister og fristbrudd. Alta har en befolkningsvekst 
som tilsier en økning med en behandler pr. 4. år.  
I 2010 holdt BUP Alta seg innenfor frister for vurdering og ventetider. Det er fortsatt behov 
for styrking av legespesialister. Lokalitetene er også en utfordring. 
 
Tiltak i BUP Alta i 2010 har vært fortsatt fokus på pasientforløp. Evaluering av saker gjøres 
systematisk. Spesialistene kvalitetssikrer pasientforløpene hvor det er påkrevd. Ved inntak 
brukes prioriteringsveileder, og de ventetider som denne gir.  
Status pr. mars 2011 er 4 fristbrudd. Med ansatte i alle stillinger har BUP Alta ikke problem 
med å holde frister. 75 % psykologspesialist er midlertidig fra januar 2011 arbeider på BUP 
Kirkenes for å avhjelpe situasjonen. Kritiske punkt er særlig legesituasjonen. Seksjonen er i 
dialog med legespesialister i rekrutteringsøyemed. BUP tilfredsstiller kravet til faglig 
forsvarlighet. 
 
BUP – Hammerfest har sjelden fristbrudd. Seksjonen har 1 vakant psykologstilling, men har 
fått lege under utdanning som konstituert overlege. BUP Hammerfest har noen brudd på 
vurderingsgarantien < 10 dager. Det er av og til en utfordring for pasienter og pårørende og 
pasienter og komme til konsultasjon på kort varsel. 
 
Styret i Helse Finnmark vedtok følgende enstemmig: 
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Vedtak: 
1. Styret i Helse Finnmark HF registrerer en positiv utvikling innen barne- og 

ungdomspsykiatrien. Styret er likevel bekymret for de mange fristbrudd og ber 
derfor klinikken prioriterer de kliniske oppgavene fremover. Dette for å fjerne 
fristbrudd og øke aktiviteten, jfr. oppdragsdokumentet. 

2. Styret for Helse Finnmark HF tar til etterretning de foreslåtte tiltakene både på 
klinikk- og avdelingsnivå som er skissert. 

3. Styret i Helse Finnmark HF ber om at det vies spesiell oppmerksomhet mot den 
midlertidige organiseringen av BUP Kirkenes under SANKS – BUP Karasjok og 
imøteser en evaluering av organiseringen ca. mai neste år – om tiltaket har hatt 
ønsket effekt. 

4. Styret i Helse Finnmark HF forutsetter at rekrutteringen av kvalifiserte spesialister 
(barne- og ungdomspsykiater og spesialist i barne- og ungdomspsykologi) til BUP 
Kirkenes spesielt og til foretaket generelt, fortsetter med uforminsket styrke. 
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3. Nordlandssykehuset HF   
Forslag til plan for prioriteringer og tiltak som kan sikre faglig akseptable ventetider i for 
pasienter som er henvist til BUPA, NLSH-HF  
 
I Oppdragsdokument for NLSH for 2011 står det i kapittel 4, under pkt 4.2.2. Psykisk 
helsevern at det skal utarbeides en plan for hvilke prioriteringer og tiltak en vil gjennomføre 
for å sikre faglig akseptable ventetider innen barne- og ungdomspsykiatrien.  
 
Til tross for økt aktivitet ved de ulike enhetene i BUPA, sliter vi med å komme ytterligere ned 
i ventetid og total unngåelse av fristbrudd. Hovedforklaringen er at henvisningsmengden øker 
mer enn vår økte aktivitet, og at vi totalt sett gir flere pasienter tilbud enn andre deler av 
landet ( høy dekningsgrad). Etter mitt skjønn er mine medarbeidernes arbeidskapasitet godt 
utnyttet og arbeidsmiljøundersøkelsen ”God vakt” viser at opplevd arbeidspress og belastning 
i poliklinikkene er økende.  Vi gjør endringer i forhold til organisering av arbeidet og har 
fokus på generelle forhold som god ledelse, godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær og god 
faglighet. Den nasjonale prioriteringsveilederen for BUP brukes aktivt ved vurdering av 
rettighetsstatus og fristfastsettelse. Vi kan ikke se at vi kan klare å oppnå vesentlig reduksjon i 
våre ventetider ved å innføre nye arbeidsmåter. Vi har derfor valgt å se på andre mulig 
løsninger for å sikre at ventetidene er akseptable og for å unngå fristbrudd. 
 
Følgende tiltak mener vi vil kunne gi en effekt: 
 
 En del oppgaver som i dag ivaretas av klinisk personale kunne vært ivaretatt gjennom 

økt merkantil bemanning, herunder en del korrespondanse og punching av 
aktivitetsdata. Ved å flytte oppgaver fra behandlere vil man kunne fristille noe tid som 
kan brukes på direkte pasientarbeid.  

 BUPA mener det er hensiktsmessig å se på ressursfordelingen mellom døgnenhetene 
og de polikliniske enhetene med tanke på en eventuell omfordeling. En eventuell 
omfordeling vil ikke kunne iverksettes på kort sikt men dersom man ender opp ned at 
dette er hensiktsmessig, vil det kunne utgjøre en betydelig forskjell. En forutsetning er 
at frigjorte ressurser fra døgnbehandling beholdes i BUPA og kan benyttes til å styrke 
polikliniske tilbud. 

 Avdelingen har gått med mindreforbruk gjennom flere år. Muligheten for å bruke 
mindreforbruket på kveldsåpen poliklinikk gjennom avtalt overtid i perioder blir nå 
utredet, og vil muligens kunne gjennomføres i løpet av høsten 2011. Endelig avklaring 
vedrørende gjennomførbarhet av et slikt tiltak vil tidligst foreligge i løpet av 
sommeren. 

 Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten, PPT, barnevern og BUFETAT både 
før henvisning og etter avsluttet behandling hos oss.  
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4. Helgelandssykehuset HF  
   
BUP Mo i Rana - Innspill til plan for prioriteringer og tiltak for å oppnå akseptable 
ventetider i BUP  
 
Det refereres Helgelandssykehuset oppdragsdokument 2011 punkt 4.2.2: 
”Helgelandssykehuset skal utarbeide en plan for hvilke prioriteringer og tiltak en vil 
gjennomføre for å sikre faglig akseptable ventetider innen barne- og ungdomspsykiatrien. 
Planen skal være styrebehandlet og innsendt pr. 1.tertial.” 
 
BUP Rana har de siste to årene klart å jobbe oss ut av en situasjon med lange ventetider, 
mange fristbrudd og lave aktivitetstall, og vi håper at våre erfaringer kan være nyttige i 
forhold til den aktuelle planen som skal utarbeides.   
 
Tilstandsbeskrivelse 2008 - 2010:  
BUP Rana opplevde i 2008 en 25 % økning av antall henvisninger. I samme år sluttet nesten 
halvparten av de ansatte på avdelingen av ulike grunner. Dette medførte vanskelige 
arbeidsforhold, økende ventelister, og mot slutten av 2008 begynte fristbruddene å komme. I 
2009 hadde vi svært mange fristbrudd, på tross av flere nye ansettelser. Det ble iverksatt 
mange tiltak for å endre dette gjennom 2009 og 2010.  
 
Tiltak som ble iverksatt i 2009 og 2010 for å redusere ventetiden:  

• Endringer i inntaksarbeidet: mindre ressursbruk på inntaksvurderinger, en person 
mindre i inntaksteamet, betydelig reduksjon i bruk av vurderingssamtaler, 
effektivisering i journalføring og dokumentasjon, skriftlige rutiner for inntaksarbeid 
som årlig har blitt revidert, fokus på at vi er en spesialisthelsetjeneste (og dermed noe 
flere avviste henvisninger der vi mener at kommunehelsetjenesten kan ivareta 
problematikken ) 

• Endring i fordelingsrutiner ( fordeling av pasientsaker til behandlerne ): Saker 
fordeles direkte fra inntaksmøtet. Det forventes at hver behandler i 100 % stilling tar 
imot 2 nye saker hver måned, et krav som er tydeliggjort i avdelingen gjennom 
gjentatt muntlig informasjon og skriftlige rutiner. 

• Halvårlige evalueringsdager: På evalueringsdagene tar vi opp avdelingens 
overordnede mål, og jobber sammen med løsninger for å oppnå målene. Dagen styres 
av avd.leder og spesiaslister. Jobbkrav tydeliggjøres, og det er fokus på kvalitetsarbeid 
og rutiner. Motargumenter tas opp og diskuteres. Vedtak som fattes er bindende fram 
til neste evalueringsdag.  

• Kvalitetsuke i januar: vi har brukt kvalitetsuka til internundervisning i relevant 
lovverk, journalføring og dokumentasjonskrav, vurdering av selvmordsrisiko, 
katastrofe/akuttrutiner, oppfriskningskurs i datarutiner ( inkl doc map, 
avviksregistrering, min gat osv ). Vi har og hatt fokus på den enkeltes arbeidsrutiner 
og tidsbruk.  

• Innføring av skriftlige rutiner: vi har nå skriftlige rutiner for de fleste av våre 
utrednings- og behandlingsområder.  

• Endringer i møtestruktur og drift: vi har lagt opp møtestrukturen slik at det alltid 
skal være spesialist tilstede på behandlingsmøter og diagnosemøter, 
internundervisning har i stor grad blitt brukt til interne prosedyrer, rutiner og 
kvalitetssikring 

• Innføring av krav om signert behandlingsplan: Vi har jobbet aktivt med å få 
implementert behandlingsplan i alle saker siden 2008, men dette har vi foreløpig ikke 
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lyktes med. Vi har ved evalueringen 7.1.2011 innført krav om at alle 
behandlingsplaner skal være signert av spesialist, og dette skal følges tett opp fram til 
sommeren 2011, der målet er at 100 % av sakene skal ha signert behandlingsplan etter 
2 mdn. 

 
Effekt av tiltak:  
BUP Rana har hatt en svært positiv utvikling gjennom 2010 i forhold til både fristbrudd, 
venteliste og aktivitetstall.  
 
Hva har skapt en positiv endring:  
Når man iverksetter mange tiltak i løpet av kort tid, kan man spekulere på hva som egentlig 
har skapt en endring. I tillegg har vi fått nye folk og flere stillinger på BUP. Samtidig vil jeg si 
at det er ressurskrevende med mange nye folk samtidig, det tar en tid før nyansatte er i full 
aktivitet, og noen av de nye sluttet igjen etter kort tid. Jeg mener derfor at noen komponenter i 
omstruktureringen har vært vesentlige for den positive utviklingen vi har hatt:  
 

• Vi har gjort arbeidskravene til de ansatte så tydelige som mulige 
• Vi har i større grad tatt styring over behandlernes arbeidssituasjon, gjennom fordeling 

av saker, formelle krav til utredning og behandling, tidsfrister, krav til dokumentasjon, 
lengde på behandlingsforløp, lengde på konsultasjoner osv. 

• Spesialister, avd.leder og senterleder har vært samkjørte i endringsprosessen og dratt i 
samme retning. 

• Det har vært tydeliggjort at spesialistene har en overordnet rolle i forhold til 
kvalitetsutvikling og faglig utvikling i avdelingen. Vi har laget flere kontrollpunkter i 
saksforløpet som sikrer at alle saker blir vurdert av spesialist i løpet av 
behandlingsepisoden på BUP ( inntak, behandlingsmøte, diagnosemøte, 
behandlingsplan, epikrise ). Dette mener vi øker faglig kvalitet på tjenestetilbudet, 
behandlingen blir mindre ”privatisert” og personavhengig, og vi vil få større kontroll 
over behandlingslengde og omfang.  

 
Hva må til for å vedlikeholde dagens situasjon ( og bli enda bedre ):  
Vi har nå rutinene på plass, målsettinger og arbeidskrav er tydelige for de ansatte, og 
aktivitetstall og venteliste er på akseptable nivå. Vi har enda en vei å gå når det gjelder 
behandlingsplaner, lengde på behandlingsforløp, avslutning av saker og epikriser. Jeg mener 
at det som må til for å komme videre i prosessen er: 
 

• Innføring av kontrollrutiner for å sikre at arbeidskrav faktisk oppfylles ( helt 
konkrete tiltak som å regelmessig gå gjennom journaler, telle antall signerte 
behandlingsplaner inne 2 mnd, telle antall diagnoser innen 6 direkte tiltak osv ).  

• Systematisk bruk av avviksmeldinger for å avdekke interne svakheter med rutiner og 
drift 

• Innføring av konsekvenser dersom arbeidskrav ikke oppfylles ( med vekt på 
individuelle hjelpetiltak for den enkelte behandler, men og konsekvenser som mer 
styring av timeplan, ukentlig gjennomgang sammen med avd.leder osv ved gjentatte 
avvik fra kravene ) 

• Økt positiv tilbakemelding på det som er bra 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord  

– videre utvikling 
 
 
Bakgrunn for saken 
Brukermedvirkning er regulert som en del av ansvaret til styrene for de regionale 
helseforetakene. Plan for brukermedvirkning i Helse Nord ble behandlet i 2006. På bakgrunn 
av dette har arbeidet utviklet seg i helseforetakene og på RHF-nivå. 
 
Brukermedvirkning utøves på flere nivå: 
- Som del av behandlingen av styresaker i HF-ene og RHF-et 
- I arbeidet med strategier, planer og tiltak på alle nivå 
- Som ledd i utviklingen av det pasienttilbudet innenfor ulike fagområder i nært samarbeid 

med det kliniske miljø 
- Brukermedvirkning på individnivå i diagnostikk- og behandlingssituasjon 
- Økonomisk tilskudd til ulike kurs og kvalifiseringstiltak for brukere, jf. 

spesialisthelsetjenestens ansvar for opplæring av pasienter og pårørende 
- Finansielt grunnlag for brukerorganisasjonenes virksomhet gjennom økonomisk tilskudd 

til fylkesorganisasjonene 
 

Gjennom denne saken til styret vil adm. direktør invitere til en debatt om videre utvikling av 
brukermedvirkning i helseforetaksgruppen. Formålet er i første omgang å sikre brukernes 
innflytelse i de løpende prosesser i Helse Nord RHF. Videre er planen at det arbeid som 
starter med denne saken også skal munne ut i et større engasjement på dette feltet, bl.a. 
gjennom de forventninger Helse Nord RHF stiller til helseforetakene i oppdragsdokument for 
2012. 
 
Videre utvikling av brukermedvirkning i Helse Nord 
Ansvaret for å fremme saker til det regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF tilligger adm. 
direktør. Et viktig formål er å sikre at brukerutvalget inkluderes i de prosesser som går bl.a. 
fram mot styresaker og i større strategi- og plansaker av betydning for brukernes situasjon.  
 
På bakgrunn av dette vil adm. direktør fra høsten 2011 legge om det ledelsesmessige arbeidet 
i forholdet til brukerutvalgets møter, slik at kommunikasjonsdirektør sammen med 
administrasjonsleder møter på vegne av adm. direktør i møtene i det regionale brukerutvalget 
(RBU).  
 
Den samme prosedyren har Helse Nord RHF i forhold til arbeidstakernes medvirkning, slik at 
tillitsvalgte og vernetjesten blir godt inkludert i arbeidet med alle saker og prosesser som 
pågår. Fagavdelingen vil fortsatt være sterkt delaktig i utarbeidelse av saker og 
saksdokumenter m. m.. Adm. direktør vil selv møte med jevne mellomrom i RBU’s møter, 
når det kan legges praktisk til rette for det. 
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For å sikre at brukermedvirkningen får den nødvendige plass, og at Helse Nord RHF får nytte 
av de innspill brukerutvalget har, skal møtene avholdes slik at alle større saker er behandlet av 
brukerutvalget, før styresakene sendes ut. Det betyr at regionalt brukerutvalgs uttalelse i 
sakene skal være del av saksforelegget som presenteres for styret.  
 
Slik får adm. direktør brukerutvalgets syn, før endelig innstilling til vedtak formuleres. På 
denne måten kan brukernes perspektiver også danne grunnlag for de beslutninger som foretas.  
 
En slik praksis vil først og fremst ha to implikasjoner:  
1. Møtene må planlegges, slik at de passer inn i det årshjulet som går med hensyn til de store 

sakene som budsjett, oppdragsdokument, årlig melding m.m..  
2. Videre må det i RBU gjennomføres en diskusjon om bruk av delegasjon til et 

arbeidsutvalg i enkeltsaker, når det ikke er mulig å få sakene behandlet gjennom den 
ordinære møteplan. 

 
Dialog med Helse Nord RHF’s administrasjon er viktig for å bli best mulig oppdatert på hva 
som skjer, hvilke planer administrasjonen har m. m.. Konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud har jevnlig slike dialogmøter (gjerne) på telefon, hvor de blir oppdaterte 
på aktuelle saker det jobbes med. Dette er også en ordning som vil bli lagt til rette for, når det 
gjelder RBU.  
 
Helse Nord RHF arbeider nesten kontinuerlig med større plansaker av betydning for tilbudet 
til brukerne i hele eller deler av Nord-Norge. Administrasjonen vil i enda større grad legge 
vekt på at brukernes representanter og perspektiver blir del av slike prosesser. Det betyr bl.a. å 
være medlem i utredningsgrupper og det å få saker til høring på en enda mer forberedt måte.  
 
Opplæring av deltakere i brukerutvalg er et spørsmål som kommer på dagsorden fra tid til 
annen både fra RBU og fra helseforetakenes brukerutvalg. I 2012 skal det oppnevnes nye 
brukerutvalg i helseforetaksgruppen. Helse Nord RHF vil, sammen med helseforetakene, 
gjennomføre opplæringstiltak rettet inn mot medlemmene av brukerutvalgene i 2012. Det kan 
også stilles spørsmål ved om brukerobservatørene i styrene bør ha en egen opplæring. Dette 
spørsmålet vil vi gjerne komme tilbake til etter en diskusjon i RBU.  
 
Helse Nord RHF har i år trappet opp bruken av økonomiske midler til brukerrelaterte 
aktiviteter. Grovt sett går økonomien til drift av RBU, tilskudd til fylkesorganisasjoner og 
tilskudd til ulike typer tiltak. Adm. direktør vil til høsten ta opp en diskusjon i RBU om 
hvordan vi mest effektivt kan bruke de samlede ressurser, slik at de gagner brukernes 
interesser best mulig. Særlig vil dette være en avveining mellom hvor mye penger som skal 
brukes til ulike kurs- og opplæringstiltak, og hvor mye som skal gå til å styrke brukernes 
organisasjoner på fylkesplan.  
 
Det vil også bli tatt opp en mer prinsipiell diskusjon om hvilke organisasjoner som 
tilfredsstiller kravet til å være en brukerorganisasjon. Sett fra adm. direktørs ståsted er det 
viktig at denne diskusjonen tas på et tidspunkt, hvor vi ikke står midt oppe i fordeling av 
penger, men kan behandle dette på et mer prinsipielt vis.  
 
Det avholdes et arbeidsmøte om brukermedvirkning, den 16. juni 2011. Møtet er bredt anlagt 
om den videre utvikling av brukermedvirkning i Helse Nord. Her deltar representanter fra 
helseforetakenes brukerutvalg, administrasjonen i helseforetakene og interne/eksterne 
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ressurspersoner. Formåle er å få ytterligere innspill om hvordan vi kan styrke 
brukermedvirkningen i Helse Nord.  
 
Delegasjon fra RBU til arbeidsutvalg (AU) 
Det vises til ønsket om å bringe brukerutvalgets perspektiver enda tyngre inn i behandlingen 
av ulike saker i RHF-styret. Dette fordrer at vi har et system som gjør at RBU’s uttalelser kan 
innhentes, når det er nødvendig, fordi saker må behandles, før det passer med RBU’s 
planlagte møter.  
 
Fra RHF-administrasjonen vil vi foreslå at det for 2012 legges opp til en møtefrekvens med 
fem-seks møter i året. Så inviteres RBU her til å ha en diskusjon om hvordan en kan ordne seg 
utenom de faste møtene. Det kan skje gjennom en fast delegasjon til AU, alternativt at det 
vurderes fra sak til sak, og at en ev. også bruker telefonmøter. Dersom økt delegasjon skal 
gjennomføres, bør det vurderes om AU skal ha tre medlemmer.  
 
Økonomisk tilskudd 
Til styrets orientering presenteres her økonomien i RBU-ene i 2009 og 2010. Helse Nord RHF 
økte det økonomiske tilskuddet med en million kroner i 2011.  
 
      

   Fylkes-FFO og det regionale samarbeidet i 2009-2010 
   

  
  

                       2009                    2010   
    RHF Fylkeskomm  RHF   Fylkeskomm  
  

  
      

 Sør   RHF Fylkeskomm  RHF   Fylkeskomm  
Aust-Agder 

 
         300 000                        -                325 000                       -  

Vest-Agder 
 

         400 000                        -                300 000                       -  
Buskerud 

 
         550 000                        -                500 000                       -  

Telemark 
 

         475 000              80 500                500 000             33 000  
Vestfold            225 000            160 000                300 000           160 000  

          1 950 000  
           
240 500             1 925 000           193 000  

Øst   RHF Fylkeskomm  RHF   Fylkeskomm  

Oslo 
 

         375 000  
           

390 000                350 000           390 000  
Oppland 

 
         350 000                        -                300 000                       -  

Akershus 
 

         475 000  
           

736 235                475 000           500 000  

Hedmark 
 

         370 000  
            

70 000                350 000             67 000  
Østfold  

 
         400 000              91 579                370 000             95 096  

          1 970 000         1 287 814             1 845 000        1 052 096  
 Sør-Øst   FFO Fylkeskomm  FFO   Fylkeskomm  
Region Sør-Øst       1 900 000               2 050 000    
          1 900 000               2 050 000    
Totalt for Sør-Øst    5 820 000      1 528 314             5 820 000        1 245 096  
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 Vest   RHF Fylkeskomm  RHF   Fylkeskomm  
Region Vest          325 000                        -                325 000    
Sogn og Fjordane          700 000            300 000                750 000           300 000  
Hordaland 

 
      1 250 000            150 000             1 350 000           175 000  

Rogaland 
 

      1 350 000            300 000             1 350 000           300 000  
Totalt for Vest    3 625 000         750 000             3 775 000           775 000  
  

 
        

 Midt-Norge RHF Fylkeskomm  RHF   Fylkeskomm  
Region Midt-Norge          180 000                        -                200 000                       -  
Møre og Romsdal          290 000            280 000                320 000           289 000  
Sør-Trøndelag          290 000              75 000                320 000             75 000  
Nord-Trøndelag          225 000            558 160                250 000           426 600  
Totalt for Midt-Norge       985 000         913 160             1 090 000           790 600  
  

 
        

 Nord   RHF Fylkeskomm  RHF   Fylkeskomm  
Region Nord          112 000                        -                115 000                       -  
Nordland 

 
           60 500            299 025                  95 000           310 500  

Troms 
 

           69 500            548 300                  95 000           561 540  
Finnmark 

 
         108 000              30 000                  95 000    

Totalt for Nord       350 000         877 325                400 000           872 040  
  

 
        

Totalt     10 780 000       4 068 799         11 085 000      3 682 736  

      Brukermedvirkning 
Sak om Brukermedvirkning i Helse Nord – videre utvikling ble behandlet i RBU-møte, den 5. 
mai 2011. RBU fattet følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg viser til saksutredningen og er tilfreds med at det igangsettes 

ytterligere tiltak for å styrke brukermedvirkningen 
 
2. RBU ber adm. direktør komme tilbake med en sak hvor RBU får uttale seg om hvordan de 

totale økonomiske ressurser kan brukes på en best mulig måte for å styrke brukerarbeidet 
i Helse Nord  

 
3. RBU ber adm. direktør, på bakgrunn av innholdet i denne sak, og arbeidsmøtet om 

brukermedvirkning komme tilbake til RBU med en sak om styrket brukermedvirkning i 
Helse Nord før budsjett og oppdragsdokument for 2012 vedtas.  

 
4. Regionalt brukerutvalg støtter forslaget om delegasjon fra RBU til AU og ber adm. 

direktør fremme et eget forslag om dette. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør i Helse Nord RHF tar med denne saken initiativ til en prosess, hvor målet er å 
styrke brukerperspektivet i vårt arbeid. Det vil dels skje gjennom at den administrative 
oppfølgingen blir tettere koplet opp mot behandlingen av saker til styret for Helse Nord RHF. 
Dels ønsker adm. direktør at det skal skje en vurdering av måter pengene brukes på. 
I tillegg foreslås her flere tiltak, bl.a. på opplæringssiden som har 2012 som siktemål. Det 
samme vil gjelde for resultatet av det arbeidsmøtet som skal avvikles før sommeren.   
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Spørsmålet om delegasjon fra RBU til arbeidsutvalget må vurderes for å sikre tilstrekkelig 
fleksibilitet, slik at brukernes syn kan innhentes også når det ikke er planlagt møte i RBU. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og er tilfreds med at det settes i gang 
ytterligere tiltak for å styrke brukermedvirkningen 

 
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med en sak, hvor det regionale brukerutvalget får 

uttale seg om hvordan de totale økonomiske ressurser kan brukes på en best mulig måte 
for å styrke brukerarbeidet i Helse Nord  

 
3. Styret ber på bakgrunn av innholdet i denne saken og det planlagte arbeidsmøtet om 

brukermedvirkning adm. direktør om å komme tilbake til det regionale brukerutvalget 
med en sak om styrket brukermedvirkning i Helse Nord, før budsjett og 
oppdragsdokument for 2012 vedtas.  

 
 
Bodø, den 10. juni 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.: 2010/916-62/012   Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 75-2011 Møteplan 2012 
 
 
Formål/sammendrag 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord 
RHF for 2012.  
 
Som i tidligere år foreslås det å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at 
virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene. I 
februar 2012 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak 
oppdragsdokument 2012 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2012 og 
virksomhetsrapportering for 2011.  
 
Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag. Eneste unntaket er styremøte i mars 
2012 som er lagt i etterkant av styreseminaret. På denne måten kan helseforetakene behandle 
årsregnskap og årlig melding for 2011, før styret i Helse Nord RHF behandler disse sakene 
for foretaksgruppen. 
 
Vi planlegger også i 2012 med to styreseminarer, våren og høsten.  I tillegg foreslås å avvikle 
felles styreseminar med Helse Vest RHF i mai 2012. Årets styreseminar ble som kjent avlyst 
på grunn av askeskyen. 
 
I mars og juni 2012 foreslås to alternative datoer: 
• 22. eller 29. mars 2012 – Sistnevnte dato kommer kanskje litt for tett på påsken, og det 

kan være hensiktsmessig å avvikle dette styremøtet én uke før (22. mars 2012). Dette vil 
også ha betydning for styreseminaret som da avvikles enten 21. og 22. mars 2012 eller 28. 
og 29. mars 2012. 

• 20. eller 27. juni 2012 – Sistnevnte dato er i begynnelsen av neste års sommerferie 
(skoleferie), og da kan det være hensiktsmessig å avvikle styremøtet én uke før (20. juni 
2012). 

 
Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og 
mai/juni 2012. Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter styremøtene i 
februar og mars/april 2012 for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap m. m. 
og ellers ved behov. 
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Forslag til møteplan for 2012 er som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
Styremøter 
Helse Nord 
RHF  

 11

29 
 292

22 

, 
ev. 25 30 

20 
eller 
27 

 29 26 31 28 19 

Styreseminar 
HF-styrene   

28/29, 
ev. 

21/22 
      31 1  

Foretaksmøte 
HN RHF X    X X       

Foretaksmøter 
HF-ene  X3   X4          

 
 
Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder: 
 
• 1. februar 2012: Bodø (oppdragsdokument 2012 til helseforetakene) 
  – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 29. februar 2012:  Tromsø – besøk av Sykehusapotek Nord HF 
• 22. eller 29. mars 2012: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 

  – foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap  
  2011 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2011    

• 25. april 2012  Hammerfest – besøk av Helse Finnmark HF 
• 30. mai 2012: Bergen – felles seminar med Helse Vest RHF 
• 20. eller 27. juni 2012:  Tromsø – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 29. august 2012:  Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset HF 
• 26. september 2012: Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 31. oktober 2012:  Tromsø  
• 28. november 2012:  Mo i Rana – besøk av Helgelandssykehuset HF 
• 19. desember 2012:  Bodø  
 
Andre arrangement:  
 
• 21. – 22. eller 28. – 29. mars 2012: Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 30. – 31. mai 2012:  Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF 
• 31. oktober – 1. november 2012: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Oppdragsdokument 2012 til HF-ene og Budsjett 2012 – konsolidert  
2 Årsregnskap og styrets beretning 2011. Årlig melding 2011 sendes administrativt til HOD innen 15. mars 2012, 
styrebehandling 22. eller 29. mars 2012. 
3 For overlevering av oppdragsdokument 2012 til HF-ene – så raskt som mulig etter styremøte 1. februar 2012, 
fortrinnsvis samme dag 
4 For behandling av årlig melding og årsregnskap 2011 m. m.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Møteplan for 2012 godkjennes som følger: 
 

… 
 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i 

vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for 
styrebehandling i helseforetakene: 
a. 22. eller 29. mars 2012:  Årsregnskap og årlig melding for 2010 
b. Innen 6. juni 2012:   Tertialrapport nr. 1-2012 
c. Innen 6. oktober 2012:  Tertialrapport nr. 2-2012 

 
 
Bodø, den 10. juni 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.: 2010/916-57/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 76-2011 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. Oppfølging og gransking av vikarbyråer – resultater og konsekvenser  
4. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen – oppfølging av styresak 60-2011/5 
5. Helgelandssykehuset HF brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, oppfølging styresak 

40-2011/2 Referatsaker  
Sakspapirene ettersendes. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. juni 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.: 2010/916-57/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 76-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.: 2010/916-57/012  Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 76-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Kenneth Lauritsen, 75 51 29 26  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 76-2011/3 Oppfølging og gransking av vikarbyråer  

– resultater og konsekvenser 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Med bakgrunn i den såkalte ”Adecco-saken” satte HINAS, i samarbeid med de regionale 
helseforetakene, i verk en undersøkelse av hvordan vikarbyråene håndterte arbeidsmiljøloven 
samt lønns- og arbeidsvilkår hos egne vikarer som arbeidet ved sykehusene i Norge..  
 
Advokatfirmaet Wikborg & Rein ble engasjert til å foreta denne undersøkelsen.  
 
Resultat og oppfølging av undersøkelsen 
Resultatet av undersøkelsen viser at flere vikarbyrå over tid har brutt krav som ligger i 
rammeavtalene, blant annet arbeidsmiljøloven og regler om lønns- og arbeidsvilkår. 
 
Det er et krav at alle som utfører arbeid ved sykehusene, har kontrakter som er i samsvar med 
arbeidsmiljøloven og alle krav som ligger i rammeavtalene.   
 
HINAS varsler at tillitsbruddene kan få konsekvenser for vikarbyråene. Reaksjonene overfor 
leverandørene varierer. Enkelte leverandører vil merke økt fokus på at rammeavtalene, lover 
og regler blir respekterte. Nurse Partner AS får betinget varsel om avslutning av 
avtaleforhold. Avtalen med Konstali Helsenor blir avsluttet.  
 
• Konstali Helsenor:  
 
Vikarbyrået har ikke møtt kravet om bankgaranti, og HINAS avslutter samarbeidet.  
 
• Nurse Partner Norge AS:  
 
Vikarbyrået står for de mest alvorlige lovbruddene, og HINAS varsler at avtalen kan bli 
hevet. HINAS vil avslutte samarbeidet, dersom Nurse Partner innen 1. september 2011 ikke 
har lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon på konkrete forhold.  
 
• Adecco Helse AS  
• Vacant Helse AS  
• Dedicare AB   
• Agito Norge AS (tidl. Achima Helse AS)  
 
Vikarbyråene står for brudd på arbeidsmiljøloven og krav til rammeavtalen. Byråene har 
erkjent de faktiske forhold og dokumentert endret praksis. Selskapene har også dokumentert 
etterbetaling av overtid. Byråene får skriftlige advarsler, der det blir gjort klart at nye 
overtramp vil få konsekvenser for videre samarbeid.  
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• Narco Polo AS  
• Medpro AS  
• VikTeam AS  
• Proffice Care AS  
• Transmedica  
• Xtra personell Care AS  
• Lenas Helsepersonell AS   
• Manpower AS  
 
Vikarbyråene har en praksis som tilfredsstiller arbeidsmiljøloven og krav til rammeavtalen. 
 
Reaksjonene mot selskapene er vedtatt etter anbefalinger fra og i samråd med Wikborg & 
Rein. 
 
Målet med kartleggingen av vilkårene for innleide vikarer var å avdekke eventuelle lovbrudd 
og å sikre at alle som arbeider på sykehus skal bli møtt av profesjonelle leverandører som 
tilbyr ordnete lønns- og arbeidsvilkår og som opptrer i tråd med de nasjonale rammeavtalene. 
 
De regionale helseforetakene og HINAS har i denne prosessen hatt tett dialog med 
Næringslivets Hovedorganisasjon (HNO) Service, landsforeningen som organiserer 
leverandører innen bemanningsbransjen. Det er i den sammenheng tatt grep fra HNO Service. 
 
HINAS og de regionale helseforetakene finner brudd på arbeidsmiljøloven og rammeavtalene 
uakseptable og vil følge utviklingen i bransjen nøye fremover. Et uomtvistelig krav er at alle 
som er vikarer i helseforetakene skal ha ryddige lønns- og arbeidsforhold og at alle punkt i 
loven og rammeavtalene skal etterleves. 
 
Holdningen vår er at vi skal være strenge og forvente høy profesjonalitet i alle ledd. Vi vil 
bruke kravene i rammeavtalene til å sikre at alle vikarer får etterbetalt, det de har krav på. 
Målene med de nasjonale rammeavtalene er å sikre at alle som arbeider på sykehus skal ha 
ordnede lønns- og arbeidsvilkår. 
 
 
 
Uttrykte vedlegg:  Rapport fra Wikborg & Rein av 3. og 27. mai 2011 
   ”Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. – overtidsbetaling:  

Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører”  
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol/Knut Langeland Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 76-2011/4 Reduksjon av deltid i foretaksgruppen  

– oppfølging av styresak 60-2011/5 
 
 
Bakgrunn 
I styresak 60-2011/5 Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet vedtok 
styret i Helse Nord RHF følgende: Styret ber om å få lagt frem en oppfølgende orientering i 
denne saken i neste styremøte. 
 
Resultater 
Antallet deltidsansatte samlet i Helse Nord er 2857. Dette utgjør 22,8 % av alle ansatte i Helse 
Nord. Om lag 35 % av de som har svart, ønsker å øke sin stillingsandel. Det er lavere enn vi 
hadde regnet med, men like fullt et godt grunnlag å arbeide videre på. Svarprosenten er lavere 
enn vi skulle ønske, men dette skal det arbeides med over tid, så vi vil fange opp flere etter 
hvert. Det vil også bli gjennomført flere undersøkelser. 
 

Ansatte Deltid Korrigert iht spm 1 Deltid % av ansatte Svar Svar prosent
Finnmark 1590 353 328 20,6 101 28,6
UNN 6047 1641 1473 24,4 555 33,8
NLSH 3220 763 725 22,5 433 56,7
Helgeland 1349 345 331 24,5 73 21,2
Annet 324 0,0 17
Sum 12530 3102 2857 22,8 1179 38,0

Vil å jobbe mer Kan øke innen 1 mnd Ufrivillig % av deltid Ufrivillig % av svar Ufrivillig % av ansatte
Finnmark 32 30 9,1 29,7 1,9
UNN 139 122 8,3 22,3 2,1
NLSH 212 183 25,2 42,3 5,7
Helgeland 41 38 11,5 52,1 2,8
Annet 9 52,9 2,8
Sum 424 382 13,4 32,6 3,1  
 
Hovedbudskapet er fortsatt at det er viktig å få flere over i heltidsstillinger av kvalitets- og 
likestillingsmessige grunner. Dette skal skje innenfor tilgjengelige rammer.  
 
38 % av de som mottok kartleggingen har svart. Det varierer fra 21,2 % ved 
Helgelandssykehuset HF til 56,7 % ved Nordlandssykehuset HF. Årsakene til variasjonen er 
forskjellige. I Helgelandssykehuset HF har mange ikke egen e-postadresse. Oppfølgingen og 
motivasjonsarbeidet i HFene kan også ha vært forskjellig og føre til ulik oppslutning. Dette er 
av de faktorer som kan ha påvirket svarprosenten i tillegg til den enkeltes vurdering.  
 
Hvor mange ønsker økt stilling? 
Av de 1179 som har besvart kartleggingen, oppgir 424 ansatte at de ønsker å øke sin 
stillingsandel. Helseforetakene har nå oversikt over disse. Helse Nord RHF kommer i 
oppfølgingen av dette arbeidet til å be helseforetakene om fortsatt å oppfordre alle som ønsker 
å øke sin stillingsandel om å kontakte sin arbeidsgiver selv om de ikke deltok i undersøkelsen. 
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Ja Nei
Finnmark 32 44
UNN 139 247
NLSH 212 183
Helgeland 41 18
Sum 424 492

Ja Nei
Finnmark 24 8
UNN 103 36
NLSH 157 55
Helgeland 34 7
Sum 318 106

Ønsker høyere stillingsandel 

Ønsker 100% stilling

0

100

200

300

400

500

600

Ønsker høyere 
stillingsandel  Ja

Ønsker høyere 
stillingsandel  Nei

0
50

100
150
200
250
300
350

Ønsker 100% 
stilling Ja

Ønsker 100% 
stilling Nei

Av de som ønsker høyere stillingsandel (over), viser 
tabellen nedenfor hvor mange som ønsker 100% 
stilling.

 
 

Ja Nei
Finnmark 30 2
UNN 122 17
NLSH 183 29
Helgeland 38 3
Sum 373 51

Kan begynne innen 1 mnd

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Kan begynne innen 
1 mnd Ja

Kan begynne innen 
1 mnd NeiDette er ut i fra alle som ønsker 100% stilling eller 

økt stillingsbrøk.

 
 
Samarbeid med tillitsvalgte 
Helseforetakene skal gjennomføre drøftinger med tillitsvalgte om hvilke tiltak som skal kunne 
iverksettes og tilbys ansatte som ønsker å jobbe mer.   
 
Eksempler på tiltak som må diskuteres er endrede arbeidstidsordninger som muliggjør 
heltidsstillinger for eksempel med hyppigere helgearbeid, etablering av vikarpool, arbeid på 
flere avdelinger etc. Alle tiltak skal ligge innenfor helseforetakets budsjettrammer. Ved 
ansettelse av folk i høyere stillingsbrøker skal arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til 
fortrinnsrett m. m. legges til grunn. 
 
Forsøksprosjekter 
Stortinget har for 2011 bevilget 25 mill kroner til forsøk knyttet til reduksjon av ufrivillig 
deltid.  Virksomhetene kan søke om midler til å gjennomføre prosjekter gjennom NAV. 
Søknadsfristen er 15. August 2011. Søknader sendes til NAV. For mer informasjon, se: 
www.nav.no/ufrivilligdeltid 
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Denne saken har blitt lagt frem i personalsjefmøte 3. juni 2011, i direktørmøte 9. juni 2011, 
og den legges frem i samarbeidsmøte mellom RHF-ledelsen og 
konserntillitsvalgte/konsernverneombud i Helse Nord RHF 14. juni 2011, i forkant av 
styremøtet. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 76-2011/5 Helgelandssykehuset HF brudd på 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-2  
– oppfølging av styresak 40-2011/2 Referatsaker 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.: 2010/916-58/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 77-2011 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 4. april 2011 
2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. juni 2011 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. juni 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.: 2010/916-58/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 77-2011/1 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 4. april 2011 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
      
      
 

  

      
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/959 /013 
 

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

Sted/dato: 
Bodø, 01.06.2011 

 
 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 4. APRIL 2011 
 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 4. april 2011 fra kl. 13:00 til kl. 
14:30. 
 

 
Til stede var: 

Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 

 Kari B. Sandnes 
 

 
Forfall: 

Terje Olsen 
 

 
Fra internrevisjonen deltok: 

Tor Solbjørg (leder) 
Hege Knoph Antonsen 

 
 
Følgende saker var til behandling:  
  

09/11: Godkjenning av protokollene fra revisjonskomiteens møter 03.02.2011 og 
07.03.2011  

10/11: Plan for internrevisjon 2011-2012 
11/11: Orientering fra Internrevisjonen 
12/11: Gjennomgang/oppdatering av komiteens møteplan 

 
 
SAK 09/11  PROTOKOLLER FRA REVISJONSKOMITEENS MØTER 03.02.2011 

OG 07.03.2011 
 
Utsendte utkast til protokoller ble godkjent. 
 
 
SAK 10/11  PLAN FOR INTERNREVISJON 2011-2012 
 
Revisjonskomiteen hadde på forhånd fått tilsendt et notat og en tabellarisk oversikt over de 
tema/prosjekter internrevisjonen foreslår for perioden 2011-2012. Administrerende direktørs 
vurdering av temaene framgikk av oversikten. Forslagene ble presentert og prioriteringene ble 
diskutert.  
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Revisjonskomiteen vedtok at følgende revisjonsplan for 2011 – 2012 skal legges fram for styret: 
 

1. Helse Nord RHFs 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 (nasjonalt prosjekt) 
 Formål: Kartlegge og vurdere medisinsk kodepraksis i HF-ene. Hensikten er å avklare om 

det er etablert god intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for riktig koding. 
Prosjektet pågår. 

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

fulgt opp innen forsvarlig tid. 
 
4. Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen 
 Oppfølgingsrevisjon etter tidligere revisjon med hovedformål 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 HF-ene har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av 

helsepersonells kompetanse og autorisasjon før ansettelse, og har tilfredsstillende 
dokumentasjon for slik kontroll. 

 
6. Pasienttransport 
 Formål: Undersøke hvilke kriterier som legges til grunn når behov for rekvisisjon på 

pasientreise vurderes. Og: I hvilke tilfeller utsteder pasientreisekontorene rekvisisjon på 
grunn av manglende/lite egnet rutegående tilbud (tog/buss/båt)? 

 
7. Rådgivningsprosjekt: Internkontroll i Helse Nord RHF 
 Formål: Bidrar 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, 
• om registreringsrutiner knyttet til vurdering, utredning og behandling sikrer pålitelig 

rapportering. 
 

9. Oppfølging av inntekter/refusjoner 
Formål: Kartlegge om IK gir tilstrekkelig sikkerhet for at HF-ene krever og mottar de 
inntekter og refusjoner de har krav på fra andre enn RHF-et. Kan f.eks. gjelde sykepenge-
ref., andre personalrelaterte refusjoner, egenandeler, gjestepasientinntekter, 
husleieinntekter m.m. 
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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. 
 
 
SAK 11/11  ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Internrevisjonen orienterte kort om følgende: 

• Status i revisjonsprosjektet Helse Nord RHFs styring og kontroll med 
spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene. 

• Status i det nasjonale revisjonsprosjektet om Medisinsk kodepraksis. 
• Risikostyring. Det er gjennomført et ekstra to-dagers grunnkurs, samt pilot på lederkurset. 

Prosjektfasen er nå avsluttet, men Tor Solbjørg skal sannsynligvis bidra i lederkursene i 
alle HF-ene i regionen og i arbeidet med revisjon av retningslinjene for risikostyring. 

• Internkontroll i Helse Nord RHF - rådgivningsoppdrag. 
• Mange oppfølgingssaker fra tidligere internrevisjonsrapporter står på listen over 

kommende styresaker i vår. 
• Hege Knoph Antonsen har blitt tatt opp ved BI-studiet i internrevisjon fra høsten 2011. 

 
Revisjonskomiteen tok redegjørelsene til orientering. 

 
 
SAK 12/11 GJENNOMGANG/OPPDATERING AV KOMITEENS MØTEPLAN  
 
Det planlagte møtet i tilknytning til styremøtet i Kirkenes den 27. april utgår. Det samme gjelder 
planlagt møte 26.10.2011. 
 
Revisjonskomiteens møteplan for 2011 endres til: 

• Tirsdag 7. juni, kl 10:45 – 13:30   Bodø 
• Onsdag 28. september, ca kl 14 (etter styremøte) Bodø 
• Onsdag 14. desember     Bodø 

 
 
 
 
 
Bodø, 01.06.11 
 
 
________________   ________________   ________________   
 Inger Lise Strøm  Kari Jørgensen  Kari B. Sandnes  
          Leder 
 
Sett: 
  
 ________________ 
Terje Olsen 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.: 2010/916-58/012 Saksbeh/tlf:     Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 77-2011/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg,  
    den 8. juni 2011 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
 

 
 

 
Adressatene 
 
   
 
 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/180-72/ 012 
 

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

Sted/dato: 
Bodø, 10.06.2011 

 

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011  

 
Regionalt Brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. juni 2011 
 
Til stede:  
Mildrid Pedersen   FFO Troms 
Ragnar Moan   RIO Nord 
Aud Overå Fyhn  Fylkeseldrerådet Troms 
Ernst Eidem   Fylkeseldrerådet Nordland 
Randi Nesje   SAFO 
Ragnvald Mortensen  FFO Nordland 
Arnfinn Hanssen  FFO Troms 
Else Marie Nyby  FFO Finnmark 
Arnfinn Sarilla  FFO Finnmark 
Randi Persson   Kreftforeningen 
 
 
Fra administrasjonen Helse Nord RHF: 
Rådgiver Arnborg Ramsvik 
 
 
Meldt forfall: 
Marit Østlund Hansen Fylkeseldrerådet Nordland 
Gerd Harr Janson  Kreftforeningen 
 
1. varamedlem Annfrid Slettvold, Fylkeseldrerådet Finnmark kunne ikke møte 
2. varamedlem Ernst Eidem møtte for Marit Østlund Hansen 
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Sak 32 / 2011: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Til eventuelt: Brukermidler - ankebehandling 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
 
Sak 33 / 2011: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 5. mai 2011 
 
Vedtak:  
Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 5.5.11 godkjennes 
 
 
 
Sak 34 / 2011: Helse Nord RHF styreleders time  
 
Styreleder ber om å bli invitert til møter i RBU 1-2 ganger pr. år. 
 
Vedtak:   
RBU finner styreleders tilstedeværelse og orientering i RBU møte som svært nyttig og ser frem mot 
det signaliserte fokus som skal settes på brukermedvirkning. 
 
 
 
Sak 35 / 2011: Barn som pårørende 
 
Vedtak:  
RBU tar saken til orientering.  Oppfølging og gjennomføring av implementeringen av arbeidet vil 
være på RBU sin agenda i tiden fremover. 
 
 
 
Sak 36 / 2011: Høring: Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav  
                         til fødselsomsorgen i Helse Nord 
 
 
Vedtak:   
RBU ser det videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorg som vel 
gjennomarbeidet.  
 
RBU har følgende kommentarer til p. 1 og 5. 

1. RBU er enig med Helse Nord i at rekruttering og utdanning er svært viktig for å imøtekomme 
fremtidig behov i tjenesten. 

 
5.   RBU ser det som viktig at det utarbeides en forutsigbar og faglig forsvarlig  
      følgetjeneste og at tilbud gis likt i hele Helse Nord.  

Styremøte Helse Nord RHF - 22. juni 2011 side 94



 
 

 
 Side 3 av 5 

 
 
 
 
 
 
Sak 37 / 2011: Høring – Status og utfordringer lungemedisin.  
                         Utsatt sak 27 / 2011 
 
Vedtak:  

1. RBU ser det som positivt at det er blir satt fokus på lungemedisin, med bakgrunn i status og de store 
utfordringer som er og støtter opp om de tiltak som er beskrevet i papporten. 

 
2. RBU er kjent med gode resultater etter røyke avvenningskurs. Disse kursene kan gjerne gjennomføres 

i samarbeid med bruker organisasjonene. De har erfaring og et ønske om å bidra, til at de som ønsker 
det skal kunne kutte røyken. 

 
3. RBU er ikke kjent med hvilke erfaringer denne pasientgruppen har på ventetider osv.   

Denne kunnskapen kunne blitt tilført gruppen om det hadde vært representant for brukerne med i dette 
arbeidet. 
 

4. RBU ser det som svært viktig at det opprettes opplæring for kols- og astmapasienter ved alle sykehus. 
Samhandlingsreformen vil bringe spesialisthelsetjenesten mer ut fra sykehusene og det bør derfor 
diskuteres om slike tilbud, eller deler av tilbudet kan opprettes andre steder enn ved sykehus.  
 
LMS bør ha tettere samarbeid med pasientorganisasjonenes likemenn både for erfaringsutveksling, 
informasjon og markedsføring. Alle parter vil tjene på dette.  
 
Lungerehabiliterings tilbud må bygges ut og styrkes, slik at det blir et tilnærmet likt tilbud i 
landsdelen. 
 
Det er også viktig å benytte Ernæringsfysiologer ved sykehusene. Mat er et viktig element sammen 
med fysisk aktivitet og medisinering. Dette er et tilbud som er ulikt benyttet fra helseforetak til 
helseforetak. Denne pasientgruppen vil kunne oppnå gode resultater gjennom kostholdsveiledning. 
 
I forbindelse med samhandlingsreformen er det viktig at det blir et godt samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og ikke minst - brukerorganisasjonene. Det er viktig 
at kunnskap overføres til kommunehelsetjenesten slik at diagnosen stilles og behandling starter så 
snart som mulig.  
 
Viktigheten av brukermedvirkning må vektlegges fra første dag.  
  
 

 
 
Sak 38 / 2011: Høring – Rapport nyreerstattende behandling.  
                         Utsatt sak 28 / 2011 
 
Vedtak: 

1. RBU ser det som positivt at det er blir satt fokus på nyreerstattende behandling og ser rapporten som 
en god utredning som problematiserer behovet for de omtalte tjenestene.  RBU støtter opp om 
tiltakene til et godt system for behandling av pasienter med nyresvikt, hvor det bør rettes spesielt 
fokus på styrking av tjenesten i Finnmark.  

 
2. Lange reiser til sykehus flere ganger i uken for dialysebehandling er til stor belastning for pasienten. 

 
3. RBU er ikke kjent med hvilke erfaringer denne pasientgruppen har på ventetider osv.   
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Denne kunnskapen kunne blitt tilført gruppen om det hadde vært representant for brukerne med i dette 
arbeidet. 
 

4. Det bør også tas sikte på at flere pasienter kan behandles hjemme, slik som det er skissert at man kan 
ved enkelte metoder. 
 
I forbindelse med samhandlingsreformen forutsettes et godt samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten slik at noe av denne behandlingen kan skje ute i 
kommunene. 

 
 
 
Sak 39 / 2011: Styresaker 
 
Vedtak: 
Oversikt over styresaker til styremøte august 2011 tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 40 / 2011: Orienteringssaker 
 
1. Orientering fra leder i RBU 

- Plassering av varamedlemmer og øvrige observatører som tilhørere i RBU møter 
- Felles møte, for ledere og nestledere i RHFenes RBU, 9. mai på Værnes 
- Styringsgruppe møte R-FAAT 19. mai i Tromsø  

http://www.helse-nord.no/autisme-adhd-og-tourettes-syndrom/category25704.html 
- Styremøte Helse Nord, 25. mai 
- QuestBack undersøkelse om brukermedvirkning før Workshop 15.06.11 
- Arbeidsmøte 1. juni 2011 i Bodø 

 

2. Ortopedisaken 

3. Budsjett BU Helse Finnmark HF 

4. Konferanse i rehabilitering i Haugesund 19. og 20. sept. 2011 

Vedtak:  

RBU ser det som viktig og delta på denne konferansen og ber leder Mildrid Pedersen delta på 
konferansen 

5. Uttalelse vedrørende fysiske fasiliteter og vedlikeholdsetterslep ved UNN - Åsgård 

Vedtak: 

RBU henstiller Helse Nord RHF til snarest å følge opp denne alvorlige uttalelsen vedrørende 
fysiske fasiliteter og vedlikeholdsetterslep ved UNN – Åsgård. Forhold beskrevet i brevet går 
etter vår oppfatning ut over pasientsikkerheten. 
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6. Gjennomgang av evaluering av regional brukerkonferanse 2011 

 
Svært positive tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring av konferansen. Innspill tas med 
ved planlegging av konferansen 2012 

7. Protokoll fra møte i AU RBU 25.05.11. 

8. Observatør til styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

9. Helikopterlandingsplasser i Helse Nord 

 

Vedtak:  

Regionalt brukerutvalg tar orienteringssakene 1,2,3,6,7,8 og 9 til orientering 

 
 
Sak 41 / 2011: Eventuelt 
 

1. Brukermidler – ankebehandling 
 
Svar på anker og nye søknader går ut i disse dager. 

 
2. RBU møte august 2011 

 
Avholdes som et 2 dagers møte fra kl. 11.00 den 17.08.11 til kl. 14.00 18.08.11 
17.08.11 ønskes benyttet til psykiatri i sin helhet.  
Temaer som bes satt på dagsorden: 
 alderspsykiatri 
 barnepsykiatri 
 generell psykiatri 
 rus  

 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 15.15 
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Møtedato: 21. og 22. juni 2011    
Arkivnr.: 2010/916-59/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 10.6.2011 
 
 
Styresak 78-2011 Eventuelt 
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