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Møtedato: 23. november 2011 
Arkivnr.: 2010/916-94/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 23. november 2011: 
 
Sak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 130-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2011 Side 2 
Sak 131-2011 Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Side 18 
Sak 132-2011 Virksomhetsrapport nr. 10-2011 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 24 

Sak 133-2011 Innspill til Statsbudsjett 2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 25 

Sak 134-2011 Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø 
 – utvidet ramme 

Side 26 

Sak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling Side 28 
Sak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter – oppfølging av styresak 58-2011 Side 33 
Sak 137-2011 Oppnevning av styrer i helseforetakene i  

Helse Nord 2012-2014, prosess 
Side 38 

Sak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av 
medisinsk kodepraksis 

Side 44 

Sak 139-2011 Orienteringssaker Side 47 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring,  

jf. styresak 105-2009/3 
Side 50 

 4. Årsoppsummering 2010 for Nasjonal IKT Side 58 
 5. Anskaffelse av rehabiliteringstjenester – oppfølging av 

styresak 143-2010 
Side 84 

 6. Risikostyring 2012 i foretaksgruppen – overordnede mål Side 92 
Sak 140-2011 Referatsaker Side 94 
 1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 25. oktober 2011 ad. 

oversendelse av rapport etter stikkprøve tilsyn – 
hoftebrudd med Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

  

Sak 141-2011 Eventuelt Side 102 
 
 
Bodø, den 11. november 2011 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.: 2010/916-95/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 130-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

26. oktober 2011 
 
  
Protokoll styremøte 26. oktober 2011 
 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 26. oktober 2011 – kl. 08.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
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I starten av styremøte la revisjonsselskapet Ernst & Young frem en oppsummering av 
tertialrevisjon nr. 2-2011. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  
 
 
Styresak 112-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 112-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 113-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. september 2011 
Sak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011 

Sakspapirene var ettersendt. 
Saken ble behandlet etter styresak 126-2011 Orienteringssaker. 

Sak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 116-2011 Justering av økonomiske rammer – budsjett 2011 nr. 4 
Sak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 118-2011 Budsjett 2012 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Sak 119-2011 Budsjett 2012 Helse Nord RHF 
Sak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av plan for forprosjekt 
Sak 121-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis utbygging – 

tillegg til konseptfaserapport  
Sak 122-2011 Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Sak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF  

– godkjenning 
Sak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – styrking av brukermedvirkning og 

økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011 
Sak 125-2011 Styrearbeid i helseforetak – veileder Helse Nord 
Sak 126-2011 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 127-2011 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 30. august 2011 
 2. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 27. september 2011 ad. avslutning 

av tilsyn – avdeling for urologi og endokrin kirurgi, jf. styresak 125-
2010/2 Referatsaker 

 3. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 30. august 2011 ad. tilsynssak 
ovenfor lege NN 
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 1. 

 4. Brev fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 
27. september 2011 ad. avslutning av sak – balanse mellom oppgaver 
og ressurser, jf. styresak 106-2009/1 Referatsaker 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2011 
 6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Tertialrapport 

nr. 2-2011, jf. styresak 114-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Midlertidig 
oppdragsdokument 2012, jf. styresak 117-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 
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 8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Budsjett 2012 

foretaksgruppen, rammer og føringer, jf. styresak 118-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 9. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Nye Kirkenes 
sykehus – godkjenning av plan for forprosjekt, jf. styresak 120-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 10. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis utbygging 
 – tillegg til konseptfaserapport, jf. styresak 121-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 11. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Salg av 
eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. styresak 122-
2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 12. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Salg av 
eiendommer ved Nordlandssykehuset HF – godkjenning, jf. styresak 
123-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 13.  Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale Brukerutvalget, 
den 21. oktober 2011 ad. Midlertidig oppdragsdokument 2012, jf. 
styresak 117-2011 og Budsjett 2012 foretaksgruppen, rammer og 
føringer, jf. styresak 118-2011 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 14. Brev fra Pasient- og brukerombudet i Nordland av 3. oktober 2011 
ad. ”varsel om vedtak” fra Datatilsynet ang. foreløpig kontrollrapport 
for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF – tilgangsstyring og 
logging i rusdata 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 15. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 21. oktober 2011 ad. tilsynssak 
vedr. lege NN, jf. styresak 127-2011/3 Referatsaker 
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 1. 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 128-2011 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
Styresak 113-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 28. september 2011 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 28. september 2011 godkjennes.  
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Styresak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 Saken ble behandlet etter styresak 126-2011 Orienteringssaker. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2011 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør følge opp utviklingen på ventetider og spesielt sørge for at 

helseforetakene har en målrettet oppfølging av fristbrudd. 
 

3. Styret ber adm. direktør legge til rette for erfaringsspredning av forbedringsarbeid på tvers 
av foretaksgruppen, slik at alle helseforetak kan dra felles lærdom av erfaringer. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2011 til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp utviklingen på ventetider og spesielt sørge for at 
helseforetakene har en målrettet oppfølging av fristbrudd. 

 
3. Styret ber adm. direktør legge til rette for erfaringsspredning av forbedringsarbeid på tvers 

av foretaksgruppen, slik at alle helseforetak kan dra felles lærdom av erfaringer. 
 
 
Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 
 Sakspapirene var ettersendt.. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
4. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2011 til orientering. 
 
5. Styret viser for øvrig til styresak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011 og ber adm. direktør 

følge opp utviklingen på ventetider og fristbrudd. I tillegg bes adm. direktør om å legge til 
rette for erfaringsspredning av forbedringsarbeid på tvers av foretaksgruppen.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2011 til orientering. 
 
2. Styret viser for øvrig til styresak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011 og ber adm. direktør 

følge opp utviklingen på ventetider og fristbrudd. I tillegg bes adm. direktør om å legge til 
rette for erfaringsspredning av forbedringsarbeid på tvers av foretaksgruppen.  
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Styresak 116-2011 Justering av økonomiske rammer  
 – budsjett 2011 nr. 4 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar administrasjonens tildeling av midler til orientering. 
 
2. Tilleggsbevilgningen som kompensasjon for økte kostnader som følge av hendelsene 22. 

juli 2011 fordeles slik: 
• Helse Finnmark HF kr. 172 000,- 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr. 516 000,-  
• Nordlandssykehuset HF  kr. 481 000,- 
• Helgelandssykehuset HF kr. 131 000,- 

 
3. Styret godkjenner at etablering av MR ved Helgelandssykehuset Sandenessjøen utsettes 

og trekker inn bevilgning på 2 mill kroner i 2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar administrasjonens tildeling av midler til orientering. 
 
2. Tilleggsbevilgningen som kompensasjon for økte kostnader som følge av hendelsene 22. 

juli 2011 fordeles slik: 
• Helse Finnmark HF kr. 172 000,- 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr. 516 000,-  
• Nordlandssykehuset HF  kr. 481 000,- 
• Helgelandssykehuset HF kr. 131 000,- 

 
3. Styret godkjenner at etablering av MR ved Helgelandssykehuset Sandenessjøen utsettes 

og trekker inn bevilgning på 2 mill kroner i 2011. 
 
 
Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene for 

2012.   
 
2. Midlertidig oppdragsdokument 2012 legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra 

1. januar 2012 og frem til endelig oppdragsdokument for 2012 overleveres i begynnelsen 
av 2012.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene for 
2012.   

 
2. Midlertidig oppdragsdokument 2012 legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra 

1. januar 2012 og frem til endelig oppdragsdokument for 2012 overleveres i begynnelsen 
av 2012.  

 
 
Styresak 118-2011 Budsjett 2012 foretaksgruppen,  
 rammer og føringer 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering investeringsplan. Denne 

skal ligge til grunn for virksomheten i 2012.  
 

2. Styret viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende prioritering i 
pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet som skal legges til grunn for planlegging i 
helseforetakene.  

 
3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold 

til dag- og poliklinisk behandling. 
 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering 
og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saken.  
 

5. Helseforetakene skal følge opp gjennomføringen av Samhandlingsreformen ved å:  
• Inngå samarbeidsavtaler med kommunene. 
• Utvikle gode samarbeidsarenaer for å sikre god kvalitet på pasientbehandlingen. 
• Gjennomgå egen kapasitet og omstille og redusere egen kapasitet i takt med 

overføring av oppgaver til kommunene. 
 
6. Resultatkravet til Nordlandssykehuset HF reduseres med 20 mill kroner i en periode på to 

år, og sentralt overskudd økes med 15 mill kroner sammenlignet med sak 69-2011. 
Helseforetakenes resultatkrav for 2012 fastsettes slik:  
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon + 295 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +24 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  +21 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +350 mill kroner 

 
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil medføre at resultatkravet 
økes tilsvarende. Helseforetaket skal orientere eget styre og Helse Nord RHF, når 
salgsgevinster realiseres og øke sitt resultatkrav. 
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7. Basisramme for 2012 fastsettes til (i 1000 kr):  
Basisramme  2012
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 142 114 245 311 177 361 110 259 292 969 968 014
Psykisk helse 258 862 741 908 674 024 160 052 79 063 1 913 909
TSB (rus) 28 369 149 391 50 122 25 028 552 253 462
Kapital 69 530 253 778 165 096 61 070 184 000 733 474
Særskilt funksjon 85 305 199 609 25 613 5 110 315 638
Somatikk 519 777 2 425 999 1 232 156 575 726 561 379 5 315 037
Felleskostnader/administrasjon 182 858 182 858
Pasientreiser 209 715 172 966 206 110 119 220 26 738 734 749
Totalt 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 1 327 559 10 417 141  
 

8. Investeringsrammen til Helse Finnmark HF økes med 25 mill kroner til planlegging av 
nybygg Kirkenes sykehus. Investeringsrammer fordeles slik pr. helseforetak: 
Helse Nord RHF   200 mill kroner 
Helse Finnmark HF  97,1 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF   270,0 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF   688,8 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  42,4 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0 mill kroner  
Sum  1 298,3 mill kroner 

 
Ved prognostisert avvik fra resultatkrav vil investeringsrammene revurderes. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret viser til styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering investeringsplan. Denne 
skal ligge til grunn for virksomheten i 2012.  

 
2. Styret viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende prioritering i 

pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet som skal legges til grunn for planlegging i 
helseforetakene.  

 
3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra døgnopphold 

til dag- og poliklinisk behandling. 
 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering 
og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saken.  
 

5. Helseforetakene skal følge opp gjennomføringen av Samhandlingsreformen ved å:  
• Inngå samarbeidsavtaler med kommunene. 
• Utvikle gode samarbeidsarenaer for å sikre god kvalitet på pasientbehandlingen. 
• Gjennomgå egen kapasitet og omstille og redusere egen kapasitet i takt med 

overføring av oppgaver til kommunene. 
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6. Resultatkravet til Nordlandssykehuset HF reduseres med 20 mill kroner i en periode på to 
år, og sentralt overskudd økes med 15 mill kroner sammenlignet med sak 69-2011. 
Helseforetakenes resultatkrav for 2012 fastsettes slik:  
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon + 295 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +24 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  +21 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum +350 mill kroner 

 
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil medføre at resultatkravet 
økes tilsvarende. Helseforetaket skal orientere eget styre og Helse Nord RHF, når 
salgsgevinster realiseres og øke sitt resultatkrav. 

 
7. Basisramme for 2012 fastsettes til (i 1000 kr):  

Basisramme  2012
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 142 114 245 311 177 361 110 259 292 969 968 014
Psykisk helse 258 862 741 908 674 024 160 052 79 063 1 913 909
TSB (rus) 28 369 149 391 50 122 25 028 552 253 462
Kapital 69 530 253 778 165 096 61 070 184 000 733 474
Særskilt funksjon 85 305 199 609 25 613 5 110 315 638
Somatikk 519 777 2 425 999 1 232 156 575 726 561 379 5 315 037
Felleskostnader/administrasjon 182 858 182 858
Pasientreiser 209 715 172 966 206 110 119 220 26 738 734 749
Totalt 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 1 327 559 10 417 141  
 

8. Investeringsrammen til Helse Finnmark HF økes med 25 mill kroner til planlegging av 
nybygg Kirkenes sykehus. Investeringsrammer fordeles slik pr. helseforetak: 
Helse Nord RHF   200 mill kroner 
Helse Finnmark HF  97,1 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF   270,0 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF   688,8 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  42,4 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0 mill kroner  
Sum  1 298,3 mill kroner 

 
Ved prognostisert avvik fra resultatkrav vil investeringsrammene revurderes. 

 
 
Styresak 119-2011 Budsjett 2012 Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF 

for 2012 med de endringer som styret vedtar i punkt 2 og 3.  
 
2. Styret vedtar å opprette én ny stilling i internrevisjonen, og styret ber revisjonskomiteen 

komme tilbake til styret med forslag om hvordan de nye midlene skal benyttes..  
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3. Budsjett til det Regionale brukerutvalg økes med kr 500 000,- for å bedre opplæringen av 
brukerutvalgene og styrke brukermedvirkningen generelt. 

 
4. Kostnadene for budsjettendringene i styrets vedtak punkt 2 og 3 dekkes innenfor 

budsjettposten styrets disposisjon. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF 
for 2012 med de endringer som styret vedtar i punkt 2 og 3.  

 
2. Styret vedtar å opprette én ny stilling i internrevisjonen, og styret ber revisjonskomiteen 

komme tilbake til styret med forslag om hvordan de nye midlene skal benyttes..  
 
3. Budsjett til det Regionale brukerutvalg økes med kr 500 000,- for å bedre opplæringen av 

brukerutvalgene og styrke brukermedvirkningen generelt. 
 

4. Kostnadene for budsjettendringene i styrets vedtak punkt 2 og 3 dekkes innenfor 
budsjettposten styrets disposisjon. 

 
 
Styresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av  
 plan for forprosjekt 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen av Nye Kirkenes Sykehus videreføres med 

forprosjektfase basert på konseptrapporten. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et 
oppdragsbrev til Helse Finnmark HF basert på denne saken. Helse Finnmark HF bes om å 
igangsette forprosjektet umiddelbart, og at det ferdigstilles sommeren 2013, slik at 
prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplanen som fremgår av 
plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet av 2018. 

 
2. Styret stadfester at kostnadsrammen for prosjektet er 1 203 mill kroner i kostnadsnivå pr. 

15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter, basert på 85 % sannsynlighet for at 
kostnadsrammen overholdes. Dette skal legges til grunn i forprosjektet.  

 
3. Hele prosjektet med bygging vil bli søkt finansiert med 609 mill kroner i egenkapital fra 

Helse Finnmark HF og tilsvarende beløp i lån fra Helse Nord RHF. I tillegg kommer årlig 
prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør søker Helse- og 
omsorgsdepartementet om lån til prosjektet og legger fram endelig finansieringsplan for 
prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, når svar på dette 
foreligger. 
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4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan for 2012, der det 
er lagt inn 15 mill kroner til ervervelse og klargjøring av tomt. Styret legger til grunn at 
forprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 38 mill kroner. 
Investeringsrammen økes fra 15 til 40 mill kroner i 2012, der både andel til tomt og til 
forprosjekt er inkludert, men resten til forprosjektet, 13 mill kroner, legges inn i planene 
for 2013.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret godkjenner at tidligfaseplanleggingen av Nye Kirkenes Sykehus videreføres med 
forprosjektfase basert på konseptrapporten. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et 
oppdragsbrev til Helse Finnmark HF basert på denne saken. Helse Finnmark HF bes om å 
igangsette forprosjektet umiddelbart, og at det ferdigstilles sommeren 2013, slik at 
prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplanen som fremgår av 
plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet av 2018. 

 
2. Styret stadfester at kostnadsrammen for prosjektet er 1 203 mill kroner i kostnadsnivå pr. 

15. august 2010, inkludert utstyr og byggelånsrenter, basert på 85 % sannsynlighet for at 
kostnadsrammen overholdes. Dette skal legges til grunn i forprosjektet.  

 
3. Hele prosjektet med bygging vil bli søkt finansiert med 609 mill kroner i egenkapital fra 

Helse Finnmark HF og tilsvarende beløp i lån fra Helse Nord RHF. I tillegg kommer årlig 
prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør søker Helse- og 
omsorgsdepartementet om lån til prosjektet og legger fram endelig finansieringsplan for 
prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, når svar på dette 
foreligger. 

 
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan for 2012, der det 

er lagt inn 15 mill kroner til ervervelse og klargjøring av tomt. Styret legger til grunn at 
forprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 38 mill kroner. 
Investeringsrammen økes fra 15 til 40 mill kroner i 2012, der både andel til tomt og til 
forprosjekt er inkludert, men resten til forprosjektet, 13 mill kroner, legges inn i planene 
for 2013.  

 
 
Styresak 121-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg,  
 trinnvis utbygging – tillegg til konseptfaserapport 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtak fattet av styret i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF om å holde fast ved det integrerte konseptet for Nye UNN Narvik slik det 
ble vedtatt i Helse Nords styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 
nybygg – konseptfaserapport. 
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2. Styret anbefaler at Nye UNN Narvik bygges i ett trinn som forutsatt i konseptrapporten, 
med subsidiær løsning som foreslått i alternativ 1 for den trinnvise utbyggingen

 

. 
Byggestart settes forsøksvis til 2018, og det legges til rette for at eksisterende anlegg på 
Sykehushaugen i Narvik drives frem til nybygg står ferdig. For å sikre forsvarlig fremdrift 
startes forprosjektet tre år før byggestart. 

3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak som utreder 
muligheten for tidligere byggestart ved økt lånegrad. 
 

4. Oppstart av forprosjektet besluttes senere, tilpasset i tid i forhold til byggestart. Plan og 
budsjett for forprosjektet utarbeides av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og legges 
frem for godkjenning av styret i Helse Nord RHF før oppstart. 

 
5. Styret ber om at adm. direktør sender konseptrapporten til Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtak fattet av styret i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF om å holde fast ved det integrerte konseptet for Nye UNN Narvik slik det 
ble vedtatt i Helse Nords styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 
nybygg – konseptfaserapport. 

 
2. Styret anbefaler at Nye UNN Narvik bygges i ett trinn som forutsatt i konseptrapporten. 

Byggestart settes forsøksvis til 2018, og det legges til rette for at eksisterende anlegg på 
Sykehushaugen i Narvik drives frem til nybygg står ferdig. For å sikre forsvarlig fremdrift 
startes forprosjektet tre år før byggestart. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak som utreder muligheten 
for tidligere byggestart ved økt lånegrad. 
 

4. Oppstart av forprosjektet besluttes senere, tilpasset i tid i forhold til byggestart. Plan og 
budsjett for forprosjektet utarbeides av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og legges 
frem for godkjenning av styret i Helse Nord RHF før oppstart. 

 
5. Styret ber om at adm. direktør sender konseptrapporten til Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
 
 
Styresak 122-2011 Salg av eiendom ved  
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 

eiendommen Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter i Tromsø fra Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 
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2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 
Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord.  

 
3. Styret ber om at foretaksmøtet godkjenner at salget kan skje i direkte forhandlinger med 

Tromsø kommune på en forretningsmessig god måte. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende 
eiendommen Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter i Tromsø fra Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 

 
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005 

Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord.  
 

 
3. Styret ber om at foretaksmøtet godkjenner at salget kan skje i direkte forhandlinger med 

Tromsø kommune på en forretningsmessig god måte. 
 
 
Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved  
 Nordlandssykehuset HF – godkjenning 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner å avhende eiendommer Nordlandssykehuset HF i tråd med denne saken. 
 
2. Styret ber om at Nordlandssykehuset HF avhender barnehagene på Gravdal og 

Stokmarknes til driverne av barnehagene og at eiendomssalget i Røsvik korrigeres i tråd 
brevet fra Nordland Fylkeskommune. 

 
3. Regnskapsmessige gevinster/tap bokføres hos Nordlandssykehuset HF. Resultatkravet 

justeres tilsvarende.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret godkjenner å avhende eiendommer Nordlandssykehuset HF i tråd med denne saken. 
 
2. Styret ber om at Nordlandssykehuset HF avhender barnehagene på Gravdal og 

Stokmarknes til driverne av barnehagene og at eiendomssalget i Røsvik korrigeres i tråd 
brevet fra Nordland Fylkeskommune. 

 
3. Regnskapsmessige gevinster/tap bokføres hos Nordlandssykehuset HF. Resultatkravet 

justeres tilsvarende.  
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Styresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord – styrking av  
 brukermedvirkning og økonomiske ressurser,  
 oppfølging av styresak 74-2011 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til saksforelegget og vil understreke at godt organisert brukermedvirkning er 

et avgjørende element for at tjenester av god kvalitet er tilpasset også pasientenes behov. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til tiltakene i saken og ber adm. direktør løpende vurdere bedre 

brukermedvirkning på andre områder. 
 

3. Styret i Helse Nord RHF anmoder styrene i helseforetakene om å behandle sak om 
styrking av brukermedvirkningen i egne helseforetak. 

 
4. Styret vil understreke behovet for et godt opplæringstilbud til brukerrepresentantene som 

en forutsetning for på en god måte å kunne ivareta sine oppgaver. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret viser til saksforelegget og vil understreke at godt organisert brukermedvirkning er 
et avgjørende element for at tjenester av god kvalitet er tilpasset også pasientenes behov. 

 
2. Styret gir sin tilslutning til tiltakene i saken og ber adm. direktør løpende vurdere bedre 

brukermedvirkning på andre områder. 
 

3. Styret i Helse Nord RHF anmoder styrene i helseforetakene om å behandle sak om 
styrking av brukermedvirkningen i egne helseforetak. 

 
4. Styret vil understreke behovet for et godt opplæringstilbud til brukerrepresentantene som 

en forutsetning for på en god måte å kunne ivareta sine oppgaver. 
 
 
Styresak 125-2011 Styrearbeid i helseforetak – veileder Helse Nord 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar Veileder for styrearbeid i helseforetak som gjeldende for helseforetakene i 

Helse Nord. 
 
2. Veilederen overleveres til det enkelte helseforetak i foretaksmøte snarest mulig. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret vedtar Veileder for styrearbeid i helseforetak som gjeldende for helseforetakene i 
Helse Nord. 
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2. Veilederen overleveres til det enkelte helseforetak i foretaksmøte snarest mulig. 
 
 
Styresak 126-2011  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styrets evaluering 
- Styret avholder et særskilt møte for gjennomføringen av evalueringen i uke 45. 

Det vil bli gitt nærmere informasjon om tidspunkt og møtested snarest mulig. 
- I forkant av møtet vil det bli sendt et evalueringsskjema til styremedlemmer. 

Skjemaet returneres til styresekretær som oppsummerer tilbakemeldingen. Denne 
lager grunnlag for diskusjonen i møtet i uke 45. 

- Oppnevnelse av nytt styret i Helse Nord RHF 
- Styreleder orienterte om informasjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet om 

prosessen som er planlagt i forkant av oppnevnelsen. 
- Høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, den 20. oktober 2011 

- Tema: Finansieringsforslaget for Samhandlingsreformen 
- Styreansvarsforsikring 

- Styreleder orienterte om arbeidet som er igangsatt for å utrede behovet for en slik 
forsikring for foretaksgruppen. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 2011, den 28. og 29. september 2011 i Bodø:  

- Informasjon om konferansen (innhold og gjennomføring) 
- Oppfølgingsmøter med HF-ene etter 2. tertial 2011, begynnelsen av oktober 2011:  

- Informasjon om spesielle tiltak som er iverksatt i HF-ene. 
- Nasjonal Fagkonferanse om nevromuskulære sykdommer, den 10. oktober 2011 i 

Tromsø:  
- Informasjon 

- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet etter 2. tertial 2011, den 18. 
og 19. oktober 2011 i Oslo:  
- Informasjon  

- Møte med Den norske Legeforeningen ad. kirurgisaken, den 17. oktober 2011: 
Informasjon om saken. 
Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 jf Fvl § 13, 1. ledd nr 1. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 127-2011  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 30. august 2011 
2. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 27. september 2011 ad. avslutning av tilsyn – avdeling 

for urologi og endokrin kirurgi, jf. styresak 125-2010/2 Referatsaker 
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3. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 30. august 2011 ad. tilsynssak ovenfor lege NN 
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 1. 

4. Brev fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 27. september 2011 
ad. avslutning av sak – balanse mellom oppgaver og ressurser, jf. styresak 106-2009/1 
Referatsaker 

5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2011 
6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Tertialrapport nr. 2-2011, jf. 

styresak 114-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Midlertidig oppdragsdokument 
2012, jf. styresak 117-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Budsjett 2012 foretaksgruppen, 
rammer og føringer, jf. styresak 118-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

9. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Nye Kirkenes sykehus – godkjenning 
av plan for forprosjekt, jf. styresak 120-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

10. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge 
Narvik nybygg, trinnvis utbygging – tillegg til konseptfaserapport, jf. styresak 121-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

11. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Salg av eiendom ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. styresak 122-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

12. Protokoll fra drøftingsmøte, den 20. oktober 2011 ad. Salg av eiendommer ved 
Nordlandssykehuset HF – godkjenning, jf. styresak 123-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

13. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale Brukerutvalget, den 21. oktober 
2011 ad. Midlertidig oppdragsdokument 2012, jf. styresak 117-2011 og Budsjett 2012 
foretaksgruppen, rammer og føringer, jf. styresak 118-2011 
Kopi av referatet var lagt frem ved møtestart. 

14. Brev fra Pasient- og brukerombudet i Nordland av 3. oktober 2011 ad. ”varsel om vedtak” 
fra Datatilsynet ang. foreløpig kontrollrapport for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 
– tilgangsstyring og logging i rusdata 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

15. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 21. oktober 2011 ad. tilsynssak vedr. lege NN, jf. 
styresak 127-2011/3 Referatsaker 
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd, nr. 1. 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 128-2011  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 26. oktober 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 11. november 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.: 2010/58    Saksbeh/tlf: Finn Henry Hansen, 75 51 29 30 Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 131-2011 Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord 
 
 
Bakgrunn for saken 
Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 13. januar 2011 bevilget 22,5 mill kroner til 
Helse Nord RHF i tiden 2011-2013 til prosjekt FUNNKe1. NST2

 

 står som gjennomfører av 
prosjektet. 

Prosjekt FUNNKe er et implementeringsprosjekt for elektronisk meldingsutveksling i 
helsetjenesten. 
 
Målet for prosjekt FUNNKe er at pleie- og omsorgstjenesten og helsestasjoner skal innen 
2013 kunne kommunisere elektronisk med fastleger og helseforetak, på kryss og tvers, 
effektivt og sikkert. Dette gjelder alle 88 kommunene og alle fire helseforetak i region nord. 
Se vedlagte info ark om prosjekt FUNNKe (vedlegg 1). 
 
Gevinsten er at elektronisk kommunikasjon sikrer kvaliteten og effektiviserer 
informasjonsflyten mellom aktørene i helsetjenesten, slik at rett pasientbehandling kan 
iverksettes tidligere og med bedre kvalitet. Iverksetting av Samhandlingsreformen setter krav 
til denne type kommunikasjon.      
 
Arbeidet er et stort løft av både teknologisk og organisatorisk karakter. Gamle løsninger skal 
skiftes ut til fordel for nye standardiserte løsninger. Organisatorisk kreves nye 
samhandlingsrutiner mellom sykehus, pleie- og omsorgstjenesten og legekontor. Det 
innebærer stor grad av samordning og koordinering av innsatsen hos de ulike aktører.  
 
Helsedirektoratet driver det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene (MiK). I region 
nord ivaretar prosjekt FUNNKe denne oppgaven, men FUNNKe utvider det nasjonale 
programmet gjennom å få opp en hel region, der helsetjenesten i alle kommunene og i alle fire 
helseforetak er med i en koordinert implementeringsprosess. 
 
 FUNNKe skal dele kompetansen med de øvrige helseregionene.  
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 FUNNKe region nord er et regionalt implementeringsprosjekt med ambisjon om å gjennomføre en full skala 
implementering av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og 
fastleger/helseforetak i region Nord-Norge. 
 
2 NST = Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
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Styringsgruppa for prosjekt FUNNKe vedtok i sak 5/2011(vedlegg 2) om budsjett 2011-2013 
følgende fordeling av de tildelte 22,5 mill kroner:   
• tilskudd til kommuner 7,55 mill kroner 
• tilskudd til helseforetak 4,00 mill kroner 
• kjøp av kompetanse 3,10 mill kroner 
• prosjektorganisasjon og drift  7,85 mill kroner 
• total  22,50 mill kroner 

 
Denne saken omhandler midlene avsatt til helseforetakene på 4 mill kroner og dreier seg om 
helseforetakenes ansvar og oppgaver i arbeidet med å implementere den elektroniske 
samhandlingen med pleie- og omsorgssektoren i kommunene. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Denne saken er av stor betydning for kvaliteten i kommunikasjonen mellom helseforetakene 
og kommunene. PLO3

 

-meldinger bidrar til raskere og mer effektiv avklaring i forhold til 
utskrivningsklare pasienter, og skaper bedre forutsigbarhet og trygghet både for pasienten, 
pårørende og for helsepersonellet i helseforetak og kommuner.  

Status for meldingsutveksling 
Helseforetakene og fastleger i region nord har i flere år kommunisert elektronisk med 
utveksling av henvisning, epikriser, røntgen og laboratoriesvar. 
 
I 2010 og 2011 er arbeidet med oppstart av meldingsutveksling mellom PLO og fastleger 
prioritert i prosjekt FUNNKe. Fra 2012 vil kommunene etterspørre meldingsutveksling mot 
helseforetakene.  
 
Alle helseforetakene har programvare for å kunne sende basismeldinger til PLO, men bare 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr slike tjenester i dag.   
 
UNN har ved to enheter, nevrologisk post og alderspsykiatrisk døgnbehandling pilotert PLO-
meldinger mot Tromsø kommune. Fra 2012 er PLO-meldinger mellom PLO og HF ferdig 
utprøvd, og derved kan helseforetakene starte arbeidet med å legge til rette for tjenesten.  
 
Prosjekt FUNNKe er presentert for alle rådmenn og ordførere i alle 88 kommuner, samt for 
helsepersonell og PLO-personell i mange kommuner. Arbeidet er godt i gang i kommunene.  
 
Prosjektet er også presentert i alle helseforetak ved ledergruppen. 
 
Utfordringer   
I prosjektet er det lagt opp til at arbeidet med PLO-meldinger i helseforetak skal samordnes i 
helseforetakene i region nord. Det er viktig å koordinere arbeidet med andre tunge IKT-

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
3 PLO = Pleie- og omsorgstjenesten 
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prosesser som skal gjennomføres i helseforetakene i nærmeste framtid, som for eksempel 
FIKS (Felles Innføring av Kliniske Systemer).  
 
Helse Nord RHF skal medvirke til en felles forståelse i helseforetakene om tiltakets 
nødvendighet, og sikre at helseforetakene i samarbeid lager en plan for hvordan arbeidet skal 
gjennomføres. Dette gjøres gjennom Oppdragsdokument 2012.    
 
Det er lagt opp til en egen styringsgruppe ledet av Helse Nord RHF, og det foreslås at arbeidet 
i 2012-13 organiseres som et prosjekt med midler fra prosjekt FUNNKe på 4 mill kroner. 
 
Tiltak 
Det er avgjørende viktig at helseforetakene utarbeider en plan for gjennomføring av prosjekt 
PLO-meldinger i helseforetak, og at helseforetakene starter opp arbeidet allerede i januar 
2012. Oppdraget forankres i Oppdragsdokument 2012. 
 
I planen skal det inngå at arbeidet organiseres som et prosjekt som gis følgende mandat: 
• Kartlegge status for meldingsutveksling i helseforetakene med hensyn til utstyr, rutiner og 

bruk  
• Beskrive behov for nyinvestering, rutinebeskrivelser og opplæring  
• Lage en plan for innkjøp, installering, samordning og opplæring  
• Medvirke til gjennomføring av de planlagte tiltakene, som for eksempel: 

- Etablering av teknisk oppsett av arbeidsflyt og arbeidsprosesser 
- Utarbeiding av felles retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger 
- Utarbeiding av brukerveiledning og informasjonsmateriale 

 
Arbeidet gjennomføres som et delprosjekt i regi av prosjekt FUNNKe. Prosjektet skal ha leder 
for Kliniske systemer/NST ved UNN som nærmeste overordnet og ha en styringsgruppe 
bestående av en representant fra hvert HF og med ledelse fra Helse Nord IKT.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til premissene i denne saken og pålegger 
helseforetakene å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for planlegging og oppstart av 
Elektronisk meldingsutveksling vis a vis pleie- og omsorgssektoren i kommunene. 

 
2. Pålegget i vedtakets punkt implementeres i endelig oppdragsdokument 2012 til 

helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 11. november 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Infoark om Prosjekt FUNNKe 
  Sak 5/2011 FUNNKe Region nord: Budsjett 2011-2013  
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FUNNKe – region nord 2010-2013 - Innføring av elektronisk meldingsutveksling 
 
Helsetjenesten i Nord-Norge skal bli foregangsregion for elektronisk samhandling.  
Pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og helsestasjoner skal i løpet av 3 år kommunisere elektronisk med 
fastleger og helseforetak, på kryss og tvers – effektivt og sikkert. 
 
 
Bakgrunn 
Elektronisk kommunikasjon 
mellom alle legekontor og sykehus 
er allerede i rutinemessig drift og 
gjør region nord til en 
foregangsregion på dette området. 
 
Region nord skal med prosjekt 
FUNNKe bli et nasjonalt 
utstillingsvindu for elektronisk 
kommunikasjon mellom nivåene i 
helsetjenesten. Forutsetningene er 
til stede når løsningene for PLO og 
helsestasjonene implementeres og 
settes i rutinemessig drift. 
 
Det overordnede målet er kvalitet 

og effektivitet i helsetjenesten. 

 
Metode 
FUNNKe vil legge til rette for 
fullskala utbredelse i region nord i 
tett dialog med det nasjonale 
utbredelsesprogrammet, 
Meldingsløftet i kommunene.  
 
I 2011 er det inngått avtale med 10 
samarbeidskommuner i region 
nord: Tromsø, Lenvik, Dyrøy, 
Harstad, Alta, Narvik, Vågan, 
Nordreisa, Rana og Bodø. I 2012 
vil 7 kommuner til bli invitert til å 
inngå samarbeidsavtale med 
FUNNKe: Tana, Hammerfest, Sør-
Varanger, Sortland, Fauske, 
Alstahaug og Brønnøy.  
 
Prosjekt FUNNKe vil gjennom sine 
samarbeidskommuner bringe 
kompetanse ut til alle øvrige 
kommuner. 
 

 
 
Målbeskrivelse  
 Hele kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten i regionen 
tar i bruk elektronisk 
meldingsutveksling som bygger på 
utviklede standarder og kjent 
infrastruktur.  

 Kommunene og helseforetakene i 
region nord fremstår som et 
utstillingsvindu for bruk av 
elektronisk meldingsutveksling i 
helsetjenesten.  

 Kompetansen vedrørende IKT-
løsning, opplæring og drift skal 
kunne gjenbrukes i landets øvrige 
kommuner og helseforetak. 

  

Prosjektperiode 
Januar 2010 - desember 2013 
 
Prosjektpartnere 
Helse Nord IKT 
Helsedirektoratet 
NST 
Helse Nord RHF 
KS region nord 
Samarbeidskommuner 
 
Finansiering 
Helse- og omsorgsdepartementet, 
Helsedirektoratet og egenkapital fra 
Helse Nord RHF og kommunene.  
 
 www.telemed.no/FUNNKe 

 
Kontaktpersoner  
 
Hilde Gaard                           Gerd Ersdal                           Lars-Andreas Wikbo 
Hilde.gaard@telemed.no        Gerd.ersdal@telemed.no        Lars.andreas.wikbo@hn-IKT.no 

NST                                         NST                                         Helse Nord IKT 
Tlf: 48 15 79 00                    Tlf: 91 57 19 15                    Tlf: 76 16 60 91 
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Saksnummer 05/2011 
Sak Budsjett 2011-2013 
Saksbehandler Hilde Gaard/Gerd Ersdal 
Uke  
Dato 23. juni  2011 
  

 
SAK TIL STYRINGSGRUPPA FOR FUNNKe 
Bakgrunn for saken 
FUNNKe Region nord søkte HOD om NOK 23,3 mill til utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i 
helsetjenesten i region nord. Vedlegg 1  
Vi fikk i brev av 13.01.11 (vedlegg 2) bevilget NOK 22, 5 millioner.   
 
I 2010 har 10 kommuner blitt invitert til å søke om å bli samarbeidskommuner i prosjektet i 2011. Dette er 
Alta, Tromsø, Lenvik, Nordreisa, Dyrøy, Harstad, Narvik, Bodø, Vågan og Rana kommuner. I 2012 vil 
ytterligere 7 kommuner bli samarbeidskommuner. Da vil alle kommuneregionene i region nord ha en 
samarbeidskommune som har ansvar for å iversette meldingsutveksling og inspirere og veilede 
kommunene i egen kommuneregion og andre kommuner som henvender seg.  
 
Tromsø og Lenvik kommuner er også hovedsamarbeidskommuner i det nasjonale prosjektet 
Meldingsløftet i kommunene (HDir 2010-11). Prosjekt FUNNKe er den regionale utføreren av 
Meldingsløftet i kommunene(MIK). MIK inviterer 8 kommuner i region nord, FUNNKe inviterer alle 88 
kommunene. 
 
Kommunene Tromsø, Lenvik, Dyrøy, Harstad, Alta og Rana utveksler nå meldinger mellom PLO og 
fastleger. Tromsø, Alta og Dyrøy utveksler snart basismeldinger mellom PLO og helseforetak, og 
Tromsø piloterer PLO-meldinger mellom PLO og helseforetak. Helseforetakene blir nå kontaktet av 
prosjektet for informasjon og fremme klargjøring for meldingsutveksling. 
 
Alle regionråd i region nord er informert om prosjekt FUNNKe. Prosjektet blir godt mottatt. Kommunene 
bekrefter at de har behov for kompetanse og ressurser. Kompetanse får de gjennom FUNNKe sin 
hjemmeside hvor alt av informasjon og aktiviteter legges ut (www.telemed.no/FUNNKe) 
Dessuten har kommunene gjennom prosjektet fri tilgang på support fra HN-IKT og støtte og veiledning 
fra prosjektledere i samarbeidskommunene. Prosjektet arrangerer nettverksmøter for kommunene rundt 
en samarbeidskommune hvor aktuelle problemstillinger drøftes. 
 
 
Vurderinger  
Budsjettet skal ivareta kompetansebehovet til kommunene og HFene, og stimulere kommunene og 
HFene til å iverksette arbeidet 2011-13. 
 
Kompetansen tilflyter kommuner og HFene gjennom prosjektledelse ved NST, prosjektledere i 
samarbeidskommuner, prosjektmedarbeider i UNN HF og Helse-Nord IKT. Samarbeidskommunene 
(SAK) tilbys tilskudd for å iverksette meldingsutveksling og for å veilede og inspirere omliggende 
kommuner (NOK 200 000 + 50 000) 
De andre kommunene tilbys hver NOK 50 000 for å starte arbeidet og HN HF tilbys NOK 4 mill.  
 
Kommunene etterspør muligheter for å søke tilskudd. Vi erfarer at de små kommunene inngår samarbeid 
for å kunne mestre utfordringene, Vi ser at et stimuleringstilskudd til bruk ved interkommunale løsninger 
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ville være et godt insitament til å få kommunene til å prioritere oppstart av arbeidet nå. I følge 
tilbakemeldinger fra kommunene vil litt ressurser (NOK 50 000) kombinert med fri tilgang til support være 
tilstrekkelig til at kommunene vedtar å starte arbeidet.   
 
Vi mener derfor det er hensiktsmessig å avsette litt ressurser til hver kommune. Dette vil fremme 
samarbeid og medvirke at kommunen får startet arbeidet nå slik at de kan benytte den frie tilgangen på 
kompetanse i 2011-2013.  
 
Vi ønsker også å stimulere de lokale prosjektlederne til aktivt arbeid mot andre kommuner og aktivt 
arbeid for å forbedre bruken av verktøyet, Vi ønsker å avsette et beløp til hver samarbeidskommune året 
etter de fikk tilskudd som samarbeidskommune (NOK 50 000 pr kommune). 
 
Oppstart- og kompetansetilskudd til kommunene fordrer en flytting av ressurser i forhold til opprinnelig 
søknad. I tillegg må reduksjon på NOK 0,8 mill i forhold til søknad fordeles. Tallene framgår av 
budsjettet.  
 
 
Budsjett 2011-13 
BUDSJETT   2011 2012 2013   behov søknad 

Tilskudd kommuner               

Finnmark -19 kommuner 4 SAK 200 750 600 1550     

Troms- Ofoten 30 
kommuner 6 SAK 1400 1200 400 3000     

Nordland - 39 kommuner 7 SAK 600 1400 1000 3000     

  sum 2200 3350 2000   7550 6600 

                

komp org NST 2000 2000 2000       

  møte/reise 500 500 500       

  HK IKT 750 750 750       

  17 SAK a NOK 50 000   500 350       

  sum 3250 3750 3600   10600 11700 

              
 Helse Nord   2000   2000   4000 5000 

                

SUM   7450 7100 7600   22150 23300 

  reserve         350   

Tildelt 
kutt 0,8 mill i forhold til 
søknad         22500   

 
SAK=samarbeidskommuner 

 
Referanser/vedlegg  

1. Søknad HOD: Prosjekt FUNNKe: meldingsløftet i alle kommunene i Nord-Norge og i HN RHF. 
22. oktober 2010 

2. Tildelingsbrev fra HOD 13. januar 2011  
3. Budsjett 2011-13  

 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppa vedtar forslag til budsjett 2011-13 slik det framkommer i saksframlegget.  
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 132-2011 Virksomhetsrapport nr. 10-2011 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 133-2011 Innspill til Statsbudsjett 2013 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 134-2011 Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset  
    Bodø – utvidet ramme 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Nordlandssykehuset HF har i styresak 88/11 Utbyggingsprosjekt ved 
Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger behandlet 
rammeforutsetningene for prosjektet og rettet forespørsel til Helse Nord RHF om utvidet 
kostnadsramme. 
 
I denne saken gjøres det rede for de beslutningene som tidligere er fattet i Nordlandssykehuset 
HF og i Helse Nord RHF. Det er blant annet vist til at helseforetaket til dette 
utbyggingsprosjektet gjennom sakene fra 2007 har fått tildelt en prosjektramme på 2 389,3 
mill 2007-kroner inkludert utstyr. Denne rammen hadde den gangen innebygd en usikkerhet 
med 50 % sannsynlighet (P50) for at kostnadsrammen ikke skulle overskrides. 
 
Normalt i store investeringsprosjekter er det satt en prosjektramme i tråd med 
Helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging. Den tilsier en kostnadsramme for 
investeringsprosjekter med en innebygd usikkerhet på 85 % (P85) for at kostnadsrammen ikke 
skal overskrides. Basert på prisnivå 2011 tilsier dette at kostnadsrammen skulle vært på  
2 781,3 mill kroner ved P50 og 2 926,8 mill kroner ved P85. Dette utgjør en differanse på 
145,4 mill kroner. 
 
Nordlandssykehuset HF har foretatt en ny usikkerhetsvurdering som viser større usikkerhet 
særlig knyttet til prosjektering.  
 
Forøvrig vises det til grundig redegjørelse i saksfremlegget i sak 88/11 til styret i 
Nordlandssykehuset HF – se vedlegg. 
 
Adm. direktørs vurdering og tilrådning 
Dersom beslutningene om igangsetting av prosjektet ved behandling av saken i 2007 hadde 
lagt til grunn P85 i stedet for P50, ville Nordlandssykehuset HF kunne gjennomført prosjektet 
innenfor de samme rammebetingelsene som ellers gjelder for tilsvarende prosjekter. 
 
Måten helseforetaket bygger nytt og bygger om sykehuset på, samtidig som det er full drift, 
medfører store forstyrrelser i driften og større usikkerhet enn det som lå til grunn i 2007. 
 
Det er derfor etter adm. direktørs vurdering urimelig at kostnadsrammene for sykehuset i 
Bodø skal vurderes annerledes enn tilsvarende investeringsprosjekter. Særlig i et så 
komplisert prosjekt som dette.  
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I saksfremlegget og vedtaket i sak 88/11 fra Nordlandssykehuset HF ber helseforetaket om å 
få utvidet ramme for prosjektet med 145 mill kroner. Denne anmodningen anbefaler adm. 
direktør at styret i Helse Nord RHF slutter seg til.  
 
Helse Nord RHF vil i så fall ta denne endringen i investeringsrammen inn i rulleringen av 
investeringsplanen som skal behandles i styret i juni 2012. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Nordlandssykehuset HF får utvidet rammen for 
utbyggingsprosjektet i Bodø med 145 mill kroner. 

 
2. Endringen i investeringsrammen innarbeides i revideringen av investeringsplanen ved 

styrets behandling i juni 2012. 
  
 
Bodø, den 11. november 2011 
  
  
  
Lars Vorland 
Adm. direktør 
  
  
Utrykte vedlegg: Nordlandssykehuset HF styresak 88/11: Utbyggingsprosjekt ved  
   Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og  
   rammeforutsetninger med endelig vedtak 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Anca Heyd, 75 51 29 81  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord  

– revidert funksjonsfordeling 
 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken foreslås en revidering av funksjonsfordelingen for elektiv ortopedi i Helse 
Nord som er i tråd med dagens organisasjonsstruktur.  
 
Funksjonsfordeling for elektiv ortopedi i Helse Nord ble vedtatt i 2004. Etter at vedtaket ble 
fattet har helseforetakene gjennomgått en rekke organisatoriske endringer, blant annet ble 
Hålogalandssykehuset HF oppløst, og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) har fått klinikkstruktur.  
 
Forslag til endringer i funksjonsfordelingen er utarbeidet av Regionalt fagråd i ortopedi og 
innebærer ingen strukturelle endringer eller endringer i vaktberedskap på sykehusene i 
regionen.   
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
En tilpasning av tidligere vedtak som tar hensyn til de foretatte endringene og utviklingen på 
området er nødvendig for å kunne ivareta våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Når funksjonsfordelingen er i tråd med dagens struktur vil dette sikre rett kompetanse på rett 
plass til enhver tid og dermed sørge for en god kvalitet på tjenesten. Klare retningslinjer som 
er oppdatert i tråd med utviklingen de siste årene, sørger for trygghet og respekt både for 
pasientene og helsepersonellet i regionen ved at det er etablert en felles forståelse for 
hverandres oppgaver og grenser.  
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 55-2004 Organisering av elektiv ortopedi i Helse 
Nord i styremøte, den 31.august 2004. Styret fattet følgende vedtak i punkt 1 og 2:  
 
1. Det framlagte forslag om å samle de ortopediske fagressursene og tilbudene ved ett senter 

i hvert helseforetak vedtas.  
 
2. Sentralisering av den ortopediske lavvolum virksomheten vedtas i tråd med 

prosjektgruppens anbefalinger om funksjonsfordeling/sentralisering slik: 
 
 UNN skal ha ansvar for all instrumentell ryggbehandling, håndkirurgi, avansert 

revmakirurgi (ev. Bodø i tillegg), tumor, nevroortopedi, bløtdelssarkomer, 
barneortopedi, og all større traumatologi. 

 UNN og Nordlandssykehuset Bodø skal ha ansvar for all revisjonskirurgi og 
usementert protesekirurgi. 
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 Ikke-instrumentell ryggbehandling skal kun foregå ved UNN, Nordlandssykehuset 
Bodø, Helgelandssykehuset Rana. 

   
3. … 
 
Dette vedtaket oppleves i helseforetakene som en hindring, da det ikke tilsvarer dagens 
struktur og ble fattet under andre forutsetninger (blant annet ble Hålogalandssykehuset HF 
oppløst, og UNN og NLSH har fått klinikkstruktur).  
 
I desember 2010 ble ortopedien behandlet i direktørmøte. I oppsummeringen peker man blant 
annet på følgende problemstilling:  
RHF skal gjennomgå den vedtatte funksjonsfordelingen innen ortopedi, fordi den ikke egner 
seg i dagens situasjon (bl.a. fordi UNN og NLSH nå er klinikkorganisert) 
 
Regionalt fagrådet for ortopedi har utarbeidet forslag til funksjonsfordeling for ortopedi.  
 
Følgende endringer i tidligere vedtak foreslås: 
 
Forslag til endring styrets vedtak, punkt 1:  
• Prinsippet skal være at det faglige ansvaret legges slik at det sikrer større bærekraftige 

miljøer. Hvordan dette organiseres, er opp til foretaket å bestemme, men vedtatt ny 
funksjonsfordeling skal følges. Den som har den faglige ledelsen kan delegere dedikerte 
oppgaver til enkelte personer/avdelinger. 

• Det synes ikke å være behov for døgnkontinuerlig ortopedisk vaktberedskap ved alle 
sykehus hvor det utføres f. eks. elektiv ortopedi. Det er ikke hensiktsmessig å ha slik 
vaktberedskap i Kirkenes, Narvik, Vesterålen, Lofoten, Sandnessjøen og Mosjøen. For å 
sikre god ivaretakelse av pasienter ved akutte situasjoner foreslår fagrådet at det 
utarbeides lokale/regionale retningslinjer for håndtering av akutte situasjoner ved sykehus 
uten ortopedisk døgnberedskap.  

• På lokalsykehus med ortopedisk vaktberedskap skal det være minst 4 
stillingshjemler/ansatte ortopeder. Disse skal også utdanne spesialister. Det anbefales 
minst 2 LIS ved hvert slikt sykehus i tråd med anbefalinger fra spesialistkomiteen i 
ortopedisk kirurgi. 

 
Forslag til endring i styrets vedtak, punk 2: 
Det er behov for presiseringer i styrevedtak 2, funksjonsfordeling, i henhold til ny utvikling i 
faget, ny organisering og av hensyn til kvalitetssikring.  
 
Følgende funksjonsdeling foreslås: 
• Ryggkirurgi  

- All instrumentell ryggkirurgi og all cervical og thoracal kirurgi gjøres i UNN. 
• Håndkirurgi 

- Komplisert håndkirurgi skal opereres i ett senter i UNN og konsentreres til få hender. 
Fagrådet skal utarbeide en liste etter forslag fra UNN og drøfting i fagmiljøet.  
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• Barneortopedi 
- Barneortopedi skal inntil videre gjøres i UNN (ett senter) og NLSH (ett senter) da det 

ikke er kapasitet i UNN for å ta unna ventelistene. På sikt er det behov for en ny 
organisering av barneortopedien. UNN og NLSH skal samarbeide om dette og komme 
med forslag for videre organisering innen utgangen av 2011. Ansvaret for arbeidet 
legges til UNN. Alle ortopediske miljøer kan og skal gjøre enkle prosedyrer som f. 
eks. konservativ behandling av klumpføtter. Presiseringer vil komme etter hvert som 
overnevnte samarbeid mellom NLSH/Bodø og UNN/Tromsø kommer i gang. 

• Revmakirurgi 
- Alle sykehus kan gjennomføre revmakirurgi dersom de har mulighet for tverrfaglig 

behandling med revmatolog der det er nødvendig. Unntak er proteser i ankel, albu og 
håndledd, disse skal kun opereres ved ett senter i UNN. Behandling av 
barnerevmatologi er sentralisert på nasjonalt plan til Rikshospitalet. 

• Arthroskopi  
- Artroskopi av albue skal kun gjøres ved ett senter i UNN og NLSH.  

• Bløtdelssarkomer 
- Nord-Norge skal ha kompetanse på utredning og behandling av bein- og 

bløtdelssarkomer i UNN (ett senter) i samarbeid med et nasjonalt senter. Pasientene 
skal henvises til UNN/Tromsø slik at kompetansen sikres i regionen, men dette skal 
ikke gå utover tiden for endelig behandling. Når det gjelder behandling av 
bensarkomer skal disse sentraliseres til Radiumhospitalet eller Haukeland sykehus på 
grunn av lite volum nasjonalt. Man skal enes i Helse- Nord om hvilket senter på 
nasjonalt nivå som brukes. UNN får ansvaret for å lage samarbeidsavtale med dette 
senteret og informere fagmiljøene i alle foretak i RHFet.  

• Revisjoner:  
- All revisjonskirurgi skal gjøres i ett senter i UNN og ett senter i Nordlandssykehuset. 

Unntak for tidlige revisjoner av proteseinfeksjoner og luksasjoner samt ukomplisert 
utskifting fra Uniprotese til totalproteser i kne. Disse kan gjøres utenom senteret i 
UNN og Nordlandssykehuset. Komplekse kneligamentskader og sekveler av disse skal 
behandles ved UNN/Tromsø. Avansert bruskkirurgi sentraliseres til Tromsø. 
Revisjoner av korsbånd skal legges til UNN/Tromsø og NLSH/Bodø.  

• Hovedprinsipp må være at vikarer ikke brukes til høy spesialiserte tjenester på 
lokalsykehusene. Unntak er hvor vikarene er leid inn med formålet å utføre en spesiell 
type behandling i samråd med den faglig ansvarlige ledelsen i foretaket. 

• UNN kan delegere ansvaret for operasjonstyper som i utgangspunktet er funksjonsfordelt 
til andre sykehus i Helse Nord. 

 
Medbestemmelse 
Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 14. november 2011. 
Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes eller legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling vil bli behandlet av det Regionale 
Brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 21. november 2011. Protokoll fra dette møtet 
ettersendes eller legges frem ved møtestart. 
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Vurdering 
Adm. direktør mener at det er nødvendig med et nytt vedtak som er tilpasset dagens struktur, 
slik at det kan jobbes med å bygge opp ortopedien og stoppe lekkasje ut av regionene samt 
redusere ventelister. Forslag til vedtak gjør det enklere å utnytte resursene i helseforetakene 
på en tilfredsstillende måte. 
 
Det overordnede prinsippet skal være at det faglige ansvaret legges slik at det sikrer større 
bærekraftige miljøer. Hvordan dette organiseres, er opp til det enkelte helseforetak å 
bestemme, men vedtatt ny funksjonsfordeling skal følges. Den som har den faglige ledelsen, 
kan delegere dedikerte oppgaver til enkelte personer/enheter. 
 
Det synes ikke å være behov for døgnkontinuerlig ortopedisk vaktberedskap ved alle sykehus 
hvor det utføres elektiv ortopedi. Det er ikke hensiktsmessig å ha ortopedisk vaktberedskap i 
Kirkenes, Narvik, Vesterålen, Lofoten, Sandnessjøen og Mosjøen. For å sikre god 
ivaretakelse av pasienter ved akutte situasjoner foreslår fagrådet at det utarbeides 
lokale/regionale retningslinjer for håndtering av akutte situasjoner ved sykehus uten 
ortopedisk døgnberedskap.  
 
På lokalsykehus med ortopedisk vaktberedskap skal det være minst fire stillingshjemler 
overlege ortopedi. Disse skal også utdanne spesialister. Det anbefales minst to hjemler til LIS 
ortopedi ved hvert slikt sykehus i tråd med anbefalinger fra spesialistkomiteen i ortopedisk 
kirurgi. 
 
Hovedprinsippet må være at korttidsvikarer ikke brukes til høy spesialiserte tjenester på 
lokalsykehusene. Unntak er hvor vikarene er leid inn med formålet å utføre en spesiell type 
behandling i samråd med den faglig ansvarlige ledelsen i foretaket. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør mener det er riktig å revidere funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i tråd 
med gjeldende organisasjonsstruktur i Helse Nord. 
 
Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner revidert funksjonsfordeling for ortopedisk 
kirurgi i Helse Nord som beskrevet. 
 
Adm. direktør mener at det er nødvendig å utarbeide regionale retningslinjer for håndtering av 
akutte situasjoner ved sykehus uten ortopedisk døgnberedskap. 
 
 

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

1. Styret godkjenner revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i Helse Nord som 
fremlagt. 

 
2. Helseforetakene bes om å implementere revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi 

i Helse Nord. 
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3. Regionalt fagråd i ortopedi gis i oppdrag å utarbeide regionale retningslinjer for 
håndtering av akutte situasjoner ved sykehus uten ortopedisk døgnberedskap.  

 
 
Bodø, den 11. november 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter – oppfølging av  
    styresak 58-2011 
 
 
Formål/sammendrag 
I styremøte i Helse Nord RHF, den 25. mai 2011 under behandling av styresak 58-2011 
Økonomirapport nr. 4-2011, ba styret i Helse Nord RHF om en oppfølgingssak høsten 2011 
om ventetider for kreftpasienter.  
 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som 
ivaretar de overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet. I 
denne sammenheng er det viktig å sikre kreftpasientene kort ventetid. Kreft utgjør en stor 
pasientgruppe og er en stadig økende sykdom. Krav fra vår eier, Helse- og 
omsorgsdepartementet, stiller forventninger om vurdering av henvisningene med berettiget 
mistanke om kreftsykdom innen fem virkedager, oppstart av utredning innen ti dager og 
behandlingsstart innen 20 virkedager1

 
.  

I dag måles Helse Nord med en prosessindikator som måler median2

 

 ventetid for tykktarm, 
bryst og lungekreft. Det er grunn til å tro at flere vil komme. Median ventetid for disse tre 
kreftformene varierer fra 24 til 30 dager. Det gjøres arbeid i helseforetakene for å sikre gode 
pasientforløp for kreftpasienter. Helse Nords tidligere organisering av kreftbehandlingen gir 
oss fortrinn. Videre har vi et oversiktlig og godt fagmiljø som samarbeider i regionale 
nettverk og er aktive deltakere i nasjonale tumorgrupper. 

Adm. direktør vil i 2012 fremlegge en regional kreftplan som også inkluderer fokus på 
pasientforløpsarbeid for å sikre kort ventetid for denne pasientgruppen.     
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Med utgangspunkt i foretakgruppens overordnede verdier (kvalitet, trygghet og respekt) er det 
en selvfølge at denne pasientgruppen fortsatt skal sikres en rask utredning og behandling av 
høy kvalitet. 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Dager oppgitt fra NPR er løpedager, mens vi måles på virkedager fra Helse- og omsorgsdepartementet (20- 
dagers grensen). 
2 median: I statistikken er medianen den verdien av en variabel (f.eks. lønn, alder, høyde) som ligger midt i det 
statistiske materialet, det vil si at like mange individer i materialet har verdier over medianen som under den. 
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Bakgrunn/fakta 
Kreft er en stadig økende sykdom i Norge. I 2009 var det registrert nesten 28 000 krefttilfeller 
i Norge, og det var omkring 200 000 personer i live etter å ha fått en eller flere kreftdiagnoser 
(www.kreftregisteret.no). Sistnevnte er en økning på mer enn 60 000 på ti år. Dette skyldes en 
bedre overlevelse for brystkreft, prostatakreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft. Denne 
økningen er i stor grad et resultat av økt oppmerksomhet rundt kreft både fra pasient og 
behandlers side og screening i befolkningen. I tillegg kan det være sammenheng med økt 
kvalitet i behandling. Nest etter hjerte-/karsykdom er det den vanligste dødsårsak i Norge. 
Tilstanden forventes å øke med 1,7 % årlig frem til 2020. Dette skyldes dels en økende andel 
eldre i befolkningen og dels ulike risikofaktorer.    
 
I 2010 la Helsetilsynet frem en rapport om risikofaktorer i helseforetakenes kontakt med 
kreftpasienter under utredning og behandling. Rapporten konkluderer med at den viktigste 
risikofaktoren i kreftbehandling antas å være forsinkelse i diagnostisering på ulike nivåer. 
Gode pasientforløp er viktig for å unngå unødig venting.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokumentet for 2011 signalisert en videre 
utvikling av kreftområdet med utgangspunkt i risikoområdene som er skissert i rapporten. Nye 
krav til de regionale helseforetak medfører at det nå skal gå maksimalt 20 virkedager fra 
sykehuset mottar henvisning ved begrunnet mistanke om kreft til nødvendig utredning er 
fullført og første behandling starter. Henvisningen skal være vurdert av spesialist innen fem 
virkedager fra spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen. Dette er et krav stilt til 
helseforetakene og ikke en pasientrettighet
 

.  

Oppfølgingen av det nye kravet i form av en prosessindikator er iverksatt for tre av de fire 
vanligste kreftformene i Norge. Tallene hentes ut fra Norsk Pasientregister (NPR). Dette 
gjelder tykktarmskreft, brystkreft og lungekreft. Indikatoren ble godkjent i mars 2011 og 
måler tid fra henvisning til første behandling, og tiden angis som antall dager fra mottaksdato 
for henvisning med en av de tre kreftformer til dato for første behandlingsmodalitet ved 
sykehuset. Behandlingsmodalitet kan være kirurgi, strålebehandling, cellegift eller 
hormonbehandling. Tiden måles som median (det vil si den midterste verdien i en tallrekke). 
 
Selv om prognosen ved de fleste kreftformer er avhengig av utbredelse på diagnosetidspunkt, 
har ventetid før oppstart av kreftbehandling, innenfor rimelige ventetider (få måneder), ingen 
innvirkning på prognose. Ventetiden kan ofte oppleves psykisk meget belastende for både 
pasient og pårørende. Dette da kreft kan føles truende og medføre en krise som rammer både 
pasient og familie.  
 
Status i Helse Nord 
Så langt har Helse Nord RHF kun mottatt data for 2010 knyttet til denne indikatoren. 
Resultatene her er vist i tabellen nedenfor. 
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Tabell 1. Tabellene viser ventetid for tre kreftformer i Helse Nord i 2010. 
 
Lungekreft 
Behandlingen av lungekreft i Norge er standardisert gjennom arbeidet til Norsk lungekreft 
gruppe (NLG), og personer i Helse Nord har vært meget sentrale i dette arbeidet. 
Handlingsplan for kreftformen ligger på Helsedirektoratets hjemmesider.  
 
Lungekreft viser en varierende median ventetid som varierer mellom helseforetakene fra 19 til 
36 dager. Det er de to store helseforetakene som har det største antall pasienter og som står for 
hoveddelen av behandlingen. Det er verdt å legge merke til at Nordlandssykehuset HF, som 
har blant de beste resultater i Norge ved behandling av denne kreftformen, har den lengste 
ventetiden. Dette underbygger at ventetiden (innenfor kortere tidsrom) ikke påvirker 
prognosen. Den kirurgiske behandlingen for lungekreft gjennomføres kun ved sykehuset i 
Bodø og Tromsø. Cellegiftbehandlingen styres også fra disse to sykehusene. Den korte 
ventetiden for pasienter fra Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF kan indikere at 
disse pasientene raskt henvises videre til behandling ved de to øvrige helseforetak.   
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Brystkreft 
Behandlingen av brystkreft er i Norge standardisert gjennom arbeidet til Norsk brystkreft 
gruppe (NBCG). Helse Nord er representert i dette arbeidet. 
 
Styret i Helse Nord RHF har tidligere vedtatt en funksjonsfordeling av utredning og 
behandling av brystkreft. Behandlingen er lokalisert til brystdiagnostiske sentre (BDS) ved 
Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Tabell 1 fremstiller 
derfor kun data for disse to helseforetak. Diagnostikk av brystkreft er oftest enklere enn 
tilsvarende for tykktarm og lungekreft. Dette fremkommer ved at det er her Helse Nord har 
den korteste ventetid (24 dager). Spesielt er ventetiden i Bodø kort (15 dager) sett i forhold til 
kravet på 20 dager. 
 
Tykktarmskreft 
Retningslinjer for behandlingen av denne kreftformen finnes i handlingsprogrammet for tykk- 
og endetarmskreft på Helsedirektoratets hjemmesider. Norsk gastrointestinalcancer gruppe 
(NGICG) har vært sentrale i dette arbeidet, og Helse Nord har her vært en aktiv deltaker.  
 
Behandling for tykktarmskreft i Helse Nord er sentralisert til bestemte sykehus i hvert 
helseforetak fra 2011. Median ventetid før behandling varierer lite mellom foretakene (23-30 
dager). Den vanligste måten å påvise denne tilstanden er gjennom skopi-undersøkelser. Dette 
kan derfor indikere en noenlunde lik prioritering og kapasitet i helseforetakene. 
 
Brukermedvirkning 
Ventetider for kreftpasienter vil bli behandlet av det Regionale Brukerutvalget i Helse Nord 
RHF, den 21. november 2011. Protokoll fra dette møtet ettersendes eller legges frem ved 
møtestart. 
 
Vurdering 
Prosessdataene ovenfor fra Norsk Pasientregister (NPR) viser at Helse Nord har ventetider for 
de tre utvalgte kreftformer på linje med øvrige regionale helseforetak (RHF). Det er dog et 
forbedringspotensial, og helseforetakene har allerede gjort grep som det er grunn til å tro vil 
bedre tallene for 2011. Oppfølgingsmøter med alle helseforetakene har vist at de har en aktiv 
holdning i forhold til å sikre korte ventetider for utredning og behandling av kreftpasienter. 
Dette er også forankret i ledelsen i helseforetakene. Som eksempler kan fremheves: 
• Arbeidet ved UNN hvor lungekreft har vært en av satsingsområdene i lean-prosjektet. 

Her er et godt pasientforløp opprettet. Det er all grunn til å tro at dette vil medføre 
ytterligere bedring i UNN’s tall for 2011. De øvrige helseforetak er informert om dette 
prosjektet. 

• Nordlandssykehuset HF har spesielt arbeidet med pasientforløp knyttet til tykk- og 
endetarmskreft. Målet er en rask overføring av disse pasientene til sykehuset i Bodø. 

• Nordlandssykehuset HF har også gjennomgått sine resultater knyttet til lungekreft-kirurgi 
og publiserte nylig sine gode resultater i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

• Det mangeårige regionale samarbeidet gjennom ulike nettverk mellom fagfolkene i 
regionen har uten tvil vært en grunnstein for god kreftbehandling i Helse Nord. Det er 
derfor viktig at dette ivaretas, når legemiddelindustrien (LMI) nå trekker ut sin 
økonomiske støtte knyttet til kurs og kongresser. 

• Helse Nord RHF’s funksjonsfordeling knyttet til kreftbehandling gir oss et godt 
utgangspunkt. Dette vil bli styrket gjennom en ny kreftplan som planlegges initiert etter 
årsskiftet 2011/12.  
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Konklusjon 
Helse Nord har i alle helseforetak en ledelsesforankret oppmerksomhet knyttet til ventetider 
for kreftpasienter. Vår tidlige organisering av kreftbehandling i Helse Nord gir oss en fordel.  
 
Videre har vi et oversiktlig og godt fagmiljø. Det samarbeides godt i nettverk, og 
helseforetakene har gjort spesifikke tiltak for ytterligere å forbedre pasientforløpene for de 
viktigste kreftformene.  
 
Vi har gode forskningsmiljø innen kreftbehandling og en aktiv deltakelse i nasjonale 
kreftgrupper som sikrer god kompetanse. 
 
Adm. direktør vil tidlig i 2012 initiere arbeidet med en ny regional kreftplan hvor et fokus på 
pasientforløp og fokus på ventetid vil være en del av planen.  
 
 

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

Styret tar informasjonen om ventetider for kreftbehandling til orientering og imøteser en 
regional kreftplan for Helse Nord i løpet av 2012. 
 
 
Bodø, den 11. november 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Kristian I. Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 137-2011 Oppnevning av styrer i helseforetakene i  

Helse Nord 2012-2014, prosess 
 
 
Bakgrunn/oppsummering 
De nåværende styrene i helseforetakene i Helse Nord ble oppnevnt for en to-års periode i 
foretaksmøter med helseforetakene våren 2010.  
 
Kommuner, fylkeskommuner og Sametinget skal komme med forslag til kandidater til styrene 
blant nåværende eller tidligere politisk aktive. Vedlagt følger brev fra Helse- og 
omsorgsdepartementet i sakens anledning.  
 
Her foreslås en prosess hvor forslagsstillerne inviteres til å sende inn forslag innen 1. februar 
2012. Det skulle gi styret i Helse Nord RHF nødvendig tid for å forberede oppnevning av nye 
styrer til styremøtet i Helse Nord RHF, den 29. mars 2012. 
 
Styrenes rolle og sammensetning 
Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder som tilsettes av styret. Det er styret i 
Helse Nord RHF som oppnevner de eiervalgte representanter til styrene i helseforetakene. 
Helseforetaksloven og forarbeider til denne setter rammer for styrenes ansvarsområde og 
arbeidsoppgaver.  
 
Styrets ansvar er overordnet og omfatter både strategiske, driftsmessige og økonomiske 
forhold. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske 
rammene som er stilt til disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig effektivt. Styrets 
primære oppgave er å ivareta eiers interesse, gjennom samarbeid med eier så vel som daglig 
ledelse i virksomheten. 
 
Styrene må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de 
oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Styrene i helseforetakene 
består av både ansattevalgte (inntil en tredel) og eieroppnevnte styremedlemmer. Når det 
gjelder ansattevalgte styremedlemmer, vises det til forskrift om de ansattes rett til 
representasjon, gitt med hjemmel i helseforetaksloven § 22 andre ledd og § 23 tredje ledd, 
som gir nærmere bestemmelser om valg av representanter for de ansatte.  
 
Fra 2006 ble det stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle 
oppnevnes blant de foreslåtte folkevalgte. Folkevalgte kandidater til styrene for 
helseforetakene omfatter både personer med nåværende og tidligere politiske verv. 
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Sammensetning av styrene - kompetansebehov  
Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av 
fellesskapet. Det er viktig at de eieroppnevnte styremedlemmene i helseforetakene har en 
kompetanse som reflekterer de oppgaver styret har og de utfordringer helseforetakene står 
ovenfor. Styrene må ha et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses.  
I Helse Nord har det vært tradisjon for å sikre at det er en eieroppnevnt person med 
kommune-/fastlegebakgrunn i hvert helseforetaksstyre. 
 
De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner, 
geografiske områder eller andre interessegrupper.  
 
Prosess  
Det skal oppnevnes nye styrer for perioden 2012-2014. Planen er at styret i Helse Nord RHF 
endelig kan behandle sak om oppnevning av styrer i helseforetakene i styremøte, den 29. mars 
2012, før oppnevning skjer i foretaksmøtet i det enkelte helseforetak umiddelbart etterpå.  
 
Kommunene, fylkeskommunene og Sametinget inviteres til å komme med forslag på tre til 
fire kandidater for hvert helseforetak innen 1. februar 2012.  
 
Styrets ”valgkomite” vil raskt etter dette tidspunkt få seg forelagt en oversikt over 
kandidatene. Styret i Helse Nord RHF vil så kunne ha en behandling av saken på det planlagte 
styremøte, den 29. februar 2012, før oppnevning kan skje, den 29 mars 2012.  
 
 

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

Styret viser til saksforelegget og godkjenner den foreslåtte prosessen for oppnevning av styrer 
i helseforetakene i Helse Nord. 
 
 
Bodø, den 11. november 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til RHF-ene av 17. oktober 2011 

vedrørende oppnevning av nye styremedlemmer i helseforetakene 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om  

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis 
 
 
Bakgrunn 
I samsvar med styrevedtatte planer for internrevisjon 2010-2011 og 2011-2012 har 
internrevisjonen i Helse Nord RHF i perioden februar til oktober 2011 gjennomført et 
revisjonsprosjekt om medisinsk kodepraksis. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med 
internrevisjonsenhetene i de tre andre helseregionene, som en nasjonal internrevisjon av 
medisinsk kodepraksis i helseforetak med somatisk virksomhet. 
 
Mandatet for revisjonen er utarbeidet av internrevisjonene i samråd med Helsedirektoratet, 
som også var initiativtaker til prosjektet. KPMG AS har vært engasjert for å bistå med den 
praktiske gjennomføringen. 
 
I denne saken legges den nasjonale hovedrapporten fra prosjektet (internrevisjonsrapport 
04/2011) frem for styret i Helse Nord RHF, sammen med rapportene til Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN) og Helgelandssykehuset HF (HSYK).  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har som oppgave å overvåke foretaksgruppens 
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Dette innebærer bl.a. å se etter at 
internkontrollen bidrar til å sikre etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav, 
inklusive etiske retningslinjer. Helseforetakenes ivaretaking av Helse Nords verdier kvalitet, 
trygghet og respekt vil dermed stå sentralt i alle internrevisjonens prosjekter, inklusive dette 
hvor følgende tema knyttet til medisinsk kodepraksis er kartlagt og vurdert: Helseforetakenes 
styrings- og kontrollmiljø, målsettinger og risikovurderinger, tiltak for å ha styring og 
kontroll, og oppfølging. 
 
Formålet med revisjonsprosjektet 
Formålet har vært å kartlegge og vurdere medisinsk kodepraksis i helseforetakene, for å 
avklare om det er etablert god intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for korrekt 
koding. 
 
Det har ikke vært en del av prosjektets mandat å konkludere på faktisk etterlevelse av rutiner 
og regelverk for medisinsk koding. Det ville nødvendiggjort omfattende testing av 
journalmateriale, noe som ikke er gjennomført. Slike kontroller er imidlertid utført av andre, 
jf. bl.a. Dokumentkontroll av innleggelser i 2009 (Helsedirektoratet, september 2011). 
 
Gjennomføring av revisjonsprosjektet 
Internrevisjonen er gjennomført i to faser. Fase 1 var en elektronisk spørreundersøkelse til 
ansatte som har oppgaver knyttet til medisinsk koding i somatisk virksomhet. Undersøkelsen 
ble utført ved alle landets 21 helseforetak med slik virksomhet.  
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Fase 2 besto i nærmere undersøkelser ved ni utvalgte helseforetak, i form av dybdeintervjuer 
og gjennomgang av relevant dokumentasjon. Blant disse ni var UNN og HSYK.  
 
De ni helseforetakene som inngikk i internrevisjonens fase 2 har mottatt egne rapporter, hvor 
resultater og konklusjoner bygger på begge fasene i prosjektet. I Helse Nord er dette: 
• Internrevisjonsrapport nr. 02/2011: Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• Internrevisjonsrapport nr. 03/2011: Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis, 

Helgelandssykehuset HF 
 
Rapportene er tilgjengelige på Internrevisjonens internettside. 
 
Hovedrapporten for det nasjonale prosjektet er distribuert til alle fire sykehusforetak i 
helseregionen. Også denne rapporten bygger på datagrunnlaget fra begge fasene i prosjektet.  
 
Vurderinger/konklusjon 
På bakgrunn av den gjennomførte kartlegging og vurdering av intern kontroll knyttet til 
medisinsk kodepraksis i helseforetakene, har internrevisjonen kommet til følgende 
hovedkonklusjoner på nasjonalt nivå: 
• Det er lav risiko for større omfang av bevisst feilkoding med sikte på økonomisk vinning. 
• Det er gjennomgående ikke etablert tilstrekkelig intern styring og kontroll for å oppnå 

rimelig sikkerhet for korrekt koding. 
 
Disse konklusjonene er også dekkende for vurderingene ved UNN. Ved HSYK har imidlertid 
internrevisjonen konkludert positivt, også når det gjelder etablering av tilstrekkelig intern 
styring og kontroll, men konstaterer at det er potensial for ytterligere forbedring også her.  
 
Anbefalinger 
I rapportene til begge HF-ene i Helse Nord som var omfattet av hele revisjonsprosessen har vi 
gitt fem anbefalinger, hvorav tre er identiske. Dette gjelder følgende: 
• gjennomføring av risikovurderinger (begge HF) 
• forbedret læringssløyfe gjennom regelmessige tilbakemeldinger til de som koder (begge 

HF) 
• evaluering av om iverksatte opplæringstiltak har ønsket effekt (begge HF) 
• frittstående revisjoner/sammenligninger for å forbedre kodekvaliteten (HSYK) 
• opplæring for andre grupper enn leger (HSYK) 
• organisering og rollefordeling i kodearbeidet (UNN) 
• vurdering av ytterligere tiltak basert på rapportens innhold (UNN) 
 
I hovedrapportens kap. 3.4 er det trukket frem fem aktuelle forbedringsområder som er 
”fellesnevnere” på nasjonalt nivå, og som delvis er overlappende med anbefalingene gitt til de 
to helseforetakene i Helse Nord. Dette er forhold vi mener alle helseforetakene bør gjøres 
oppmerksomme på og vurdere i tilknytning til sitt eget utviklingsarbeid.  
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De regionale helseforetakene er ikke revidert i prosjektet, men i hovedrapporten (kap. 3.4) gis 
det anbefalinger om enkelte utfordringer som vi tror med fordel kan løftes opp på regionalt 
nivå: 
• De regionale helseforetakene bør vurdere dagens organisering av kontroll og 

kvalitetssikring av medisinsk kodepraksis ved de enkelte helseforetak i sin region. 
• De regionale helseforetakene bør vurdere å stille krav til helseforetakene om obligatorisk 

opplæring i medisinsk koding for alle nye leger.  
 

I hovedrapporten (kap. 3.5) er det også pekt på mulige tiltak av nasjonal art. Dette gjelder 
utfordringer knyttet til kodekvalitet som det er vanskelig eller uhensiktsmessig å håndtere på 
HF- eller RHF-nivå. Tre utfordringer er trukket frem:  
• Dagens kobling mellom medisinsk koding og utsending av epikrise. 
• Svak egeninteresse i helseforetakene for kodingen for annet enn økonomi. 
• Regelverket for medisinsk koding oppleves av mange som skal sette koder som vanskelig 

å forholde seg til. 
 
 

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

1. Internrevisjonsrapport nr. 04/2011: Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis tas 
til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i Internrevisjonsrapport nr. 
02/2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, i Internrevisjonsrapport nr. 03/2011 til 
Helgelandssykehuset HF og i Hovedrapportens kapittel 3.4 blir fulgt opp, og orientere 
styret om status innen utgangen av mai 2012. 

 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at de utfordringene som er omtalt i Hovedrapportens 

kap. 3.5 blir tatt opp med nasjonale helsemyndigheter. 
 
 
Bodø, den 11. november 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr. 04/2011: Nasjonal internrevisjon av  
   medisinsk kodepraksis, Hovedrapport (Oktober 2011) 
   Internrevisjonsrapport nr. 02/2011: Nasjonal internrevisjon av  
   medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Universitetssykehuset  
   Nord-Norge HF (20.10.2011) 
   Internrevisjonsrapport nr. 03/2011: Nasjonal internrevisjon av  
   medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Helgelandssykehuset HF  
   (20.10.2011) 
 

Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider:  
Internrevisjonen i Helse Nord RHF - revisjonsrapporter  
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.: 2010/916-96/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 139-2011 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 av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
4. Årsoppsummering 2010 for Nasjonal IKT 
5. Anskaffelse av rehabiliteringstjenester – oppfølging av styresak 143-2010 
6. Risikostyring 2012 i foretaksgruppen – overordnede mål 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. november 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 23. november 2011 side 47



 

 

  

 
 

Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.: 2010/916-96/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 139-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.: 2010/916-96/012  Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 139-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 23. november 2011 side 49



 

 

  

 
 

Møtedato: 23. november 2011 
Arkivnr.: 2010/916-99/012   Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 139-2011/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for  

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.  
 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for 
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte, den 18. 
november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering.  
 
Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på tidligere 
styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, hvilken 
styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i gjennomføringen.  
 
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte. 
 
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er 
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig om, dersom en styresak må 
utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm. direktør til 
styret. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Oversikt over oppfølging av styrets vedtak er utarbeidet for å gi styremedlemmer i Helse 
Nord RHF nødvendig informasjon om status i styresaker, fortløpende og strukturert. På denne 
måten sikrer styret i Helse Nord RHF at deres beslutninger følges opp og ekspederes, og 
styrets vedtak gis den kvaliteten som er ønsket og påkrevd. 
 
Styret i Helse Nord RHF må til en hver tid kunne være sikker på at deres vedtak bli fulgt opp 
av administrasjonen på en tilfredsstillende måte. Oversikten over oppfølging av styrets vedtak 
vil bidra til å gi både styremedlemmer, brukere og medarbeidere i hele foretaksgruppen 
trygghet i og respekt for at vedtak gjennomføres i tråd med styrets ønsker. 
 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK Anmerkning planlagt til 

styremøte 
status 

Byggeprosjekter i Helse 
Nord 

o ref. styresak 97-2010 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 
30. april 2010 for Nordlandssykehuset Bodø 
somatikk – byggetrinn 2: Styret ber om å bli 
informert om fremdrift og kostnadsutvikling 
for prosjektene hvert tertial. Dersom det 
oppstår avvik av betydning, skal dette 
rapporteres særskilt. 

 

DES2011 o Saken legges frem som planlagt i 
styremøte 14. desember 2011. 

Internrevisjonsrapport 
12/09: Forvaltning av 
inventar og utstyr i 
foretaksgruppen, 
oppdatert tilbakemelding 
– oppfølging av styresak 
40-2010 og 85-2011 
 

o jf. styresak 85-2011, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør sørge for at 
helseforetakene lukker avvikene, og at dette 
følges opp ovenfor helseforetakene med 
oppdatert tilbakemelding til styret innen 
utgangen av 2011. 

DES2011 o Saken legges frem som planlagt i 
styremøte 14. desember 2011. 

Internrevisjonsrapport nr. 
07/2009: Kvalitetssystem 
– dokumentstyring og 
avviksbehandling – 
oppsummering, 
oppfølging av styresak 
24-2010, 87-2010 og 51-
2011 
 

o ref. styresak 51-2011, vedtakets punkt 2: 
Styret ber om ny statusorientering på de 
anbefalinger fra rapportens punkt 6.2 og 
6.3 som det fortsatt arbeides med å 
gjennomføre, innen utgangen av 2011. 

DES2011 o Saken legges frem som planlagt i 
styremøte 14. desember 2011. 
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Internrevisjon – 
opprettelse av ny stilling, 
oppfølging av styresak 
119-2011 

o ref. styresak 119-2011 Budsjett 2012 Helse 
Nord RHF, vedtakets punkt 2: Styret vedtar 
å opprette én ny stilling i internrevisjonen, 
og styret ber revisjonskomiteen komme 
tilbake til styret med forslag om hvordan de 
nye midlene skal benyttes. 

 

DES2011 o Revisjonskomiteen vil behandle saken i 
møte, den 14. november 2011.  

o Saken legges frem som planlagt i 
styremøte 14. desember 2011.  

 

Bemanning i 
helseforetakene – analyse, 
oppfølging av styresak 
67-2011 

o ref. styresak 67-2011 Tertialrapport nr. 1-
2011, vedtakets punk 3: Styret ber adm. 
direktør analysere bemanningsøkningen i 
helseforetakene og gi tilbakemelding til 
styret på dette. 

 

DES2011 o Orienteringssak 
o Saken legges frem som planlagt i 

styremøte 14. desember 2011. 

Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse 
Nord, oppfølging av 
styresak 31-2011  

o ref. styresak 31-2011, punkt 3 og 4 i 
vedtaket: 

o For å sikre en kvalitet på tjenesten som er i 
tråd med veilederen og opprettholde en 
bærekraftig desentralisert fødselsomsorg 
ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør 
om å utarbeide en regional tiltaksplan for å 
utvikle fødselsomsorgen. Utdanning, 
rekruttering og stabilisering av fagfolk er 
de mest sentrale temaer. 

o Handlingsplanen skal synliggjøre 
økonomiske og personellmessige 
konsekvenser av de tiltak som foreslås 
iverksatt.  Før planen, med forslag til 
framtidig organisering av fødselsomsorgen 
i landsdelen behandles av styret i Helse 
Nord RHF, skal det gjennomføres en 
omfattende høringsrunde.  

FEB2012 (2. møte) o Saken er i arbeid.  
o Fremdrift og evt. utfordringer i fagrådet 

kan gi endringer i fremdriften, men det 
planlegges så lengt etter oppsatt plan. 
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Seniorpolitikk – 
evaluering 

o jf. styresak 138-2008 Seniorpolitikk i Helse 
Nord – ”Vi trenger deg og din kompetanse”, 
vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør 
sørge for at det rapporteres på innført 
seniorpolitikk for 2009 gjennom årlig 
melding. Adm. direktør bes evaluere 
seniorpolitikken innen utgangen av 2011. 

 

FEB2012 
(2. møte) 

o Vi venter på en rapport fra KLP. Den 
vil ventelig være oss i hende innen neste 
møte i arbeidsgruppen, den 30. 
november 2011.  

o Rapporten skal inneholde analyse av 
alders- og yrkessammensetning på 
hvem som går av med pensjon, og om 
virkemidlene har hatt effekt. 

o Det er planlagt å behandle analysen i 
direktørmøte og samarbeidsmøte med 
KTV/KVO i januar/februar 2012.  

o Styresak legges frem for styret i Helse 
Nord RHF i 2. møte i februar 2012. 

 
Smittevernplan 2012 – 
2015 

o jf. styresak 7-2008 Smittevernplan 2008-
2011 i Helse Nord 

 

MAR2012 o Utkast ferdig til 1. januar 2012. 
o Saken bør sendes ut på ordinær 

høringsrunde før styrebehandling. 
 

Internkontroll ved 
behandling av 
helseopplysninger i Helse 
Nord, gjennomføring av 
tiltak og lukking av avvik, 
oppfølging av styresak 
72-2011 

o ref. styresak 72-2011 Internkontroll ved 
behandling av helseopplysninger i Helse 
Nord, fremdriftsplan for gjennomførte og 
planlagte tiltak – oppfølging av styresak 20-
2011, vedtakets punkt 2: Styret ber om ny 
statusorientering, når tiltakene i forhold til 
alle anbefalinger er gjennomført og 
avvikene lukket, senest før sommeren 2012. 

 

senest før 
sommeren 2012 

o Ingen spesielle anmerkninger. 
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Mulighetsstudie for 
alternativ organisering av 
forvaltningstjenester i 
Helse Nord – evaluering, 
oppfølging av styresak 
59-2010 

o jf. styresak 59-2010, vedtakets pkt. 4: Styret 
forutsetter videre at det gjennomføres en 
evaluering av mulighetsstudien innen 
utgangen av 2011. Rapport som 
oppsummerer de gjennomførte tiltak og 
måloppnåelse legges frem for styret i første 
halvår 2012. 

 

første halvår 2012 o Arbeidet er påbegynt. 
o Dato for styrets behandling er foreløpig 

ikke satt. 

Helse Nord IKT – 
evaluering 

o ref. styresak 94-2005 – pkt. 7, 2. setning: 
Våren 2007 fremlegges en evaluering.  

våren 2012 o Saken er utsatt flere ganger, og styret er 
orientert om utsettelsen. Senest i 
styremøte 24. mars 2011.  

o Saken er meldt inn til behandling i 
styringsgruppen for Helse Nord IKT. 

 
Internrevisjonsrapport 
01/2011: Helse Nord 
RHF’s styring og kontroll 
med 
spesialisthelsetjenester 
som ytes utenfor 
helseforetakene, 
oppfølging av styresak 
108-2011 
 

o ref. styresak 108-2011 
Internrevisjonsrapport 01/2011: Helse Nord 
RHF’s styring og kontroll med 
spesialisthelsetjenester som ytes utenfor 
helseforetakene, vedtakets punkt 3: Styret 
ber om å bli orientert om iverksatte tiltak i 
henhold til utarbeidet plan innen utgangen 
av mai 2012. 

innen utgangen av 
MAI2012 

o Ingen spesielle anmerkninger. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Narvik 
nybygg – mulighet for 
tidligere byggestart 

o ref. styresak 121-2011 Nord-Norge Narvik 
nybygg, trinnvis utbygging – tillegg til 
konseptfaserapport, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør om å komme 
tilbake med en ny styresak som utreder 
muligheten for tidligere byggestart ved økt 
lånegrad. 

JUN2012 o Det jobbes med å utrede muligheten for 
tidligere byggestart ved økt lånegrad. 

o Det forventes at styret kan få en 
nærmere tilbakemelding i juni 2012. 
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Internrevisjonsrapport 
07/2010: Internkontroll 
ved behandling av 
helseopplysninger i Helse 
Nord, oppsummering – 
oppfølging av styresak 
20-2011 og senere 
styresak (status i arbeidet) 
 

o ref. styresak 20-2011 Internrevisjonsrapport 
07/2010: Internkontroll ved behandling av 
helseopplysninger i Helse Nord, 
oppsummering, vedtakets punkt 3: Styret 
ber videre om å bli orientert om status for 
vedtatt framdriftsplan senest innen 
utgangen av juni 2012. 

innen JUN2012 o Ingen spesielle anmerkninger. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø – 
parkeringsforhold og 
infrastruktur ved 
pasienthotellet, 
oppfølging av styresak 
103-2011 

o ref. styresak 103-2011 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
– kostnadsramme pasienthotell, oppfølging 
av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011, 
vedtakets punkt 3: Styret ber om en 
orientering om planene rundt 
parkeringsforholdene og infrastrukturen ved 
pasienthotellet. 

 

1. halvår 2012 o Styresak er planlagt lagt frem 1. halvår 
2012.  

Fullmaktsstrukturen i HF-
ene, oppfølging av 
styresak 67-2008 og 
styresak 76-2009 

o jf. styresak 76-2009 Oppfølging av 
internrevisjonsrapport nr. 13/2008: 
Fullmaktsstrukturen i HF-ene, jf. styresak 
67-2008, vedtakets punkt 2: 
Revisjonskomiteen bes om å vurdere en 
oppfølgingsrevisjon av fullmaktsstrukturen i 
helseforetakene i løpet av 2011. 

 

etter sommeren 
2012 
 

o Saken er utsatt til tidligst etter 
sommeren 2012. 

Regional plan for 
helsemessig og sosial 
beredskap, hovedrevisjon 

o ref. styresak 22-2009 Rullering av regional 
plan for helsemessig og sosial beredskap for 
2009-2013, vedtakets punkt 3: Planen 
oppdateres kontinuerlig og underlegges 
hovedrevisjon i 2012. 

 

OKT2012 o Ingen spesielle anmerkninger. 

Styremøte Helse Nord RHF - 23. november 2011 side 55



Internrevisjonsrapport 
15/09: Etterlevelse av 
regelverket for offentlige 
anskaffelser i 
foretaksgruppen – 
statusrapportering, 
oppfølging av styresak 
75-2010 og 86-2011 
 

o jf. styresak 86-2011, vedtakets punkt 3: 
Styret ber om en statusrapportering for 
etablering av kategoristyring, herunder 
lukking av avvikene i 
internrevisjonsrapporten innen utgangen av 
2012. 

innen utgangen av 
2012 

o Kategoristyring er under innføring. 
o Det planlegges lagt frem styresak i 2. 

halvår 2012.  

Hammerfest sykehus, 
totalrenovering eller 
nybygg, oppfølging av 
styresak 69-2011  

o ref. styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. 
rullering av investeringsplanen, vedtakets 
punkt 8: Styret er inneforstått med at 
Hammerfest sykehus må totalrenoveres 
eller bygges nytt i et 15 års perspektiv. 
Styret ber derfor om en utredning innen 
2015 som danner grunnlag for en slik 
avgjørelse. 

 

innen 2015 o Tas inn i langtidsplanen for 
eieravdelingen, slik at 
evalueringsarbeidet starter i god tid. 

Andre styresaker  
– rullerende eller ikke 
datofestet 

Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Bilambulansetjenesten – 
evaluering 

o ref. styresak 52-2009 Kartlegging av 
bilambulansetjenesten perioden 2004-2008, 
vedtakets punkt 1: … Rapporten skal inngå 
som et av grunnlagene i en kommende 
evaluering. … 

 

utsettes på 
ubestemt tid 

 

Pensjonsvilkårene for 
adm. direktør – endring, 
oppfølging av styresak 
85-2010  

o ref styresak 85-2010 Lønnsjustering adm. 
direktør, vedtakets punkt 2: Styreleder skal 
undersøke muligheten for endring i 
pensjonsvilkårene for adm. direktør. 

 

ikke tidfestet  
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Internrevisjonsrapport nr. 
07/08: Organisering av 
legetjenesten ved 
kirurgisk virksomhet ved 
to lokalsykehus, 
oppfølging av styresak 
49-2008, 79-2009/5 og 
52-2011/6 
 

 ikke tidfestet o Styresak legges frem, når alle avvikene 
er lukket! 

Nye Kirkenes sykehus – 
endelig finansieringsplan, 
oppfølging av styresak 
120-2011 

o ref. styresak 120-2011 Nye Kirkenes 
sykehus – godkjenning av plan for 
forprosjekt, vedtakets punkt 3: … Styret ber 
om at adm. direktør søker Helse- og 
omsorgsdepartementet om lån til prosjektet 
og legger fram endelig finansieringsplan for 
prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- 
og omsorgsdepartementet, når svar på dette 
foreligger. 

 

ikke tidfestet o Søknad om lån er planlagt sendt til 
Helse- og omsorgsdepartementet innen 
31. desember 2011.  

Felleskontrollerte 
virksomheter - styrets 
beretning m. m.  

o Ref. styresak 113-2008/3 Styring av 
datterselskaper: For bedre involvering i 
strategiske spørsmål, er det ønskelig at 
styrets beretning m. m. fra datterselskaper 
legges frem som referatsak. 

 

APR/MAI hvert år  
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Bjørn Nilsen, 75 51 29 08  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 139-2011/4 Årsoppsummering 2010 for Nasjonal IKT 
 
 
Oppsummering 
I denne styresaken fremlegges årsoppsummering 2010 for Nasjonal IKT til styrets orientering. 
Det er fremmet tilsvarende styresak i de respektive styrer ved andre regionale helseforetak. 
 
Bakgrunn 
Nasjonal IKT ble etablert i 2003på initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal 
IKT er en styringsgruppe for en felles strategi for informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
(IKT) for de regionale helseforetakene (RHF). Styringsgruppen består av representanter fra 
ledelsen i RHF-ene og Helsedirektoratet (Helsedir.), to representanter fra de 
konserntillitsvalgte samt observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk 
Helsenett (NHN). 
 
Arbeidet i Nasjonal IKT inkluderer tiltak som retter seg mot flere aspekter innen IKT, 
inkludert e-helse, arkitektur, strategiske utredninger og løsninger mot ulike områder. Nasjonal 
IKT’s prosjektportefølje består av prosjekter som RHF-ene mener er formålstjenelig å løse i 
felleskap. Eksempler på dette er løsninger for elektronisk henvisning og epikrise mellom 
fastleger og rehabiliteringsinstitusjoner, arbeid knyttet til elektronisk medikasjon og 
elektroniske resepter, og strategisk utredning knyttet til kommunikasjonsløsninger og 
pasientrettede IT-tjenester.  
 
Ut over egen sektor understøtter Nasjonal IKT e-helseinitiativ og IKT-prosjekter i 
grenseflatene mot andre sektorer og andre aktører. Dette inkluderer deltakelse i e-
helsegruppen og e-helseinitiativ i regi av Helsedirektoratet.  
 
Som eksempler her kan nevnes det pågående arbeidet med meldingsløftet og følgende sentrale 
initiativ:  
 
Nasjonal kjernejournal. Bakgrunnen for etablering av en nasjonal kjernejournal er 
mangelfull informasjonsutveksling mellom helsetilbyderne. 2/3 av innleggelsene i sykehus er 
uplanlagte og tradisjonell meldingsutveksling egner seg dårlig til informasjonsdeling i disse 
tilfellene. En Nasjonal kjernejournal skal sammenstille pasientens vesentlige 
helseopplysninger og gjøre disse tilgjengelige på tvers av helseforetaksgrenser og 
forvaltningsnivå. Informasjonen skal være tilgjengelig for helsepersonell med tjenestelig 
behov og pasienten selv. Tilgang til informasjon i kjernejournal skal bidra til å øke 
pasientsikkerhet og behandlingskvalitet, samhandling om aktuell helsehjelp, herunder støtte et 
helhetlig og koordinert tjenestetilbud, og å øke pasientinvolveringen. 
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Nasjonal helseportal. Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet å etablere en felles nasjonalhelseportal, www.helsenorge.no. Denne 
skal først og fremst gi befolkningen enkle elektroniske tjenester og god informasjon på nett. 
 
På sikt skal portalen: 
• gi befolkningen relevant, sikker og kvalitetssikret informasjon slik at 

o de kan bedre sin egen helse gjennom forebygging av sykdom. 
o de kan administrere og ha oversikt over sin kontakt med helsetjenesten. 
o de vet hvilke rettigheter de har. 
o de kan henvende seg til rett behandlingssted. 

• bidra til økt kvalitet i helsetjenesten for eksempel ved kvalitetsindikatorer. 
• bidra til bedre utnyttelse av kapasiteten i helsesektoren. 
• bidra til å redusere ventetid. 
• understøtte samhandlingsreformen gjennom sømløst pasientforløp. 
• bidra til økt mestring og egen omsorg for pasientgrupper og kronikere. 
• bidra til å redusere sosial ulikhet. 
• understøtte og videreutvikle nasjonale initiativer som Minside, ID-porten, Altinn og Norsk 

helsenett. 
 
eResept.  eResept er en verdikjede for elektronisk formidling av reseptopplysninger, som gjør 
den praktiske, medisinske og økonomiske behandling av resepter enklere, tryggere og mer 
effektiv. Ordningen med eResept skal utvikles og innføres i helseforetakene som står for ca 20 
prosent av reseptene. Man antar at innføringen kan begynne i Helse Nord 2013/2014. Det er 
ikke avklart hvordan innføringsløpet skal foregå i helseforetakene.  I foretaksprotokollen for 
2011 er RHF-ene bedt om å redegjøre for strategien for å realisere eResept, og denne 
strategien er oversendt Helse- og Omsorgsdepartementet høsten 2011. 
 
I Nasjonal IKT’s reviderte strategiplan for 2010 og 2011 er følgende satsingsområder tatt inn i 
strategiplanen for 2010 og 2011: 
1. Innhold - Kliniske informasjonsprosesser 
2. Struktur - Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 
3. Samhandling 
4. Deling av metodikk og erfaring  
 
Formålet med vedlagte årsoppsummering er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og 
interessenter et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Oppsummeringen gir bred 
informasjon om bakgrunn og status for arbeidet som gjennomføres i regi av Nasjonal IKT og 
beskriver hva det arbeides med, hvordan det arbeides, hvordan dagens samarbeidsform 
fungerer og hvem det samhandles med. Den trekker frem hovedpunktene i Nasjonal IKT’s 
arbeid i 2010 og peker på sentralt arbeid for Nasjonal IKT i 2011. 
 
Årsoppsummeringen ble godkjent av Nasjonal IKT’s styringsgruppe, den 18. februar 2011, og 
den har vært behandlet i RHF-enes AD-møte, den 21. mars 2011.  
 
Adm. direktører i RHF-ene var enige om følgende videre håndtering av saken: 
 AD-møtet tar årsoppsummering for 2010 til orientering.  
 AD-møtet oversender årsoppsummering til RHF-styrene til orientering. Helse Vest sender 

frem utkast til felles styresak, som også omtaler e-helse. 
 AD-møtet gir sin tilslutning til at Programkontoret Nasjonal IKT oversender det endelige 

dokumentet til HOD, Helsedirektoratet og NHN til orientering. 
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Vurdering 
Adm. direktør vurderer arbeidet som gjennomføres i Nasjonal IKT som verdifullt, og Helse 
Nord bidrar aktivt inn i arbeidet.  Nasjonal IKT representerer en viktig arena for RHF-ene, 
gjennom å legge til rette en arena hvor felles problemstilinger kan løftes og løses i fellesskap.  
 
Årsoppsummeringen fremlegges styret i Helse Nord RHF til orientering. 
 
 
 
Trykt vedlegg:  Årsoppsummering 2010 for Nasjonal IKT 
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0 Nasjonal IKT – kort oppsummert 
Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens arena for styring, koordinering og samordning av aktiviteter og 
tiltak innenfor IKT-området. Nasjonal IKT har fokus på strategiske spørsmål. Implementering og 
gevinstrealisering skjer regionalt og lokalt på sykehusene. Nasjonal IKT er sammensatt av representanter 
fra ledelsen i de regionale helseforetakene (RHF) og Helsedirektoratet, to representanter fra de 
konserntillitsvalgte, samt observatører fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett 
(NHN). Styringsgruppen Nasjonal IKT rapporterer til RHF AD-møtet. Nasjonal IKT er RHFenes arena for 
koordinering og samordning av aktiviteter og tiltak innenfor IKT-området.  
 
For strategiperioden 2010-2011 har Nasjonal IKT fire satsningsområder:  
 

 Satsingsområde 1: Innhold. Kliniske informasjonsprosesser 
 Satsingsområde 2: Struktur. Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og sikkerhet 
 Satsingsområde 3: Samhandling 
 Satsingsområde 4: Deling av metodikk og erfaring 

 
I 2010 var blant annet følgende saker sentrale i Nasjonal IKTs arbeid: 

 Ny strategi og organisering. Nasjonal IKT har fått forankret og vedtatt ny strategi for perioden 
2010-2011. I tilknytning til dette har Nasjonal IKT gjennomgått sin organisering. De mindre 
endringene som blir gjennomført, skal være med å sikre at Nasjonal IKT møter de utfordringer og 
oppgaver som skal løses.  

 Arbeid knyttet til elektroniske resepter. Nasjonal IKT, i samarbeid med Statens 
legemiddelverk, har gjennomført et tiltak (tiltak 29) knyttet til å etablere et oppdatert felles 
datagrunnlag for effektiv samhandling nasjonalt mellom varetilbydere, forskrivere og 
refusjonsinstans som grunnlag for forskrivning i hele foretaksstrukturen. Dette utgjør en viktig 
brikke i det langsiktige arbeidet for å få på plass eResept og elektronisk forskrivning. Helse Sør-
Øst RHF har representert Nasjonal IKT i dette arbeidet. I tillegg til dette har tiltak 24.2, 
”Medikasjonstjeneste”, startet sin analysefase og tiltak 24.3, ”eResept – Kortsiktig tilnærming”, 

har blitt gjennomført. Hovedmålet i sistnevnte tiltak var å utrede en tilnærming som kunne bidra til 
raskere oppnåelse av målene for eResept i spesialisthelsetjenesten enn det man vil kunne oppnå 
med tiltak 24.2 som er Nasjonal IKTs langsiktige tiltak knyttet til eResept og elektronisk 
forskrivning.  

 Løsninger for elektronisk henvisning og epikrise mellom fastleger og 
rehabiliteringsinstitusjoner. Hovedmålet i tiltaket (tiltak 25) knyttet til denne saken har vært å 
gjennomføre en avgrenset pilot av løsninger for elektronisk henvisning og epikrise mellom 
fastleger og rehabiliteringsinstitusjoner som kan breddes til nasjonale løsninger. Tre leverandører 
har nå blitt godkjent for sending av epikrise og mottak av henvisning.  

 Felles publiseringsløsning. Foretaksmøtet ba RHFene om å gjennomføre en 
konsekvensvurdering av eventuell felles drift av en nasjonal publiseringsplattform i Norsk 
Helsenett SF. Nasjonal IKT etablerte et tiltak for å klarlegge de teknologiske og økonomiske 
konsekvensene av og premissene for en eventuell felles drift av en nasjonal 
publiseringsplattform. Nasjonal IKT konkluderte med å anbefale å beholde dagens løsninger 
inntil videre, men anbefaler videre at problemstillingen tas opp til ny diskusjon senere (3-5 år) 
hvor man vurderer å standardisere på felles driftet løsning for felles inter-/intra-/ekstranett.  

 Nytt radiologikodeverk. Det skal innføres en ny finansieringsordning for poliklinisk radiologi. 
Ordningen vil baseres på aktivitetsregistrering gjennom et nyutviklet kodeverk. Nasjonal IKT 
etablerte et tiltak (tiltak 35) for å vurdere konsekvensene ved dette. Tiltakets hovedfunn, 
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anbefalinger og behov for avklaringer ble knommunisert til Helsedirektoratet, og det har i ettertid 
blitt besluttet å utsette innføringen av ny ordning med ett år (til 1.1.2012).   

 Arbeid i fagforaene. Fagforum Arkitektur har arbeidet videre med utbredelse av Nasjonal IKTs 
vedtatte arkitektur og har ferdigstilt brosjyre og sammendrag, samt etablert et nettsted for 
spesialisthelsetjenestens arkitektur og metodikk. HL7 Norge har blitt etablert. Klinisk IKT 
Fagforum (tidl. EPJ Fagforum) har, i likhet med Fagforum Arkitektur, bidratt sterkt ved 
utarbeidelse av flere prosjektdirektiver og har vært sentrale ved oppstart og gjennomføring av en 
rekke av Nasjonal IKTs gjennomførte tiltak.   

 Nasjonal IKT Prosjektsamling. Denne samlingen ble avholdt første gang i oktober 2010. 
Samlingen var vellykket og det har blitt besluttet å avholde tilsvarende samlinger årlig. 
Hovedformålet var deling av metodikk og erfaring innenfor prosjekt- og porteføljestyring, samt å 
gi bedre innsikt og kjennskap til Nasjonal IKTs strategi, ulike pågående prosjekter, og erfaringer 
fra tidligere prosjekter innen fagområdet. 

 
Mer informasjon om Nasjonal IKT finner du på www.nasjonalikt.no 
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1 Innledning 

1.1 Formålet med årsoppsummeringen 

Formålet med årsoppsummeringen fra Nasjonal IKT er å gi oppdragsgivere, samarbeidsparter og 
interessenter et overblikk over arbeidet i regi av Nasjonal IKT. Rapporten beskriver hva vi arbeider med, 
hvordan vi arbeider, hvordan dagens samarbeidsform fungerer og hvem vi samhandler med. Den trekker 
frem hovedpunktene i Nasjonal IKTs arbeid i 2010, og peker på sentralt arbeid Nasjonal IKT i 2011. 

1.2 Om Nasjonal IKT 

Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gjør det mulig å ta ut samhandlings- og 
effektiviseringsgevinster i helsesektoren. Både effektivitet og kvalitet kan bedres med ny teknologi.  
 
Helsedepartementet tok initiativ til etablering av Nasjonal IKT i styringsdokumentene for de regionale 
helseforetakene i 2003. Nasjonal IKT ble da etablert som en felles strategigruppe for informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, sammensatt av representanter fra ledelsen i de regionale helseforetakene 
(RHF) og Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet), samt observatører fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) og Norsk Helsenett (NHN). Siden etableringen av Nasjonal IKT har det 
vært arbeidet aktivt for å sikre fagsidens representasjon og deltakelse i det nasjonale IKT-arbeidet. I 2006 
ble gruppen styrket med konserntillitsvalgte fra de regionale helseforetakene.  
 
Nasjonal IKTs mål og mandat er å være en arena for koordinering og samordning av aktiviteter og tiltak 
innenfor IKT-området i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet gjennomføres i tråd med 
spesialisthelsetjenestens behov og innenfor rammene av "Samspill 2.0”; Helse- og 
omsorgsdepartementets (HOD) IKT-strategi for helsesektoren. ”Samspill 2.0’”s gjennomgående visjon er 

et helhetlig pasient- og brukerforløp som understøttes av elektronisk samarbeid.  
 
Nasjonal IKT har fokus på strategiske spørsmål. Anskaffelser, utvikling, implementering og 
gevinstrealisering skjer regionalt og lokalt, men Nasjonal IKT bidrar til at utviklingen nå i større 
utstrekning skjer innenfor vedtatte strategiske rammer og i en ønsket retning. Fordi IKT påvirker alle 
nivåer i spesialisthelsetjenesten og er en viktig del av hverdagen til alle ansatte, er Nasjonal IKTs arbeid 
og strategi forankret på et høyt faglig og ledelsesmessig nivå.  
 
For å styrke arbeidskapasiteten i Nasjonal IKT ble det etablert et programkontor høsten 2005. 
Programkontorets mandat er å koordinere og følge opp prosjektporteføljen til Nasjonal IKT. 
Programkontoret rapporterer til styringsgruppen for Nasjonal IKT. 
 
I 2009 ble eierskapet til Norsk Helsenett (NHN) AS overført til HOD, og NHN ble etablert som et 
statsforetak. Norsk Helsenett SF har i løpet av høsten / vinteren 2010 utarbeidet og fått vedtatt sin 
strategi. I denne fremkommer det at NHNs samfunnsoppdrag skal være ”Norsk Helsenett skal levere en 

elektronisk samhandlingsarena for helse- og omsorgssektoren”. Nasjonal IKT og Norsk Helsenett SF har 
en pågående dialog for å tydeliggjøre den fremtidige relasjon mellom partene og respektive roller og 
ansvarsområder. NHN er, og vil fortsette å være, en viktig faglig samarbeidspart for Nasjonal IKT. 
  
Figuren nedenfor illustrerer Nasjonal IKTs organisering. Nasjonal IKT styres av de fire RHFene. 
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Figur 1 Nasjonal IKT styres av de fire RHFene 
 

1.3 Understøttelse av virksomhetenes mål og det helhetlige pasient- og 
brukerforløpet 

Nasjonal IKTs prosjekter skal blant annet understøtte mål knyttet til økt effektivisering i kjerneprosessene, 
økt utnyttelse av potensielle IKT-synergier mellom RHFene, og økt robusthet overfor fremtidige 
endringer. Nasjonal IKT skal imidlertid fortsatt ha særlig fokus på å understøtte et mer helhetlig og 
sammenhengende pasientforløp (se illustrasjon i figur 3). Gode løsninger skal tilgjengeliggjøre rett 
informasjon, på rett sted, til rett tid og i rett format. For å få dette på plass kreves det forståelse for de 
organisasjonsstrukturer, samhandlingsmønstre og prosesser som skal understøttes, og for de faglige 
utfordringer medarbeidere i spesialisthelsetjenesten står overfor. På IKT-siden setter dette krav til 
informasjonsinnholdets kvalitet, struktur og form, og at underliggende IT-prosesser flytter, behandler og 
tilgjengeliggjør informasjon i forhold til pasientforløpet internt i sykehus, mellom sykehus og mellom de 
ulike behandlingsnivåene i helse- og omsorgssektoren. IT-prosessene muliggjøres og styres av 
underliggende applikasjoner, databaser m.m. Samhandlingen setter videre krav til at underliggende 
teknologi som fysisk infrastruktur, nettverk, herunder helsenettet, etc. er tilstrekkelig utbygget og 
kompatibelt.  
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Figur 2 Understøttelse av helhetlig pasientforløp og samhandling rundt pasienten 
 
 
2 Overordnet oppsummering for 2010 

2.1 Strategi og tiltaksplan 

Nasjonal IKTs strategi ble revidert våren 2010, endelig godkjent høsten 2010, og gjelder for perioden 
2010 - 2011. Figur 3 illustrerer satsningsområder for 2010, og viser i hvilke faser av prosjektene Nasjonal 
IKT er involvert. Nasjonal IKTs hovedfokus er på å skape en nasjonal tilnærming til sentrale 
problemstillinger og en omforent nasjonal strategi for å nå dette. Et viktig eksempel er utvikling av en 
felles nasjonal IKT-arkitektur for spesialisthelsetjenesten. Enkelte ganger er Nasjonal IKT også involvert i 
utvikling og implementering av løsninger, men for det meste er dette ansvarsområder som påhviler de 
ulike regionale helseforetak. Unntaket vil typisk være utvikling av nye, nasjonale løsninger som skal tilbys 
alle. 
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Figur 3 Satsingsområder i 2010 og 2011, og hvilke faser i et utviklingsforløp Nasjonal IKT dekker.  
 

2.2 Sentrale saker i 2010 

En komplett liste av Nasjonal IKT tiltak og prosjekter finnes i kapittel 6 – vedlegg 2. For å gi et innblikk i 
prosjektene det jobbes med presenterer vi hovedinnhold i disse under.  

2.2.1. Tiltak som er ferdigstilt i 2010 

 
Tiltak 5.11: ”ELIN-S Støtte for behandlingsprosesser mellom foretak” 
Dette prosjektet ble igangsatt for å kartlegge behovet for kommunikasjons- og informasjonstjenester for 
helsepersonell som deltar i koordinering og gjennomføring av pasientforløp som krysser institusjons- og 
forvaltningsgrenser. Prosjektet har utviklet funksjonelle krav til arbeidsflatene (brukergrensesnittene) til de 
systemene som aktørene skal bruke når de planlegger, koordinerer, gjennomfører og dokumenterer 
gjennomføringen av pasientforløp mellom institusjoner. Prosjektet har vært delfinansiert med midler fra 
Innovasjon Norge og Helsedirektoratet. 
 
Tiltak 24.3: ”eResept – Kortsiktig tilnærming” 
Prosjektets hovedmål var å utarbeide et grunnlag for en tilnærming som bidrar til raskere oppnåelse av 
målene for eResept i spesialisthelsetjenesten enn det man vil kunne oppnå med Nasjonal IKTs 
langsiktige prosjekt knyttet til dette,” Tiltak 24.2: ”Medikasjonstjeneste”. Dette skulle oppnås gjennom å 
utarbeide en avstemt kravspesifikasjon basert på spesialisthelsetjenestens behov og forberede endelig 
bestilling til leverandørene av eksisterende EPJ-løsninger. Videre ble det gjennomført avklaringer knyttet 
til kritiske aspekter i prosjektet som sikkerhet, løsningsalternativer, kostnader, fremdriftsplaner og risiko. 
Forprosjektet fremla sin rapport og sin vurdering til Nasjonal IKT, som tok resultat og anbefalinger videre 
til drøftelse. På grunn av gjeldende status for avgjørende forutsetninger/rammebetingelser anbefaltes 
ikke prosjektet videreført. Styringsgruppen Nasjonal IKT understreket imidlertid at dersom de eksterne 
forutsetninger/rammebetingelser håndteres adekvat, vil prosjektet trolig gi samfunnsmessig nytte og kan 
gjennomføres. På dette grunnlag ble saken oversendt til HOD. 
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Tiltak 25: ”Etablering samhandling rehabilitering/ habilitering” 
Prosjektets hovedoppgave var å gjennomføre en avgrenset pilot av løsninger for elektronisk henvisning 
og epikrise mellom fastleger og rehabiliteringsinstitusjoner som kan breddes til nasjonale løsninger. 
Prosjektets delmål var etablering av elektronisk henvisning, etablering av elektronisk epikrise, samt å 
sikre at etablerte løsninger kan tas i bruk på nasjonalt nivå. Alle tre aktuelle leverandører er nå godkjent 
for sending av epikrise på siste versjon av meldingsstandard, samt mottak av henvisning iht. de krav som 
meldingsløftet setter. Prosjektet har i hovedsak nådd det formål som ble beskrevet for prosjektet, 
”Etablere og ta i bruk effektive nasjonale løsninger for elektronisk samhandling rund pasienter med behov 

for rehabilitering.” 
 
Tiltak 32: ”Forprosjekt Nynorsk talegjenkjenning” 
Talegjenkjenning benyttes av leger i forbindelse med diktering til den elektroniske pasientjournalen. 
Dagens situasjon er at tjenesten kun er tilgjengelig for bokmål. Etter ønske fra leger med nynorsk 
målføre, støttet av Språkrådet, igangsatte Nasjonal IKT et forprosjekt som skulle avklare mulighetene for 
å kunne tilby talegjenkjenning også på nynorsk. Forprosjektet har nå avlagt sine hovedfunn og Helse 
Vest har videreført arbeidet med å gjennomføre selve anskaffelsen. I etterkant av gjennomført 
anskaffelse vil det være opp til de enkelte RHFer/HFers ansvar å beslutte å ta i bruk løsningen. 
 
Tiltak 35: ”Konsekvensutredning - Radiologi” 
Prosjektet vurderte de IKT-messige konsekvensene ved innføring av nytt kodeverk for radiologi for 
spesialisthelsetjenesten. Herunder vurderte det også hvilke konsekvenser nytt kodeverk kan ha for 
forvaltning av IKT-systemene (både fagsystemene og de økonomirelaterte systemene), eventuelle 
konsekvenser for arbeidsprosessene og eventuelle behov for opplæring relatert til bruken av IKT-
systemene. Prosjektets hovedfunn er nå oversendt Helsedirektoratet og det pågår en dialog om 
videreføring av arbeidet i form av opprettelse av et nettverk for implementering av nytt radiologikodeverk 
der både de regionale helseforetakene, de private røntgeninstituttene/Rifo, samt leverandørene inngår. 
 
Tiltak 36: ”Konsekvensutredning - Felles publiseringsløsning 
Prosjektets oppgave var å klarlegge de teknologiske og økonomiske konsekvensene av og premissene 
for en eventuell felles drift av en nasjonal publiseringsplattform i Norsk Helsenett SF samt å komme med 
en anbefaling. Prosjektets konklusjon er at man enten bør beholde dagens løsninger og utveksle 
informasjon mellom disse eller etablere en nasjonal publiseringsløsning med felles drift som kun omfatter 
internett. Prosjektets hovedfunn har blitt oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet.  

2.2.2. Tiltak som ferdigstilles i løpet av Q1 2011 

 
Tiltak 5.9: ”Elin-k: Hovedprosjekt fase 2: Informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus” 
ELIN-k-prosjekt har hatt som mål å bidra til og sikre brukeren/pasienten et helhetlig forløp i helse- og 
omsorgskjeden gjennom elektronisk mange til mange kommunikasjon. Prosjektet har utviklet løsninger 
for elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, fastleger og 
legevakt som skal sikre rett informasjon til rett person til rett tid. Elin-k-prosjektet ledes av Norsk 
Sykepleierforbund (NSF) og gjennomføres i samarbeid med Nasjonal IKT. Nasjonal IKT er bl.a. 
representert i prosjektets styringsgruppe.  
 
Tiltak 5.12: ”Elin-H: Elektronisk info-utveksling i helsestasjonstjenesten” 
Forprosjektet skal kartlegge, beskrive og koordinere de helsefaglige krav til elektronisk kommunikasjon 
mellom helsestasjonstjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten når det gjelder helsefaglig 
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innhold og struktur, brukervennlighet og funksjonelle krav.  ELIN-h skal i samarbeid med KITH og evt. 
andre sørge for at meldingene implementeres i leverandørsystemene, testes og piloteres, samt sikre 
korrekt anvendelse. Forprosjektet har nå utarbeidet forslag til nasjonal standard for fødselsepikrise for 
nyfødt barn og fødselsepikrise for mor. Forslaget har vært på bred høring for å sikre at kravene dekker 
behovet for elektronisk samhandling mellom tjenesteområdene. Tilbakemeldingene fra høringsinstansene 
har vært positive og støtter opp om gjennomføring av et hovedprosjekt. Forprosjektet vil fremlegge sine 
funn i første møte i Nasjonal IKTs styringsgruppe i 2011. Elin-H-prosjektet ledes av Norsk 
Sykepleierforbund (NSF) og Stavanger kommune. Nasjonal IKT er representert i styringsgruppen. 
 
Tiltak 29: ”Sykehus FEST” 
Forskrivnings og EkspedisjonsSTøtte (FEST) er et oppdatert datagrunnlag som kan brukes ved all 
forskrivning av legemidler. Dette er en forutsetning for en velfungerende eReseptløsning. Første versjon 
er ferdig utviklet og er tilgjengelig for pilotering i eReseptprogrammet. ”Sykehus FEST” er tilpasset 

sykehusenes behov og danner grunnlaget for Nasjonal FEST for både ekstern og intern rekvirering i 
sykehus og er et sentralt element for å få til blant annet eResept i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ble 
igangsatt i 2009 med midler fra Nasjonal IKT og vil fremlegge sine hovedfunn i første møte i Nasjonal 
IKTs styringsgruppe i 2011. 
 
Tiltak 33.2: ”Implementeringsguide HL7” 
Nasjonal IKT sitt Fagforum Arkitektur har arbeidet med å utarbeide en implementeringsguide for HL7. 
Fagforum Arkitektur ønsker at denne guiden nå skal løftes opp til å bli en felles nasjonal standard og 
forvaltes i tråd med andre slike standarder innenfor helseområdet. Dette er ønskelig fordi det er krevende 
å forvalte slike guider videre og det enkelte RHF eller Fagforum Arkitektur har verken erfaring eller 
kapasitet til å gjøre dette. Det foreligger nå en første versjon av denne implementeringsguiden, dette 
prosjektet er i ferd med å trekke denne fram til en nasjonal HL7 v3 implementeringsguide ved å 
gjennomføre nødvendige tilpasninger.  

2.2.3. Tiltak som startet opp tidligere enn 2010, men fortsatt pågår 

 
Tiltak 5.3: ”Etablering av test og godkjenningsordning” 
Tiltaket har utarbeidet en test- og godkjenningsordning for å senke terskelen for å ta i bruk elektronisk 
informasjonsutveksling i bred skala og å gi brukerne trygghet for at informasjon overføres korrekt. Dette 
er nå etablert som en løpende tjeneste, prosjektet er i driftsfasen. Nasjonal IKT medfinansierer tjenesten, 
som leveres av KITH, og som er tilgjengelig for hele helsesektoren og for alle leverandørene i denne. Se 
www.kith.no for ytterligere informasjon.  
 
 
Tiltak 15.5: ”Folkeregisteret i Helsenettet” & Tiltak 15.6 ”Nytt hjelpenummer i Helsenettet” 
Tiltak 15.5 skal etablere et innføringsprosjekt, ”Folkeregisteret i Norsk Helsenett”, som ivaretar det 

operative ansvaret for innføring av den etablerte katalogtjenesten som tilgjengeliggjør 
folkeregisteropplysninger på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte med hensyn til tilstrekkelig 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet via en egnet online kommunikasjonsprotokoll. Prosjektet skal 
også etablere gode og enkle administrative og praktiske rutiner for å knytte seg til tjenesten. 
 
Tiltak 15.6 skal utrede, pilotere og planlegge implementering av løsning som sikrer tildeling av unik ID for 
identifisering av personer. Norsk Helsenett innehar prosjektledelsen for både tiltak 15.5 og 15.6. og 
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besluttet mot slutten av 2010 å slå sammen utviklingen av disse tjenestene på grunn av den tette 
knytningen mellom prosjektene.  

2.2.4. Tiltak som startet opp i 2010 

 
Tiltak 24.2: ”Medikasjonstjeneste” 
Helse Sør-Øst RHF (HSØ) gjennomførte et forprosjekt som leverte sin rapport i november 2009. 
Prosjektets anbefaling tar utgangspunkt i de kliniske utfordringer relatert til medikasjon man i dag har i 
helsevesenet, med fokus på spesialisthelsetjenesten, og de kliniske gevinster som kan realiseres. 
Løsningen som realiserer dette behovet på lang sikt, er en felles Medikasjonstjeneste for helsevesenet.  
 
Prosjektet som har blitt opprettet for å arbeide med denne løsningen er planlagt gjennomført i fem faser. 
Prosjektets analysefase, som nå er igangsatt, skal fremskaffe tilstrekkelig beslutningsunderlag for 
Nasjonal IKT for å foreta en kvalifisert beslutning om oppstart av fase 2 (kravspesifikasjon, utarbeide 
målbilde for å synliggjøre hvordan spesialisthelsetjenestens medikasjonstjeneste ”henger sammen med” 
den nasjonale kjernejournalen og forankre dette målbildet hos RHFene). 
 
Tiltak 31.2: ”IKT-støtte i akuttmottak 
Prosjektet skal utarbeide prosessbeskrivelser for relevante verdikjeder, beskrivelse av brukerhistorier, 
arbeidsprosesser og tjenester tilknyttet verdikjedene og funksjonelle beskrivelser av klinisk og 
logistikkmessig behov for systemstøtte, samt definere en løsning som kan inngå i en tjenesteorientert 
arkitektur, basert på robuste behovs- og prosessbeskrivelser.  
 
Tiltak 37: ”Anskaffelse av MTU / BHM” 
Prosjektet starter i første omgang med gjennomføring av en  forstudie. Forstudien skal avklare sentrale 
spørsmål før man beslutter å sette i gang en nasjonal anskaffelsesprosess for et felles system.Et 
eventuelt hovedprosjekt skal muliggjøre en felles anskaffelse av datasystem for medisinsk teknisk utstyr 
(MTU). Et eventuelt felles system må standardisere infrastruktur, systemer og prosesser innenfor 
logistikk og økonomi. Det må være en forventning at et felles system for MTU/BHM skal kommunisere 
mot økonomi- og logistikksystemet som nå anskaffes i NPSS prosjekt regi. 
 
Tiltak 38: ”Forprosjekt pasientrettede IT-tjenester” 
Det er mange forventninger til at helsesektoren skal ta i bruk nye kommunikasjonsløsninger og 
pasientrettede IT-tjenester. I dag pågår det flere initiativ i spesialisthelsetjenesten rundt dette, men 
Nasjonal IKT ønsker først å få et bedre helhetlig bilde av dagens situasjon, for så å kunne peke ut en 
konsistent strategi på området. Det er derfor etablert et forprosjektet som skal kartlegge eksisterende 
kunnskap, miljøer og tjenester på dette området, kartlegge myndighetspålagte krav og føringer knyttet til 
dette, gjøre opp status og oppsummere utfordringene på området. I tillegg skal det konkretisere mulige 
forretningsmodeller for pasientrettede IKT-tjenester i perspektivet til spesialisthelsetjenesten, og beskrive 
hvordan spesialisthelsetjenesten kan utvikle en strategi for å bruke pasientrettede IKT-tjenester til å 
oppnå sine mål. 
 
Tiltak 39: ”Termer og symboler” 
I dag benyttes det ulike symbolspråk i elektroniske kurvesystemer ved grafisk fremstilling av kliniske data. 
I tillegg viser papirkurvene bruk av forskjellige konvensjoner for symbol- og fargebruk. Dette medfører en 
rekke utfordringer. Prosjektet skal utvikle og forankre en standard for termer og symbolspråk for 
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anvendelse i brukergrensesnitt på behandlingsrettede IT-systemer. Et slikt arbeid vil ha stor relevans 
både for pasientsikkerhet og som prosesstøtte.  
 
Tiltak 40: Nasjonal IKTs Prosjektsamlinger 
Nasjonal IKTs Prosjektsamling ble avholdt første gang i oktober 2010. Det vil bli avholdt tilsvarende 
samlinger årlig. Hovedformålet med samlingen var deling av metodikk og erfaring innenfor prosjekt- og 
porteføljestyring, samt å gi bedre innsikt og kjennskap til Nasjonal IKTs strategi, ulike pågående 
prosjekter, og erfaringer fra tidligere prosjekter innen fagområdet. Tilbakemeldingene i etterkant fra 
deltakerne var meget gode, de var fornøyde med samlingen og følte at den ga mye faglig påfyll og nyttig 
informasjon. 
 

2.3 Samarbeid og arbeidsformer 

Nasjonal IKT har i løpet av 2010 fortsatt å arbeide for å styrke koblinger mot andre eksisterende 
prosjekter og aktører som er relevante for Nasjonal IKT og spesialisthelsetjenesten. Et tettere samarbeid 
mellom prosjektene vil gagne alle parter gjennom bedre informasjonsflyt, læring på tvers og økt 
gjennomføringsevne gjennom felles ressursinnsats. Nasjonal IKTs arbeid og tiltak oppstår og 
gjennomføres i samhandlingen mellom ulike aktører; mellom RHFene og HFene, Helsedirektoratet, 
Norsk Helsenett, HOD, Difi, de nasjonale kompetansesentrene med flere. Å etablere og vedlikeholde 
gode samarbeidsformer har også i 2010 vært en prioritert oppgave for Nasjonal IKT.   
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3 Erfaring fra Nasjonal IKTs arbeid i 2010 

3.1 Sammenheng mellom igangsatte tiltak og måloppnåelse  

For strategiperioden 2010-2011 har Nasjonal IKT hatt 4 satsingsområder med individuelle mål. Innen 
hvert satsingsområde har det vært igangsatt ett til syv tiltak for å nå disse målene. De overordnede 
målene har vært tett koblet opp mot viktige nasjonale visjoner og målbilder. Målene er krevende, men 
samtidig er de blitt forsøkt gjort konkrete og målbare.  
 
Ved utgangen av 2010 ser vi at sammenhengen mellom målene i hvert enkelt satsingsområde og 
tiltakene som skal sørge for måloppnåelse har variert noe. Nasjonal IKTs ressurser og virkeområde kan 
bidra til utvikling i rett retning, men er ikke tilstrekkelig til at målene nås fullt ut. Resultatet er at graden av 
målopppnåelse, ved ”halvgått strategiløp”, varierer noe mellom satsingsområdene. Det må og trekkes 
frem at Nasjonal IKTs tiltaksportefølje i 2010, i tillegg til tiltak som følger som en direkte konsekvens av 
vedtatt strategi, også har inkludert en del andre tiltak. Dette trekker på tilgjengelige ressurser. Dermed er 
det ikke sagt at dette har vært feil prioritering; Nasjonal IKT skal ha mulighet for å prioritere og løse 
kortsiktige utfordringer som dukker opp underveis i en strategiperiode. Tiltak har for eksempel blitt satt i 
gang på bakgrunn av nye myndighetskrav og identifiserte behov for å utrede konsekvenser tilknyttet 
disse kravene (tiltak 35 og til dels tiltak 24.3), samt tildelte oppgaver fra RHFenes oppdragsprotokoller 
(tiltak 36). Denne typen tiltak har vist seg hensiktsmessig å gjennomføre i nasjonal regi, og det er derfor 
naturlig at disse oppgavene tilfaller Nasjonal IKT.  

3.2 Økt behov for samarbeid og samordning   

Nasjonal IKT fortsetter å se økt samarbeid og bedret samordning i sektoren blant annet som et resultat 
av sitt arbeid. Samarbeidet går innad i spesialisthelsetjenesten, og utad mot andre aktører som offentlige 
myndighetsorganer, private aktører, kommunale initiativer, kompetansesentrene etc. Roller og oppgaver 
er imidlertid i kontinuerlig endring og utvikling, og dette påvirket Nasjonal IKT i 2010. Nasjonal IKT har 
blant annet gjennomgått egen organisering, mandater og arbeidsdeling både for styringsgruppen og for 
underliggende grupper og fagfora. Videre har Nasjonal IKT bidratt inn i diskusjoner om grenseflater og 
rollefordeling mellom aktører, eksempelvis i forbindelse med høringen rundt Norsk Helsenetts nye 
strategi.  
 
Nasjonal IKT fortsetter å få stadig flere henvendelser av ulike typer, alt fra prosjektideer fra ulike 
helseforetak og private aktører, til henvendelser fra andre nasjonale aktører som ønsker et samarbeid. 
Dette er en positiv trend. Utfordringen er at det krever gjennomføringskapasitet i Nasjonal IKT, og vi ser 
en klar forventning om at Nasjonal IKT responderer med ressurser og beslutningsmyndighet ut over det 
dette samarbeidet er dimensjonert til og har myndighet til i dag. Blant annet ser vi at Nasjonal IKTs 
aktivitet medfører et kontinuerlig behov for prosjektleder og -medarbeiderkompetanse fra RHFene. På 
bakgrunn av RHFenes begrensede ressurskapasitet er det til tider utfordrende å svare opp dette 
behovet. Vi erfarer at Nasjonal IKTs gjennomføringsevne til tider derfor er noe lavere enn vi ville kunnet 
håpe på. Økt fokus på porteføljestyring og økt kjennskap til egen gjennomføringsevne vil kunne føre til at 
vedtak i Nasjonal IKT i tiden fremover i større grad må baseres på egen evne, og noe mindre på strategi, 
ønske og behov. 
 
Vi ser også at både Fagforum Arkitektur og Klinisk IKT Fagforum i dag arbeider under høyt press med 
begrensede leveranseressurser fra egen sektor. Det vil være en styrke om ressursene knyttet til disse 
arbeidene fikk frigjort noe mer tid til å løse problemstillinger i felleskap. De utfordringer som nevnes over 
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har imidlertid ikke satt en stopper for Nasjonal IKTs arbeid. En del ganger fører dette til noe forlenget 
saksbehandlings- og prosjekttid, men det legges inn ekstraordinær innsats fra mange hold for å 
opprettholde Nasjonal IKTs gjennomføringskraft.  
 
Nasjonal IKT registrerer at flere nye institusjoner og fora har sett dagens lys i den senere tid. Dette skjer 
til en viss grad som et resultat av en erkjennelse av at helsesektoren alene, og i samhandling med andre 
sektorer, har et underliggende behov for koordinering, styring, standardisering og involvering. Det 
eksisterer i dag mange aktører og tidvis kompliserte grensesnitt, og det kan oppleves som utfordrende å 
få oversikt og klarhet i roller og ansvar. Mulige tilnærminger til dette har blitt diskutert i Nasjonal IKT, og 
man vil i første omgang benytte muligheten til å uttale seg rundt dette i forbindelse med høringsrunden 
knyttet til Difis notat om organisering av IT-standardisering i helsesektoren. Difi har utarbeidet dette 
notatet på bakgrunn av en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet.  

3.3 Eksempler på oppnådde resultater   

Typiske områder der Nasjonal IKT har stor verdi er problemstillinger knyttet til det å ta tidlige og 
strategiske grep for utvikling av spesialisthelsetjenestens IKT-løsninger. Godt synlige resultater fra tiltak 
som Nasjonal IKT har initiert og fulgt opp, som en del av sin prosjektportefølje, er for eksempel 
utarbeidede løsninger for elektronisk henvisning og epikrise mellom fastleger og 
rehabiliteringsinstitusjoner, etableringen av HL7 Norge og arbeidet knyttet til elektroniske resepter. 
Nasjonal IKT har i tillegg levert utredningene knyttet til henholdsvis innføring av nytt radiologikodeverk og 
behovet for kommunikasjons- og informasjonstjenester for helsepersonell som deltar i koordinering og 
gjennomføring av pasientforløp som krysser institusjons- og forvaltningsgrenser. Nasjonal IKT har også 
levert utredninger knyttet til felles publiseringsløsning, samt løsninger for elektronisk henvisning og 
epikrise mellom fastleger og rehabiliteringsinstitusjoner som kan breddes til nasjonale løsninger. For å 
bidra til oppnåelse av målene for eResept i spesialisthelsetjenesten ble tiltak 24.3 etablert. Tiltaket så på 
en mulig kortsiktig tilnærming til denne problemstillingen.  

3.4 Arbeid i Nasjonal IKTs fagfora  

Nasjonal IKTs Klinisk IKT Fagforum og Fagforum Arkitektur leverer meget viktige bidrag og føringer når 
det gjelder å styre IKT-utviklingen innen spesialisthelsetjenesten. I gruppene (som også avholder jevnlige 
fellesmøter) utvikles det over tid et felles syn på sektorens utfordringer. Dette bidrar nå til at de ulike 
RHFene i langt større grad arbeider i samme retning, og er en forutsetning for å skape enhetlige, 
nasjonale løsninger på sikt, samt for å unngå dobbeltarbeid. Arbeidet styrker det faglige arbeidet innenfor 
sentrale områder som helsefaglig IKT og arkitektur både nasjonalt og regionalt. Gruppene bidrar også til 
at lokale og regionale initiativ i større grad utvikler seg koordinert i en styrt retning. Erfaringene med dette 
arbeidet er meget positive og fagforumene leverer viktige premisser som bidrar til IKT-utviklingen i 
spesialisthelsetjenesten. Fagforum Arkitekturs brosjyre og sammendrag om Nasjonal IKT arkitektur ble 
for øvrig ferdigstilt før sommeren 2010 og forumet har også etablert et nettsted for 
spesialisthelsetjenestens arkitektur og metodikk hvor det er vektlagt å lage en metodikk som kan 
gjenbrukes regionalt/lokalt i spesialisthelsetjenesten. Se 
http://helsewiki.freecode.no/wiki/index.php/Hovedside for ytterligere informasjon.  
 
Fagforum Arkitektur har nylig levert sine innspill til Helsedirektoratets budsjettprosess for 2011 hvor 
forumet blant annet understreker viktigheten av å identifisere felles tjenester og medvirke til gjenbruk, 
etablere nye felles tjenester og modell for forvaltning og organisering, etablere en felles distribuert 
autentiseringsløsning med fødereringsstøtte for sektoren og å realisere en logisk tjenestebuss. Fagforum 
Arkitektur er også opptatt av at det fremtidige arbeidet etablerer porteføljestyring med arkitektur som 
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verktøy, etablerer arkitektur som del av prosjektmetodikk, samt etablerer arkitektur for Pasientportalen 
fase 2.  
 
I tilegg til de to eksisterende fagforaene arbeides det med etablering av et EPJ Systemeierforum. Et slikt 
forum bør ha som hovedoppgave å samarbeide om bruk og forvaltning av dagens EPJ. I tillegg bør 
forumet inneha oppgaver knyttet til erfaringsdeling og leverandørhåndtering. 
 
En annet viktig hendelse i 2010 er den formelle godkjenningen av HL7 Norge som ”affiliate”. Et 
interimstyre startet arbeidet med å utvikle organisasjonen og gjennomførte ”kick-off” i august. Fra medio 

juni ble det mulig å bli medlem og organisasjonen har nå avholdt sin første generalforsamling.  

3.5 Veien videre 

Nasjonal IKT er i dag en premissgiver og samhandlings- og kommunikasjonspart for IKT i 
spesialisthelsetjenesten. For aktører i sektoren og for aktører utenfor, er Nasjonal IKT det naturlige 
startpunkt når forhold knyttet til IKT skal diskuteres nasjonalt. Flere og flere forhold havner derfor hos 
Nasjonal IKT som en del av saksgangen. En viktig verdi av Nasjonal IKTs arbeid er også de mer indirekte 
resultatene som skapes. Jevnlige møter og kontakt legger til rette for samordning på tvers av enheter i 
sektoren, løsning av felles problemer og utfordringer, deling av metodikk, kompetanse og informasjon i 
sektoren og overfor andre sektorer. Det bidrar også til konsensusdannelse når det gjelder langsiktige 
målbilder og veien en må gå for å oppnå disse målbildene. I 2010 ble Nasjonal IKTs første 
Prosjektsamling avholdt hvor hovedformålet var deling av metodikk og erfaring innenfor prosjekt- og 
porteføljestyring, samt å gi bedre innsikt og kjennskap til Nasjonal IKTs strategi, ulike pågående 
prosjekter, og erfaringer fra tidligere prosjekter innen fagområdet. I 2011 planlegges det å avholde en 
samling knyttet til innovasjonsarbeid i sektoren.  
 
I 2007 lanserte Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet en femårig 
satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Endringer i rammebetingelser 
for helsetjenesten vil kreve av aktørene i sektoren at disse bedrer innovasjonsevnen gjennom å bli mer 
nyskapende og krevende som næringsutviklende kunde. Videre krever det kompetente leverandører, et 
samordnet virkemiddelapparat og at aktørene samordner ressursbruken. For å følge opp satsningen 
inngikk RHF’ene, Helsedirektoratet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet i 2008 en nasjonal 
samarbeidsavtale med målsetting om å øke innovasjonstakten i helsesektoren betydelig, samt bedre 
utnyttelsen av offentlige ressurser knyttet til innovasjon i helsesektoren. Samarbeidspartnerne har 
besluttet en nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren. Denne 
planen, ”Nasjonal tiltaksplan for innovasjonssatsing”, inkluderer en rekke aksjonspunkter knyttet til IKT. 
Nasjonal IKT ser at det pågår en god del arbeid på RHF-nivå knyttet til innovasjon på IKT-området, 
forskning og utvikling, men at det samtidig er behov for å se dette arbeidet i en større sammenheng. 
Nasjonal IKT har nylig (januar 2011) opprettet en arbeidsgruppe bestående av én representant per RHF 
som vil se på håndtering av disse problemstillingene. 
 
Den siste tids fokus på blant annet samhandlingsreformen, medfører endrede oppgaver og roller. Dette 
vil påvirke organisering, prosesser og samhandlingsmønstre i helsesektoren og vil også ha IKT-
systemmessige implikasjoner. Dette vil bli et sentralt fokusområde for Nasjonal IKT i tiden som kommer 
og vi ønsker å ta en proaktiv rolle i de delene av dette endringsarbeidet som har IKT-messige 
konsekvenser. 
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En hovedkonklusjon fra arbeidet i 2010 er at å løse felles utfordringer nasjonalt, og å koordinere og 
samordne sin aktivitet i større grad enn det som var situasjonen tidligere, er hensiktsmessig. 
Samarbeidet gir verdifulle bidrag både kvalitets- og ressursmessig.  
 
4 Hvordan kontakte Nasjonal IKT? 
Programkontoret Nasjonal IKT kan kontaktes vedrørende arbeidet i Nasjonal IKT:  
 

 Dagfinn Hallseth Tlf: 95261248  dagfinn.hallseth<alfakrøll>no.pwc.com 
 Anne Line Grepne Tlf: 95261266  anne.line.grepne<alfakrøll>no.pwc.com 
 www.nasjonalikt.no 
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5 Vedlegg 1 - Nasjonal IKTs viktigste organer 

5.1 Styringsgruppen Nasjonal IKT pr 31.12.2010 

Herlof Nilssen, Adm.dir. Helse Vest RHF (leder) 
Oddvar Larsen, Spesialrådgiver, Helse Nord RHF 
Daniel Haga, Direktør for Samhandling, Helse Midt-Norge 
Christine Bergland, Helsedirektoratet 
Ingerid Gunnerød, Rådgiver, Helse Midt-Norge 
Bjørn Nilsen, IT-leder, Helse Nord RHF 
Erik M. Hansen, Adm. dir. Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 
Hans Nielsen Hauge, Direktør Klinisk IKT, kunnskaps- og prosesstøtte, Helse Sør-Øst RHF 
Kai Rune Furberg, Seniorrådgiver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
Kristin W. Wieland, Viseadm.dir, Helse Sør-Øst RHF 
Håkon Grimstad, Adm. dir., Norsk Helsenett (observatør) 
Steinar Lund, Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet (observatør) 
Reidun Mattingsdal, Konserntillitsvalgt Helse Vest RHF 
Siri Cathrine Rølland, Konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF 
Programkontoret Nasjonal IKT, Dagfinn Hallseth, (rådgiver) PricewaterhouseCoopers 
Programkontoret Nasjonal IKT, Anne Line Grepne, (rådgiver) PricewaterhouseCoopers 

5.2 Nasjonal IKTs Prosjekteierforum pr 31.12.2010 

Ketil Are Lund, Prosjektdirektør, Helse Sør-Øst RHF 
Roger Schäffer, IKT-direktør, Helse Sør-Øst RHF 
Cato Rindal, Direktør IKT-tjenester, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst 
Paul Gundersen, Daglig leder, HEMIT, Helse Midt-Norge RHF 
Arild Pedersen, IT-sjef, Helse Midt-Norge RHF 
Bjørn Nilsen, IT-leder, Helse Nord RHF 
Ole Jan Hauge, Direktør, Helse Nord IKT, Helse Nord RHF 
Erik M. Hansen, Adm. dir., Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 
Johnny Heggestad, Prosjektdirektør, Helse Vest RHF  
Ola I. Vikland, Leder forretningsutvikling og rådgivning, Norsk Helsenett 
Kirsten Petersen, Seniorrådgiver, Avd. eHelse 
Per Olav Skjesol, Leder Fagforum Arkitektur 
Arild Faxvaag, Leder Klinisk IKT Fagforum 

5.3 Klinisk IKT Fagforum pr 31.12.2010 

Klinisk IKT Fagforum har i 2010 endret navn fra EPJ Fagforum.  
 
Arild Faxvaag, Førsteamanuensis/Overlege, St.Olavs hospital HF, Helse Midt-Norge RHF (Leder) 
Arnt Ole Ree, Fagsjef Klinisk IKT, Helse Sør-Øst RHF  
Andreas Hering, Seniorrådgiver/EPJ-arkitekt Seksjon for IKT, FoU-avdelingen, Haukeland 
universitetssjukehus, Helse Vest RHF 
Wenche P. Dehli, Klinikkleder Barne- og familieklinikken, Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Midt-Norge 
RHF 
Hallvard Lærum, Seksjonsleder dr.med. Rikshospitalet HF, Helse Sør-Øst RHF 
Hans Nielsen Hauge, Direktør Klinisk IKT, kunnskaps- og prosesstøtte, Helse Sør-Øst RHF 
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Susann Bäckström, Avdelingsleder Kliniske systemer, Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin, 
Universitetssykehuset Nord-Norge, Helse Nord RHF 
Kjersti Skavik, Rådgiver Avdeling eHelse, Helsedirektoratet 
Trond S. Johansen, Rådgiver NSEP, NTNU (sekretær) 
Vegard Høgli, Fagsjef avdeling for bruker- og samfunnskontakt, Helse Sør-Øst RHF (vara)  
Bente S. Nedrebø, Seksjonsleder Systemforvaltning, Helse Vest IKT (vara) 
 
Fra 1.1.2011 vil Bente S. Nedrebø møte fast for Andreas Hering som skal ut i permisjon i ca. 1 år. 

5.4 Fagforum Arkitektur pr 31.12.2010 

Per Olav Skjesol, Avdelingsleder Prosjekt og Arkitektur, Hemit, Helse Midt-Norge RHF (Leder)  
Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt, Hemit, Helse Midt-Norge RHF (sekretær)  
Ronny Thomassen, Prosjektleder Samvirkende kliniske Informasjonssystemer, Helse Nord IKT, Helse 
Nord RHF 
Øystein Berg-Sletteng, Arkitekt/Systemutvikler, Helse Nord IKT, Helse Nord RHF 
Roar Engen, Leder for arkitekturseksjonen, Helse Sør-Øst RHF  
Jarle Petter Kasbo, Seksjonsleder Arkitektur, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF 
Espen Møller, Virksomhetsarkitekt, Oslo Universitetssykehus, Helse Sør-Øst RHF 
Torgny Neuman, Rådgiver Arkitektur, Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF  
Terje Bremnes, Integrasjonsarkitekt, Helse Vest IKT AS, Helse Vest RHF 
Trond Utne Larsen, Senior prosjektleder, Norsk Helsenett SF (observatør) 
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Vedlegg 2 – Nasjonal IKTs tiltak i 2010 
 
I 2010 har Nasjonal IKT arbeidet med eller vært med å finansiere følgende tiltak:  
 

Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 
31.12.10 

5.3  
Etablering av test og 
godkjenningsordning 
 

 
Test- og godkjenningsordning for 
å senke terskelen for å ta i bruk 
elektronisk informasjonsutveksling 
i bred skala og å gi brukerne 
trygghet for at informasjon 
overføres korrekt. 
 

Magnus Alsaker 
KITH 

Pågår 

5.9  
Elin-k  
Hovedprosjekt fase 2: 
informasjonsutveksling 
mellom kommuner og 
sykehus 
 

Bidra til mer og bedre 
samhandling for å sikre 
pasientene helhetlige forløp i 
helse- og omsorgskjeden, samt 
sikre rett informasjon til rett tid og 
til rett person slik at forsvarlig 
helsehjelp kan utøves. 

Sissel Skarsgaard, 
Norsk 
sykepleierforbund 

Pågår 
(avsluttes Q1 

2011) 

5.11  
Elin-S Melding 
Støtte for 
behandlingsprosser 
mellom foretak 
 

Forberede og foreslå 
hovedprosjekter for å 
utvikle/videreutvikle IT løsninger 
for helsefaglig kommunikasjon til 
og fra sykehus. 

Grete Bach, 
KITH 
 

Avsluttet 

5.12  
Elin-h  
Elektronisk 
informasjonsutveksling i 
helsestasjonstjenesten 
 

Å kartlegge, beskrive og 
koordinere de helsefaglige krav til 
elektronisk 
kommunikasjon mellom 
helsestasjonstjenesten i 
kommunene og 
spesialisthelsetjenesten 
 

Sissel Skarsgaard, 
Norsk 
sykepleierforbund 
 

Pågår 

15.5  
Folkeregisteret i 
helsenettet 
 

Gi alle helseforetak kvalitetssikret 
tilgang til folkeregisteret via egnet 
kommunikasjonsprotokoll. 

Anders Stubban, 
NHN 

Pågår 

15.6  
Nytt hjelpenummer i 
helsenettet (nødnummer) 
 

Utrede, pilotere og planlegge 
implementering av løsning som 
sikrer tildeling av unik ID for 
identifisering av personer. 

Anders Stubban, 
NHN 

Pågår 
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Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 
31.12.10 

24.2 Medikasjonstjeneste Analysefase: Fremskaffe tilstrekkelig 
beslutningsunderlag for NIKT for å 
foreta en kvalifisert beslutning om 
oppstart av fase 2 (kravspesifikasjon, 
utarbeide målbilde for å synliggjøre 
hvordan spesialisthelsetjenestens 
medikasjonstjeneste ”henger sammen 

med” den nasjonale kjernejournalen, 

og forankre dette målbildet hos 
RHFene) 

Knut Hellwege, HSØ,  
 

Pågår 
 

24.3 eResept – Kortsiktig 
tilnærming 

Utarbeide en avstemt 
kravspesifikasjon og forberede 
endelig bestilling til leverandørene 
samt gjennomføre avklaringer 
knyttet til kritiske aspekter i 
prosjektet. 

Bjarne Hegge, 
Faveo 

Avsluttet 

25  
Etablering samhandling 
rehabilitering/ 
habilitering 
(Pilotprosjekt) 
 

Å gjennomføre en avgrenset pilot 
av løsninger for elektronisk 
henvisning og epikrise mellom 
fastleger og 
rehabiliteringsinstitusjoner som 
kan breddes til nasjonale 
løsninger. 

Terje Sagen 
KITH 

Avsluttet 

29  
Sykehus-FEST 
 

Sørge for at FEST leverer et 
datainnhold som kan erstatte 
Sykehusapotekenes 
Legemiddelregister som kilde for 
foretakene 

Tor-Arne Vilnes 
Legemiddelverket 

 

Pågår 
(avsluttes Q1 

2011) 

31.2 IKT-støtte i akuttmottak Utarbeide prosessbeskrivelser, 
beskrive brukerhistorier, 
arbeidsprosesser og tjenester 
tilknyttet verdikjedene og 
funksjonelle beskrivelser av klinisk 
og logistikkmessig behov for 
systemstøtte. 

Grete Bach 
KITH 

Pågår 

32  
Nynorsk 
talegjenkjenning 

 
Forprosjektet skal avklare om 
systemet for talegjenkjenning kan 
utvides til også å omfatte nynorsk. 
 

Bjørn Nagell 
DaVinci 

Avsluttet 
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Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 
31.12.10 

33.2  
HL7 
Implementeringsguide 
 

Prosjektet skal arbeide for at HL7 
blir etablert som en nasjonal 
standard. 

Magnus Alsaker, 
KITH 

Pågår 
(avsluttes Q1 

2011) 

35 Konsekvensutredning 
radiologi Vurdere IKT-messige konsekvenser 

ved innføring av nytt kodeverk for 
radiologi for spesialisthelsetjenesten.  

Heidi E. Krossen, 
Devoteam daVinci 

Avsluttet 

36 Felles publiseringsløsning Klarlegge de teknologiske og 
økonomiske konsekvensene av og 
premissene for en eventuell felles drift 
av en nasjonal publiseringsplattform i 
Norsk Helsenett SF. 

Erik Billington, 
Devoteam daVinci 

Avsluttet  

37 Anskaffelse av MTU / BHM 
 

Et felles system må standardisere 
infrastruktur, systemer og prosesser 
innenfor logistikk og økonomi. Det må 
være en forventning at et felles 
system for MTU/BHM skal 
kommunisere mot økonomi- og 
logistikksystemet som nå anskaffes i 
NPSS prosjekt regi. 
 

Leiv Hellefossmo, HN 
 

Pågår 

38 Forprosjekt pasientrettede 
IT-tjenester 
 

Kartlegge eksisterende kunnskap, 
miljøer og tjenester på dette området, 
kartlegge myndighetspålagte krav og 
føringer knyttet til dette, gjøre opp 
status og oppsummere utfordringene 
på området. I tillegg konkretisere 
mulige forretningsmodeller for 
pasientrettede IKT-tjenester i 
perspektivet til 
spesialisthelsetjenesten, og beskrive 
hvordan spesialisthelsetjenesten kan 
utvikle en strategi for å bruke 
pasientrettede IKT-tjenester til å 
oppnå sine mål.  
 

Glenn Melby, HSØ Pågår 
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Nr Tiltak Mål Prosjektleder Status per 
31.12.10 

39 Termer og symboler 
 

Utvikle og forankre en standard for 
termer og symbolspråk for 
anvendelse i brukergrensesnitt på 
behandlingsrettede IT-systemer.  
 

Jostein Ven, KITH Pågår 

40 Nasjonal IKTs 
Prosjektsamlinger 
 

Deling av metodikk og erfaring 
innenfor prosjekt- og porteføljestyring. 
Gi bedre innsikt og kjennskap til 
Nasjonal IKTs strategi, ulike 
pågående prosjekter, og erfaringer fra 
tidligere prosjekter innen fagområdet. 
 

Programkontoret 
Første samling 
avholdt høsten 

2010 

41 Terminologbinding av 
arketyper med eksisterende 
terminologier og SNOMED 
CT 

Realisere utvikling av en 
definisjonskatalog av datastrukturer 
med tilhørende terminologi til bruk i 
elektroniske kurvesystemer som er 
basert på Arketyper / templat 
metodikk og teknologi.  

TBD 
Starter i Q1 

2011 

42 Videreutvikling arkitektur Utvikle en prosess- og tjenestemodell 
som omfatter utdanning av 
helsepersonell, opplæring av 
pasienter og pårørende samt 
forsknings og utviklingsprosesser.  

TBD 
Starter i Q1 

2011 
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Ordliste 
Difi Direktoratet for forvaltning og IKT 
DNLF   Den norske Legeforening 
EbXML Rammeverk for meldingsutveksling 
ELIN        ELektronisk Informasjonsutveksling mellom praktiserende leger og 

samarbeidende personell og institusjoner 
EPJ   Elektronisk pasientjournal 
FEST Forskrivnings og EkspedisjonsSTøtte 
eResept Program for innføring av løsning for elektroniske resepter 
HEMIT     Helse Midt Norge IT 
HER   Helsetjenesteenhetsregisteret ("Adressekatalogen") 
HF  Helseforetak 
HL7 Health Level 7 – Standard for integrasjon og informasjonsutveksling 
HOD Helse- og omsorgsdepartementet 
IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
KITH Kompetansesenter for IT i sosial- og helsesektoren 
KOKOM  Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens 

kommunikasjonsberedskap 
KS Kommunenes sentralforbund 
MRF   Medisinsk fødselsregister 
NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen 
NHN Norsk Helsenett SF 
NOU Norges offentlige utredninger 
NSEP Norsk senter for elektronisk pasientjournal 
NSF Norsk sykepleierforbund  
NST Nasjonalt senter for telemedisin 
PKI Public Key Infrastructure 
RHF Regionalt helseforetak 
Helsedir Helsedirektoratet 
SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole 
SKD Skattedirektoratet 
SSP    Standardiserings- og samordningsprogrammet 
Sykehus FEST Danner grunnlaget for Nasjonal FEST for både ekstern og intern rekvirering 

i sykehus 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 06   Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 139-2011/5 Anskaffelse av rehabiliteringstjenester  

– oppfølging av styresak 143-2010 
 
 
Bakgrunn 
Helse Nord RHF gjennomførte i 2010 anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester for 
perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2014. Avtalenes volum er om lag 175 mill kroner 
årlig målt i 2010-kroner, noe som er en moderat økning fra volum i tidligere avtaler.  
 
Tilsvarende prosesser ble samme år gjennomført i Helse Vest og Helse Sør-Øst, mens Helse 
Midt-Norge gjennomførte tilsvarende anskaffelse i 2009. Det var stor offentlig 
oppmerksomhet rundt alle anskaffelsene og resultatene av disse. Styret i Helse Nord RHF ble 
holdt løpende orientert om anskaffelsen i Helse Nord. 
 
Under behandling av styresak 143-2010 Eventuelt i styremøte, den 14. desember 2010 ba 
styremedlem Alf E. Jacobsen om en orientering rundt anskaffelsen av rehabiliteringstjenester 
etter at alle prosesser var ferdigstilt og avtalene trådd i kraft. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Gjennom anskaffelser av helsetjenester, herunder spesialiserte rehabiliteringstjenester, ønsker 
Helse Nord RHF å bidra til at foretakgruppens verdier kvalitet, trygghet og respekt 
understøttes. 
 
Kvalitet for pasienter og brukere ved at det gjøres gode og hensiktsmessige vurderinger av 
behov for tjenester og av hvordan ”sørge-for” ansvaret for spesialiserte helsetjenester best kan 
ivaretas. 
 
Trygghet for styret, administrasjon og leverandører for at anskaffelser skjer i samsvar med 
lovfestede og ulovfestede prinsipper, er ryddig og profesjonelt utført og resulterer i at riktige 
beslutninger tas. 
 
Respekt for samfunnet for øvrig ved at slike anskaffelser behandles grundig, upartisk og med 
riktig resultat, og vi derigjennom bidrar til god ressursforvaltning og ivaretakelse av vår rolle 
som offentlig innkjøper.      
 
Brukermedvirkning 
Anskaffelse av rehabiliteringstjenester vil bli behandlet av det Regionale Brukerutvalget i 
Helse Nord RHF, den 21. november 2011. Protokoll fra dette møtet ettersendes eller legges 
frem ved møtestart. 
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Tidligere avtaler 
Fra og med 1. januar 2006 overtok RHF-ene finansieringsansvaret for 
rehabiliteringsinstitusjonene. Tidligere fikk disse statstøtte fra Folketrygden og kunne inntil 
da tilby det de ønsket av tjenester.  
 
Helseregionene fikk samtidig i oppdrag å forhandle og inngå avtaler med disse institusjonene 
om omfang og type tjenester som skulle leveres. Det vil si at det ble ikke gjennomført 
konkurranse om avtalene.  
Helse Nord RHF hadde frem til 31. desember 2010 avtaler med Opptreningssenteret i 
Finnmark, Skibotnsenteret, Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Salangen 
HelseRehab, Valnesfjord Helsesportsenter og Nordtun HelseRehab. 
 
Behovsvurdering 
Anskaffelsesprosessen startet høsten 2009 med behovsvurdering og utarbeidelse av 
kravspesifikasjon til tjenesten. Dette ble ivaretatt av fagavdelingen i Helse Nord RHF som 
også gjennomførte et omfattende arbeid med innhenting av innspill fra helseforetak, 
brukerutvalg i HF-ene og RHF-et, pasientorganisasjoner, kommuner, 
rehabiliteringsinstitusjoner m. m. Videre ble det gjort vurderinger av faglig utvikling samt 
nasjonale og regionale planer og føringer på området. Kravspesifikasjonen og prioriteringene 
ble forankret i ledergruppen i Helse Nord RHF før ferdigstillelse. 
 

1. Rehabilitering i tidlig fase etter operativt inngrep eller behandling i sykehus. 
Det ble bedt om tilbud innen følgende områder: 

2. Rehabilitering etter utredning/vurdering av livsstilsrelaterte sykdommer, hvor det er behov 
for vesentlig endring av livsstil for å unngå kroniske sykdommer. 

3. Rehabilitering/opptrening for å opprettholde eller bedre funksjonsnivå og mestringsevne 
ved langvarige tilstander/kronisk sykdom. 

4. Intensiv trening som ledd i en planlagt rehabiliteringsprosess. 
5. Intensiv trening som ledd i et planlagt habiliteringsforløp. 
6. Funksjonsvurdering og/eller rehabilitering av pasienter i forbindelse med arbeid og 

utdanning. 
 
Spesifikasjon av ytelser som ble anskaffet fremgår av vedlegg. 
 
Arbeidet med behovsvurdering og kravspesifikasjon resulterte i endringer i de krav som stilles 
til leveransene i forhold til tidligere avtaler. Dette gjaldt både prioritering mellom ulike 
ytelser, og kravene til faglig innhold i de enkelte ytelser. I hovedsak kan endringene 
oppsummeres slik: 
 

• Større vekt på at dette skal være tjenester på spesialisthelsetjenestenivå. Alle tjenester skal 
inngå i dokumenterte programmer og være forankret i spesialisthelsetjenestens ansvar i 
forhold til helselovgivning og faglige retningslinjer. Kravspesifikasjonen la vekt på å 
følge opp faglig utvikling og nasjonale prioriteringer innen habilitering og rehabilitering.   

Krav til tjenesten: 

• Større krav til tverrfaglig tilbud/sammensetning av bemanning og til spesialistdekning. 
Det ble stilt krav til minimum legespesialistdekning, krav til definert legespesialist eller 
annet definert helsepersonell på enkelte ytelser, krav til bredde og sammensetning av 
helsepersonell m. m. 

• Fokus på pasientens funksjon fremfor diagnose, blant annet skal gruppeopphold primært 
være i forhold til pasientens funksjon. Alle tjenester skal være individuelt tilpasset.  
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• Inkludere tilbud til pasienter med særlig behov for pleie og omsorg og/eller bistand som 
følge av kognitiv svikt. 

• Tilbud nært pasientens bosted for de store pasientgruppene, samtidig som særlig 
spesialiserte tilbud ble samlet på ett eller få steder. 

• Det ble uttrykt som et klart mål å oppnå kortere oppholdstid og kortere ventetid for 
pasientene. Dette setter også større krav til innhold i den tiden pasienten er ved 
institusjonen. 

 

I kravspesifikasjonen fremgikk hvilke pasientgrupper som skal ha økt eller redusert fokus i de 
nye avtalene, sammenlignet med de tidligere avtalene. 

Prioritering mellom ytelser: 

 
Pasientgrupper som skal ha økt fokus: 
• Pasienter med hjerneslag i tidlig fase etter rehabilitering i sykehus.  
• Pasienter med kommunikasjons- og kognitive problemer.  
• MS-pasienter med komplekse problemstillinger.  
• Eldre pasienter med sammensatte tilstander og flere diagnoser. 
• Pasienter med lungediagnoser og inflammatorisk revmatisme.  
• Tilbud til unge med alvorlig sykdom/funksjonsnedsettelse i overgangsfase til voksenliv, 

bl.a. mestring i forhold til utdanning/jobb. 
• Pasienter med særlig behov for pleie og omsorg og/eller bistand på grunn av kognitiv 

svikt.  
 
Nye pasientgrupper som skal ha tilbud:  
• Pasienter med kreftdiagnose, gruppetilbud til voksne og unge.  
• Pasienter med MS-diagnose, gruppetilbud til yngre pasienter. 
• Pasienter med nevromuskulære sykdommer, gruppetilbud til voksne og barn.  
• Pasienter med sykelig overvekt – konservativ behandling/rehabilitering, gruppetilbud/ 

livsstilsendring. 
 
Pasientgrupper som skal ha tilbud i mindre omfang:  
Generelt vil dette gjelde pasientgrupper som på grunn av endret behandlingspraksis i mindre 
grad skal ha tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Dette kan for eksempel være: 
• Ortopediske pasienter som kan få tilbud i kommunale rehabiliteringsinstitusjoner / 

fysikalske institutter m.m.  
• Pasienter med muskel-/skjelettlidelser som ivaretas via rygg-/nakke-poliklinikk eller 

lignende.  
• Pasienter med ikke-inflammatoriske revmatiske tilstander som kan benytte seg av andre 

differensierte tilbud. 
• Tilbud om intensiv trening som ikke er ledd i behandlingsplan/individuell plan.  
 
Tjenester det ikke skal inngås avtaler om: 
• Pasienter som primært skal ha psykiatrisk behandling eller behandling for rusrelaterte 

problemstillinger.  
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Gjennomføring av konkurransen 
Konkurransen ble gjennomført med forhandlinger. Konkurransen ble første gang lyst ut 
medio februar 2010. Helse Nord RHF mottok tilbud fra ni leverandører, hvorav åtte ble 
vurdert som kvalifisert til å delta i konkurransen. Det ble gjennomført forhandlinger og 
evaluering av tilbudene. Konkurransen måtte imidlertid avlyses primo juli som følge av en 
klage på en formell feil i anbudsdokumentene.  
 
13. juli 2011 ble ny konkurranse utlyst, der denne feilen var rettet opp. For øvrig var 
konkurransedokumentene i hovedsak uendret. Til denne konkurransen ble det levert tilbud fra 
elleve leverandører, hvorav ni ble kvalifisert til å delta i konkurransen.  
 
Det ble gjennomført forhandlinger med alle de kvalifiserte tilbyderne, og syv ble tildelt 
kontrakt: Opptreningssenteret i Finnmark, Skibotnsenteret, Rehabiliteringssenteret Nord-
Norges Kurbad, Valnesfjord Helsesportsenter, Nordtun HelseRehab, Sømna kommune og 
Evjeklinikken. 
 
Vi mottok en klage på manglende kvalifisering, og denne klagen er oversendt Klagenemnda 
for offentlige anskaffelser (Kofa) men ikke ferdig behandlet. Helse Nords vurdering er at 
denne leverandørens profil var leverandør av primærhelsetjenester og ikke 
spesialisthelsetjeneste. 
 
Etter tildeling mottok vi flere klager, derav én som ble viderebrakt til Kofa.   
 
Klagen til Kofa gjaldt følgende punkter:    
1. Kravet til forutsigbarhet var brutt, fordi tildelingskriteriene ble vektet på en annen måte 

ved tildelingsevalueringen enn det som var oppgitt på nettportalen som ble benyttet til 
gjennomføringen av konkurransen. 

2. Sømna kommune skulle vært avvist. fordi kommunen ikke er en privat aktør, og at kravet 
til likebehandling var brutt, fordi kommunen ble behandlet på en annen måte enn de 
øvrige tilbyderne, 

3. Nord-Norges Kurbad skulle vært avvist, fordi det var tatt forbehold mot vilkår i 
konkurransegrunnlaget. 

4. Sømna kommunes tilbud skulle vært avvist, fordi kravene til legedekning ikke var 
innfridd i samsvar med kravspesifikasjonen. 

5. Nordtun HelseRehabs tilbud skulle vært avvist av samme grunn. 
 
Kofa avgjorde saken, den 24. januar 2011, og fant at Helse Nord RHF hadde brutt kravet til 
forutsigbarhet ved at nettportalen Mercell viste en annen vekting av tildelingskriteriene enn 
det kunngjorte konkurransegrunnlaget. Dersom vektingen som Kofa mener skulle vært brukt 
hadde vært lagt til grunn ved evalueringen, ville Valnesfjord Helsesportsenter ”vunnet” en 
liten ytelse som gikk til Opptreningssenteret i Finnmark. For øvrig ville endret vekting ikke 
fått betydning for tildelingene.   
 
Kofa mente også at tilbudet til Nordtun HelseRehab skulle vært avvist, fordi Nordtun ikke 
hadde godtgjort at de ville ha tilstrekkelig legespesialistressurs tilgjengelig. Kofas avgjørelser 
er rådgivende og kun basert på skriftlig bevisførsel. Helse Nord RHF deler ikke den 
vurderingen som ble gjort med hensyn til Nordtun, og Nordtun har senere dokumentert at de 
innfridde kravet til legespesialisttilgang fra kontraktsstart.  
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For øvrig mente Kofa at kvalifisering av Sømna kommune var i samsvar med regelverket, 
likeså evalueringen av tilbudene fra Sømna og Kurbadet.  
 
Evaluering av anskaffelser av helsetjenester 
I foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet primo 2011 fikk alle de regionale 
helseforetakene i oppdrag å gjennomføre en ekstern evaluering av anskaffelse helsetjenester. 
Helse Nord RHF har nå inngått avtale med Deloitte as om dette, og sluttrapport vil bli levert i 
januar 2012. Styret I Helse Nord RHF vil bli forelagt resultatene fra evalueringen. 
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I tillegg har Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Helsedirektoratet nylig foretatt 
en gjennomgang av rehabiliteringstilbudet i private rehabiliteringsinstitusjoner. En av 
delrapportene omhandler RHF-enes avtaler med disse. Rapporten følger vedlagt som uttrykt 
vedlegg. 
 
 
 
Trykt vedlegg: Oversikt over ytelser som ble anskaffet 
 
Utrykt vedlegg: Gjennomgang av rehabiliteringstilbudet i private 

rehabiliteringsinstitusjoner, deloppgave 1 (Rapport fra Rambøll 
Management Consulting til Helsedirektoratet september 2011) 
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VEDLEGG – OVERSIKT OVER YTELSER SOM BLE ANSKAFFET 
 
1a. Overvekt Voksne 
1b. Overvekt Barn og unge 

2. Mestringsopphold for unge 

3. Habilitering - intensiv gangtrening 

4a. Habilitering - intensiv trening Voksne 
4b. Habilitering - intensiv trening Barn og unge 

5.  Tinnitus - Morbus Meniere 

6.  Hjerneslag i fase umiddelbart etter rehabilitering i sykehus, subakutt fase 

7. Hjerneslag i kronisk fase 

8.  Hjerte- karsykdommer Voksne 

9. KOLS 

10. Andre luftveislidelser 

11. Multippel sklerose, komplekse tilstander  

12. Multipple sklerose Yngre 

13. Post-polio 

14a. CP Voksne og barn 
14b. Barn 

15. Parkinson 

16. Epilepsi, Huntington og andre nevrologiske lidelser 

17a. Muskelsyke, voksne 
17b. Muskelsyke, barn 

18. Muskel-/skjelettlidelser 

19. Orto- geriatriske lidelser 

20. Generelle brudd 

21. Protesekirurgi 

22. Amputasjoner 

23. Ryggkirurgi 

24a. Inflammatoriske revmatiske lidelser Voksne 
24b. Barn med revmatiske lidelser 

25. Ikke-inflammatoriske revmatiske lidelser 

26. Operasjon etter kreft og bløtdelskirurgi  

27. Langvarig behandling etter kreft Voksne 
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28. Kronisk utmattelse (ME)  

29. Hjerneskade etter sykdom og traume 

30. Rehabilitering med utdanning og arbeid som mål 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 139-2011/6 Risikostyring 2012 i foretaksgruppen  

– overordnede mål 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Denne styresaken har som formål å orientere styret i Helse Nord RHF om de overordnede mål 
som legges til grunn for risikostyringen i 2012. 
 
Risikostyring er et verktøy for proaktiv styring som gir grunnlag for å identifisere, vurdere og 
håndtere potensiell risiko ved hjelp av en strukturert tilnærming. Risikostyring tydeliggjør 
sammenhengen mellom de målene helseforetakene i Helse Nord styrer etter og risikoer som 
kan true oppfyllingen av disse målene.  
 
I tråd med årshjulet for risikostyring vedtatt i styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 31-2009 
Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord har adm. direktør i Helse Nord RHF satt 
overordnede mål for risikostyring for 2012. Disse målene er satt ut fra de utfordringene som 
er vurdert å kreve mest oppmerksomhet i 2012. Målene skal danne grunnlaget for 
helseforetakenes risikostyring i 2012 og understøtter føringer i oppdragsdokumentet som 
sendes helseforetakene i starten av 2012.  
 
Målene som ble sendt ut til foretaksgruppen for 2012 inneholder tre hovedmål med to til fire 
underliggende delmål/kritiske suksessfaktorer (KSF).  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Risikostyring er en aktivitet som understøtter Helse Nords verdier, spesielt ved at den skal øke 
kvaliteten i styringen mot viktige mål, samt skape trygghet for at risikoen innen disse 
områdene er akseptabel.  
 
Hovedmål 1  
• Ventetiden skal ned for dem som i dag venter for lenge. 
 
Delmål/KSF hovedmål 1:  
• Fristbrudd skal ikke forekomme.  
• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager.  
• Ingen må vente i over ett år på behandling.  
• Pasientene prioriteres i samsvar med nasjonale prioriteringsveiledere.  
 
Kravene innen ventetid og fristbrudd er ytterligere innskjerpet og har en sentral plass i 
spesialisthelsetjenesten i 2012. 
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Hovedmål 2  
• Pasientsikkerhet, kvalitetssikring og internkontroll skal være en integrert del av 

ledelsesfokus på alle nivå.  
 
Delmål/KSF hovedmål 2:  
• Internkontrollen er tilstrekkelig dokumentert i henhold til § 5 i forskrift om internkontroll i 

sosial- og helsetjenester. 
• Oppdaterte faglige retningslinjer og prosedyrer er tilgjengelige og i bruk i DocMap.   
• Mest mulig lik og kunnskapsbasert behandlingspraksis. 
• Delta i nasjonal pasientsikkerhetskampanje og rapportere gjennomførte tiltak innen 

fastsatte frister. 
 
Trygghet for at internkontrollen i Helse Nord er godt dokumentert og tilgjengelig for bruk er 
viktig for å opprettholde pasientsikkerheten og tilliten til helsetjenestene. Standardiserte 
behandlinger basert på dokumentert kunnskap gir en trygghet for kvalitet i behandlingen.  
 
Hovedmål 3  
• Virksomheten skal ha et aktivitetsnivå og økonomisk resultat i tråd med budsjett. 
  
Delmål/KSF hovedmål 3:  
• Aktivitetsnivået styres for å oppnå budsjettert resultat.  
• Innholdet i aktiviteten innrettes mot prioriterte områder.  
 
Helse Nord står foran en rekke større investeringer, blant annet i medisinskteknisk utstyr og 
sykehusbygg. For å kunne bære disse investeringene er Helse Nord avhengig av å ha et 
driftsnivå på linje med budsjettet. Dersom Helse Nord ikke klarer økonomiske resultatmålene, 
vil investeringer måtte utsettes. 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.: 2010/916-97/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 140-2011 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 25. oktober 2011 ad. oversendelse av rapport etter 

stikkprøve tilsyn – hoftebrudd med Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. november 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.: 2010/916-97/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 140-2011/1 Brev fra Helsetilsynet i Troms av 25. oktober 2011  

ad. oversendelse av rapport etter stikkprøve tilsyn  
– hoftebrudd med Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 23. november 2011    
Arkivnr.: 2010/916-98/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 11.11.2011 
 
 
Styresak 141-2011 Eventuelt 
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	Adm. direktør vil tidlig i 2012 initiere arbeidet med en ny regional kreftplan hvor et fokus på pasientforløp og fokus på ventetid vil være en del av planen.
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	Formål/sammendrag
	I styremøte i Helse Nord RHF, den 25. mai 2011 under behandling av styresak 58-2011 Økonomirapport nr. 4-2011, ba styret i Helse Nord RHF om en oppfølgingssak høsten 2011 om ventetider for kreftpasienter.
	Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som ivaretar de overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet. I denne sammenheng er det viktig å sikre kreftpasientene kort venteti...
	I dag måles Helse Nord med en prosessindikator som måler medianP1F P ventetid for tykktarm, bryst og lungekreft. Det er grunn til å tro at flere vil komme. Median ventetid for disse tre kreftformene varierer fra 24 til 30 dager. Det gjøres arbeid i he...
	Adm. direktør vil i 2012 fremlegge en regional kreftplan som også inkluderer fokus på pasientforløpsarbeid for å sikre kort ventetid for denne pasientgruppen.
	Kvalitet, trygghet og respekt
	Med utgangspunkt i foretakgruppens overordnede verdier (kvalitet, trygghet og respekt) er det en selvfølge at denne pasientgruppen fortsatt skal sikres en rask utredning og behandling av høy kvalitet.
	Bakgrunn/fakta
	Kreft er en stadig økende sykdom i Norge. I 2009 var det registrert nesten 28 000 krefttilfeller i Norge, og det var omkring 200 000 personer i live etter å ha fått en eller flere kreftdiagnoser (www.kreftregisteret.no). Sistnevnte er en økning på mer...
	I 2010 la Helsetilsynet frem en rapport om risikofaktorer i helseforetakenes kontakt med kreftpasienter under utredning og behandling. Rapporten konkluderer med at den viktigste risikofaktoren i kreftbehandling antas å være forsinkelse i diagnostiseri...
	Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokumentet for 2011 signalisert en videre utvikling av kreftområdet med utgangspunkt i risikoområdene som er skissert i rapporten. Nye krav til de regionale helseforetak medfører at det nå skal gå maksimalt...
	Oppfølgingen av det nye kravet i form av en prosessindikator er iverksatt for tre av de fire vanligste kreftformene i Norge. Tallene hentes ut fra Norsk Pasientregister (NPR). Dette gjelder tykktarmskreft, brystkreft og lungekreft. Indikatoren ble god...
	Selv om prognosen ved de fleste kreftformer er avhengig av utbredelse på diagnosetidspunkt, har ventetid før oppstart av kreftbehandling, innenfor rimelige ventetider (få måneder), ingen innvirkning på prognose. Ventetiden kan ofte oppleves psykisk me...
	Status i Helse Nord
	Så langt har Helse Nord RHF kun mottatt data for 2010 knyttet til denne indikatoren. Resultatene her er vist i tabellen nedenfor.
	Tabell 1. Tabellene viser ventetid for tre kreftformer i Helse Nord i 2010.
	Lungekreft
	Behandlingen av lungekreft i Norge er standardisert gjennom arbeidet til Norsk lungekreft gruppe (NLG), og personer i Helse Nord har vært meget sentrale i dette arbeidet. Handlingsplan for kreftformen ligger på Helsedirektoratets hjemmesider.
	Lungekreft viser en varierende median ventetid som varierer mellom helseforetakene fra 19 til 36 dager. Det er de to store helseforetakene som har det største antall pasienter og som står for hoveddelen av behandlingen. Det er verdt å legge merke til ...
	Brystkreft
	Behandlingen av brystkreft er i Norge standardisert gjennom arbeidet til Norsk brystkreft gruppe (NBCG). Helse Nord er representert i dette arbeidet.
	Styret i Helse Nord RHF har tidligere vedtatt en funksjonsfordeling av utredning og behandling av brystkreft. Behandlingen er lokalisert til brystdiagnostiske sentre (BDS) ved Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Tabell ...
	Tykktarmskreft
	Retningslinjer for behandlingen av denne kreftformen finnes i handlingsprogrammet for tykk- og endetarmskreft på Helsedirektoratets hjemmesider. Norsk gastrointestinalcancer gruppe (NGICG) har vært sentrale i dette arbeidet, og Helse Nord har her vært...
	Behandling for tykktarmskreft i Helse Nord er sentralisert til bestemte sykehus i hvert helseforetak fra 2011. Median ventetid før behandling varierer lite mellom foretakene (23-30 dager). Den vanligste måten å påvise denne tilstanden er gjennom skopi...
	Vurdering
	Prosessdataene ovenfor fra Norsk Pasientregister (NPR) viser at Helse Nord har ventetider for de tre utvalgte kreftformer på linje med øvrige regionale helseforetak (RHF). Det er dog et forbedringspotensial, og helseforetakene har allerede gjort grep ...
	 Arbeidet ved UNN hvor lungekreft har vært en av satsingsområdene i lean-prosjektet. Her er et godt pasientforløp opprettet. Det er all grunn til å tro at dette vil medføre ytterligere bedring i UNN’s tall for 2011. De øvrige helseforetak er informer...
	 Nordlandssykehuset HF har spesielt arbeidet med pasientforløp knyttet til tykk- og endetarmskreft. Målet er en rask overføring av disse pasientene til sykehuset i Bodø.
	 Nordlandssykehuset HF har også gjennomgått sine resultater knyttet til lungekreft-kirurgi og publiserte nylig sine gode resultater i Tidsskrift for Den norske legeforening.
	 Det mangeårige regionale samarbeidet gjennom ulike nettverk mellom fagfolkene i regionen har uten tvil vært en grunnstein for god kreftbehandling i Helse Nord. Det er derfor viktig at dette ivaretas, når legemiddelindustrien (LMI) nå trekker ut sin ...
	 Helse Nord RHF’s funksjonsfordeling knyttet til kreftbehandling gir oss et godt utgangspunkt. Dette vil bli styrket gjennom en ny kreftplan som planlegges initiert etter årsskiftet 2011/12.
	Konklusjon
	Helse Nord har i alle helseforetak en ledelsesforankret oppmerksomhet knyttet til ventetider for kreftpasienter. Vår tidlige organisering av kreftbehandling i Helse Nord gir oss en fordel.
	Videre har vi et oversiktlig og godt fagmiljø. Det samarbeides godt i nettverk, og helseforetakene har gjort spesifikke tiltak for ytterligere å forbedre pasientforløpene for de viktigste kreftformene.
	Vi har gode forskningsmiljø innen kreftbehandling og en aktiv deltakelse i nasjonale kreftgrupper som sikrer god kompetanse.
	Adm. direktør vil tidlig i 2012 initiere arbeidet med en ny regional kreftplan hvor et fokus på pasientforløp og fokus på ventetid vil være en del av planen.
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	Bakgrunn
	I samsvar med styrevedtatte planer for internrevisjon 2010-2011 og 2011-2012 har internrevisjonen i Helse Nord RHF i perioden februar til oktober 2011 gjennomført et revisjonsprosjekt om medisinsk kodepraksis. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med...
	Mandatet for revisjonen er utarbeidet av internrevisjonene i samråd med Helsedirektoratet, som også var initiativtaker til prosjektet. KPMG AS har vært engasjert for å bistå med den praktiske gjennomføringen.
	I denne saken legges den nasjonale hovedrapporten fra prosjektet (internrevisjonsrapport 04/2011) frem for styret i Helse Nord RHF, sammen med rapportene til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Helgelandssykehuset HF (HSYK).
	Kvalitet, trygghet og respekt
	Internrevisjonen i Helse Nord RHF har som oppgave å overvåke foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Dette innebærer bl.a. å se etter at internkontrollen bidrar til å sikre etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kva...
	Formålet med revisjonsprosjektet
	Formålet har vært å kartlegge og vurdere medisinsk kodepraksis i helseforetakene, for å avklare om det er etablert god intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for korrekt koding.
	Det har ikke vært en del av prosjektets mandat å konkludere på faktisk etterlevelse av rutiner og regelverk for medisinsk koding. Det ville nødvendiggjort omfattende testing av journalmateriale, noe som ikke er gjennomført. Slike kontroller er imidler...
	Gjennomføring av revisjonsprosjektet
	Internrevisjonen er gjennomført i to faser. Fase 1 var en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte som har oppgaver knyttet til medisinsk koding i somatisk virksomhet. Undersøkelsen ble utført ved alle landets 21 helseforetak med slik virksomhet.
	Fase 2 besto i nærmere undersøkelser ved ni utvalgte helseforetak, i form av dybdeintervjuer og gjennomgang av relevant dokumentasjon. Blant disse ni var UNN og HSYK.
	De ni helseforetakene som inngikk i internrevisjonens fase 2 har mottatt egne rapporter, hvor resultater og konklusjoner bygger på begge fasene i prosjektet. I Helse Nord er dette:
	 Internrevisjonsrapport nr. 02/2011: Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
	 Internrevisjonsrapport nr. 03/2011: Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis, Helgelandssykehuset HF
	Rapportene er tilgjengelige på Internrevisjonens internettside.
	Hovedrapporten for det nasjonale prosjektet er distribuert til alle fire sykehusforetak i helseregionen. Også denne rapporten bygger på datagrunnlaget fra begge fasene i prosjektet.
	Vurderinger/konklusjon
	På bakgrunn av den gjennomførte kartlegging og vurdering av intern kontroll knyttet til medisinsk kodepraksis i helseforetakene, har internrevisjonen kommet til følgende hovedkonklusjoner på nasjonalt nivå:
	 Det er lav risiko for større omfang av bevisst feilkoding med sikte på økonomisk vinning.
	 Det er gjennomgående ikke etablert tilstrekkelig intern styring og kontroll for å oppnå rimelig sikkerhet for korrekt koding.
	Disse konklusjonene er også dekkende for vurderingene ved UNN. Ved HSYK har imidlertid internrevisjonen konkludert positivt, også når det gjelder etablering av tilstrekkelig intern styring og kontroll, men konstaterer at det er potensial for ytterlige...
	Anbefalinger
	I rapportene til begge HF-ene i Helse Nord som var omfattet av hele revisjonsprosessen har vi gitt fem anbefalinger, hvorav tre er identiske. Dette gjelder følgende:
	 gjennomføring av risikovurderinger (begge HF)
	 forbedret læringssløyfe gjennom regelmessige tilbakemeldinger til de som koder (begge HF)
	 evaluering av om iverksatte opplæringstiltak har ønsket effekt (begge HF)
	 frittstående revisjoner/sammenligninger for å forbedre kodekvaliteten (HSYK)
	 opplæring for andre grupper enn leger (HSYK)
	 organisering og rollefordeling i kodearbeidet (UNN)
	 vurdering av ytterligere tiltak basert på rapportens innhold (UNN)
	I hovedrapportens kap. 3.4 er det trukket frem fem aktuelle forbedringsområder som er ”fellesnevnere” på nasjonalt nivå, og som delvis er overlappende med anbefalingene gitt til de to helseforetakene i Helse Nord. Dette er forhold vi mener alle helsef...
	De regionale helseforetakene er ikke revidert i prosjektet, men i hovedrapporten (kap. 3.4) gis det anbefalinger om enkelte utfordringer som vi tror med fordel kan løftes opp på regionalt nivå:
	 De regionale helseforetakene bør vurdere dagens organisering av kontroll og kvalitetssikring av medisinsk kodepraksis ved de enkelte helseforetak i sin region.
	 De regionale helseforetakene bør vurdere å stille krav til helseforetakene om obligatorisk opplæring i medisinsk koding for alle nye leger. 
	I hovedrapporten (kap. 3.5) er det også pekt på mulige tiltak av nasjonal art. Dette gjelder utfordringer knyttet til kodekvalitet som det er vanskelig eller uhensiktsmessig å håndtere på HF- eller RHF-nivå. Tre utfordringer er trukket frem:
	 Dagens kobling mellom medisinsk koding og utsending av epikrise.
	 Svak egeninteresse i helseforetakene for kodingen for annet enn økonomi.
	 Regelverket for medisinsk koding oppleves av mange som skal sette koder som vanskelig å forholde seg til.
	UStyret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
	1. Internrevisjonsrapport nr. 04/2011: Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis tas til orientering.
	2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i Internrevisjonsrapport nr. 02/2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, i Internrevisjonsrapport nr. 03/2011 til Helgelandssykehuset HF og i Hovedrapportens kapittel 3.4 blir fulgt op...
	3. Styret ber adm. direktør sørge for at de utfordringene som er omtalt i Hovedrapportens kap. 3.5 blir tatt opp med nasjonale helsemyndigheter.
	Utrykte vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr. 04/2011: Nasjonal internrevisjon av
	medisinsk kodepraksis, Hovedrapport (Oktober 2011)
	Internrevisjonsrapport nr. 02/2011: Nasjonal internrevisjon av
	medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Universitetssykehuset
	Nord-Norge HF (20.10.2011)
	Internrevisjonsrapport nr. 03/2011: Nasjonal internrevisjon av
	medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Helgelandssykehuset HF
	(20.10.2011)
	Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider:
	1TUInternrevisjonen i Helse Nord RHF - revisjonsrapporterU1T

	ADP5EA5.tmp
	Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.
	Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte, den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering.
	Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i gjennomfø...
	Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte.
	Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig om, dersom en styresak må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasj...
	Vedlegg
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	Oppsummering
	Bakgrunn
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	Bakgrunn
	Helse Nord RHF gjennomførte i 2010 anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2014. Avtalenes volum er om lag 175 mill kroner årlig målt i 2010-kroner, noe som er en moderat økning fra volum i ti...
	Tilsvarende prosesser ble samme år gjennomført i Helse Vest og Helse Sør-Øst, mens Helse Midt-Norge gjennomførte tilsvarende anskaffelse i 2009. Det var stor offentlig oppmerksomhet rundt alle anskaffelsene og resultatene av disse. Styret i Helse Nord...
	Under behandling av styresak 143-2010 Eventuelt i styremøte, den 14. desember 2010 ba styremedlem Alf E. Jacobsen om en orientering rundt anskaffelsen av rehabiliteringstjenester etter at alle prosesser var ferdigstilt og avtalene trådd i kraft.
	Kvalitet, trygghet og respekt
	Gjennom anskaffelser av helsetjenester, herunder spesialiserte rehabiliteringstjenester, ønsker Helse Nord RHF å bidra til at foretakgruppens verdier kvalitet, trygghet og respekt understøttes.
	Kvalitet for pasienter og brukere ved at det gjøres gode og hensiktsmessige vurderinger av behov for tjenester og av hvordan ”sørge-for” ansvaret for spesialiserte helsetjenester best kan ivaretas.
	Trygghet for styret, administrasjon og leverandører for at anskaffelser skjer i samsvar med lovfestede og ulovfestede prinsipper, er ryddig og profesjonelt utført og resulterer i at riktige beslutninger tas.
	Respekt for samfunnet for øvrig ved at slike anskaffelser behandles grundig, upartisk og med riktig resultat, og vi derigjennom bidrar til god ressursforvaltning og ivaretakelse av vår rolle som offentlig innkjøper.
	Tidligere avtaler
	Fra og med 1. januar 2006 overtok RHF-ene finansieringsansvaret for rehabiliteringsinstitusjonene. Tidligere fikk disse statstøtte fra Folketrygden og kunne inntil da tilby det de ønsket av tjenester.
	Helseregionene fikk samtidig i oppdrag å forhandle og inngå avtaler med disse institusjonene om omfang og type tjenester som skulle leveres. Det vil si at det ble ikke gjennomført konkurranse om avtalene.
	Helse Nord RHF hadde frem til 31. desember 2010 avtaler med Opptreningssenteret i Finnmark, Skibotnsenteret, Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Salangen HelseRehab, Valnesfjord Helsesportsenter og Nordtun HelseRehab.
	Behovsvurdering
	Anskaffelsesprosessen startet høsten 2009 med behovsvurdering og utarbeidelse av kravspesifikasjon til tjenesten. Dette ble ivaretatt av fagavdelingen i Helse Nord RHF som også gjennomførte et omfattende arbeid med innhenting av innspill fra helsefore...
	UDet ble bedt om tilbud innen følgende områder:
	1. Rehabilitering i tidlig fase etter operativt inngrep eller behandling i sykehus.
	2. Rehabilitering etter utredning/vurdering av livsstilsrelaterte sykdommer, hvor det er behov for vesentlig endring av livsstil for å unngå kroniske sykdommer.
	3. Rehabilitering/opptrening for å opprettholde eller bedre funksjonsnivå og mestringsevne ved langvarige tilstander/kronisk sykdom.
	4. Intensiv trening som ledd i en planlagt rehabiliteringsprosess.
	5. Intensiv trening som ledd i et planlagt habiliteringsforløp.
	6. Funksjonsvurdering og/eller rehabilitering av pasienter i forbindelse med arbeid og utdanning.
	Spesifikasjon av ytelser som ble anskaffet fremgår av vedlegg.
	Arbeidet med behovsvurdering og kravspesifikasjon resulterte i endringer i de krav som stilles til leveransene i forhold til tidligere avtaler. Dette gjaldt både prioritering mellom ulike ytelser, og kravene til faglig innhold i de enkelte ytelser. I ...
	UKrav til tjenesten:
	 Større vekt på at dette skal være tjenester på spesialisthelsetjenestenivå. Alle tjenester skal inngå i dokumenterte programmer og være forankret i spesialisthelsetjenestens ansvar i forhold til helselovgivning og faglige retningslinjer. Kravspesifi...
	 Større krav til tverrfaglig tilbud/sammensetning av bemanning og til spesialistdekning. Det ble stilt krav til minimum legespesialistdekning, krav til definert legespesialist eller annet definert helsepersonell på enkelte ytelser, krav til bredde og...
	 Fokus på pasientens funksjon fremfor diagnose, blant annet skal gruppeopphold primært være i forhold til pasientens funksjon. Alle tjenester skal være individuelt tilpasset.
	 Inkludere tilbud til pasienter med særlig behov for pleie og omsorg og/eller bistand som følge av kognitiv svikt.
	 Tilbud nært pasientens bosted for de store pasientgruppene, samtidig som særlig spesialiserte tilbud ble samlet på ett eller få steder.
	 Det ble uttrykt som et klart mål å oppnå kortere oppholdstid og kortere ventetid for pasientene. Dette setter også større krav til innhold i den tiden pasienten er ved institusjonen.
	UPrioritering mellom ytelser:
	I kravspesifikasjonen fremgikk hvilke pasientgrupper som skal ha økt eller redusert fokus i de nye avtalene, sammenlignet med de tidligere avtalene.
	Pasientgrupper som skal ha økt fokus:
	 Pasienter med hjerneslag i tidlig fase etter rehabilitering i sykehus.
	 Pasienter med kommunikasjons- og kognitive problemer.
	 MS-pasienter med komplekse problemstillinger.
	 Eldre pasienter med sammensatte tilstander og flere diagnoser.
	 Pasienter med lungediagnoser og inflammatorisk revmatisme.
	 Tilbud til unge med alvorlig sykdom/funksjonsnedsettelse i overgangsfase til voksenliv, bl.a. mestring i forhold til utdanning/jobb.
	 Pasienter med særlig behov for pleie og omsorg og/eller bistand på grunn av kognitiv svikt.
	Nye pasientgrupper som skal ha tilbud:
	 Pasienter med kreftdiagnose, gruppetilbud til voksne og unge.
	 Pasienter med MS-diagnose, gruppetilbud til yngre pasienter.
	 Pasienter med nevromuskulære sykdommer, gruppetilbud til voksne og barn.
	 Pasienter med sykelig overvekt – konservativ behandling/rehabilitering, gruppetilbud/ livsstilsendring.
	Pasientgrupper som skal ha tilbud i mindre omfang:
	Generelt vil dette gjelde pasientgrupper som på grunn av endret behandlingspraksis i mindre grad skal ha tilbud ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Dette kan for eksempel være:
	 Ortopediske pasienter som kan få tilbud i kommunale rehabiliteringsinstitusjoner / fysikalske institutter m.m.
	 Pasienter med muskel-/skjelettlidelser som ivaretas via rygg-/nakke-poliklinikk eller lignende.
	 Pasienter med ikke-inflammatoriske revmatiske tilstander som kan benytte seg av andre differensierte tilbud.
	 Tilbud om intensiv trening som ikke er ledd i behandlingsplan/individuell plan.
	Tjenester det ikke skal inngås avtaler om:
	 Pasienter som primært skal ha psykiatrisk behandling eller behandling for rusrelaterte problemstillinger.
	Gjennomføring av konkurransen
	Konkurransen ble gjennomført med forhandlinger. Konkurransen ble første gang lyst ut medio februar 2010. Helse Nord RHF mottok tilbud fra ni leverandører, hvorav åtte ble vurdert som kvalifisert til å delta i konkurransen. Det ble gjennomført forhandl...
	13. juli 2011 ble ny konkurranse utlyst, der denne feilen var rettet opp. For øvrig var konkurransedokumentene i hovedsak uendret. Til denne konkurransen ble det levert tilbud fra elleve leverandører, hvorav ni ble kvalifisert til å delta i konkurrans...
	Det ble gjennomført forhandlinger med alle de kvalifiserte tilbyderne, og syv ble tildelt kontrakt: Opptreningssenteret i Finnmark, Skibotnsenteret, Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Valnesfjord Helsesportsenter, Nordtun HelseRehab, Sømna ko...
	Vi mottok en klage på manglende kvalifisering, og denne klagen er oversendt Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) men ikke ferdig behandlet. Helse Nords vurdering er at denne leverandørens profil var leverandør av primærhelsetjenester og ikke...
	Etter tildeling mottok vi flere klager, derav én som ble viderebrakt til Kofa.
	Klagen til Kofa gjaldt følgende punkter:
	1. Kravet til forutsigbarhet var brutt, fordi tildelingskriteriene ble vektet på en annen måte ved tildelingsevalueringen enn det som var oppgitt på nettportalen som ble benyttet til gjennomføringen av konkurransen.
	2. Sømna kommune skulle vært avvist. fordi kommunen ikke er en privat aktør, og at kravet til likebehandling var brutt, fordi kommunen ble behandlet på en annen måte enn de øvrige tilbyderne,
	3. Nord-Norges Kurbad skulle vært avvist, fordi det var tatt forbehold mot vilkår i konkurransegrunnlaget.
	4. Sømna kommunes tilbud skulle vært avvist, fordi kravene til legedekning ikke var innfridd i samsvar med kravspesifikasjonen.
	5. Nordtun HelseRehabs tilbud skulle vært avvist av samme grunn.
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