
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 14. desember 2011 
 
Kl.: 8.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
  
 





 

  

 
 

Møtedato: 14. desember 2011 
Arkivnr.: 2010/916-103/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 142-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 14. desember 2011: 
 
Sak 142-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 143-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. november 2011 Side 3 
Sak 144-2011 Likviditet i helseforetakene, justering av interne lånerammer Side 13 
Sak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 

31.august 2011 
Side 17 

Sak 146-2011 Brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i 
Helse Nord 

Side 42 

Sak 147-2011 Internkontroll i Helse Nord RHF Side 61 
Sak 148-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, parkeringsforhold 

og infrastruktur ved pasienthotellet – oppfølging av styresak 
103-2011 

Side 76 

Sak 149-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – 
dokumentstyring og avviksbehandling – oppsummering, 
oppfølging av styresak 24-2010, 87-2010 og 51-2011 

Side 79 

Sak 150-2011 Ordning ”Raskere tilbake” – status og prioritering av 
kronikergruppene 

Side 86 

Sak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i  
Nord-Norge og Helse Nord RHF 

Side 90 

Sak 152-2011 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes 
representanter til styret i Helse Nord RHF 

Side 96 

Sak 153-2011 Orienteringssaker Side 99 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Bemanningsøkning Helse Nord – analyse, oppfølging av 

styresak 67-2011 
Side 102 

 4. Innføring av dokumentstyringssystem for oppfølging av 
prosedyrer – PPS1

Side 
 fra Akribe  

106 

 5. Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de 
regionale helseforetakene 

Side 115 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 PPS = Praktiske Prosedyrer i Sykepleie 
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 6. Statsbudsjett 2013 – felles innspill fra alle regionale 

helseforetak, jf. styresak 133-2011 Innspill til statsbudsjett 
2013 

Side 122 

 7. Revisjonskomiteens forslag om hvordan internrevisjonens 
nye midler skal benyttes – oppfølging av styresak 119-
2011 

Side 137 

Sak 154-2011 Referatsaker Side 139 
 1. E-post av 24. november 2011 fra Helsedirektoratet ad. 

Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012 innenfor 
helse- og omsorgsområdet 

  

Sak 155-2011 Eventuelt Side 142 
 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2011 side 2



 

  

 
 

Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.: 2010/916-104/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 143-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

23. november 2011 
 
 
Protokoll styremøte 23. november 2011 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 23. november 2011 – kl. 10.30 
Møtested: Quality Hotel Grand Royal, Narvik 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Bård Jakobsen vararepresentant – møter for styremedlem Ann-Mari Jenssen 
Ragnar Moan observatør fra Regionalt Brukerutvalg – møter for Mildrid Pedersen 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Trygve Myrvang styremedlem 
Alf E. Jakobsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
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I starten av styremøtet orienterte direktør for eieravdelingen Hilde Rolandsen og leder for 
internrevisjonen Tor Solbjørg om risikostyring. 
 
 
Styresak 129-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 129-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 130-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2011 
Sak 131-2011 Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord 
Sak 132-2011 Virksomhetsrapport nr. 10-2011 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 133-2011 Innspill til Statsbudsjett 2013 

Sakspapirene var ettersendt.. 
Sak 134-2011 Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø 

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

Helse Nord 2012-2014, prosess 
Sak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk 

kodepraksis 
Sak 139-2011 Orienteringssaker 
 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 
Sak 140-2011 Referatsaker 
 1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 25. oktober 2011 ad. oversendelse 

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

 2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 14. november 2011 ad. Revidert 
funksjonsfordeling elektiv ortopedi i Helse Nord, jf. styresak 135-
2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 3. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 11. november 2011 ad. 
oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Tromsø 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 4. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 9. november 2011 ad. rapport fra 
tilsyn med behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd 
ved Helgelandssykehuset HF Mo i Rana, ortopedisk seksjon 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. november 2011, 
jf. styresak 135-2011, 136-2011 og 139-2011/5 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2011 side 4



 
 6. Uttalelse fra styret i Øst-Finnmark Regionråd av 21. november 2011 

ad. styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert 
funksjonsfordeling 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

Sak 141-2011 Eventuelt 
1. Møteplan 2012 – endring  
2. Pasientsikkerhet og prehospitale tjenester 
3. Desentraliserte tjenester i Helse Nord 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
Styresak 130-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 26. oktober 2011 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 26. oktober 2011 godkjennes.  
 
 
Styresak 131-2011 Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
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 1 implementeres gis til helseforetakene i endelig 

oppdragsdokument 2012 til helseforetakene
 

. 

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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 1 gis til helseforetakene i endelig oppdragsdokument 2012. 
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Styresak 132-2011 Virksomhetsrapport nr. 10-2011 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sette i gang et arbeid i foretaksgruppen for å øke 

aktivitetsnivået innen psykisk helsevern for voksne for å redusere ventetiden. 
 

3. Adm. direktør bes også om å følge opp tiltaksgjennomføringen i foretaksgruppen for å 
redusere gjennomføringsrisikoen. 

 
4. Styret viser for øvrig til styrets vedtak i styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-

2011, punkt 2 med hensyn til oppfølgingen av ventetider og fristbrudd samt 
erfaringsspredning av forbedringsarbeid i foretaksgruppen.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sette i gang et arbeid i foretaksgruppen for å øke 

aktivitetsnivået innen psykisk helsevern for voksne for å redusere ventetiden. 
 

3. Adm. direktør bes også om å følge opp tiltaksgjennomføringen i foretaksgruppen for å 
redusere gjennomføringsrisikoen. 

 
4. Styret viser for øvrig til styrets vedtak i styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-

2011, punkt 2 med hensyn til oppfølgingen av ventetider og fristbrudd samt 
erfaringsspredning av forbedringsarbeid i foretaksgruppen.  

 
 
Styresak 133-2011 Innspill til Statsbudsjett 2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret mener at Helse Nord har en del spesielle forhold som bør vurderes særskilt. Det 

vises her til de strukturelle utfordringene regionen kan møte ved gjennomføring av 
samhandlingsreformen og konsekvensene av økt aktivitet i nordområdene.  

 
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere de ressursmessige konsekvenser 

av beredskapsordningen på Svalbard, herunder de økonomiske konsekvenser for Helse 
Nord. 
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3. For å kunne oppdatere og fornye sykehusene i Finnmark ber styret om et tilskudd på 600 
mill. kroner til realisering av nybygg ved sykehuset i Kirkenes. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret mener at Helse Nord har en del spesielle forhold som bør vurderes særskilt. Det 
vises her til de strukturelle utfordringene regionen kan møte ved gjennomføring av 
samhandlingsreformen og konsekvensene av økt aktivitet i nordområdene.  

 
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere de ressursmessige konsekvenser 

av beredskapsordningen på Svalbard, herunder de økonomiske konsekvenser for Helse 
Nord. 

 
3. For å kunne oppdatere og fornye sykehusene i Finnmark ber styret om et tilskudd på 600 

mill. kroner til realisering av nybygg ved sykehuset i Kirkenes. 
 
 
Styresak 134-2011 Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset  
 Bodø – utvidet ramme 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert kalkyle etter P85 og 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert kalkyle etter P85 og 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. 
 
 
Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord  
 – revidert funksjonsfordeling 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret godkjenner revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i Helse Nord som 

fremlagt. 
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2. Helseforetakene bes om å implementere revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi 
i Helse Nord. 

 
3. Regionalt fagråd i ortopedi gis i oppdrag å utarbeide regionale retningslinjer for 

håndtering av akutte situasjoner ved sykehus uten ortopedisk døgnberedskap.  
 

4. Funksjonsfordelingen slik den er presentert i saksfremlegget forutsetter at helseforetakene 
har et system som ivaretar rett kompetanse hos alle personellgrupper på behandling og 
rehabilitering/oppfølging i hele pasientforløpet uansett behandlingssted. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 
 

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

 
4. Funksjonsfordelingen slik den er presentert i saksfremlegget forutsetter at helseforetakene 

har et system som ivaretar rett kompetanse hos alle personellgrupper på behandling og 
rehabilitering/oppfølging i hele pasientforløpet uansett behandlingssted. 

 
 
Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter  
 – oppfølging av styresak 58-2011 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar informasjonen om ventetider for kreftbehandling til orientering og imøteser en 
regional kreftplan for Helse Nord i løpet av 2012. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret tar informasjonen om ventetider for kreftbehandling til orientering og imøteser en 
regional kreftplan for Helse Nord i løpet av 2012. 
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Styresak 137-2011 Oppnevning av styrer i helseforetakene i  
 Helse Nord 2012-2014, prosess 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret viser til saksforelegget og godkjenner den foreslåtte prosessen for oppnevning av styrer 
i helseforetakene i Helse Nord. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret viser til saksforelegget og godkjenner den foreslåtte prosessen for oppnevning av styrer 
i helseforetakene i Helse Nord. 
 
 
Styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal  
 internrevisjon av medisinsk kodepraksis 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 
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Styresak 139-2011  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, den 14. november 2011 ad. 
oppnevning av styret i Helse Nord RHF: Informasjon 

- Kontaktmøte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 15. november 2011: 
Informasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Omgrupperingsproposisjonen – effekter av justeringer ISF 

- Informasjon om innholdet i omgrupperingsproposisjonen og de økonomiske 
konsekvensene for Helse Nord.  

- Denne informasjonen ble gitt under behandling av styresak 132-2011 
Virksomhetsrapport nr. 10-2011. 

- Ambulansefagarbeider – rekruttering lærlinger: 
- Styret ba i styremøte, den 26. oktober 2011 om en tilbakemelding ad. oppnåelse 

av målsettingen på rekruttering av ambulansefagarbeidere, spesielt på mindre 
steder. 

- Det vil bli gitt en nærmere orientering i denne saken i styremøte i februar/mars 
2012. 

- Utøya – oppfølging i psykiatrien:  
- I styremøte, den 26. oktober 2011 ba styret om en tilbakemelding ad. varierende 

ventetider for ofre og pårørende etter terrorhandlingene på Utøye. 
- Orientering om håndteringen av denne gruppen med hensyn til ventetider og 

bistand. 
- Barentskonferanse i Tromsø, den 10. – 11. november 2011: Informasjon 
- Presentasjon av nordområdemeldingen, den 18. november i Bodø: Informasjon om 

innholdet i meldingen. 
- Møte i polyteknisk forening, den 14. november 2011:  

- Paneldebatt og innlegg om ”Hvem styrer, hvem skal styre og hvordan styre 
Helsenorge?” 

- Styresamling i Nordlandssykehuset HF, den 16. november 2011 
- Informasjon om adm. direktørs innlegg om Helse Nord’s forventninger til 

pasientsikkerhet og kvalitet i helseforetaket  
- HPV-test i sekundærscreening mot livmorhalskreft  

- Informasjon om saken etter flere mediaoppslag. 
- Det er planlagt å gjennomføre et forskningsprosjekt på dette området for bruken 

av begge testene. 
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 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 140-2011  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 25. oktober 2011 ad. oversendelse av rapport etter 

stikkprøve tilsyn – hoftebrudd med Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 14. november 2011 ad. Revidert funksjonsfordeling 

elektiv ortopedi i Helse Nord, jf. styresak 135-2011 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

3. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 11. november 2011 ad. oversendelse av rapport fra 
tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, 
Tromsø 
Kopi av brevet var ettersendt. 

4. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 9. november 2011 ad. rapport fra tilsyn med 
behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd ved Helgelandssykehuset HF 
Mo i Rana, ortopedisk seksjon 
Kopi av brevet var ettersendt. 

5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. november 2011, jf. styresak 135-
2011, 136-2011 og 139-2011/5 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

6. Uttalelse fra styret i Øst-Finnmark Regionråd av 21. november 2011 ad. styresak 135-
2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 141-2011  Eventuelt 
 
1. Møteplan 2012 – endring  
På grunn av foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 30. eller 31. januar 2012 må møteplanen i 
februar 2012 endres. 

 
Styremøtene i februar 2012 som var planlagt avholdt, den 1. og 29. februar 2012 slås sammen 
til ett styremøte. Dette møtet avholdes 13. februar 2012 i Bodø. 
 
2. Pasientsikkerhet og prehospitale tjenester 
Vararepresentant Bård Jakobsen stilte spørsmål ad.  retningslinjer for akuttmedisinske 
tjenester utenfor sykehus med hensyn til vaktberedskap/hjemmevakt, bemanning, hviletid og 
bruk av overtid. 
 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en styresak i styremøte i desember 2011 som ser 
nærmere på de spørsmålene som ble reist av vararepresentant Jakobsen. 
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3. Desentraliserte tjenester i Helse Nord 
Styremedlem Line Miriam Sandberg ønsket å gi positiv tilbakemelding om de gode 
prosessene som Helse Nord gjennomfører, f. eks. dialyse- og lysbehandling i distriktene. Hun 
stilte spørsmål om det finnes dokumentasjon på de økonomiske besparelser som samfunnet 
har, fordi det er innført desentraliserte tjenester på en rekke områder. 

 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en dokumentasjon om de økonomiske besparelsene 
ved innføring av desentraliserte tjenester.  
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 23. november 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.: 163 2010/928    Saksbeh/tlf: Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 144-2011 Likviditet i helseforetakene,  

justering av interne lånerammer  
 
 
Formål/sammendrag 
Denne saken skal bidra til tydelige og presise rammebetingelser som er en forutsetning for 
god styring. Formålet med saken er å 
1. gi lånetilsagn til investeringslån i 2012 
2. justere helseforetakenes interne lånerammer 
3. styrke helseforetakenes likviditet 
 
Investerings- og finansieringsopplegget for 2012 og årene fremover medfører behov for å gi 
tilsagn om investeringslån til helseforetakene i 2012, samt å justere helseforetakenes interne 
låneramme for investeringslån og kassakreditt.   
 
Helseforetakenes likviditet foreslås styrket med 73,2 mill kroner ved at interne a-kontobaserte 
tilskuddordninger harmoniseres, slik at alle driftstilskudd betales forskuddsvis til 
helseforetakene. Som en konsekvens av ansvarsoverføringer fra NAV i perioden 2002-2011 
betales i dag 73,2 mill kroner av a-kontobaserte tilskudd etterskuddsvis til helseforetakene.  
 
Bakgrunn/fakta/vurdering 
Lån til investeringer  
I forslag til Statsbudsjett er Helse Nord innvilget rammer for låneopptak i 2012 – som følger:  
• Nordlandssykehuset Bodø 240 mill kroner 
• Nordlandssykehuset Vesterålen 80 mill kroner 
• Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy 50 mill kroner 
• SUM 370 mill kroner 
 
Med bakgrunn i forslag til Statsbudsjett og innspill fra helseforetakene foreslås lånetilsagnene 
videreført med 50 mill kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 320 mill kroner til 
Nordlandssykehuset HF.  
 
Interne rammer for lån og kassakreditt 
I § 9 i helseforetakenes vedtekter angis helseforetakenes totale lånerammer (sum ramme 
kassakreditt og investeringslån). Videre låneopptak til investeringer ved Nordlandssykehuset 
HF (NLSH) medfører behov for justering av total låneramme i vedtektene til helseforetaket.  
 
Helseforetakenes rammer for kassakreditt i konsernbanken må reduseres for å gi rom for økte 
rammer til investeringslån. Bedret likviditetssituasjon i helseforetakene gir rom for dette.  
 
I § 12 i vedtektene til Helse Nord RHF er det gitt en total låneramme på 3,9 mrd kroner (sum 
ramme for langsiktige investeringslån og driftskreditt).  Lånerammene til Helse Nord RHF vil 
bli justert noe i januar 2012 som følge av låneopptak i 2012.  
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Følgende justeringer foreslås:   
• Helse Finnmark HF’s totale låneramme i vedtektene forelås beholdt (450 mill kroner), 

men ramme for kassakreditt i konsernbank foreslås redusert med 50 mill kroner til 400 
mill kroner grunnet bedring i likviditetssituasjon. Beløpet flyttes til udisponert låneramme.  

• Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s totale låneramme i vedtektene foreslås beholdt 
(550 mill kroner), men kassakredittrammen foreslås redusert med 450 mill kroner til 100 
mill kroner grunnet bedret likviditetssituasjon. Ramme for investeringslån økes med 50 
mill kroner, mens resterende 400 mill kroner flyttes til udisponert ramme. Dette for å ta 
høyde for låneopptak til A-fløy i 2013/2014.  

• Nordlandssykehuset HF’s totale låneramme i vedtektene foreslås økt med 445 mill kroner 
til 2,645 mrd kroner som følge av videre investeringer i Bodø og Vesterålen. Ramme for 
kassakreditt foreslås ikke endret, mens ramme til investeringslån og udisponert ramme 
økes samlet med 445 mill kroner. Det er da tatt høyde for låneopptak i 2012/2013.  

• Helgelandssykehuset HF’s totale låneramme i vedtektene foreslås beholdt (250 mill 
kroner). Helseforetakets ramme for kassakreditt foreslås redusert med 50 mill kroner til 
200 mill kroner som følge av bedret likviditet.   

 
Tabellen viser oppdaterte rammer etter forslagene i saken.  

Helse Finnmark HF 450 400 0 50
UNN HF 550 100 50 400
NLSH HF 2 645 550                    1 499 596
Helgelandssykehuset HF 250 200 0 50
Sykehusapotek Nord HF 5 0 0 5
Helse Nord RHF inkl IKT 0 0
SUM rammer 3 900 1 250 1 549 1 101
* lånesaldo 31.12.11 + låneopptak 2012 

Helseforetak Interne 
låneramme 
vedtekter 

Herav intern 
kassakreditt i 
konsernbank

Herav 
investeringslån 

fra RHF*

Udisponert 
låneramme

 
 
Etter hvert som helseforetakene tar opp investeringslån hos Helse Nord RHF, flyttes rammer 
fra ”udisponert” til ”investeringslån”. 
 
Endret total låneramme i vedtektene for Nordlandssykehuset HF må følges opp med sak til 
foretaksmøtet i starten av 2012.   
 
Harmonisering av interne a-kontobaserte oppgjørsordninger  
Etter reformen i 2002 har det ved flere anledninger blitt overført oppgaver/finansieringsansvar 
til de regionale helseforetakene (RHF). I stor grad har dette vært overføring av oppgaver der 
NAV tidligere har hatt finansieringsansvaret. Dette gjelder blant annet:  
• Pasientreiser 
• TNF-hemmere 
• Private rehabiliteringsinstitusjoner 
• Somatisk poliklinisk aktivitet (omlegging av finansiering fra polikliniske takster fra NAV 

til finansiering via Innsatsstyrt finansiering) 
 
I forbindelse med disse ansvarsoverføringene har helseregionene/helseforetakene bare fått 
overført likviditet for 85-90 % av bevilgningen det første året. Bakgrunnen for dette er at 
NAV følger kontantprinsippet, og det holdes derfor igjen midler det første året, slik at NAV 
kan dekke forventet etterslep på om lag 1,5 måneder.  
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For at dette ikke skal få resultatmessig konsekvens i overgangsåret, er avviket mellom 
overført likviditet og inntektsføring (10-15 %) regnskapsført i helseforetakene som et krav 
mot Helse Nord RHF. Helse Nord RHF har igjen regnskapsført krav mot Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD). Dette er i tråd med felles nasjonale retningslinjer.  
 
Regnskapsmessig håndteres dette som at den første betalingen i nytt år dekker tidligere krav, 
mens det pr. 31. desember settes av et nytt krav som vedrører siste måned. 
 
Helse Nord RHF har fordringer mot HOD på 109,1 mill kroner for nevnte forhold. Kravet 
består av fordringer fra helseforetakene mot RHF på 73,2 mill kroner og fordringer fra RHF 
direkte mot HOD på 35,9 mill kroner (relatert til privat rehabilitering/ISF poliklinikk).  
 
Adm. direktør foreslår at fordringene til helseforetakene gjøres opp, og at helseforetakenes 
likviditet dermed styrkes med 73,2 mill kroner. Dette innebærer en harmonisering av oppgjør 
og likviditetstilførsel i foretaksgruppen ved at alle a-kontobaserte driftstilskudd fra RHF 
overføres forskuddsvis. I sum vil dette medføre om lag 2,2 mill kroner i årlig bedret rentenetto 
i helseforetakene.  
 
Følgende regnskapsførte fordringer foreslås gjort opp i ekstraordinær likviditetsoverføring i 
desember 2011:  
• Helse Finnmark HF 16,8 mill kroner 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 29,0 mill kroner 
• Nordlandssykehuset HF  16,1 mill kroner 
• Helgelandssykehuset HF 11,3 mill kroner 
• SUM 73,2 mill kroner 
 
Konklusjon 
Oppsummering av forslagene i saken:  
• Nordlandssykehuset HF’s lånerammer i vedtektenes § 9 økes med 445 mill kroner til 

2,645 mrd kroner. Helseforetaket innvilges investeringslån på 320 mill kroner i 2012.  
• Universitetssykehuset HF’s ramme for kassakreditt reduseres med 450 mill kroner til 100 

mill kroner. Helseforetaket innvilges investeringslån på 50 mill kroner i 2012.  
• Helse Finnmark HF’s ramme for kassakreditt reduseres med 50 mill kroner til 400 mill 

kroner. 
• Helgelandssykehuset HF’s ramme for kassakreditt reduseres med 50 mill kroner til 200 

mill kroner. 
• Interne a-kontobaserte oppgjørsordninger harmoniseres, slik at alle driftstilskudd betales 

forskuddsvis til helseforetakene. Helseforetakenes fordringer mot RHF på 73,2 mill 
kroner gjøres opp ved ekstraordinær likviditetstilførsel i desember 2011.  

 
 

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

1. Nordlandssykehuset HF’s lånerammer i vedtektenes § 9 økes med 445 mill kroner til 
2,645 mrd kroner. Endring av vedtekter følges opp med sak til foretaksmøtet i februar 
2012.  

 
2. Nordlandssykehuset HF innvilges investeringslån på 320 mill kroner for 2012, hvorav 240 

mill kroner til Nordlandssykehuset Bodø og 80 mill kroner til Nordlandssykehuset 
Vesterålen. 
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3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF innvilges investeringslån på 50 mill kroner i 2012 
til A-fløy. 

 
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s ramme for kassakreditt reduseres med 450 mill 

kroner til 100 mill kroner.  
 

5. Helse Finnmark HF’s ramme for kassakreditt reduseres med 50 mill kroner til 400 mill 
kroner. 

 
6. Helgelandssykehuset HF’s ramme for kassakreditt reduseres med 50 mill kroner til 200 

mill kroner.    
 

7. Helseforetakenes fordringer mot RHF på 73,2 mill kroner gjøres opp ved ekstraordinær 
likviditetstilførsel i desember 2011. 

 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2011 side 16



 

  

 
 

Møtedato: 14. desember 2011 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
    Tertialrapport pr. 31.august 2011 
 
 
Formål/sammendrag 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 2-2011 (status pr. 31.08.11) for 
byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø somatikk, byggetrinn 2 og Nordlandssykehuset 
Vesterålen nybygg. I dette saksframlegget er det gitt et sammendrag av hovedpunktene i 
tertialrapporten.  
 
Status ble sist rapportert i styresak 92-2011/3 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30.april 2011 som ble behandlet i styremøte, den 31. august 2011.  
 
Denne saken har for øvrig sammenfallende tekst som vedlagte styresak og rapport som ble 
fremlagt for styret i Nordlandssykehuset HF. Rapporten som er vedlagt, er unntatt offentlighet 
jf. Offl. § 14. 
 
Nordlandssykehuset somatikk Bodø, byggetrinn 2 
 

Fase 1:  Forberedende arbeider 
Faseinndeling i prosjektet (se skisse på neste side) 

 
Fase 2: Utbygging behandlingsfløyer 
 Fase 2A  - Riving av eksisterende G-fløy og K-fløy 
 Fase 2B  - Nybygg K-fløy 

- Yttervegger og tak i ny 4.etg H-fløy 
- Glassgate mellom H-fløy og nye K-fløy 

 Fase 2C  - Innredning/ombygging H-fløy 
   - Ny hovedinngang og vestibyle 
 Fase 2D  - Yttervegger og tak i ny 4.etg N-fløy 
   - Glassgate langs fløy N 
 
Fase 3:  Ombygging sengefløy AB 
 Fase 3A  - Ombygging fløy A 
 Fase 3B  - Ombygging fløy B 
 
Fase 4:  Gjenstående ombygginger 
 Ombygginger i N-fløyen 
 Supplerende arbeider i H-fløyen 
 Ombygginger i S-fløyen 
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I perioden er det gjennomført kompliserte flytteprosesser av tekniske system i sluttfasen for 
arbeidene i fase 1. Dette har omfattet flytting av SHKR-rommet (sentralt 
hovedkommunikasjonsrom), AMK-sentralen og elektriske hovedtavler. Disse utfordrende 
arbeider er gjort uten vesentlige komplikasjoner for driften. 

Fremdrift. 

 
Det er også startet arbeider tilhørende fase 2 i perioden. Arbeidene med gjennomgående 
søyler i eksisterende H/N-fløy for bæring av den delen av fremtidig K-fløy som bygges på 
toppen av nåværende bygninger har pågått i perioden. Rivingen av den gamle G-fløy øst på 
tomten for den nye K-fløy er gjennomført. På eksisterende K-fløy starter rivingen i slutten av 
oktober 2011. 
 
Omleggingen til nye ferdselsveier i midlertidige gangsoner som erstatning for trafikkarealene 
i K-fløyen er igangsatt. Det vurderes fortløpende om det skal gjøres ytterligere tiltak for å 
bedre trafikkforholdene.  
 
Det arbeidet som er gjort så langt i prosjektet har ikke vært mulig å gjennomføre uten stor 
forståelse og deltagelse fra de ansatte ved Nordlandssykehuset. Men de forberedende arbeider 
i fase 1 og oppstarten av arbeidene i fase 2 har vist at det ligger store utfordringer knyttet til å 
ivareta de ansattes arbeidssituasjon og forventning i byggefasen. Dessuten skal 
pasientsikkerheten alltid være den overordnede føring. De erfaringer som er gjort så langt gjør 
at det settes enda større fokus på prosessene som skal ivareta samspillet mellom utbygging og 
sykehusets drift. I den forbindelse er etableringen av ”Avdelingen for nye sykehusbygg” et 
viktig tiltak. 
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I perioden er det inngått følgende kontrakter for arbeider i fase 2. 
 
Entreprise Vedrørende Entreprenør Kontraktsum
K210 Søyler i H/N Moldjord Bygg og anlegg AS 2 872 353kr           
K220 Bygningsmessige arbeider HENT AS 445 288 601kr       
K224 Riving AF Decom AS 5 450 937kr           
K320 Røranlegg Oras Nordland AS 91 525 581kr         
K321 Kuldeanlegg Nord-Norsk Kjøleindustri AS 5 785 000kr           
K322 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS 25 255 643kr         
K420 Elektrotekniske installasjonElektro Bodø AS 88 208 901kr         
 
Det regnes nå med følgende hovedmilepæler for de neste hovedarbeidene: 
 
Hovedmilepæl 1: Start riving i G- og K-fløyen: 1. august 2011 (Oppnådd) 
Hovedmilepæl 2: Start bygging av 4.etg i H-fløyen: 13. juni 2012 
Hovedmilepæl 3: Ferdigstillelse fase 1: 1. september.2011 
Hovedmilepæl 4: Start bygging ny fløy K: 2. januar 2012 
Hovedmilepæl 5:  Start klinisk prøvedrift i ny fløy K: 15. august.2014 
 
Fremdriften påvirkes av: 
− Hensynet til at ulempen fra byggeaktivitetene for pasienter og ansatte skal holdes på et 

akseptabelt nivå. 
− Eksisterende konstruksjoner og tekniske anlegg avviker fra det som var registrert som 

forutsetning for ombyggingsarbeidene. 
− I visse faser er det begrenset hvor stor produksjon det er mulig å få til med tilgjengelige 

angrepspunkter for arbeidene. 
 

Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er i prisnivå 1. januar 2011 på 
2 781,4 mill kroner. Det er i perioden utført usikkerhetsanalyse som viser at 50/50 prognosen 
for byggetrinn 2 er på 2 911,0 mill kroner, det vil si at det mangler 129,6 mill kroner for å ha 
budsjettdekning for denne prognose. Styret i Nordlandssykehuset HF har i sak 81/2011 gjort 
følgende vedtak: 

Budsjettforhold. 

 
Styret søker Helse Nord RHF om økning i rammen for byggeprosjektet med 145 mill kr, 
tilsvarende differansen ved økning fra 50/50 til 85/15 sikkerhet ihht vedtatt forprosjekt. 
 
Det vises til oppfølging av denne saken i styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 134-2011 
Utbyggingsprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø – utvidet ramme, hvor styret vedtok å 
utvide rammen med 145,4 mill kroner til ny ramme 2 926,8 mill kroner. 
 
Pr 31. august 2011 var det i alt utbetalt 755,2 mill kroner på prosjektet. I tertial 2/11 ble det 
utbetalt 50,6 mill kroner. 
 

Siste periode er det gjort følgende overordnede beslutninger vedrørende byggetrinn 2 
Nordlandssykehuset somatikk Bodø: 

Overordnede beslutninger siste tertial 

• For fase 3 gjøres en ny gjennomgang av funksjonsprogrammet med basis i revidert 
sengetall. I denne planfasen gjøres og en kvalitetssikring av gjennomføringsmodellen for 
bygging og drift av AB-fløyen. 
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Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg 
 

Det er i perioden avholdt anbudskonkurranse på en stor bygningsmessig entreprise K204. Ved 
tilbudsfristens utløp forelå kun ett tilbud som dessuten var betydelig over budsjettprisen. 
Konkurransen ble derfor avlyst som mislykket, og det ble besluttet å dele denne i flere mindre 
entrepriser med ny anbudskonkurranse. Av disse nye entrepriser hastet det mest å få 
kontrahert K210 Tømrer- og snekkerarbeider, og denne anbudskonkurransen ble avholdt etter 
hasteparagrafen i innkjøpsforskriftene. Likevel regnes prosjektet nå å få fire måneder 
forsinkelse i fremdrift, slik at ny dato for åpning av det nye sykehuset nå regnes til 1. august 
2014. 

Fremdrift. 

 
I perioden har det vært god fremdrift på arbeidene på byggeplassen. Som følge av problemene 
i oppstarten av K201-Grunnarbeider er K203-Fundamenter og bæresystem to måneder 
forsinket. Det er ikke iverksatt tiltak for å ta inn denne forsinkelsen, fordi 
anbudskonkurransen for etterfølgende entreprise K204-Bygningsmessige arbeider ble 
mislykket. Ny anbudskonkurranse medfører at bygningsmessige arbeider ikke kan komme i 
gang som opprinnelig planlagt, slik at det ikke har noen hensikt å forsere arbeider på 
byggeplassen. 
 
I perioden er det inngått følgende kontrakter: 
 
Entreprise Vedrørende Entreprenør Kontraktsum

K301 Røranlegg YIT AS 69 421 593kr           
K302 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS 19 506 438kr           
K400 Elektrotekniske installasjoner Harstad Elektro AS AS 68 833 438kr           
K460 Reservekraft- og UPS-anlegg Reservekraft AS 7 140 750kr             

 

Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader og regulert til prisnivå 1. januar 2011 er på 
907,3 mill kroner. Pr 31. august 2011 var det i alt utbetalt 146,4 mill kroner på prosjektet. I 
tertial 2/11 ble det utbetalt 39 mill kroner. 

Budsjettforhold. 

 
De indikasjoner som er kommet om prisnivået for de bygningsmessige arbeider i området gjør 
at 31,4 mill kroner av overordnet margin foreslås overført til kap B – Entrepriser. Da 
reduseres marginen til 27,5 mill kroner, og av usikkerhetsanalysen i forprosjektet 
fremkommer at det da vil være 70 % sannsynlighet for at  prosjektet kan gjennomføres 
innenfor gjeldende budsjettramme.  
 

Siste periode er det gjort følgende overordnede beslutninger vedrørende nybygg 
Nordlandssykehuset Vesterålen: 

Overordnede beslutninger siste periode 

• Avlysning av anbudskonkurransen for K204-Bygningsmessige arbeider og oppdeling av 
denne entreprise i åtte mindre bygningsmessige fagentrepriser. 

• Ny åpningsdato settes til 1. august 2014. 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2011 side 20



Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr august 2011 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om tett oppfølging av prosjektstyringen for å 
sikre at fremdrift og totale kostnader holdes i tråd med vedtatte rammer. 

 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Nordlandssykehuset HF – styresak 91/2011 Tertialrapport utbygging pr 31 08 11 

Nordlandssykehuset HF - Tertialrapport 2  2011  
Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14. 
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      Utbyggingsavdelingen
              
 
                      BODØ   

 
Styresak     

Tertialrapport pr 31.08.11 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
 

 

Dokumenter i saken: 
 
Trykt vedlegg: Tertialrapport 2
 
Saksbehandlers kommentar:
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 
NLSH Somatikk Bodø- Byggetrinn 2 og NLSH Vesterålen Nybygg.
sammendrag av hovedpunktene 
Status ble sist rapportert i styresak 
 

1. Vedrørende NLSH Somatikk 

Faseinndeling. 
Fase 1 – Forberedende arbeider.
Fase 2 – Utbygging behandlingsfløyer.

Fase 2A – Riving av eksisterende 
Fase 2B – Nybygg K-

                                    -  Yttervegger og tak i 
             -   Glassgate mellom H

Utbyggingsavdelingen   

 

for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Saksbehandler: 
Terje Arthur Olsen  

Saksnr
2010/1128
 

2 - 2011 (unntatt offentlighet Offl. § 14) 

Saksbehandlers kommentar: 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport 2 – 2011 (status pr. 31.08.1

Byggetrinn 2 og NLSH Vesterålen Nybygg. I dette saksframlegg er gitt et 
sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten 
Status ble sist rapportert i styresak 53/2011. 

Vedrørende NLSH Somatikk Bodø. Byggetrinn 2. 

 

Forberedende arbeider.  
Utbygging behandlingsfløyer. 

eksisterende G-fløy og K-fløy. 
-fløy. 

Yttervegger og tak i ny 4.etg H-fløy. 
Glassgate mellom H-fløy og nye K-fløy. 

  

for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF 
Saksnr.: 
2010/1128 
 

Dato: 
03.11.2011 

.11) for byggeprosjektene 
I dette saksframlegg er gitt et 
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Fase 2C – Innredning/ombygging H-fløy.  
- Ny hovedinngang og vestibyle. 

Fase 2D – Yttervegger og tak i ny 4.etg N-fløy. 
- Glassgate langs fløy N. 

Fase 3 – Ombygging sengefløy AB. 
Fase 3A – Ombygging fløy A 
Fase 3B – Ombygging fløy B 

Fase 4 – Gjenstående ombygginger. 
Ombygginger i N-fløyen. 
Supplerende arbeider i H-fløyen. 
Ombygginger i S-fløyen. 
 
 

Fremdrift. 
I perioden er det gjennomført kompliserte flytteprosesser av tekniske system i sluttfasen for 
arbeidene i fase 1. Dette har omfattet flytting av SHKR-rommet (sentralt hovedkommunikkasjons-
rommet), AMK-sentralen og elektriske hovedtavler. Disse utfordrende arbeider er gjort uten 
vesentlige komplikasjoner for driften. 
Det er også startet arbeider tilhørende fase 2 i perioden. Arbeidene med gjennomgående søyler i 
eksisterende H/N-fløy for bæring av den delen av fremtidig K-fløy som bygges på toppen av 
nåværende bygninger har pågått i perioden. Rivingen av den gamle G-fløy øst på tomten for den 
nye K-fløy er gjennomført. På eksisterende K-fløy starter rivingen i slutten av oktober. 
Omleggingen til nye ferdselsveier i midlertidige gangsoner som erstatning for trafikkarealene i K-
fløyen er igangsatt. Det vurderes fortløpende om det skal gjøres ytterligere tiltak for å bedre 
trafikkforholdene.  
 
Det arbeidet som er gjort så langt i prosjektet har ikke vært mulig å gjennomføre uten stor 
forståelse og deltagelse fra de ansatte ved Nordlandssykehuset. Men de forberedende arbeider i 
fase 1 og oppstarten av arbeidene i fase 2 har vist at det ligger store utfordringer knyttet til å ivareta 
de ansattes arbeidssituasjon og forventning i byggefasen. Dessuten skal pasientsikkerheten alltid 
være den overordnede føring. De erfaringer som er gjort så langt gjør at det settes enda større fokus 
på prosessene som skal ivareta samspillet mellom utbygging og sykehusets drift. I den forbindelse 
er etableringen av ”Avdelingen for nye sykehusbygg” et viktig tiltak. 
 
I perioden er det inngått følgende kontrakter for arbeider i fase 2. 
Entreprise Vedrørende Entreprenør Kontraktsum

K210 Søyler i H/N Moldjord Bygg og anlegg AS 2 872 353kr           

K220 Bygningsmessige arbeider HENT AS 445 288 601kr       

K224 Riving AF Decom AS 5 450 937kr           

K320 Røranlegg Oras Nordland AS 91 525 581kr         

K321 Kuldeanlegg Nord-Norsk Kjøleindustri AS 5 785 000kr           

K322 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS 25 255 643kr         

K420 Elektrotekniske installasjonerElektro Bodø AS 88 208 901kr          
 
Det regnes nå med følgende hovedmilepæler for de neste hovedarbeidene: 

 
Hovedmilepæl 1- Start riving i G- og K-fløyen: 1.8.2011 (Oppnådd). 
Hovedmilepæl 2- Start bygging av 4.etg i H-fløyen: 13.6.2012 
Hovedmilepæl 3- Ferdigstillelse fase 1: 1.9.2011. 
Hovedmilepæl 4- Start bygging ny fløy K: 2.1.2012 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2011 side 23



 
 

Side 3 av 3 

 
Hovedmilepæl 5- Start klinisk prøvedrift i ny fløy K: 15.8.2014. 

 
Fremdriften påvirkes av: 

− Hensynet til at ulempen fra byggeaktivitetene for pasienter og ansatte skal holdes på et 
akseptabelt nivå. 

− Eksisterende konstruksjoner og tekniske anlegg avviker fra det som var registrert som 
forutsetning for ombyggingsarbeidene. 

− I visse faser er det begrenset hvor stor produksjon det er mulig å få til med tilgjengelige  
angrepspunkter for arbeidene. 

 
Budsjettforhold. 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er i prisnivå 1.1.2011 på 2 781,4 
mill kr. Det er i perioden utført usikkerhetsanalyse som viser at 50/50 prognosen for byggetrinn 2 
er på 2 911,0 mill kr, dvs. at det mangler 129,6 mill kroner for å ha budsjettdekning for denne 
prognose. Styret for Nordlandssykehuset har i sak 81/2011 gjort følgende vedtak: 

” Styret søker Helse Nord RHF om økning i rammen for byggeprosjektet med 145 mill kr, 
tilsvarende differansen ved økning fra 50/50 til 85/15 sikkerhet ihht vedtatt forprosjekt.” 

 
Pr 31. 8. 2011 var det i alt utbetalt 755,2 mill kr. på prosjektet. I tertial 2/11 ble det utbetalt 50,6 
mill kroner. 
 
Overordnede beslutninger siste tertial. 

 
Siste periode er det gjort følgende overordnede beslutninger vedrørende Byggetrinn 2 Somatikk 
Bodø: 

• For fase 3 gjøres en ny gjennomgang av funksjonsprogrammet med basis i revidert 
sengetall. I denne planfasen gjøres og en kvalitetssikring av 
gjennomføringsmodellen for bygging og drift av AB-fløyen. 

 
 
2. Vedrørende NLSH Vesterålen. Nybygg. 
 

Fremdrift. 
Det er i perioden avholdt anbudskonkurranse på en stor bygningsmessig entreprise K204. Ved 
tilbudsfristens utløp forelå kun et tilbud som dessuten var betydelig over budsjettprisen. 
Konkurransen ble derfor avlyst som mislykket og det ble besluttet å dele denne i flere mindre 
entrepriser med ny anbudskonkurranse. Av disse nye entrepriser hastet det mest å få kontrahert 
K210 Tømrer- og snekkerarbeider og denne anbudskonkurransen ble avholdt etter hasteparagrafen i 
innkjøpsforskriftene. Likevel regnes prosjektet nå å få 4 måneder forsinkelse i fremdrift slik at ny 
dato for åpning av det nye sykehuset nå regnes til 01.08.2014. 
 
I perioden har det vært god fremdrift på arbeidene på byggeplassen. Som følge av problemene i 
oppstarten av K201- Grunnarbeider er K203-Fundamenter og bæresystem 2 måneder forsinket. Det 
er ikke iverksatt tiltak for å ta inn denne forsinkelse fordi anbudskonkurransen for etterfølgende 
entreprise K204 – Bygningsmessige arbeider ble mislykket. Ny anbudskonkurranse medfører at 
bygningsmessige arbeider ikke kan komme i gang som opprinnelig planlagt slik at det ikke har 
noen hensikt å forsere arbeider på byggeplassen. 
I perioden er det inngått følgende kontrakter: 
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Entreprise Vedrørende Entreprenør Kontraktsum

K301 Røranlegg YIT AS 69 421 593kr           

K302 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS 19 506 438kr           

K400 Elektrotekniske installasjoner Harstad Elektro AS AS 68 833 438kr           

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg Reservekraft AS 7 140 750kr             

 
 
Budsjettforhold. 
Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader og regulert til prisnivå 1.1.2011, er på 907,3 mill kr. 
Pr 31.8.2011 var det i alt utbetalt 146,4 mill kr. på prosjektet. I tertial 2/11 ble det utbetalt 39 mill 
kr. 
 
De indikasjoner som er kommet om prisnivået for de bygningsmessige arbeider i området gjør at 
31,4 mill kr av overordnet margin foreslås overført til kap B – Entrepriser. Da reduseres marginen 
til 27,5 mill kr, og av usikkerhetsanalysen i forprosjektet fremkommer at det da vil være 70% 
sannsynlighet for at  prosjektet kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettramme.  
 
Overordnede beslutninger siste periode. 

 

• Avlysning av anbudskonkurransen for K204 – Bygningsmessige arbeider og oppdeling av 
denne entreprise i 8 mindre bygningsmessige fagentrepriser. 

• Ny åpningsdato settes til 01.08.2014 
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
Avstemming: 
 
Vedtak: 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Knut Langeland, 75 51 29 60  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 146-2011 Brudd på vernebestemmelsene knyttet til  
    arbeids- og hviletid i Helse Nord 
 
 
Formål/sammendrag 
Med bakgrunn i de forhold i som vinteren/våren 2011 ble avdekket ved enkelte vikarbyråer, 
ba Arbeidstilsynet i april 2011 de fire regionale helseforetakene om en redegjørelse om 
forhold knyttet til arbeidstid i helseforetakene (brev fra Arbeidstilsynet av 1. april 2011, se 
vedlegg 1). 
 
De fire regionale helseforetakene valgte da å ta en fullstendig gjennomgang i sine 
arbeidsplansystemer og rutiner for alle ansatte. Dette som en intern kontroll. Det ble tatt ut en 
rapport om brudd på vernebestemmelsene fra arbeidsplansystemet. 
 
Denne rapporten inngikk som del av svaret til Arbeidstilsynet i juni 2011 (brev til 
Arbeidstilsynet av 9. juni 2011, se vedlegg 2). Det er denne rapporten media refererer til, når 
det omtales hvor mange brudd det enkelte helseforetak i Helse Nord har hatt på 
vernebestemmelsene. 
 
I denne saken gis en orientering til styret i Helse Nord RHF om innhold, omfang og tiltak. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
For å få til god kvalitet, må man ha full oversikt over ressursene. Man må kunne planlegge 
optimalt, for å kunne gi rett behandling til rett tid innenfor de rammefaktorer som er 
gjeldende.  
 
I Helse Nord har det i snitt hver måned i 2011 vært ca 15.000 medarbeidere registrert med 
lønn. I tillegg kommer innleide avtalevikarer. Disse medarbeiderne har krav på en trygg og 
forutsigbar arbeidsplass.  
 
Arbeidsgiver plikter etter loven å fordele og holde oversikt over arbeidstiden. Medarbeiderne 
plikter å følge de forordninger arbeidsgiver iverksetter for å oppfylle loven. Denne respekten 
er grunnleggende i norsk arbeidsliv, og er intensjonen i LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om 
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord er en stor og kompleks virksomhet. Det er mange ansatte, sammensatte oppgaver 
og ofte uforutsette situasjoner. God pasientbehandling er vesentlig for befolkningen i 
landsdelen. 
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Helse Nord benytter arbeidsplansystemet GAT. Gjennom intern kontrollen og rapporten til 
Arbeidstilsynet ble det for 1. kvartal avdekket følgende antall brudd på vernebestemmelsene: 
 

 

Daglig 
arbeidstid 

Ukentlig 
arbeidstid 

Daglig/ ukentlig 
fritid 

Helse Finnmark HF 942 960 565 
UNN HF 4146 3073 2502 
NLSH HF 3571 2997 1382 
Helgelandssykehuset 
HF 1958 1242 597 
Registrerte brudd på vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven i tidsrommet 010111-150411 
 
Det ble i rapporten til Arbeidstilsynet gitt en redegjørelse for funnene i arbeidsplansystemet. 
I rapporten ble det også redegjort for mulige forklaringer til de høye tallene. 
 
Det ble avdekket følgende hovedfunn: 
• Feil oppsett av regler i systemet 
• Manglende registrering av avtalte unntak i forhold til vernebestemmelsene 
• Feil registrering av arbeidstid 
• En del ansatte bruker ikke arbeidsplansystemet 
• Manglende opplæring 
 
Med bakgrunn i ovenstående iverksatte Helse Nord RHF følgende: 
• Gjennomgang av regeloppsettet i GAT og standardisering av disse i foretaksgruppen 

innen 31. januar 2012. 
• Informasjon fra Helse Nord RHF til helseforetakene om at alle avtalte unntak må være 

registrert i GAT innen 31. januar 2012 og fortløpende. 
• Helseforetakene må innen 31. januar 2012 rette opp feilregistreringer. 
• Innen 31. desember 2011 må alle ansatte benytte arbeidsplansystemet GAT til registrering 

av arbeidstid, variabel lønn, sykefravær, fritid. Dette gjelder fast ansatte, midlertidig 
ansatte og vikarer. 

• Opplæring gis fortløpende, men med fokus på ovennevnte. 
• Tettere samarbeid regionalt og i helseforetakene. 
 
I dette arbeidet har Helse Nord RHF fått god hjelp fra Helse Vest RHF. 
 
Vedlagt er en orientering til samarbeidsmøtet med konserntillitsvalgte/konsernverneombud, 
den 29. november 2011 som viser status i arbeidet med arbeidsplansystemet GAT (se vedlegg 
3). 
 
Oppsummering 
Det antallet brudd som ble avdekket i denne kontrollen er urovekkende. Det er iverksatt tiltak 
for at Helse Nord har et arbeidsplansystem som kan brukes som et verktøy til å følge opp 
arbeidstiden til våre medarbeidere. 
 
Det er grunn til å tro at en stor andel av de registrerte brudd er reell. Dette vitner om behov for 
større ledelsesmessig fokus. Helse Nord kommer til å følge opp med en ny kontroll.  
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Helse Nord RHF har i Midlertidig oppdragsdokument (MOD) for 2012 tatt inn at det vil være 
et særskilt fokus på arbeidstidsbestemmelser og ressursstyring i 2012. 
 
 

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

1. Styret tar informasjonen om brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i 
Helse Nord til orientering.  
 

2. Styret ber om at adm. direktør legger frem en ny styresak i 4. kvartal 2012, som viser 
gjennomføring av tiltakene som er beskrevet i denne saken og utviklingen av brudd på 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser pr. helseforetak. 

 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Brev fra Arbeidstilsynet av 1. april 2011  
  Brev til Arbeidstilsynet av 9. juni 2011  
  Notat til samarbeidsmøtet, den 29. november 2011 
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Arbeidstilsynet

Helse Nord RHF

8038 BODØ

Att. Adm .direktør

VAR DATO VAR REFERANSE

01.04.2011 2011 17956 3727612011

DERES DATO DERES REFERANSE

VAR SAKSBEHANDLER
Truls Johannessen tlf

OPPFØLGING AV FORHOLD KNYTTET TIL ARBEIDSTID I
HELSEFORETAKENE

Arbeidstilsynet har økt innsatsen rettet mot arbeidsforholdene i virksomheter som driver med

utleie og innleie av arbeidskraft. Bakgrunnen for den økte innsatsen er vår kunnskap om

arbeids- og risikoforholdene i ulike bransjer, samt ny kunnskap om forhold som har kommet

frem gjennom de siste ukers medieoppslag. Ett av våre fokusområder er at

arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven skal overholdes. Vi ønsker oppmerksomhet mot

arbeidstiden til fast ansatte, vikarer og ekstrahjelp, samt arbeidstakere innleid fra

bemanningsforetak.

Arbeidstilsynet har registrert via media at helseforetakene selv har registrert et stort antall brudd

på arbeidstidsbestemmelsene i helseforetakene, og at minst ett av de regionale helseforetakene

har begynt å arbeide med disse problemstillingene sammen med de underliggerne helseforetak.

Arbeidstilsynet mener det er nødvendig at de regionale helseforetakene og helseforetakene

setter fokus på arbeidstid for å oppnå forbedringer.

Arbeidstilsynet ser at de regionale helseforetakene og helseforetakene har mange utfordringer

knyttet til brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og at det må arbeides langsiktig og systematisk

for å oppnå varige forbedringer.

Arbeidstilsynet ber om at de regionale helseforetakene redegjør for hvordan hvert enkelt

helseforetak vil løse utfordringene knyttet til overholdelse av arbeidsmiljølovens

arbeidstidsbestemmelser. Redegjørelsen må for hvert enkelt foretak innholde:

9 Oppsummering av de viktigste årsakene til at arbeidsmiljølovens bestemmelser om

arbeidstid brytes i helseforetakene og hovedutfordringene knyttet til bemanning og

drift, og hvordan de regionale helseforetakene og helseforetakene tar tak i disse

utfordringene.

• En redegjørelse for omfang og brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i

de enkelte helseforetakene. Med brudd menes i denne sammenheng overskridelser av

grensene for daglig og ukentlig arbeidstid på henholdsvis 9 og 38 timer, jf.

arbeidsmiljølovens § 10-4 samt daglig og ukentlig fritid jf. lovens § 10-8.

1
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VAR REFERANSE 2

37276/2011

• Hvilke planleggingssystemer finnes i det enkelte helseforetak for å planlegge
arbeidstiden iht. arbeidsmiljølovens § 10-3, (og) for å følge opp arbeidstiden til de
ansatte iht. lovens. § 10-7, og følge opp/kontrollere evt. bruk av overtid iht. lovens.
§ 10-6?

• Hvordan sikrer helseforetakene at innleide arbeidstakere ivaretas gjennom
helseforetakenes etablerte HMS-arbeid, herunder overholdelse av arbeidstid, opplæring
og sikkerhet for øvrig?

• En beskrivelse av hvordan de regionale helseforetakene, det enkelte helseforetak og

HINAS sikrer at innleide arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere

enn det som følge av landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for

vedkommende sted og yrke, jfr. forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5.

Vi ber videre om at ovennevnte redegjørelser oversendes oss snarest , og senest innen 1. juni
2011.

Arbeidstilsynet vil følge opp redegjørelsene fra de regionale helseforetakene.

Likelydende brev er sendt de fire regionale helseforetakene.

Hjemmel for å kreve opplysninger er arbeidsmiljøloven § 18-5 første ledd. Anmodningen anses

ikke som noe enkeltvedtak, men mener det regionale helseforetaket at det ikke har plikt eller

lovlig adgang til å gi opplysninger, foreligger klageadgang. Klagefristen er 3 dager, jfr.

forvaltningsloven § 14.

Vi ber om at vårt referansenummer 2011/7956 oppgis ved svar.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Nord-Norge

Truls Johannessen
regiondirektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Adresseliste
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Adresseliste til 2001/7956-1

Helse Nord RHF, Hovedverneombud Helse Finnmark HF,
8038 Bodø Helse Nord RHF, Sykehusveien 35,

8038 Bodø 9616 Hammerfest
Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF,

Postboks 6060, Postboks 1480, 8607 Mo i Rana
9038 Tromsø 8092 Bodø

Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet,

Postboks 8019 Dep, Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo 0030 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge, Unio, Yrkesorganisasjonenes

Youngsgt. 11, Stortingsgata 2, Sentralforbund,

0181 Oslo 0158 Oslo Brugata 19,
0186 Oslo

Akademikerne, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk sykepleierforbund,

Fridtjof Nansens plass 6, PB 1511 - Vika, Postboks 456, Sentrum

0160 Oslo 0117 Os1o 0104 Oslo
Den norske legeforening, NITO - Norges Ingeniør- og Fagforbundet,

Postboks 1152 Sentrum, Teknologorganisasjon Boks 7003 St. Olavsplass,

0107 Oslo Postboks 9100 Grønland, 0130 Os1o
0133 Oslo
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Arbeidstilsynet 

 

   

 

 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/721-127/ 219 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Knut Langeland, 75 51 29 60 

Sted/dato: 
Bodø, 09.06.2011 

 

Oppfølging av forhold knyttet til arbeidstid i helseforetakene  

Helse Nord RHF viser til Arbeidstilsynets brev datert 01.04.11 om oppfølging av forhold knyttet til arbeidstid i 

helseforetakene. 

 

Arbeidstilsynet ber det regionale helseforetaket om å redegjøre for hvordan hvert enkelt helseforetak vil løse 

utfordringene knyttet til overholdelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.  

Redegjørelsen skal omfatte følgende punkter: 

 

1. Oppsummering av de viktigste årsakene til at arbeidsmiljølovens bestemmelser om 

arbeidstid brytes i helseforetakene og hovedutfordringene knyttet til bemanning og 

drift, og hvordan foretaket tar tak i disse utfordringene. 

 

2. En redegjørelse for omfang og brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i 

de enkelte helseforetakene. Med brudd menes i denne sammenheng overskridelser av 

grensene for daglig og ukentlig arbeidstid på henholdsvis 9 og 38 timer, jf. 

arbeidsmiljølovens § 10-4 samt daglig og ukentlig fritid jf. lovens § 10-8. 

 

3. Hvilke planleggingssystemer finnes i det enkelte helseforetak for å planlegge 

arbeidstiden iht arbeidsmiljølovens § 10-3, (og) for å følge opp arbeidstiden til de 

ansatte iht. lovens. § 10-7, og følge opp/kontrollere evt. bruk av overtid iht. lovens § 

10-6? 

 

4. Hvordan sikrer helseforetakene at innleide arbeidstakere ivaretas gjennom 

helseforetakenes etablerte HMS-arbeid, herunder overholdelse av arbeidstid, 

opplæring og sikkerhet for øvrig? 

 

5. En beskrivelse av hvordan de regionale helseforetakene, det enkelte helseforetak og 

HINAS sikrer at innleide arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 

dårligere enn det som følge av landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er 

normalt for vedkommende sted og yrke, jfr. forskrift om arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter § 5. 

 

 

Helse Nord vil i dette dokumentet gi en oppsummerende redegjørelse for hvert punkt. Når det gjelder detaljer 

ved hvert foretak vises det til vedlagte redegjørelser fra foretakene i Helse Nord. (vedlegg 1-4) 
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1. Oppsummering av de viktigste årsakene til at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid 

brytes i helseforetakene og hovedutfordringene knyttet til bemanning og drift, og hvordan 

foretaket tar tak i disse utfordringene. 

 

Årsaker 

Uforutsett fravær gitt på kort varsel er en av de mest fremtredende årsakene til at foretakene kommer i 

situasjoner hvor brudd oppstår. Slik fravær er for eksempel sykefravær meldt like før arbeidsperiodens 

oppstart. Mye sykefravær på samme tid har samme effekt.. Men også årsaker som generelt høyt 

fravær, mangel på vikarer, krevende/ sykere pasienter og  mye ø-hjelp, . Manglende tilgang på 

spesialister i perioder oppgis også som en årsak. 

 

Hvordan foretakene tar tak i disse utfordringene? 

Helseforetakene er seg svært bevisst på å ta i bruk arbeidsplanleggingssystemet GAT fullt ut. Ikke 

bare for fast ansatte, men også for alle vikarer. Dette ble et resultat av vikarsaken i vinter. 

  Foretakene har høy oppmerksomhet på bemanningsplanlegging. 

 

Interne vikarpooler/ bemanningssenter er etablert noen steder og under organisering andre steder. 

Planlegging av ferieavvikling starter tidlig hvert år, og man har i større grad sett det som viktig å 

samkjøre evt stenge behandlingstilbud i sommermånedene. 

 

Lederne oppfordres til å fordele ekstraarbeid/ overtid så jevnt som mulig. Gjennom prosjektet 

Verdibasert hverdag har man løftet frem lederens dilemma. I dialogmøter ved foretakene er disse 

problemstillingene drøftet for å kunne styrke den enkelte leder og bevisstgjøre hele organisasjonen ift 

hvilke valg som tas. Den enkelte leder skal oppleve trygghet og ryggdekning for de valg man tar. 

 

 

2. En redegjørelse for omfang og brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i de 

enkelte helseforetakene. Med brudd menes i denne sammenheng overskridelser av grensene for 

daglig og ukentlig arbeidstid på henholdsvis 9 og 38 timer, jf. arbeidsmiljølovens § 10-4 samt 

daglig og ukentlig fritid jf. lovens § 10-8. 

 

Foretakene benytter GAT-arbeidsplansystem. Systemet og rapporten som omfanget baserer seg på har 

noen klare begrensninger, som for Helse Nord medfører store feil og avvik.Dette gjør tallene direkte 

upålitelige. 

 

 Systemet ikke tar hensyn til utrykning på vakt fra vaktrom, gjennomsnittsberegning av 

uketurnus og forskjøvet vakt, altså de timene som bare er en betalingsbestemmelse og ikke 

reell overtid i forhold til Arbeidsmiljøloven.  

 Dersom man er registrert med hjemmevakt (passiv tjeneste), og blir beordret på en ny 

påfølgende hjemmevakt registreres hver time av denne som brudd. Dette gjelder spesielt 

innen ambulansetjenesten. 

 På en del avdelinger viser det seg at etter innlegg av vaktplaner genererer oppsettet brudd  

ihht. AML jfr §10- 4 og 10-8, men i realiteten er dette ikke brudd. 

 Arbeidsplansystemet legger til grunn AML’s hovedregler om arbeidstid som nevnt i 

spørsmålet over. Det betyr at en rekke forhold registreres som brudd uten å være dette. 

 Dispensasjoner ift AML er bare unntaksvis lagt inn i GAT 

 Rapporten vil generere ”følgefeil”, dvs av et type brudd kan generere andre typer brudd. 
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 Ved foretak som har Ressursbank/vikarbank, er medarbeiderne ansatt i ”egen avdeling” og 

satt opp i en turnus. Disse medarbeiderne plasseres inn i vaktboken på den avdelingen de leies 

ut til. Dette medfører dobbelt registrering av vakt i GAT. Dvs. at det teknisk sett blir registrert 

brudd på hver vakt, noe som ikke er en realitet. 

 

Det betyr at rapporten ikke kan brukes til å gi et dekkende bilde av situajsonen. Det reelle antallet er 

derfor langt lavere enn det som fremgår i vedlagte brev fra hvert foretak.  

 

Det er gjennom denne saken avdekket så store mangler i arbeidsplansystemet Som følge av dette vil 

Helse Nord umiddelbart følge dette opp overfor systemleverandør i samarbeid med foretakene. 

 

Helse Nord har tidligere i år tatt ut denne oversikten for 2010. Denne oversikten har foretakene 

manuelt kvalitetssikret over lang tid. Den gir, etter vår vurdering, derfor et langt mer riktig bilde enn 

det uttrekket som er gjort i GAT for perioden januar til april 2011, og som fremgår av rapporten fra 

hvert foretak. 

 

  200 - 219,99 220 - 249,99 250 - 299,99 300 + Totalt 

Nordlandssykehuset 13 16 14 30 73 

Helgelandssykehuset   1 3 6 10 

UNN 22 15 24 55 116 

Helse Finnmark 19 17 21 31 88 

Helse Nord IKT   1 1 5 7 

Totalt 54 50 63 127 294 

 

For øvrig vises til at det iht. Arbeidsmiljøloven § 10-6. Overtid, pkt 5 er inngått avtale om utvidet 

antall overtidstimer. Bl.a. årlig grense fra 200-300 timer. 

Det registreres at det på tross av dette er 127 ansatte som har arbeidet mer enn 300 timer overtid pr år. 

Dette utgjør 0,8% av arbeidsstyrken som det fremgår av denne tabellen: 

 

Gjennomsnittlig antall ansatte 2010   15009 

Andel ansatte som har jobbet mer 200 timer 2 % 

Andel ansatte som har jobbet mer 300 timer 0,8 % 

 

Tabellen nedenfor viser antall timer merarbeid og overtid i foretakene i Helse Nord i 2010: 

 

 
 

 

3. Hvilke planleggingssystemer finnes i det enkelte helseforetak for å planlegge 

arbeidstiden iht arbeidsmiljølovens § 10-3, (og) for å følge opp arbeidstiden til de ansatte iht. 

lovens. § 10-7, og følge opp/kontrollere evt. bruk av overtid iht. lovens § 10-6? 

 

Foretakene i Helse Nord benytter GAT som arbeidsplansystem for egne ansatte. I tillegg er man ved 

foretakene også i ferd med å få alle vikarer inn i GAT. 
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4. Hvordan sikrer helseforetakene at innleide arbeidstakere ivaretas gjennom 

helseforetakenes etablerte HMS-arbeid, herunder overholdelse av arbeidstid, opplæring og 

sikkerhet for øvrig? 

 

Det gjøres i prinsippet ikke forskjell på fast ansatte og vikarer når det gjelder ivaretaking av forhold 

knyttet til HMS-området. Men praksis fra foretak til foretak er noe ulik. 

Vikarer som leies inn registreres nå i GAT arbeidsplansystem. Det er en utfordring knyttet til dette ift 

rettigheter i GAT, som Helse Nord oppdaget ifm vikarsaken. En avdelingsleder har i utgangspunktet 

kun tilgang til de som er ansatt ved egen avdeling. En vikar som da kommer til avdelingen med ønske 

om å få ekstra vakter, vil derfor i utgangspunktet ikke ha en synlig arbeidstid på denne avdelingen. 

Dette har tidligere medført at vikarer har kunnet ta vakter uten at AML-brudd har blitt avdekket. 

Ved å utvide rettighetene til ledere med ansvar i GAT får vikarene et gjennomgående 

arbeidstidsforhold ved foretaket. 

 

Når det gjelder opplæring, vises til egne punkter i avtalen (se vedlegg) pkt 10.9 – 10.12. Det vises 

videre til pkt. 10.18 vedrørende betalt tid avsatt til introduksjon og opplæring. 

 

5. En beskrivelse av hvordan de regionale helseforetakene, det enkelte helseforetak og HINAS 

sikrer at innleide arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som 

følge av landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og 

yrke, jfr. forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5. 

 

Helse Nord samarbeider regionalt rundt arbeidsplansystemet GAT, bl.a. gjennom Forvaltningsforum 

GAT. Her har Helse Nord lagt plan for og koordinert implementering av registrering for alle 

yrkesgrupper i alle ansettelsesforhold i Helse Nord. Dette har vært et krevende og omfattende arbeid, 

som begynner å nærme seg slutten. 

 

Foretakene har ansvar for innføring lokalt, registrering, drift, vedlikehold og opplæring på systemet.  

Foretakene i Helse Nord har sammen med de andre regionale foretakene inngått nasjonale avtaler med 

utvalgte vikarbyråer. Avtalepart på vegne av helseforetakene er HINAS. Det vises til vedlagte 

eksempel på standardavtale (vedlegg 5). Tidligere var dette et fragmentert avtalesystem ved det 

enkelte sykehus/klinikk eller det forelå ikke avtaler. Hensikten med nasjonal konkurranse og 

nasjonale avtaler var bl.a. å disiplinere/profesjonalisere vikarbyråene, også når det gjelder å sørge for 

ordnede arbeidsforhold for vikarene og overholdelse av lov og forskrifter. Dette inngår som en del av 

kontraktsvilkårene. På vegne av de regionale foretakene foretok Helse Vest høsten 2010 en revisjon 

av vikarbyråene. Det ble her påpekt forhold som ble fulgt opp i etterkant i møter med leverandørene. 

Det ble også etablert et system med egenerklæringer fra leverandørene. I løpet vinteren er det på nytt 

foretatt en enda grundigere gjennomgang av hvorvidt lønns og arbeidsforhold praktiseres i henhold til 

lov og forskrifter. Her er leverandørenes dokumentasjon av utlønninger på individnivå gjennomgått 

og sammenholdt med foretakenes egen dokumentasjon.  

Det er som følge av denne revisjonen avdekket brudd på etterlevelse av arbeidstiden. I tillegg er det 

avdekket at det er manglende etterlevelse av Arbeidsmiljølovens krav til overtidsbetaling. Dette har 

ført til reaksjoner overfor 6 av leverandørene: 

 

 Rammeavtalen med Helsenor Konstali er avsluttet – med begrunnelse i manglende 

bankgaranti. 

 Nurse Partner har fått betinget varsel om terminering av rammeavtalen dersom de innen 1. 

september 2011 ikke har innfridd krav til etterlevelse av rammeavtalen 
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 Fire leverandører har fått en streng advarsel. 

 

 

 

Helse Vest har på vegne av alle de 4 regionene redegjort i detalj om revisjonen og resultatene av 

denne i sitt svarbrev til Arbeidstilsynet. 

 

Det har frem til nå vært stort sprik i kvalitet hva gjelder oversikt over hva den enkelte vikar betales. 

Foretakene mottar i hovedsak samleregninger. 

Gjennom revisjonen av vikarbyråene viser regionene og HINAS handlekraft overfor byråene, som har 

en kontrollerende, korrigerende og opplærende effekt. Det vil bli lettere å følge opp at vikarenes 

rettigheter ivaretas. Spesielt når regionene gjennom oppfølgingsbrev etter revisjonen krever 

etterregulering for alle vikarer omfattet av gjeldende avtaleperiode. 

 

I alle virksomheter må det være en selvfølge at arbeidsgiver er i stand til å drive tjenesten på en slik 

måte at arbeidstakerne ivaretas i henhold til gjeldende lover og regler for arbeidslivet. Videre at 

arbeidsgiver har en strategi for ivaretakelse av ansatte og styring av virksomheten. 

Vikarsaken som har avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelser viser med all mulig tydelighet at det 

fortsatt er et stykke å gå. Alle de fire helseregionene arbeider aktivt for å kunne skaffe seg full 

oversikt på en systematisk måte. Det utvikles verktøy for at man skal ha gode styringsverktøy. For 

Helse Nord sin del innebærer dette konkret 3 viktige systemer: 

 

 Nytt HR system. Dagens lønns- og personalsystem skal i 2013 erstattes av et mer 

skreddersydd HR system. I Helse Nord vil dette kunne gi data til  

 Styringsportalen. Denne blir et verktøy for å kunne modellere og ta ut viktige rapporter for å 

understøtte ledere i alle deler av virksomheten. 

 GAT arbeidsplansystem vil også være en kilde til styringsportalen. GAT som system og vår 

bruk av GAT utvikles kontinuerlig. Bl.a. arbeider Helse Nord nå aktivt for at alle ansatte skal 

registreres i GAT. 

 

Alle disse systemene koordineres regionalt. Man har innholdsansvar både lokalt og regionalt. 

I tillegg deltar alle landets helseregioner i et nasjonalt samarbeid, hvor man utvikler felles HR-

indikatorer og HMS-indikatorer for implementering i regionenes systemer. Det er et svært godt 

samarbeid, som høyner kvaliteten vesentlig. 

 

Helse Nord ser at det er mange utfordringer i vår organisasjon knyttet til systematisk oppfølging av 

arbeidstidsplanlegging og arbeidsbestemmelsene. Ledere og ansatte møter ofte utfordringer i 

krysningspunktet mellom foretakets stilte krav til tjenesten, forsvarlig helsetjeneste (liv og helse) og 

arbeidsmiljøloven. 

 

Arbeidsmiljøloven gir gode muligheter til en fleksibel og god planlegging av arbeidstid og 

arbeidstidsordninger. Gjennom et godt konstruktivt samarbeid kan partene sammen finne løsninger 

som sikrer en drift som ivaretar hensynet til forsvarlig og god helsetjeneste og gode arbeidsvilkår for 

alle ansatte. 
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Helse Nord ber om et snarlig oppfølgingsmøte med Arbeidstilsynet for å gå gjennom det som her er 

beskrevet. Videre er det ønskelig med en tett og god dialog om veien videre. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Vorland         Knut Langeland 

(sign)         (sign) 

Administrerende direktør       Konst. Leder HR/ Org 

Helse Nord RHF        Helse Nord RHF 

 

 

 

 

 
Vedlegg: 

 

Vedlegg 1. Rapport fra Helse Finnmark HF 

Vedlegg 2. Rapport fra Universitetssykehuset Nord Norge HF 

Vedlegg 3.  Rapport fra Nordlandssykehuset HF 

Vedlegg 4. Rapport fra Helgelandssykehuset HF 

Vedlegg 5.  Kopi av rammeavtale med vikarbyrå 

   

 

Kopi:  Helseforetakene i Helse Nord 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

HR-direktører i Helse-Midt, Helse Sør Øst, Helse Vest 
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NOTAT 
 
Til:  
Samarbeidsmøte i Helse Nord 
 
Fra: 
Helse Nord RHF 
 
Registrering av ansattes arbeidstid, variabel lønn og sykefravær i GAT 
Helse Nord har i flere år arbeidet for å få alle medarbeidere til å bruke arbeidsplansystemet GAT. 
Det har over tid variert i hvor stor grad foretakene har lykkes i å ta dette verktøyet i bruk. Det til tross 
for at det er vedtatt at det skal benyttes som verktøy for registrering av arbeidstid og variabel lønn og til 
arbeidstidsplanlegging. Utfordringen har hovedsakelig sitt utspring i stor motstand hos overlegene. 
 
Helse Nords rapport til Arbeidstilsynet i juni og vikarsaken våren 2011 satte igjen et kraftig søkelys på 
behovet for å kunne ha oversikt over medarbeideres arbeidstid. 
Som følge av disse 2 sakene ble Helse Nord RHF og foretakene enige om at alle yrkesgrupper med alle 
typer ansettelsesforhold skulle registreres i GAT innen 31.12.2011. 
 
Det er også vesentlig å se hvordan vi kan relatere dette til LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, 
arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 
§ 1-1. Lovens formål  

       Lovens formål er:  
a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full 

trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i 
samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,  

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,  
c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og 

livssituasjon,  
d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt 

arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig 
myndighet,  

e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.  
 
 

§ 10-7. Oversikt over arbeidstiden  

       Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal 
være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.  
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Det er altså arbeidsgivers plikt å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø, noe som blant annet innebærer 
planlegging, tilrettelegging og fordeling av arbeidet. For å kunne gjøre dette benytter Helse Nord 
arbeidsplansystemet fra GatSoft. 
 
Når det gjelder innleid arbeidskraft, er også dette omfattet av lovgivningen. Arbeidsgiver har altså en 
plikt til å sørge for de samme forhold for innleide som for egne ansatte, samt se dette i en helhet. 
 
§ 2-2. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere  

(1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører 
arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver:  

a) sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik 
måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,  

b) samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  
 
Den neste bestemmelsen sier at arbeidstaker har plikt til å rette seg etter de ordninger på arbeidsplassen 
som er vedtatt for å ivareta lovens formål i §1-1. Det betyr at medarbeidere ikke har anledning til å 
nekte å bruke arbeidsplansystemet. 
 
§ 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt  

(1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-
, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og 
skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.  
 
 
Hva innebærer så dette i praksis? 
Når en ansatt tilsettes i en stilling knyttes vedkommende til et koststed i lønns- og personalsystemet. 
Denne informasjonen overføres fra lønns- og personalsystemet til GAT. Dette innebærer at alle som er 
ansatt i Helse Nord er i GAT, dersom GAT brukes. Pt er ikke GAT i bruk i Helse Nord RHF og 
Sykehusapotek Nord. Når man så sier at alle skal inn i GAT, så betyr dette at alle som ansettes skal 
knyttes til et koststed (også vikarer) og så ta i bruk Gat for registrering av arbeidstid. Det innebærer at 
all variabel lønn utbetales som følge av registrering gjort i GAT. Pr i dag, har man ved foretakene i noen 
grad latt være å stille krav om bruk av GAT. Man har da akseptert at enkelte grupper har kunnet føre 
manuelle regnskap. 
 
Skal komme tilbake til situasjonen ved hvert enkelt foretak. 
 
Hvorfor er så dette viktig for Helse Nord? 
Det er flere årsaker til at det er helt avgjørende viktig at all arbeidstidsplanlegging for alle

• Helse Nord skal drive sin tjeneste innenfor lov og avtaleverket.  

 med 
ansettelsesforhold skjer på et sted. 

• Optimal ressursstyring knyttet til pasientforløp. Helse Nord skal ha pasientforløp for alle 
behandlinger. Man skal kunne planlegge hvor mye ressurser som går med til hvilke tidspunkt og 
i hvilke sammenhenger. På bakgrunn av dette skal man planlegge bemanningen ved postene. 
Dvs at aktiviteten styrer de ressursene vi bruker. Arbeidstid er en av de største og mest 
omfattende ressursene. De styrer vi gjennom vaktboka/ arbeidsplanen i GAT. 

• Innhenting og registrering av styringsdata for ledere, tillitsvalgte og personalavdelinger. Man 
kan hente inn data for å:  
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o føre tilsyn med og ha full oversikt ift arbeidstidsbestemmelsene og vernereglene.  
o se hvordan man bruker ressursene; hvem brukes til hvilke oppgaver til hvilke tider. Når 

på året, når i uken og når på døgnet skjer hendelser/ er det behov for mindre/ flere 
medarbeidere. 

o skaffe informasjon når man skal kartlegge pasientforløp. 
o ha helhetlig oversikt over ressursene og styring av disse 
o ha helhetlig og lik praksis for alle ansatte.  
o Ha konsistent organisasjonsstruktur med tilhørende fullmakter  

 
I Helse Nord har man i 2011 i gjennomsnitt hatt 14.979 ansatte. 
Dette er fordelt slik. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Snitt 

HELGELANDSSYKEHUSET HF            1564 1539 1638 1579 1567 1567 1685 1666 1754 1603 1589 1614 

HELSE FINNMARK  HF               1721 1803 1950 1814 1812 1812 1846 1981 2053 1866 1875 1867 

HELSE NORD IKT                 175 181 185 181 183 183 193 187 191 193 192 186 

HELSE NORD RHF                 157 170 160 161 155 155 168 155 163 161 165 161 

NORDLANDSSYKEHUSET HF          3780 3745 3976 3799 3787 3787 3866 3965 4285 3918 3942 3895 

SYKEHUSAPOTEKET NORD HF        93 93 92 97 97 97 100 94 102 96 96 96 

UNN HF 6943 6993 7308 7013 7007 7007 7154 7247 7755 7129 7208 7160 

Totalt 14434 14526 15312 14648 14613 14614 15019 15303 16312 14976 15078 14979 

 
I tallet for Helse Nord RHF inngår i tillegg til staben, SKDE og avtalespesialister. 
Tabellen ovenfor er laget på bakgrunn av data i lønns- og personalsystemet, og ikke i GAT. 
Vikarer fra byråer registreres ikke hver enkelt i lønns- og personalsystemet, da det er byråene selv som 
står for lønn til vikarer. 
Dette blir et eksempel som viser at alle må registreres i GAT for at Helse Nord skal ha oversikt over 
hvor mange som jobber i foretaksgruppen. 
 
Foretakene har blitt bedt om å redegjøre for følgende spørsmålsstillinger: 
 

1. Hvilke yrkesgrupper og avdelinger gjenstår å få inn i GAT ved hvert foretak? 
2. Hvor mange medarbeidere ved foretaket er det som ikke er i GAT? 
3. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved foretaket for å få registrert alle medarbeidere inn i GAT innen 

31.12.11? 
4. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved hvert foretak for å rydde i GAT og høyne datakvaliteten, slik at 

man ved neste måling har eliminert feilene fra forrige måling? 
 
Med foretakene menes i denne saken: 

• Helse Finnmark 
• UNN 
• NLSH 
• Helgelandssykehuset 
• Sykehusapotek Nord 
• Helse Nord RHF 
• Helse Nord IKT 
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Helse Finnmark 

1. Hvilke yrkesgrupper og avdelinger gjenstår å få inn i GAT ved hvert foretak? 
 

a. Ambulansestasjonene i Alta, Lakselv og Honningsvåg. Mandag 14.11.11 skal vi ha 
kurs for ambulansestasjonene i Tana, Vadsø og Kirkenes og satser på første 
doble lønnskjøring for perioden 16.11.11 tom 15.12.11 til utbetaling 12.01.12. 

  
b. Sekretærene i Hammerfest, dette pga. at de er underlagt avdelingsoverlegene, 

som heller ikke er i GAT.  
  

c. Kirurgisk poliklinikk, Hammerfest (bruker ikke GAT). 
  

d. Hele legegruppen, bortsett fra medisinske og kirurgiske turnusleger og LIS-leger, 
Klinikk Kirkenes, som vi har hatt 1. lønnskjøring på. Alle psykiaterne også er i 
GAT, men de er ikke med på lønnskjøring, pga. beregningsreglene. Disse vil vi få 
inn, når vi har sett at alt fungerer for overlegene på Klinikk Kirkenes. 

  
e.  Vikarer fra vikarbyrå. 

 
2. Hvor mange medarbeidere ved foretaket er det som ikke er i GAT? 

Helse Finnmark har gjennomsnittlig ca 1850 lønnslipper og foretaket har 2533 ansatte 
med brukertilgang til MinGat. ( Alle korttidsvikarer har også brukertilgang til MinGat, 
derfor så høyt tall). Dersom man skal gå ut fra de gruppene som man ennå ikke har i 
GAT, så vil det være ca 190 medarbeidere som ikke er i GAT.  
 

3. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved foretaket for å få registrert alle medarbeidere inn i 
GAT innen 31.12.11? 
Helse Finnmark vil ikke klare å få alle inn i GAT innen 31.12.11. Ambulansen vil være 
inne på nyåret og Kirurgisk poliklinikk vil ta i bruk GAT før nyåret. Legene og 
sekretærene i Hammerfest vil komme innen første kvartal 2012.  
  
For vikarene fra vikarbyrå, må foretaket få på plass en rutine på hvordan disse meldes inn 
i GAT. Dette fordi de ikke kommer inn via lønns- og personalsystemet. Her må også det 
lages regler, dersom man skal kunne få opp AML-brudd etc. på disse, selv om det ikke 
betales ut lønn via GAT på denne gruppen. 
 

4. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved hvert foretak for å rydde i GAT og høyne 
datakvaliteten, slik at man ved neste måling har eliminert feilene fra forrige 
måling? 
Helse Finnmark har startet et arbeid med å høyne datakvaliteten i GAT rundt AML timer. 
Vi har nettopp gjennomført opplæring av ledere i foretaket om håndtering av 
arbeidstidsbestemmelsene, og hvordan GAT skal brukes for å sikre god datakvalitet på 
dette området.  
 

 
UNN  

1. Hvilke yrkesgrupper og avdelinger gjenstår å få inn i GAT ved hvert foretak? 
GAT er et system som favner videre enn kun arbeidstid og turnusplaner. Det er derfor 
ulike grader av det å "være inne i GAT".  
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På UNN er alle ansatte som har en arbeidsavtale inne i GAT. Dette inkluderer alle som 
har en stillingsprosent større enn null og timelønnede som har en tidsbegrenset 
rammeavtale.  
GAT er det primære system for registrering av fravær, og på UNN skal nå alt sykefravær 
registreres i GAT. Det har de siste to årene vært et stort fokus på om helseforetakene får 
den sykelønnsrefusjonen de har krav på. På UNN har det som følge av dette, vært et 
spesielt fokus på å følge opp sykefraværsregistreringen i GAT.  
  
Når det gjelder arbeidstid og arbeidsplaner er det kun en gruppe som ikke i sin helhet 
administrer dette i GAT, og det er legene. Legene i Psykiatrien (to klinikker) 
Nevrokirurgisk og Nevrologisk avdeling administrerer i dag sine tjenesteplaner i GAT. I 
dette ligger det at alt av overtid og vakanser også blir registrert i GAT. Øvrige 
legegrupper registrer overtid og vakansvakter på timelister. Arbeidstid som registreres på 
denne måten fanges ikke opp av AML-rapportene i GAT.  
  
I tillegg til dette vet vi at ikke alle innleide vikarer (via firma) blir registrert i GAT. Dette 
er fulgt opp gjennom utsendt informasjon om gjeldende retningslinjer for registrering i 
GAT til klinikkene. 
 

2. Hvor mange medarbeidere ved foretaket er det som ikke er i GAT? 
Det er per siste lønnskjøring registrert 809 faste legestillinger i UNNs lønnssystem. I 
skrivende stund er to avdelinger (ortopedi, nevrologisk) og to klinikker (psykiatrien) 
operative i GAT, som til sammen utgjør 83 stillinger.  
I tillegg er anestesi avdelingen aktive brukere av GAT og har stort sett alle sine 
tjenesteplaner registrert, de utgjør 43 stillinger. Vi snakker da om ca 700 leger på UNN.  
 

3. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved foretaket for å få registrert alle medarbeidere inn i 
GAT innen 31.12.11? 
Det er ikke realistisk å få alle tjenesteplanene inn i GAT før 31.12.11.  
Å innlemme legers tjenesteplaner i GAT legger beslag på mer ressurser enn det å 
innlemme andre yrkesgruppers turnusplaner. Dette skyldes forhold som avtalemessig 
kompleksitet, manglende brukervennlighet for komplekse arbeidstidsordninger i GAT, 
nødvendig forankring på ulike nivåer og behov for oppfølging og support.  
  
For UNNs del er beslutningen om at legene skal administrere sine tjenesteplaner i GAT 
forankret i sykehusledelsen. Men man har hatt utfordringer i forhold til at man har mistet 
GAT-kompetanse som det tar tid å erstatte. I tillegg har fokuset på 
sykefraværsregistreringen i GAT lagt beslag på ressurser over en lengre periode.  
  
UNN har imidlertid en målsetting om å gjennomføre kursing og innføring av 
tjenesteplaner for resten av legene så snart som mulig i løpet av første havdel av 2012 og 
planene er under bearbeiding. 
 

4. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved hvert foretak for å rydde i GAT og høyne 
datakvaliteten, slik at man ved neste måling har eliminert feilene fra forrige 
måling? 
Informasjon og et større fokus på AML-rapprotering har bidratt til at klinikkene har 
måttet forholde seg aktivt til denne problemstillingen.  
AML-rapportene i GAT byr imidlertid på visse utfordringer.  
For det første er det visse feil i rapporten som gjør at AML-brudd telles flere ganger 
dersom rapporten tas ut på klinikk- eller avdelingsnivå. Dette følges opp i forhold til 
Gatsoft.  
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For det andre har ikke avdelingene hatt gode nok rutiner for å registrere dispensasjoner 
og unntak som ville redusert omfanget av brudd i rapportene. Det jobbes nå med å 
ansvarliggjøre avdelingene i forhold til å registrere dispensasjoner i GAT. 
 

 
Nordlandssykehuset 

1. Hvilke yrkesgrupper og avdelinger gjenstår å få inn i GAT ved hvert foretak? 
Det gjenstår noe ved noen få avdelinger. Bl a leger ved kirurgisk ortopedisk klinikk. 
 

2. Hvor mange medarbeidere ved foretaket er det som ikke er i GAT? 
Det er pt ca 100 medarbeidere som ikke registrerer sin arbeidstid i GAT. 

3. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved foretaket for å få registrert alle medarbeidere inn i 
GAT innen 31.12.11? 
Det er sendt ut melding fra systemeier til alle klinikksjefer med liste over alle som ikke er 
i GAT om at disse må inn innen utgangen av året samt at man ikke lengre godkjenner 
manuelle timelister fra 01.01.2012. 
 

4. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved hvert foretak for å rydde i GAT og høyne 
datakvaliteten, slik at man ved neste måling har eliminert feilene fra forrige 
måling? 
I forhold til AML og vernebestemmelser er det sammen med de andre foretakene gjort 
noen felles innstillinger i oppsettet på GAT. I tillegg så blir det nå på alle kurs og 
workshops gitt opplæring i hvordan AML-dispensasjon legges inn på hver enkelt ansatt..  
Øvrig datakvalitet avhenger av bestemmelser på hvordan systemet brukes, holdninger og 
kunnskap. 
 

 
Helgelandssykehuset 

1. Hvilke yrkesgrupper og avdelinger gjenstår å få inn i GAT ved hvert foretak? 
Helikopterlegene i Brønnøysund. 

2. Hvor mange medarbeidere ved foretaket er det som ikke er i GAT? 
10 personer som tilhører Helikopterlegene. 

3. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved foretaket for å få registrert alle medarbeidere inn i 
GAT innen 31.12.11? 
Leder for Helikopterlegene vil bli tilbudt opplæring i løpet av desember 
2011/januar/februar 2012. 

4. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved hvert foretak for å rydde i GAT og høyne 
datakvaliteten, slik at man ved neste måling har eliminert feilene fra forrige 
måling? 
Har sendt ut intern-notat til ledere ang registrering av firmavikarer, føring av 
ekstra/overtid, fraværsregistrering med mer.  
Har dialog med Helse Nord og personalsjef ang AML-oppsett i GAT. 
 
 
 
 

Sykehusapotek Nord er neppe på Gat før tidlig 2012. Det er avtalt med IKT om at databasene 
skal være opprettet i november, så gjenstår det å sette opp systemet samt opplæring. 

Sykehusapotek Nord 

 
Når det gjelder arbeidstid har alle ansatte ordinær arbeidstid. Det er også liten bruk av overtid. 
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Helse Nord RHF har ikke tatt i bruk GAT. 
Helse Nord RHF 

 

 
Helse Nord IKT 

1. Hvilke yrkesgrupper og avdelinger gjenstår å få inn i GAT ved hvert foretak? 
Ingen 

2. Hvor mange medarbeidere ved foretaket er det som ikke er i GAT? 
Ingen 

3. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved foretaket for å få registrert alle medarbeidere inn i 
GAT innen 31.12.11? 
Alle er registrert 

4. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved hvert foretak for å rydde i GAT og høyne 
datakvaliteten, slik at man ved neste måling har eliminert feilene fra forrige 
måling? 
Helse Nord IKT har ryddet mye og gjort mye! Fortsatt letes det etter løsning for 
registrering av ekstra hjemmevakt uten at det blir reg. som overtid med påfølgende aml. 
brudd 

 
Tilbakemeldingene viser at foretakene har kommet ulikt i gang med at alle medarbeidere 
benytter Gat for registrering av arbeidstid, variabel lønn, sykefravær. 
Helgelandssykehuset har gjort en veldig bra jobb. Alle medarbeidere registrerer arbeidstid og 
variabel lønn i Gat. Det samme har Helse Nord IKT.  
Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF gjenstår i sin helhet. 
Ved UNN gjenstår ca 700 av 809 leger. Her er heller ikke alle vikarer fra byrå i GAT. 
I Finnmark er det 190 medarbeidere som ikke registrerer i Gat. Alle vikarer fra byrå er registrert 
i Gat.  
Tilbakemeldingene fra foretakene tyder på at det ikke bare er enkeltpersoner som ikke bruker 
GAT, men også avdelinger. Dette gjelder pt ved NLSH, UNN og Helse Finnmark, 
Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF. 
 
  Egne ansatte Vikarer 

HELGELANDSSYKEHUSET HF                

HELSE FINNMARK  HF                   

HELSE NORD IKT                     

HELSE NORD RHF                     

NORDLANDSSYKEHUSET HF              

SYKEHUSAPOTEKET NORD HF            

UNN HF     
 
Det gjenstår i alt ca 1250 ansatte i Helse Nord. I tillegg gjenstår en del vikarer fra byråer. Som 
tabellen innledningsvis viser har det i snitt arbeidet 14979 personer pr måned hittil i 2011. 
 
Tilbakemeldingen fra foretakene viser at det jobbes med dette, men at det er noe igjen før 
målsettingen er nådd med at alle medarbeidere registrerer arbeidstid i GAT.  
 
 
Knut Langeland 
Kst Gruppeleder HR/Org 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 147-2011 Internkontroll i Helse Nord RHF 
 
 
Bakgrunn og hensikt 
Helse Nord RHF henvendte seg i brev av 27. april 2006 til Sosial- og helsedirektoratet for å få 
avklart om internkontrollkravet i § 3 i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten også omfatter 
de regionale

 

 helseforetakene. Helsedirektoratet fastsatte i brev av 22. november 2007 at så er 
tilfelle. 

Hensikten i denne saken er å orientere styret om status for forbedring og videreutvikling av 
internkontrollen i Helse Nord RHF. Internrevisjonen i Helse Nord RHF utarbeidet et notat 
datert 3. januar 2011.  
 
Saken er behandlet i: 
 
• Ledermøte 25. januar 2011 

Bakgrunnsnotat er vedlegg 1 til denne sak. Følgende ble referatført:  
 
Internkontroll i RHF-et – konklusjon/oppsummering 
IMS innledet med bakgrunn i omdelt informasjon. Ledergruppen diskuterte saken. 
Følgende punkter kom bl.a. frem: Nordlandssykehuset HF’s arbeid bør legges til grunn 
som struktur for både RHF-et og HF-ene. AD ønsker følgende: 
 
• Punkt 1, 2 og 4 i notatet fra IMS/OL prioriteres i tiden fremover. 
• Punkt 3 og 5 tas i etterkant av oppryddingen og at strukturen er lagt. 
• Punkt 4 settes opp til neste ledermøte for avklaring av navn.     

  
I møtet ble det besluttet 2 arbeidsgrupper: 
1. Utarbeidelse av styrende dokument for internkontrollen (vedlegg 2 denne sak) 
2. Plan for opprydding og struktur i DocMap (utrykt vedlegg)                 
 

• Ledermøte 22. november 2011  
Gjennomgang av status for punktene i ovenfor nevnte sak: 

 
1. Styrende dokument for internkontroll i RHF. Utkast gjennomgått. Dokument er 

vedlegg 2 til denne sak. 
 

2. Struktur og rutiner i DocMap som skal sikre at kvalitetssystemet er løpende oppdatert. 
Fagavdelingen har utarbeidet rutinebeskrivelse som ble gjennomgått i ledermøte 25. 
oktober 2011  

 
4. Opprydding i DocMap - pågår 
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3.   Ansvar og roller i HN-RHF ble satt på vent til 1, 2 og 4 var gjennomført. Dette punkt  
      blir ivaretatt i styrende dokument for internkontrollen nevnt i pkt 1.  
   
5. Avvikshåndtering: Eieravdeling og fagavdelingen utarbeider i fellesskap et forslag til 

prinsipper for avvikshåndtering.  
 

Videre arbeid: 
 

A. Det gjennomføres en intern workshop i løpet av januar 2012. Workshopen blir 
sammensatt av medarbeidere fra alle avdelinger og ulike roller i RHF-et. Formålet med 
denne er å gjennomføre risikokartlegging for RHF-et i tråd med styrende dokument i 
vedlegg 1.  

 
B. Adm. direktør etablerer faste kvartalsvise møter for ledelsens gjennomgang og oppfølging 

av handlingsplan knyttet til internkontrollen. 
 

C. Styrende dokument for avvikshåndtering utarbeides og innføres i RHF-et i løpet av første 
kvartal 2012. 

 
 

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

1. Styret tar informasjonen om forbedring og videreutvikling av internkontrollen i Helse 
Nord RHF til orientering. 
 

2. Styret ber om en ny redegjørelse for systematikken i internkontrollen i Helse Nord RHF i 
løpet av 2. halvår 2012. 

 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Bakgrunnsnotat til ledermøte 25. januar 2011 
   Styrende dokument for internkontrollen i Helse Nord RHF, utkast  
 
Utrykte vedlegg: Helsedirektoratets brev av 22. november 2007 om § 3 i lov om statlig  
   tilsyn i helsetjenesten 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2011 side 62



Notat 
Til: Ledermøtet 25. januar 2011  
Fra:  Konst. fagdirektør Oddvar L og konst. eierdirektør Irene S 
Tema:  Ivaretakelse av internkontroll i Helse Nord RHF 
 
Bakgrunn: 
I tidligere ledermøte er det besluttet at fag- og eierdirektør i fellesskap skulle utarbeide et notat som 
omhandler hvordan internkontroll skal ivaretas i RHF. 
Som bakgrunn for dette notatet som vi nå legger frem er foruten diskusjon i ledermøtet: 

- Forskrifter som regulerer ansvar for internkontroll 
- Notat utarbeidet av internrevisor 3. januar 2011 
- Internrevisjonsrapporter som omhandler temaet 
- Notat utarbeidet av rådgiver kvalitet i fagavdelingen juni 2010 (notatene skulle fremlegges og 

godkjennes av ledermøtet, men uklart om dette ble gjort) - vedlagt 
o Notat – Helse Nord RHFs systemansvar for Docmap 
o Status oppfølging av rapport 07/2009 fra internrevisjon – Docmap 
o Mandat for kvalitetsnettverk i Helse Nord 
o Mandat for regionalt forvaltningsforum Docmap 

 
Sammendrag: 
Det foreslås at det arbeides parallelt med flere oppgaver, og at det nedsettes arbeidsgrupper på 
noen områder. Vi ser for oss følgende deloppgaver: 

1. Utarbeide dokument som beskriver samlet opplegg for internkontroll i Helse Nord 
2. Etablere hensiktsmessig struktur i Docmap og rutiner som sikrer at kvalitetssystemet løpende 

er vedlikeholdt/oppdatert 
3. Definere ansvar og roller i Helse Nord RHF (ansvar for forvaltning, innhold og oppfølging av at 

internkontroll er i samsvar med lover og regler og egne krav) 
4. Foreta opprydding i Docmap 
5. Avvikshåndtering 

 
Dette notatet omhandler internkontroll som helhet, samt hvordan en skal sikre dokumentasjon av 
dette i kvalitetssystemet Docmap. Notatet er avgrenset i fht tilsvarende problemstillinger knyttet til 
blant annet arkiv/saksbehandlingssystem Ephorte. 

  
1. Dokumentere internkontroll i Helse Nord 

Det må utarbeides et dokument som beskriver hvordan internkontroll i HN skal ivaretas på et 
overordnet nivå. Det bør samtidig vurderes om det skal utarbeides et overordnet dokument 
(konsernbestemmelse) på foretaksnivå a la som for risikostyring, og at dette er rammeverk for 
dokumentet for ivaretakelse av internkontroll i RHF-et. 
 
Det foreslås at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Erik SS og Ann Elisabeth R fra 
eieravdelingen og Namik fra fagavdelingen. I tillegg ønskes internrevisjonen som rådgiver inn i dette 
arbeidet. 
 
Notatet bør være kort (5-7 sider maksimum), overordnet, og inneholde nødvendige sentrale 
elementer som skal inngå i et internkontrollsystem.  COSO-rammeverket legges til grunn. 
 
Frist settes til 1. april, og det vurderes styrebehandling juni. 
Ledergruppen holdes orientert underveis, for å kunne komme med innspill til arbeidet.  
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2. Etablere hensiktsmessig struktur i Docmap, og rutiner for bruk 
Oppbygging av/struktur i Docmap må utvikles og beskrives.  
Strukturen må være gjennomgående for foretaksgruppen, dvs ikke særegen struktur for RHF. 
Nødvendige rutiner må utarbeides og dokumenteres, herunder (ikke nødvendigvis utfyllende): 

- Beskrivelse av struktur/godkjenning 
- Rutine for godkjenning av dokumenter og for endringer i disse 
- Rutine for revisjon av dokumenter 

I tillegg bør det utarbeides forslag til hvordan en skal sikre at ansatte blir kjent med nye eller endrede 
dokumenter. 
 
Det foreslås at arbeidet ivaretar av Namik fra fagavdelingen og Kenneth fra eieravdelingen, og at 
internrevisjon er rådgiver i arbeidet. I tillegg anses det som hensiktsmessig at nødvendig kontakt med 
helseforetakene gjennomføres i arbeidet. 
 
Frist settes til 1. Mars for definering av struktur/oppbygging 
Frist settes til 1. April for utarbeiding av forslag til rutiner 
 
I tillegg er det nødvendig å fatte overordnet beslutning om at alle styrende dokumenter skal være i 
Docmap, og at dette er førende for arbeidet. 
 

3. Definere roller og ansvar i RHF 
Vedlagte notat som var ferdigstilt for behandling i ledermøtet juni 2010 definerer i hovedsak 
plassering og fordeling av ansvar for ivaretakelse av Docmap for hele foretaksgruppen. Den omtaler 
lite konkret ivaretakelse av internkontroll i RHF utover at systemeierskapet og forvalterrollen er lagt 
til eieravdelingen og ivaretas av Kenneth, og at fagavdelingen ved kvalitetsrådgiver er 
innholdsansvarlig og at den enkelte er ansvarlig for sine dokument.  
Overordnet ansvar for internkontroll er ikke definert. 
 

4. Opprydding i Docmap 
Det bør fastsettes at alle styrende dokumenter skal være tilgjengelig i Docmap.  
 
Innen 1. mars skal alle avdelinger og grupper ha gått gjennom innholdet og gjennomføre følgende 
aktiviteter: 

- Fjerne gamle/ugyldige dokumenter 
- Sikre at riktig utgave er lagt ut 
- Legge inn manglende dokument 
- Dersom dokumentasjon som burde lagt der ikke er utarbeidet, bør det minimum lages en 

liste over hva som mangler og må utarbeides 
- Riktig ansvarlig må legges inn  
- Riktig godkjenner må legges inn (avhengig av rutine for godkjenning av dokumenter, og må 

derfor gjennomgås etter at denne rutinen er fastlagt) 
- Gyldighetsdato må legges inn, og det må fremgå når dokumentet skal revideres 

 
Som støtte i dette arbeidet anser vi det som hensiktsmessig at det oppnevnes 2 personer som skal ta 
en gjennomgang med hver gruppe ifht hva som burde vært i Docmap på deres ansvarsområde. 
Vi har ikke identifisert disse, eller kapasitet til å gjennomføre dette. 
 

5. Avvikshåndtering  
Det må etableres rutine for melding av avvik og håndtering/oppfølging av meldte avvik. Herunder å 
definere hva som skal inngå av type avvik, og hva som skal meldes på andre måter (f eks systemfeil 
IKT). Vi har ikke rukket å gå nærmere inn på dette punktet nå, men anser at de andre punktene må 
på prioriteres først før en griper fatt i dette. 
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Intern styring og kontroll i  
Helse Nord RHF 

 
Styrende dokument 
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1. Forord 

I god virksomhetsstyring er internkontroll et sentralt element. Gjort riktig bidrar 
internkontrollen til at Helse Nord RHF oppnår kvalitet i det samlede helsetjenestetilbudet i 
regionen, trygghet for at vi ivaretar verdiene vi er satt til å forvalte til samfunnets beste og 
respekt for måten vi utøver rollen vi er tildelt.   

Dette dokumentet omhandler hvordan intern kontroll i Helse Nord RHF ivaretas på 
overordnet nivå, ansvarsforhold og fora for operativ gjennomføring.  

Dokumentet retter seg til styret og ledere, men også den enkelte medarbeider.  Hver og en 
representerer det viktigste leddet i kjeden som til sammen utgjør Helse Nord RHF. Skal RHF 
lykkes, er alles bidrag i internkontrollarbeidet like viktig, uansett organisatorisk plassering.  

 

2. Helse Nord RHFs roller – oppgaver og mål  
 
Spesialisthelsetjenesten i Norge er et statlig ansvar, som de regionale helseforetak er etablert 
for å ivareta på dens vegne.  I samsvar med helseforetakslovens formål og eiers nærmere 
retningslinjer (bl a gjennom Helse – og omsorgsdepartementets årlige oppdragsdokument og 
eierstyringskrav), er Helse Nord RHF s overordnede oppdrag å planlegge og organisere 
spesialisthelsetjenesten og legge til rette for forskning og undervisning.    
 
Som forvalter av offentlige midler er Helse Nord RHF definert som offentlig virksomhet. Ved 
siden av vår primære målsetting om å sørge for spesialisthelsetjenester til regionens 
befolkning, medfører statusen som offentlig virksomhet at vi for å sikre vår legitimitet, også  
må ivareta målsettinger, som gjelder for offentlige virksomheter generelt. Enten vi planlegger 
tjenestetilbud, utøver eierstyring, forbereder beslutningsgrunnlag for styret, inngår avtaler, 
fatter vedtak i saker som vedrører enkeltpasienter etc, må vi f eks sikre at vi opptrer i samsvar 
med grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper. Beslutningsgrunnlagene må være 
forsvarlige og ikke basert på usaklige eller utenforliggende hensyn, virksomheten vår skal 
være åpen, gjennomsiktig og forutsigbar, enkelpersoners rettsikkerhetsgarantier skal ivaretas, 
vi skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved anskaffelser og vi skal ha allmennhetens 
tillit for å nevne noen.   

3. Overordnede mål for internkontroll i Helse Nord RHF  
 

Helse Nord RHF er omfattet av plikten til å etablere et internkontrollsystem jf lov om statlig 
tilsyn med spesialisthelsetjenesten, § 3 første ledd.  Også andre relevante lover/forskrifter 
bl.a. arbeidsmiljøloven etablerer samme plikt.  

Internkontroll kan defineres å være de systematiske aktiviteter virksomheten på alle nivå 
iverksetter, for kontinuerlig overvåkning av risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på 
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måloppnåelsen, og oppfølging av korrigerende tiltak som skal redusere sannsynligheten for at 
risikofaktorene inntreffer. 

Overordnet mål for internkontrollen i RHF er derfor å etablere et system og en struktur som 
sikrer at faktorer som medfører risiko for at vi ikke når våre overordnede mål avdekkes, at det 
iverksettes risikoreduserende tiltak, og at det etableres et system både for avviksrapportering 
og styrets oppfølging.     

4. Ansvar for intern styring og kontroll i Helse Nord RHF  
 

Organisasjonskart 

 

 

4.1   Styret  

Ansvaret for internkontroll ligger hos virksomhetens øverste ledelse. I regionalt helseforetak 
er øverste ledelse styret, som etter helseforetakslovens § 28 er ansvarlig for en tilfredsstillende 
organisering av foretakets samlede virksomhet. Styrets ansvar er herunder gjentatt i 
foretaksprotokoll av 26.01.11, pkt 6.5. Som øverste ledelse har styret overordnet 
instruksjonsmyndighet og beslutter ressursfordeling på overordnet nivå. 

Styret kan ikke delegere seg bort fra eget ansvar. Ivaretakelsen av kontrollansvaret stiller 
derfor krav til hvordan styret holder seg orientert om internkontrollarbeidet, gjør en forsvarlig 
vurdering av om internkontrollen er dekkende for aktiviteten som utøves, og at 
hensiktsmessige planer for tiltak er utarbeidet, iverksatt og fulgt opp.     

Dersom uheldige avvik, eller straffbare og/eller erstatningsbetingede hendelser inntrer, vil  
vurderingen av om styret skal holdes ansvarlig avhenge nettopp av at om styret har sørget for 
forsvarlig oppfølging av internkontrollen, og gitt de instrukser og pålegg som vurderingen av 
internkontrollen eventuelt har foranlediget.    

Styret 

Administrerende 
direktør 

Eierdirektør 

Grupper 

Fagdirektør 

Grupper 

Internrevisjonen Administrasjonss
eksjonen 

Kommunikasjons
seksjonen Direktør 

Revisjonskomite 
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4.2 Administrerende direktør 
Administrerende direktørs myndighet er regulert i helseforetakslovens kapittel 8 og i instruks 
gitt av foretakets styre (Link til Docmap). Administrerende direktør forestår den daglige 
ledelsen av foretaket i samsvar med de retningslinjer og pålegg som styret gir, og er den som i 
praksis er ansvarlig for å etablere en tilfredsstillende intern styring og kontroll, tilpasset 
virksomhetens ulike sider. 
 
Administrerende direktør kan delegere myndighet til å gjennomføre internkontrollaktiviteter 
på de enkelte fagområder til fagansvarlige ledere, men kan på samme måte som styret, ikke 
fraskrive seg ansvaret. Også for administrerende direktør vil det avgjørende for ivaretakelse 
av eget ansvar være oppfølgingen av internkontrollen som utøves i linjen, og påse at den er 
dekkende for virksomheten som helhet, at nødvendige og hensiktsmessige tiltak er iverksatt, 
og at prioriteringen mellom tiltak er i samsvar med risikobildet.   
 
Administrerende direktør er ansvarlig for å godkjenne overordnede prosedyrer, for at det 
avsettes resussurser til internkontrollarbeidet samt for ledelsens gjennomgang av 
internkontrollen.  
 

4.3        Ledernivået 

Den operative prosessen med å identifisere risikofaktorer, etablere/iverksette egnede tiltak for 
å redusere risiko samt systematisk oppfølging av at tiltakene virker etter sin hensikt, utøves av 
de ansvarlige for de enkelte fagområder, hhv direktør fagavdeling, direktør eieravdeling, leder 
administrasjonsseksjonen og direktør informasjonsseksjonen (direktørnivået). Direktørnivået 
er ansvarlig for, og har formell instruksjons- og beslutningsmyndighet for 
avdelingen/seksjonen som helhet. Direktørnivået med sitt ansvarsområde og personalansvar 
har de nødvendige fullmakter til å sette av ressurser til internkontrollarbeidet og skal 
gjennomføre risikovurderinger, utarbeide prosedyrer/iverksette tiltak mv i egen 
avdeling/seksjon.   

Hvordan den enkelte direktør/leder operativt gjennomfører risikovurderinger i egen 
avdeling/enhet besluttes av denne, men for å sikre at hele bredden i aktiviteten ivaretas, må 
faggruppeledere og stabsfunksjoner involveres.   

 

4.4       Kvartalsvis forum for ledelsens gjennomgang  

For å sikre at hele virksomhetens aktiviteter dekkes og at det til enhver tid prioriteres riktig 
mellom ulike områder, skal internkontrollarbeidet i bredt gjennomgås kvartalsvis i ”forum for 
ledelsens gjennomgang”, hvor ansvarlige ledere og øvrige medarbeidere som måtte utpekes 
skal delta.  

Gjennomgangen og resultatene av denne skal dokumenteres, legges frem for  administrerende 
direktør, og behandles i ledermøter kvartalsvis. Oppsummering av status for internkontroll i 
RHF behandles som styresak minimum 1 gang pr år. 
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4.5        Revisjonskomiteen 

Revisjonskomitéen er et underutvalg av RHFets styre, med formål å styrke styrets fokus på 
virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.  

Komiteen arbeider etter instruks vedtatt av styret (Link til Docmap), og skal bl.a. føre tilsyn 
med at det er etablert risikostyring og internkontroll tilpasset risikoen i foretaksgruppen.  

Revisjonskomiteen utfører normalt sine oppgaver med bistand fra Helse Nord RHFs 
internrevisjon, men kan også innhente ekstern bistand.  
 

4.6        Internrevisjonen 

Helse Nord RHF har etablert en internrevisjonsfunksjon, som på styrets vegne skal overvåke 
og bidra til forbedringer, herunder å se etter at risikostyring og internkontroll er tilpasset 
risiko og bidrar til å sikre målene som fremgår av instruksen (Link til Docmap).    

Internrevisjonen er en uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon innenfor sitt 
kompetanseområde. Internrevisjonen kan gi administrerende direktør råd om etablering og 
gjennomføring av intern kontroll i Helse Nord RHF, og utføre revisjonshandlinger for å 
kontrollere om det er etablert tilfredsstillende intern styring og kontroll som fungerer i 
praksis. 
  

4.7         Organisasjonen for øvrig  

Ansatte på alle nivå i Helse Nord RHF har et ansvar knyttet til intern kontroll. Ansvaret  
varierer i art og omfang avhengig av den enkeltes stilling men omfatter uansett ansvar for å 
tilegne seg kunnskap om virksomhetens karakter, egen rolle, kompetansebygging innenfor 
eget arbeidsområde, kunnskapsspredning og initiativ til forbedringer i etablerte rutiner.   
 

5. Intern styring og kontroll - metodikk 
 

5.1 Rammeverk for intern kontroll i Helse Nord RHF 
Helse Nords opplegg for intern styring og kontroll i foretaksgruppen er basert på COSO1

− Målene foretaket er opptatt av å nå (dimensjon 1), og  

-
rammeverket. Rammeverket kan fremstilles som en kube, se fig. 1. For å sikre at Helse Nord 
RHF når sine mål må vi i samsvar med COSO – rammeverket behandle minst to tema:  

− virkemidlene (dimensjon 2) vi bruker for å sikre at aktivitetene i foretakets 
enheter/funksjoner/prosjekter (dimensjon 3) understøtter at målene realiseres.    

                                                           
1 COSO står for ” Committee of sponsoring organisations of the Treadway Commission”. 
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Fig. 1: Internkontroll-kuben (COSO) 

5.2 Dimensjon 1 – målene våre  
De overordnede målene deles i et internkontrollperspektiv gjerne inn i tre kategorier (se fig. 
1):  

– målrettet og kostnadseffektiv drift  
– pålitelig rapportering av økonomiske og ikke-økonomiske data  
– etterlevelse av gjeldende lover og regler (compliance – å opptre i samsvar med)  

Enkelte mål kan naturlig plasseres i flere kategorier og modellen kan tilpasses, f eks ved å ha 
omdømme som egen kategori. Det vesentligste er at målene er identifisert.   

5.2.1 Drift (driftsrelaterte mål): 
Dette er mål relatert til at vi driver med det vi skal drive med og at dette gjøres økonomisk 
fornuftig, dvs målrettet og effektiv bruk av foretakets ressurser. Kvalitetsmål hører også 
hjemme i denne kategorien, f eks at det skal legges til rette for spesielle behov for samisk 
talende.  
 
5.2.2 Rapportering (rapporteringsrelaterte mål): 
Dette er mål som gjelder pålitelighet i foretakets rapportering til interne og eksterne mottakere 
av så vel ikke-økonomiske data som økonomiske data/regnskapsdata.   
 
5.2.3 Etterlevelsesrelaterte mål - Compliance: 
Etterlevelsesrelaterte mål eller mer dekkende, compliance eller drive i samsvar med,  ivaretar 
gjerne formål som understøtter hensiktsmessig drift eller rapportering og kan ofte plasseres i 
flere kategorier. Her ligger mål/krav til hvordan vi innretter virksomheten og våre aktiviteter, 

MÅLSETTING 

ENHETER/ 
AKTIVITETER 

INTERNKONTROLL-
KOMPONENTER 
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som følger av lover, forskrifter og andre regler for eksempel at vår virksomhet skal drives i 
samsvar med forvaltningsrettslige prinsipper.   

5.3 Internkontrollkomponentene / virkemidlene   
COSO-rammeverket angir fem ulike komponenter eller virkemidler som skal understøtte 
måloppnåelsen, jf. fig. 1 foran:  
 

5.3.1 Internt miljø 
Styrets engasjement og signaler samt ledelsens holdninger og opptreden (”tone at the top”) er 
alltid avgjørende for hvilken organisasjonskultur en har. Ledelsesfilosofi og holdning til 
risiko, fordeling av ansvar og myndighet, personalpolitikk, integritet og etiske verdier og 
holdning til/satsing på kompetanse er sentrale elementer som avgjør kvaliteten på det interne 
miljø. 
 

5.3.2 Risikovurdering/risikoanalyse 
Risikovurderingen er grunnleggende i arbeidet mot god intern styring og kontroll. Gjennom 
denne identifiseres og analyseres faktorer som kan være av mer eller mindre kritisk betydning 
for måloppnåelsen, slik at en deretter kan ta stilling til og prioritere risikoreduserende tiltak.   
 

Identifisering av risiko 
Risiko kan skyldes både interne og eksterne forhold. Interne forhold kan f.eks. være 
manglende kompetanse, ressurs – eller rekrutteringsutfordringer, manglende planlegging, 
uhensiktsmessig organisering, endringer i prosesser og mye mer. Eksterne forhold kan være 
lovendringer, teknologiske nyvinninger, hendelser knyttet til natur og miljø, politiske 
strømninger, markedsforhold, endrede økonomiske rammer m.m.  

Risikoanalysen skal ta utgangspunkt i målsettinger for virksomheten. Målsettingene kan f eks 
vurderes i ulike perspektiv: 

- Vår evne og kapasitet til å fylle ”sørge-for”-rollen innenfor den faglige utviklingen i Helse 
Nord 

- Vår evne og kapasitet til å fylle ”sørge-for”-rollen innenfor eieransvaret i Helse Nord 
- Vår evne og kapasitet til å opprettholde et høyt faglig nivå innenfor RHF-ets indre liv 
- Risiko knyttet til kjerneverdier som kvalitet, trygghet, respekt – rolleforståelse og 

etterlevelse 
- Omdømme 
- Politiske styringssignaler 
- Andre 

 
Når risikoforhold er identifisert, analyseres disse ut fra to kriterier; sannsynlighet for at 
risikoen inntreffer og konsekvens for måloppnåelsen dersom så skjer. Vurderingene settes inn 
i en matrise med fem nivå for begge kriteriene, som viser den samlede risikoen. Se fig. 2. En 
score på fem både for sannsynlighet og konsekvens tilsier at det er svært stor sannsynlighet 
for at risikoen vil inntreffe og at dette vil være svært kritisk for måloppnåelsen. En risiko som 
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scorer én på begge kriterier antas å være helt uvesentlig.  

 Fig. 2: Risikomatrise 
 

Risikomatrisen legges til grunn for en beslutning om dette er en risiko vi kan leve med, eller 
om vi bør/må iverksette tiltak for å redusere/eliminere risikoen.   

5.3.3. Risikohåndtering (tiltak/kontrollaktiviteter) 

På grunnlag av risikoanalysen vurderes og besluttes hvilken type tiltak som skal iverksettes, 
hva disse konkret skal bestå i og hvem som har ansvaret for å iverksette tiltakene.  Aktuelle 
tiltak kan ofte være effektive i forhold til flere risikoforhold. Sammenhengen ivaretas 
gjennom forum for ledelsens kvartalsvise gjennomgang.  

 
Tiltak kan være av ulik art, f.eks. arbeidsdeling, rutiner for godkjenning av handlinger, fysiske 
kontroller/tellekontroller, analyser av ulikt slag og på ulike nivå, automatiske kontroller i 
datasystemer osv. Ofte kan det være mest effektivt å velge tiltak som innebærer forbedring av 
det interne miljø (styrings- og kontrollmiljøet). F.eks. gjennom kompetanseheving, 
organisasjonsmessige endringer (som f eks endring i ansvars- og fullmaktsstruktur), 
arbeidsdeling, økt fokus på etikk/etiske retningslinjer, treffe personalpolitiske tiltak o.l. 

5.3.4 Informasjon og kommunikasjon 

Relevant informasjon skal identifiseres, fanges opp og kommuniseres til rett tid, på riktig 
detaljeringsnivå og til riktig mottaker. Dette er nødvendig på alle nivåer i foretaket for å 
identifisere, vurdere og håndtere risiko og styre foretaket mot måloppnåelse.  
 
Det er etablert mange arenaer for å sikre informasjonsflyt/kommunikasjon i Helse Nord RHF 
og som et element i internkontroll arbeidet er det viktig at den ansvarlige for fagområdet og 
aktiviteten som utføres der, vurderer risikoen og hensiktsmessigheten av hvilke arenaer 
informasjonen formidles.   

5.3.5 Oppfølging 
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Oppfølging kan foregå enten som løpende aktiviteter eller som frittstående evalueringer utført 
f eks som egenevaluering av den/de som er ansvarlig for enheten/funksjonen, eventuelt en 
kombinasjon av disse. Formålet er å avdekke hvor effektivt systemet er over tid og/eller om 
korrigerende internkontrolltiltak må iverksettes.  Gjennom å bygge handlingene inn i de 
normale, gjentakende driftsaktiviteter oppnås en effektiv oppfølging som gir grunnlag for å 
reagere umiddelbart. 
 
Den løpende oppfølgingen utføres av ledere på ulike nivå, og kan f.eks. bestå i gjennomgang 
og analyse av driftsrapporter, sammenligning av interne data med data fra eksterne kilder, 
oppfølging av rapporter fra tilsynsmyndigheter, revisorer m.fl., og vurdering av informasjon 
mottatt i samtaler med medarbeidere.  

For å sikre et samlet fokus på internkontrollarbeidet, vil oppfølgingen bl.a. gjennomføres 
jevnlig i ledergruppene.  
 

6. Dokumentasjon og rapportering av intern kontroll  
 

6.1 Dokumentasjon 

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn 
av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Informasjon om sentrale forhold 
ved RHF-ets organisasjon og oppgaveløsning skal være tilgjengelig for alle medarbeidere. 
Det skal klart framgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. 
 
Ledelsen avgjør videre hva som skal dokumenteres etter en vurdering av bl.a. følgende: 

− Nyansatte bør ha enkel tilgang til nyttig/viktig informasjon. 
− Arbeidsoppgaver som utføres sjeldent og hvor få personer i RHF-et har nødvendig 

kompetanse/erfaring bør dokumenteres. 
− Oppgaver/prosesser som bør løses eller organiseres på en bestemt måte av hensyn 

til måloppnåelse bør dokumenteres. 
− Opplysninger/data som er nødvendig for å kunne vurdere effekt av prosesser og 

tiltak bør dokumenteres. 

Dokumentasjonen skal være under kontroll, og oppdatert og tilgjengelig til enhver tid. Alle 
styrende dokumenter som inngår i Helse Nord RHFs internkontrollsystem legges inn i 
dokumentstyringsverktøyet Docmap. Se prosedyre PR xxx ”Dokumentstyring i Helse Nord 
RHF” (Link til Docmap) 
 
Resultatdokumentasjon, som f.eks dokumentasjon fra gjennomført risikovurdering/analyse, 
avviksbehandling og fra ledelsens gjennomgang av virksomheten, skal arkiveres i Ephorte. 

6.2 Rapportering om intern styring og kontroll 
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Presis og rett-tidig rapportering av status knyttet til intern kontroll er viktig for å sikre 
tilfredsstillende styring og måloppnåelse i Helse Nord RHF. Administrerende direktør 
orienterer regelmessig styret om risikostyring og intern kontroll i foretaksgruppen, bl.a. i 
tertialrapporter, i sak om årlig melding og i sak om ledelsens gjennomgang i kvartalsvis 
forum.  
 
I årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet rapporteres det om styrets arbeid med 
tilstanden i foretaksgruppen angående risikovurdering, oppfølging av internkontroll og tiltak 
for å følge opp avvik, jf. krav om dette i foretaksmøter. Departementet mottar også 
tertialrapportene etter behandling i RHF-styret.  
 
Administrasjonens rapportering til styret og den videre rapportering til departementet omfatter 
hele foretaksgruppen, ikke bare RHF-et. God rapportering fra de underliggende 
helseforetakene til RHF-et, i samsvar med gitte føringer, er derfor avgjørende. Rapporteringen 
fra HF-ene omtales ikke nærmere her. 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 148-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

parkeringsforhold og infrastruktur ved 
pasienthotellet – oppfølging av styresak 103-
2011 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø – kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-
2011 i styremøte, den 28. september 2011. Styret vedtok følgende i punkt 3: 
 
Styret ber om en orientering om planene rundt parkeringsforholdene og infrastrukturen ved 
pasienthotellet. 
 
Styret i Helse Nord RHF fikk i forbindelse med styremøte i Narvik, den 23.november 2011 en 
direkte orientering om parkeringsforholdene i Tromsø av drifts- og eiendomssjef ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Gina M. Johansen. Siden styret formelt har 
bedt om en orientering til styret i nevnte sak, gjengis også den muntlige orienteringen fra 
UNN skriftlig gjennom denne styresaken. 
 
Som grunnlag for denne orienteringen vises også til egen styresak for styret i Helse Nord RHF 
om parkeringsforhold, ref. styresak 96-2010 Parkeringsforhold ved våre sykehus, oppfølging 
av styresak 21-2009 og 116-2009/6.   
 
Orientering om parkeringsforholdene ved UNN Tromsø 
 
Generelt om parkeringsforhold ved UNN  
Pasienter og pårørende får fra UNN gjennom innkallingsbrev, informasjonsbrosjyrer og 
internett god informasjon om rettigheter, transportmuligheter og om parkeringsforhold ved det 
enkelte sykehus. Dette gjelder også syketransportforskriftens regler om bruk av egen bil, bruk 
av offentlige transportmidler og dekning av utgifter til reise i forbindelse med undersøkelse og 
behandling. 
 
Pasienter og pårørende anmodes om å benytte rutegående transport. I innkallingsbrevet gis det 
beskjed om at pasienter ikke skal ta med egen bil ved innleggelse i UNN. Dette fordi UNN, 
spesielt i Breivika i Tromsø, har noe manglende parkeringskapasitet for pasienter i tillegg til 
egne ansatte. De som likevel har med bil, henvises til det offentlige parkeringsområdet.  
 
Det skjer likevel at pasienter blir innlagt akutt. I slike tilfeller gir UNN en midlertidig 
parkeringstillatelse for den perioden som er aktuell mot en bekreftelse fra innleggende 
avdeling. Det er innarbeidet gode rutiner, når det gjelder informasjon om klageadgang og 
behandling av klager. Herunder er det opprettet et partssammensatt parkeringsutvalg i UNN 
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som behandler klager fra pasienter som blir ilagt gebyr. Det tas særlig hensyn til de som er 
ilagt gebyr i de tilfeller der behandler ikke holder fastlagt tid for konsultasjon.  
 
UNN samarbeider med kommunale og fylkeskommunale myndigheter og transportselskap for 
å legge til rette for økt bruk av offentlige transportmidler. Herunder har UNN tilrettelagt med 
buss fra hurtigbåtanløp i Tromsø til sykehuset og daglig buss fra Narvik til Tromsø. Fra 
stoppested Setermoen er det egen passasjervert om bord. 
 
Nærmere om parkering i Breivika, Tromsø 
Gjesteparkeringen i Breivika har ca 130 parkeringsplasser. Denne er for gjester og pasienter.  
 
På gjesteparkeringen betaler man enten forskuddsvis (mynt eller kort), før man går inn på 
UNN eller etterskuddsvis (med kort). Betaler man etterskuddsvis betaler man kun for medgått 
tid. 
 
I avtalen med Europark er det slik at når en person klager på et kontrollgebyr og Europark 
ikke godtar klagen, så sendes klagen direkte til UNN for avgjørelse. Denne klausulen skal 
være med å ivareta pasienten/gjesten overfor den private aktør helseforetaket har avtale med. 
Dette fungerer bra, og UNN har derfor relativt få klager på Europark. Til nå i år har 
helseforetaket mottatt til behandling i underkant av 50 saker fra Europark som de har avslått. 
De aller fleste av disse har fått medhold av parkeringsutvalget og/eller leder for vakt- og 
sikkerhet. 
 
I perioder kan kapasiteten være for liten. UNN arbeider med utvidelse på 15-20 plasser for å 
kunne tilby flere p-plasser. Dette vil hjelpe godt på, siden UNN ikke har økt kapasiteten på 
parkeringen i like stor grad som helseforetaket har dreid behandlingen over på 
dagbehandling/poliklinisk behandling. 
 
Samlet vil antall pasient- og gjesteplasser kunne bli om lag 150. Til sammenligning er det 
planlagt 50 korttidsplasser i Bodø. I Bodø er det i tillegg ”ansatteplasser”, noen spesialplasser 
og anledning til å parkere i boligområder rundt sykehuset, samt at det er kort vei til sentrum.  
 
Et grovt anslag viser at Breivika vil ha om lag 3,5 poliklinikkbehandlinger pr dag pr 
parkeringsplass, mens tilsvarende tall for Bodø er om lag åtte, uten hensyn til gateparkering i 
boligområdene rundt sykehuset og evt. ledige plasser på ansatteparkeringen.  
 
Det er et mål å finne et balansert antall parkeringsplasser ved våre sykehus. Med dette menes 
det skal være et tilbud til de som må kjøre bil, men på den annen side legges det til rette og 
oppfordres til å benytte offentlig kommunikasjon, både for å redusere parkeringsbehov og for 
å bidra til bedre ytre miljø gjennom redusert bilbruk. 
 
Parkering ved nytt pasienthotell 
Når det gjelder planleggingen av pasienthotellet, vil parkeringsarealer bli tilrettelagt i 
forprosjektet. I konseptrapporten er det ved inngangen fra Hansine Hansens vei satt av 
nødvendig nærparkering med terskelfri adkomst. Bygningsanlegget er for øvrig plassert slik at 
det gis vekstmuligheter og parkeringsmuligheter videre mot sør/vest. Her er det også 
muligheter innenfor tomten til å legge til rette for parkering og senere til å oppføre ytterligere 
to hotellfløyer. Disse forholdene vil bli detaljert mer i forprosjektet. 
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Vurderinger 
Adm. direktør vurderer at UNN har lagt parkeringsforholdene ved UNN Tromsø, Breivika 
godt til rette og registrerer også at parkeringsforholdene i forbindelse med nytt pasienthotell 
vil bli detaljert i forprosjektet. 
 
 

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

Styret tar informasjonen om parkeringsforhold ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø og infrastruktur ved pasienthotellet til orientering. 
 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 149-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009:  
    Kvalitetssystem – dokumentstyring og  
    avviksbehandling – oppsummering,  
    oppfølging av styresak 24-2010, 87-2010  

og 51-2011 
 
 
Formål/sammendrag 
Internrevisjonen har revidert dokumentstyringsrutiner og rutiner for avviksbehandling i 
foretaksgruppen. Revisjon er gjennomført i form av tre delprosjekter som omfatter Helse 
Nord RHF (rapport 04/2009), Universitetssykehuset Nord-Norge HF (rapport 05/2009), og 
Helgelandssykehuset HF (rapport 06/2009). Det er videre utarbeidet en samlerapport 07/2009. 
Konklusjon og anbefalinger er gitt i rapportens kapittel 6.  
 
Status på oppfølgingspunktene fremlegges i denne styresaken.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
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.  
 
Internrevisjon og oppfølging av internrevisjonens rapporter er viktig for å sikre god kvalitet i 
virksomheten og trygghet for pasienter og pårørende. 
 
Bakgrunn/fakta 
I styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring og 
avviksbehandling – oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 og 87-2010 ble styret i 
Helse Nord RHF orientert om at pågående DocMap-prosjekter i Helse Nord RHF har som mål 
å imøtekomme anbefalinger fra internrevisjonsrapporten i løpet av 2011. Dette har Helse 
Nord RHF i hovedsak overholdt.  
 
Fem anbefalinger er nå fullført, to er delvis fullført og under kontroll og for en anbefaling vil 
arbeidet for å oppfylle denne kunne starte i januar 2012. En detaljert oversikt er vist i vedlegg. 
 
Statusorientering på oppfølgingspunktene som følge av anbefalinger i samlerapport 07/2009 
var tema i to styresaker, henholdsvis styresak 87-2010 i styremøte, den 25. august 2010 og 
styresak 51-2011 i styremøte, den 27. april 2011.  
 
I styresak 51-2011 fremgår det av punkt 2 i vedtaket at styret ber om ny statusorientering 
innen utgangen av 2011 på de anbefalingene fra rapportens punkter 6.2 og 6.3 som det fortsatt 
arbeides med å gjennomføre. 
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Status  
Ved forrige orientering til styret var flere punkter under arbeid.  
 
Til rapportens punkt 6.2 var det en anbefaling (pkt. 2 i tabell 2) til helseforetakene som ikke 
var fullført. Denne var under arbeid, da styret ble orientert i styremøte, den 27. april 2011.  
 
Oppfølging av alle anbefalingene til helseforetakene er nå fullført. Detaljer er vist i vedlegget 
og fremstilt i tabell 2.  
 
Til rapportens punkt 6.3 var det sju anbefalinger (pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 8 i tabell 3) til Helse 
Nord RHF som ikke var fullført. Disse var under arbeid, da styret ble orientert på styremøte, 
den 27. april 2011. Nå er oppfølging av ytterligere fem anbefalinger fullført, to er delvis 
fullført og for en vil arbeidet starte i januar 2012. En detaljert oversikt er vist i vedlegg og 
fremstilt i tabell 3. 
 
Vurdering og konklusjon 
Anbefalingene fra internrevisjonen er fulgt opp og lukket i de berørte HF-ene.  
 
I styresak 51-2011 ble styret orientert om at pågående DocMap-prosjekter i Helse Nord RHF 
har som mål å imøtekomme anbefalinger fra internrevisjonsrapporten i løpet av 2011. Dette 
har Helse Nord RHF i hovedsak overholdt. Fem anbefalinger anses fullført helt, og de to 
anbefalinger, der deler av anbefalinger gjenstår å fullføre, er under kontroll.  
 
Intern prosess for kartlegging av behov for bruk av avvikssystem ble tidligere stilt i bero. 
Grunnlag for dette arbeidet er nå på plass og prosessen kan starte, jf. beslutning fra adm. 
direktør.   
 
Som følge av ovennevnte vurderes det at oppfølging av saken nå er kommet så langt at styret 
kan anse den som avsluttet. Med vekt på påbegynte og avsluttede prosesser i Helse Nord RHF 
vurderes det som tilstrekkelig at anbefalinger som det fortsatt jobbes med i Helse Nord RHF 
følges internt.   
 
 

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

1. Statusoppdatering for Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – 
dokumentstyring og avviksbehandling i foretaksgruppen – oppsummering tas til 
orientering. 

 
2. Adm. direktør bes om å sørge for at de resterende anbefalinger fra rapportens punkt 6.3 

følges opp internt i Helse Nord RHF. 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Statusoppsett 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2011 side 80



Status, oppfølging av rapport 07/2009 fra internrevisjonen: ”Kvalitetssystem – dokumentstyring og 
avviksbehandling i foretaksgruppen – oppsummering.” 

Tabell 1: Tekniske og systemmessige utfordringer, jf. rapportens pkt. 5.4 
Utfordring Tiltak Kommentarer Status 
1. Det er behov for å kunne gjøre 
hele eller deler av 
dokumentsamlingen tilgjengelig for 
samarbeidspartnere. 

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

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

Saken stilt i 
bero.    

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

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

Ivaretatt i ny versjon 6.5. som implementeres høst 2010. Fullført. 

3. Skriverettigheter/redigering 
medfører uønskede endringer i 
dokument. 

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

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

Fullført.  

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

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

Fullført.  

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

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

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

Tema på ledelses gjennomgang på HF og klinikknivå. Kontinuerlig 
prosess. 

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

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

Faktisk forhold er at prosedyrene er utarbeidet og 
implementert både ved UNN og HLSH.  
Det nevnes at formell godkjenning av prosedyren ved 
UNN mangler.  

Fullført 
 

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

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

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

Fullført. 

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

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

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

Fullført. 

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

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

Fullført. 

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

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

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

Fullført.  

7. Vurdere dagens praksis og 
muligheter i programvaren i 
forbindelse med bytte av personer i 

Dokumentansvarlig skal fremkomme i 
HTML-versjon.  

Endring innført i versjon 6.5. Fullført.  
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funksjoner knyttet til det enkelte 
dokument, for slik å sikre ansvar 
for det enkelte dokument samt 
sporbarhet i forhold til 
dokumentbehandling.  
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Tabell 3: Oppfølging av anbefalinger til Helse Nord RHF, jf. rapportens pkt. 6.3 
Anbefaling Tiltak Kommentarer Status 
1. Definere formål med og 
målsetting for bruk av Docmap i 
internkontroll tydelig, og sikre 
felles målbilde for dette i regionen 

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

Fremlegg til ledergruppa er laget, og beslutninger tatt 
hva angår bruk av Docmap i HN RHF. RHF har startet 
med gjennomgang av, og opprydding i, eksisterende 
dokumenter i Docmap med gyldighetsområdet HN RHF. 
Fremover blir det rettet sterkt fokus på ”felles rutiner” 
og felles ”målbilde” i HN. Her er det nødvendig med 
”felles prosedyren” for Dokumentstyring 
gyldighetsområdet HN. Regionalt Forvaltningsforumet 
Docmap har fått oppdrag til å utarbeide forslag til 
prosedyren for Dokumentstyring i HN, forventes levert 
slutten av november 2011. Dette skal være grunnlag for 
videre arbeid med ”felles rutiner” i HN, herunder 
styrking av felles målbilde i region.  

Delvis fullført, 
og under videre 
arbeid 

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

Se pkt. over Fagavdeling HN RHF har fått ansvar for systemeierskap 
og systemadministratoroppgaver for Docmap. Intern 
fordeling av ansvar og oppgaver gjennomgått. Det vises 
til vedtatt og publisert prosedyren for Dokumentstyring i 
HN RHF (PR30376), og videre arbeid med ”felles 
rutiner”. 

Fullført  

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

Se første pkt. i tabellen.  Mandater til kval.nettverk og forvaltningsforum 
gjennomgått. Administrerende direktør har besluttet at 
det skal etableres ett Regionalt Forvaltningsforum 
Docmap. Forumet er etablert og mandatet vedtatt (RHF 
rolle tydeliggjort i mandat). Ny mandat og forumets 
sammensetning er forankret i foretaksgruppen. Alle 
spørsmål knyttet til administrering av Docmap tas opp i 
dette forumet. Det er ikke lenger oppgavedeling mellom 
kval.nettverk og forvaltningsforum hva angår Docmap..  
 
Kvalitetsnettverk skal revideres i lys av Kvalitetsstrategi  
2011 – 2014. 

Fullført  

4. Endre organisasjonsstrukturen i 
Docmap, slik at den samsvarer med 

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

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

Som en del av gjennomgang av og opprydding i 
eksisterende dokumenter i Docmap gyldighets område 
RHF har alle dokumenter fått revisjonsdato og 
dokumentansvarlig iht PR30376.  Alle revisjoner skal 
ferdig behandles til utgang 2011, se også pkt 6.  

Fullført 

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

Plassere ansvar i aktuell avdeling.  Fagavdeling RHF har ansvar som ”applikasjonseier”, 
ergo forvaltningsleder rollen ligger i fagavdelingen, og 
forvaltningsleder er utpekt. 
 Administrasjonsseksjon RHF har fått hovedansvar for 
saksbehandling av dokumenter i Docmap. Det er utpekt 
2 medarbeidere/superbrukere i administrasjonsseksjon 
som skal ivareta oppgaven. Opplæring er gitt og pågår.  

Fullført 

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

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

Det er besluttet at problemstilling knyttet til 
avvikssystem stiles i bero inn till arbeid med opprydding 
i eksisterende dokumenter i Docmap er på plass. Dette 
arbeidet er nå i gjennomføringsprosess. Spørsmål om 
avvikssystem i Docmap i RHF kan tas opp i 
begynnelsen av 2012.  

Arbeid starter i 
begynnelsen av 
2012.  

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

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

HN IKT benytter Docmap som avvikshåndteringssystem 
for avviksmeldinger fra HF-ene, og har etablert rutine 
for dette.  
 
Fagdirektør HN RHF følger opp saken hva angår bruk 
av Docmap i HN IKT både som kvalitetsstyringssystem, 
og avvikssystem. 

Delvis fullført.  
Videre 
oppfølging av 
Fagdirektør. 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.: 327 2010/360    Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 150-2011 Ordning ”Raskere tilbake” – status og 

prioritering av kronikergruppene 
 
 
Formål/sammendrag 
Under behandling av styresak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 i styremøte, den 28. 
september 2011 ba styret i Helse Nord RHF om en oppdatering på status for arbeidet med 
”Raskere tilbake”. Styret ba administrasjonen spesielt vurdere om kronikergruppene blir 
ivaretatt i ordningen.  
 
Problemstillingen er relevant, og det er viktig å vurdere om ordningen ”Raskere tilbake” i 
Helse Nord oppfyller kravene i våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.  
 
I fremlagte styresak beskrives profilen på ordningen ”Raskere tilbake”. Ordningen skal være 
på fagområder hvor vi vurderer å ha lav kapasitet, og hvor det er forholdsvis lang ventetid for 
store grupper sykmeldte. Helse Nord RHF har fra starten av arbeidet trukket inn fagmiljøer 
innen fysikalsk medisin og rehabilitering samt revmatologi i arbeidet.  
 
De vanligste diagnoser ved sykmeldinger er knyttet til muskel‐ og skjelettsmerter og lettere 
psykiske lidelser. Ventetiden innen enkelte ortopediske lidelser har vært lang. 
Kronikergrupper har vært fokusert i satsingen. De ulike satsingsområdene i hvert HF er 
beskrevet i saksfremlegget.  
 
På grunn av at oppsamlede midler nå, er forbrukt gjennom høy aktivitet, vil det bli 
gjennomført en gradvis reduksjon i aktiviteten i 2012 og 2013. Helse Nord RHF vil beholde 
profilen på tiltakene. Dette for å sikre ivaretakelse av kronikergruppene. 
      
Bakgrunn/fakta 
Ordningen ”Raskere tilbake” ble startet i 2007 som en oppfølging av Sykefraværsutvalgets 
(Stoltenbergutvalgets) rapport fra november 2006. Målsettingen var å redusere sykefraværet 
og redusere presset på Folketrygdens utgifter. Det var et generelt krav om at pasientene som 
ble søkt til ordningen skulle være helt eller delvis sykmeldt. Dette er fortsatt gjeldende.  
 
De regionale helseforetakene er gjennom oppdragsdokumentene fra og med 2007 tillagt et 
betydelig ansvar for ordningen ”Raskere tilbake”, men det er også tiltak innen denne 
ordningen i NAV’s regi. Det forventes at ordningen blir videreført i den inneværende 
perioden for IA-avtalen, det vil si til og med 2013, men det er ikke gitt noen garantier for 
dette.  
 
Prioritering av kronikergruppene 
De aller fleste arbeidstakere som opplever akutte plager/tilstander, ønsker å bli helt eller 
delvis i arbeid. Det store flertallet av arbeidstakere som blir sykmeldt returnerer raskt tilbake i 
arbeid, selv om de fortsatt kan ha plager eller symptomer.   
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Mange pasienter vil kunne benytte fritt sykehusvalg til å finne et raskere behandlingstilbud. 
Ordningen ”Raskere tilbake” skal være på fagområder hvor vi vurderer å ha lav kapasitet, og 
hvor det er forholdsvis lang ventetid for store grupper sykmeldte.      
 
Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet i Norge. I 2008 stod 12,4 % av landets 2,38 
millioner sysselsatte for 80 % av de legemeldte fraværsdagene. Dette innebærer at tiltak bør 
målrettes mot de med særlig stor risiko for lange fravær1

 

.  Langtidsfravær innebærer en stor 
risiko for utstøting fra arbeidsmarkedet.  

De vanligste diagnoser ved sykmeldinger er knyttet til muskel‐ og skjelettsmerter og lettere 
psykiske lidelser. Ventetiden innen enkelte ortopediske lidelser har vært lang, særlig innenfor 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s opptaksområde. Typen lidelser og ventetiden har 
vært viktige premisser for etablering av behandlingstilbud innenfor ordningen ”Raskere 
tilbake”.  
 
Helse Nord RHF har fra starten av arbeidet i 2007 trukket inn våre aktuelle fagmiljøer innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering samt revmatologi i arbeidet.   
 
Dagens behandlingstilbud  
Helgelandssykehuset HF

 

 har etablert tverrfaglig poliklinikk for sykmeldte med 
sammensatte lidelser, tilbud for sykmeldte med fibromyalgi/generalisert smertesyndrom. I 
2012 oppstartes et tilbud om utredning og igangsetting av mestringsopphold for ME-
pasienter.    

Nordlandssykehuset HF

 

 har tilbud for pasienter med kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade, 
samt innen fagområdet ortopedi.   

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 

 (UNN) har et meget bredt tilbud. Dette helseforetaket 
har vært ”motoren” i ordningen ”Raskere tilbake” i Helse Nord. Det er åtte ulike tilbud innen 
revmatologi, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrokirurgi, plastikk- og 
håndkirurgi, radiologi, og kognitiv terapi for pasienter med psykiske lidelser.  

UNN har også etablert prosjektet iBedrift i nært samarbeid med NAV Troms. Dette er et 
modellutviklingsprosjekt basert på tidlig intervensjon av pasienter med muskel-
/skjelettlidelser. Prosjektet har fått betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og i egen region.    
    
Det er videre inngått avtaler med Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad og Valnesfjord 
Helsesportssenter om arbeidsrettet rehabilitering. Avtalene omfatter fire ukers opplegg for 
bistand til livsstilsendring, samt kortvarige opphold på ca en uke for funksjonsvurdering.  
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Tiltak for reduksjon av sykefravær – ekspertgruppe ledet av professor Arnstein Mykletun, Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, Bergen. Rapport til AiD 01.02.10.    
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Opptreningssenteret i Finnmark har for øvrig en lignende avtale på arbeidsrettet rehabilitering 
gjennom den ordinære avtalen med Helse Nord – utenom ordningen ”Raskere tilbake”.   
I tillegg har Helse Nord en avtale med Aleris Helse AS om ortopediske undersøkelser og 
dagkirurgi.  
 
Raskere tilbake i 2011:     Prognose (ca) kr: 
Rehabilitering (Valnesfjord, Kurbadet):    10 000 000 
Ortopedi, Aleris Helse AS     10 000 000 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF    32 000 000 
iBedrift         8 000 000 
Helgelandssykehuset HF       7 000 000 
Nordlandssykehuset HF       4 000 000  
Helse Finnmark HF        9 000 000 
 
Estimat for 2011 utgjør totalt 80 mill. kroner. Dette er 24 mill. kroner høyere enn mottatt 
tilskudd til ordningen. Dette skyldes ubrukte midler fra oppstartårene 2007 og 2008 som nå 
benyttes i ordningen. Det vil gjenstå ca 20 mill. kroner av ”gammelpengene” i 2012. Dette 
innebærer at Helse Nord må redusere driften noe i 2012. Det har vært en prosess på dette i 
helseforetakene. Det vil igjen bli nødvendig med en ytterligere nedtrapping i 2013. 
 
Helse Nord RHF vil beholde samme profilen på tilbudene. Det er behov for et et bredt tilbud 
på UNN, fortsatt prioritering av tilbud til kronikergruppene i alle helseforetak, og fortsatt 
satsing på ortopedisk dagkirurgi.            
 
Helse Nord RHF samarbeider med de øvrige regionale helseforetak og Helsedirektoratet om 
en nasjonal konferanse om Raskere tilbake våren 2012. Dette for å presentere 
helseforetakenes erfaringer og resultater.        
 
Vurdering 
Tilbud for kronikergruppene er høyt prioritert i ordningen ”Raskere tilbake” i Helse Nord. 
Dette fordi det er her man kan forvente å nå den gruppen som er i størst fare for 
langtidssykemelding og utstøting av arbeidslivet.  
 
Konklusjon 
Aktiviteten innen ordningen ”Raskere tilbake” har vært stor, og fokuset har vært på 
kronikergrupper. I 2012-13 vil tilbudet måtte reduseres. Dette på grunn av at overførte 
ressurser fra tidligere år i stor grad er forbrukt. Innretningen på behandlingstilbudene bør i 
hovedtrekk videreføres.    
 
 

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

1. Styret tar informasjonen om status for ordningen ”Raskere tilbake” i Helse Nord til 
orientering. 
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2. Styret ber adm. direktør om å sikre et fortsatt godt tilbud til kronikergruppene for å bidra 
til kortere sykemeldingsperioder og forhindre utstøting fra arbeidslivet. 

 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i  

Nord-Norge og Helse Nord RHF 
 
 
Bakgrunn og sammendrag  
Helse Nord RHF inngikk i 2009 en samarbeidsavtale med kommunene i Nord-Norge 
v/Kommunenes Sentralforbund (KS) Nordland, Troms og Finnmark for perioden 2010-2011, 
jf. styresak 110-2009 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord 
RHF som ble behandlet i styremøte, den 15. desember 2009.  
 
I 2011 er det vedtatt nye lover som virkemiddel i gjennomføring av samhandlingsreformen 
(St. meld. nr. 47 (2008-2009)). Det er også foreslått endringer i forskrifter, og 
finansieringsordningen er endret fra og med 2012.   
 
Samarbeidsavtalen med KS skal bidra til å videreføre og utvikle samarbeidet mellom Helse 
Nord og kommunene, og å understøtte arbeidet med gjennomføring av reformen. 
 
Formål med avtalen 
Avtalen er en intensjonsavtale, der målsettingen er å styrke grunnlaget for en god utvikling av 
den samlede helsetjenesten i Nord-Norge gjennom samarbeid, dialog og 
informasjonsutveksling, basert på et nært og likeverdig samarbeid mellom kommunene og 
helseforetaksgruppen. Det operative samarbeidet om utviklingen av helsetjenesten i 
landsdelen skjer mellom kommunene og helseforetakene.  
 
Innholdet i avtalen 
Avtalen beskriver de prinsipper som gjensidig skal legges til grunn for samhandling fremover, 
som likeverd, dialog, forankring, involvering og kompetanseutveksling.  
 
Partene vil ha respekt for ulikheter mellom kommuner og regioner, blant annet på grunn av 
geografi, avstander og befolkning. Dette kan medføre ulik organisering av tjenestetilbud for å 
oppnå likhet i tilgjengelighet. Partene vil derfor bidra i tilrettelegging av gode løsninger, 
herunder interkommunale tilbud, der kommunene ønsker dette.   
 
På kort sikt prioriteres å understøtte arbeidet med å inngå de lovpålagte avtaler mellom 
helseforetak og kommuner. På lengre sikt prioriteres arbeidet med å videreføre eksisterende 
velfungerende tjenester, så vel som å understøtte gjennomføringen av samhandlingsreformen, 
slik at en sikrer bærekraftige tjenestetilbud i Nord-Norge med hensyn på tilgjengelighet, 
kvalitet og ressursutnyttelse.  
 
Gjennom den regionale samarbeidsavtalen etablerer partene et overordnet samarbeidsorgan, 
som benevnes Regionalt samarbeidsutvalg. Dette skal være et forum hvor representanter for 
politisk og administrativ ledelse fra kommunene i Nord-Norge og ledelsen i Helse Nord RHF 
møtes for å drøfte saker av prinsipiell, strategisk og praktisk betydning for samhandlingsfeltet.  
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Samarbeidsutvalget kan ved behov opprette underutvalg/arbeidsgrupper for å løse konkrete 
oppgaver. 
 
Konklusjon/vedtak  
Forslaget til samarbeidsavtale er en videreføring av avtalen fra 2009, men er tilpasset noe i 
forhold til de utfordringer samhandlingsreformen gir for Helse Nord og for kommunene. 
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar forslag til avtale om samarbeid mellom kommunene i Nord-
Norge og Helse Nord RHF.  
 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Utkast til avtale mellom Kommunenes sentralforbund Nordland, Troms,  

Finnmark og Helse Nord RHF 
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AVTALE OM SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE I NORD-NORGE, HER REPRESENTARET VED KS 
FINNMARK, KS TROMS, KS NORDLAND OG HELSE NORD RHF 

Bakgrunn 

KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet inngikk i 2007 en nasjonal rammeavtale om 
samhandling på helse- og omsorgsområdet.  Denne er fulgt opp i regional samarbeidsavtale mellom 
KS i de tre nord-norske fylker og Helse Nord RHF, som ble inngått 01.09.2009 og gjort gjeldende for 2 
år. 

Herværende avtale bygger på avtalen fra 2009, men er justert og tilpasset de endringer som følger av 
ny helselovgivning.  

Avtalen uttrykker forpliktelse om samarbeid for best mulig måloppnåelse i samhandlingsreformen på 
kort og lang sikt. Avtalen forplikter henholdsvis KS i Nord-Norge og Helse Nord RHF til å ivareta den 
nødvendige prosessmessige tilretteleggelse for konkret inngåelse og oppfølging av avtalene mellom 
helseforetakene og kommunene. Partene har en felles erkjennelse av det utfordringsbildet 
samhandlingsreformen bygger på. 
 

Avtalens parter 

Avtalens parter er KS ved fylkesstyrene i de tre nord-norske fylker og Helse Nord RHF. 
 

Avtalens intensjoner og verdigrunnlag 

Samarbeidsavtalen har som formål å understøtte lokale prosesser og avtaler, og danne grunnlag for 
samhandling mellom kommuner og helseforetak som likeverdige parter.  De lovpålagte avtalene 
mellom det enkelte helseforetak og deres samarbeidskommuner danner grunnlaget for det konkrete, 
lokale samarbeidet.   

Denne avtalen skal bidra til at utformingen av de lokale samarbeidsavtalene og den praktiske 
gjennomføringen av oppgavene skal bygge på verdiene kvalitet, trygghet og respekt i samhandlingen. 
Følgende hovedprinsipper legges til grunn: 

• Pasientenes behov skal være i fokus for samarbeidet 

• Helhetlige behandlings- og omsorgskjeder som sikrer koordinerte tjenester på tvers av 
forvaltningsområder og organisasjonsgrenser 

• Samarbeidet skal bevisstgjøre partene gjennom likeverdighet og gjensidighet, med fokus på 
dialog og samarbeid om forbedringer, kvalitetsutvikling og god ressursutnyttelse 

• Dialog ved omstilling og endring, og respekt for gjeldende avtaleverk i arbeidslivet 

• Forankring av samarbeidet, på politisk nivå/styrenivå, ledernivå og i fagmiljøene, både i 
kommunene og helseforetakene 

• Gjensidig kompetanseutveksling mellom kommunene og helseforetakene 

• Involvere brukerne og frivillig sektor gjennom aktivering og medvirkning 

Partene har respekt og forståelse for den variasjon som foreligger mht geografi, avstander og 
befolkning. Både innen og mellom foretak kan dette medføre ulike løsninger i organisering av 
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tjenestetilbudene, nettopp for å oppnå likhet i tilgjengelighet. Partene vil derfor bidra til 
tilrettelegging av gode løsninger, herunder interkommunale tilbud der kommunene ønsker dette.   

Partene skal legge til rette for god og effektiv samhandling mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten, både på overordnet styrende nivå (politisk/styre), administrativt nivå og på 
fagnivå. På kort sikt prioriteres å understøtte arbeidet med å inngå de lovpålagte avtaler mellom 
helseforetak og kommuner. På lengre sikt prioriteres arbeidet med å videreføre eksisterende 
velfungerende tjenester, så vel som å understøtte gjennomføringen av samhandlingsreformen slik at 
en sikrer bærekraftige tjenestetilbud i Nord-Norge med hensyn på tilgjengelighet, kvalitet og 
ressursutnyttelse.  

Andre offentlige og frivillige instanser yter tjenester som har betydning for brukere av helse- og 
omsorgstjenestene. Partene vil derfor ta initiativ til å styrke samhandlingen med NAV (Arbeids- og 
velferdsetaten) og andre samarbeidspartnere. 
 

Organer og arenaer for samarbeid 

Gjennom den regionale samarbeidsavtalen viderefører partene det overordnede samarbeidsorgan, 
benevnt Regionalt samarbeidsutvalg.  Partene påtar seg en tilretteleggende funksjon for etablering 
og videreutvikling av samarbeidsorganer innenfor de enkelte foretaksområder.  Partene inviterer 
dessuten til gjensidig deltakelse i relevante fora for drøftelse av overordnede prinsipper og 
strategier. 
 

Regionalt samarbeidsutvalg, sammensetning og mandat 

Regionalt samarbeidsutvalg skal være et forum hvor representanter for politisk og administrativ 
ledelse fra kommunene i Nord-Norge og ledelsen i Helse Nord RHF møtes for å drøfte saker av 
prinsipiell, strategisk og praktisk betydning for samhandlingsfeltet.  

KS og Helse Nord RHF veksler om å ivareta lederfunksjoner i utvalget for 2 år om gangen. 

Utvalget forutsettes å møtes minimum to ganger årlig. 

Partene dekker selv sine utgifter ved deltakelse i samarbeidsutvalget. 

Hovedprinsippet bør være at arbeidet i utvalget baseres på konsensus. 

 Ved behov kan utvalget opprette arbeidsgrupper/underutvalg for utredninger eller gjennomføring 
av konkrete oppgaver av administrativ eller faglig art. Utvalget kan også være pådriver for at slike 
oppgaver løses gjennom de samarbeidsorganer som er etablert innen de enkelte foretaksområder.  

Mer spesifikt skal begge parter:  

• Bidra til felles forståelse av utfordringer og oppgaver. 

• Bidra til etablering av felles planprosesser der dette er naturlig både i helseregionen og de 
enkelte foretaksområder. 
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• Bidra til at arbeids- og oppgavefordeling som følger av lover og forskrifter følges opp i 
strategisk, administrativt og pasientrettet arbeid.  

• Bidra til at lokalt planlagte samarbeidstiltak får nødvendig overordnet forankring. 

• Bidra til at lokale samarbeidsstrukturer og avtaler samsvarer med omforente verdier og 
prinsipper. 

• Legge til rette for utviklingsprosjekter som understøtter bedre samhandling. 

• Bidra til erfarings- og kunnskapsutveksling gjennom Internett og andre informasjonskanaler. 

• Aktivt formidle og fokusere på de gode eksempler på vellykkede samhandlingsprosjekter. 

• Samarbeid om rekruttering av arbeidskraft til kommuner og helseforetak. 

 
Tilretteleggelse/bistand ved etablering av samarbeidsorganer i de enkelte foretaksområder. 

Partene vil bidra til at det innenfor de enkelte foretaksområder etableres representative og effektive 
samarbeidsorganer mellom foretakene og kommunene i de respektive foretaksområder.  Partene er 
enige om å støtte arbeidet i kommuner som ønsker å etablere interkommunalt samarbeid.  

Helseforetakene oppnevner selv sine medlemmer i lokale samarbeidsorganer, men partene ser det 
som fordelaktig om både helseforetakene og kommunen sørger for at medisinskfaglig kompetanse er 
representert i de overordnede samarbeidsorganer. Ved behov bistår KS kommunene i de enkelte 
foretaksområder i prosessene med å velge ut kommunerepresentanter til lokale samarbeidsorganer. 
 

Generelt om kostnadsdekning 

Det generelle prinsipp er at partene deler på utgiftene til deltakelse i samhandlingsorganer, felles 
faglige aktiviteter og utviklingsprosjekter på en likelig måte.  Avvik fra dette prinsipp må avtales 
særskilt mellom partene. 
 

Samhandlings- og kontaktkonferanser, og andre møtearenaer 

Ved behov arrangeres samhandlings- og kontaktkonferanser for informasjons-, erfaringsutveksling og 
dialog mellom politisk og administrative ledere i kommuner og helseforetak. Fylkesmannen, ansattes 
og brukernes organisasjoner inviteres til konferansen. I tillegg inviterer partene hverandre inn til 
deltakelse i aktuelle møter og konferanser; herunder KS’s faste høstkonferanser, og Helse Nord RHFs 
styreseminar og lederkonferanser. 
 

Høringer og oppnevning til ulike utvalg etc 

KS mottar til høring planer for utvikling av spesialisthelsetjenesten i landsdelen.  KS mottar også til 
orientering Helse Nord RHFs årlige melding for virksomheten. 

KS oppnevner på vegne av kommunene i Nord-Norge representanter til arbeidsgrupper etc. hvor 
Helse Nord RHF ber om representasjon fra kommunesektoren i landsdelen. 
 

Varighet 
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Samarbeidsavtalen gjelder i 2 år fra 01.01.2012. 
 

Evaluering 

Hver av partene i det regionale samarbeidsutvalget skal evaluere avtalen senest innen 31. desember 
2013.  

 

 

________________  _____________________  _____________________  _____________________ 
Styreleder             Styreleder      Styreleder           Styreleder 
KS Finnmark             KS Troms      KS Nordland           Helse Nord RHF 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.: 2011/329-1/012    Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 152-2011 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes 

representanter til styret i Helse Nord RHF 
 
 
Formål 
Valg av ansattes representanter i styrene er regulert av Forskrift til helseforetakslovens 
bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks 
styrer (FOR-2007-12-21-1608). Forskriftens §§ 6, 7 og 8, 1. til 4. ledd regulerer valgbarhet og 
oppnevning av valgstyre: 
 
§ 6. Stemmerett  
Alle som er ansatt i det eller de aktuelle foretakene på valgdagen, jf. § 5 første og annet ledd, 
har stemmerett.  
 
§ 7. Valgbarhet  
For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må 
vedkommende ha stemmerett etter § 6 og ha vært ansatt i foretaket sammenhengende i minst 
ett år før valgdagen. I forbindelse med omdanning av foretak er det tilstrekkelig at 
vedkommende har vært ansatt i ett av de foretakene som omfattes av omdanningen i minst ett 
år før valgdagen.  
 
For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må 
vedkommende ikke være i konkurskarantene jf. konkursloven § 142 og § 143.  
 
Vedkommende kan ikke ha verv som ansatterepresentant i flere regionale helseforetaks eller 
helseforetaks styrende organer samtidig.  
 
§ 8. Valgstyre  
Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, 
hvorav en leder og en nestleder. De ansatte og foretakets ledelse skal ha minst en 
representant hver i valgstyret.  
 
Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, herunder ved en midlertidig avtalebasert 
ordning, oppnevnes valgstyret av foretakets styre. Dersom slik representasjon ikke er etablert, 
skal valgstyret oppnevnes av foretakets daglige leder, eller den vedkommende gir fullmakt, 
sammen med de ansattes tillitsvalgte.  
 
Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom avstemning, er det bare de ansattes representanter 
som har stemmerett. Foretakets ledelse skal dog ha anledning til å oppnevne en representant i 
valgstyret.  
 
Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere lenger, skal erstattes snarest.  
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Styret i Helse Nord RHF oppnevner valgstyret for valg av ansatterepresentanter til styret i 
RHF-et, mens styrene i underliggende helseforetak skal oppnevne valgstyre for valg av 
ansatterepresentanter til sine styrer. 
 
I henhold til helseforetaksloven § 24 er tjenestetiden for styrene to år. I vedtektene er det 
mulig å regulere kortere eller lengre funksjonstid. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Ansattes representanter i styret bidrar gjennom kunnskap og innsikt om helseforetaket til at 
vedtak som fattes av styret i Helse Nord RHF har en høy kvalitet. 
 
Ansattes representasjon i styret i det regionale helseforetak er en viktig forutsetning for at alle 
ansatte kan føle trygghet for at deres meninger og synspunkter blir hørt, når avgjørelser som 
berører dem direkte eller indirekte fattes av styret i Helse Nord RHF. 
 
Å sikre ansatte representasjon i helseforetakets styre er et uttrykk for respekt ovenfor alle 
ansattes rettigheter og plikter som synliggjøres gjennom deres medvirkning i styrearbeidet. 
 
Vurdering 
Det ble gjennomført valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF våren 2010. Det 
ble ikke gjennomført avstemning, siden det kun kom inn én fellesliste som valgstyret 
godkjente, jf. protokollen fra valgstyrets møte, den 25. mai 2010. 
 
Det vil ta minimum to måneder å gjennomføre et valg, og det trenges en velfungerende 
struktur for å gjennomføre et godkjent valg. Derfor vil det være fornuftig å starte 
planleggingen av neste valg tidlig.  
 
Sak om oppnevning av nytt valgstyre forelegges derfor styret i Helse Nord RHF i god tid før 
neste valg. 
 
De formelle rammebetingelsene for gjennomføringen av valget krever en god struktur av 
valgets organisering og en nøye overvåkning av valget gjennom valgstyret. Erfaringer fra 
tidligere valg bør derfor videreføres i det nye valgstyret i den grad det er mulig. 
 
Ordning med vararepresentanter for ansatterepresentanter i valgstyret foreslås videreført, i 
tilfelle medlemmene får habilitetsproblemer under valgstyrets saksbehandling.  
 
De konserntillitsvalgte ble i samarbeidsmøte, den 14. november 2011 bedt om å fremme 
kandidater til valgstyret. Deres kandidater vil være klar til styremøtet. 
 
Valgstyret i 2010 besto av følgende medlemmer: 
 
1. Ansatterepresentanter: 

o May Britt Alstrin, Nordlandssykehuset Bodø 
o Merethe Lian, Nordlandssykehuset Bodø 

 
2.  Vararepresentanter: 

o Toril Døhl, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
o Rita Vestgård, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad 
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3. Representant fra RHF-administrasjonen: 
o Åshild Nordnes, organisasjonsdirektør 

 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse 
Nord RHF: 
o NN  
o NN 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 

o NN  
o NN  

 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 

o Knut Langeland, kst. faggruppeleder HR/org 
 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.: 2010/916-105/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 153-2011 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. Bemanningsøkning Helse Nord – analyse, oppfølging av styresak 67-2011 
4. Innføring av dokumentstyringssystem for oppfølging av prosedyrer – PPS1

5. Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene 
 fra Akribe  

6. Statsbudsjett 2013 – felles innspill fra alle regionale helseforetak, jf. styresak 133-2011 
Innspill til statsbudsjett 2013 

7. Revisjonskomiteens forslag om hvordan internrevisjonens nye midler skal benyttes – 
oppfølging av styresak 119-2011 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 PPS = Praktiske Prosedyrer i Sykepleie 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.: 2010/916-105/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 153-2011/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.: 2010/916-105/012  Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 153-2011/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Langeland/Eichler, 75 51 29 60  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 153-2011/3 Bemanningsøkning Helse Nord – analyse, 
    oppfølging av styresak 67-2011  
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 67-2011 Tertialrapport nr. 1-2011 i styremøte, 
den 22. juni 2011. Styret vedtok følgende i punkt 3: Styret ber adm. direktør analysere 
bemanningsøkningen i helseforetakene og gi tilbakemelding til styret på dette. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
En langsiktig og god planlegging av bruk av ressurser er en forutsetning for kvalitet i 
pasientbehandling og drift. 
 
At faktisk bemanning samsvarer med planlagt og ønsket bemanning skaper trygghet for drift 
av helseforetaket. Videre skaper det trygghet for pasientene at helseforetakene har rett 
bemanning. 
 
Å bemanne helseforetakene slik man har bestemt, viser respekt for eier, medarbeidere og 
pasienter. 
 
Bakgrunn/fakta 
For Helse Nord samlet var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning tilsvarende 
216 årsverk, hvorav over halvparten innen rus/psykiatri. Sammenligningsgrunnlaget i denne 
saken er de første elleve månedene i 2010 og 2011. 
 
Det må tas med i betraktningen at noe av forskjellen mellom budsjettert lønnskostnadsøkning 
og endring i gjennomsnittlig månedsverk skyldes vakante stillinger. Dette ses spesielt for 
Sykehusapotek Nord HF. 
 
Helse Nord har 273 flere månedsverk i hittil i år sammenlignet med samme periode i 2010.   
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Gjennomsnittlige 
månedsverk

Jan - nov 
10

Jan - nov 
11 Differanse

Helse Finnmark 1 591 1 593 2
UNN 5 995 6 121 126
Nordlandssykehuset 3 200 3 279 79
Helgelandssykehuset 1 331 1 371 40
Sykehusapotek Nord 79 85 7
Helse Nord RHF 48 52 4
SKDE 11 13 1
Helse Nord IKT 167 181 14
Sum Helse Nord 12 421 12 694 273  

Tabell: Gjennomsnittlige månedsverk 2011 vs. 2010 
Tall i tabellen er avrundet til hele tall. Differanser er derfor ikke helt eksakt. 
 
Overordnet utvikling fastlønn versus variabellønn 
Alle helseforetak har hatt en økning i gjennomsnittlig faste månedsverk, samlet utgjør dette 
ca. 222 månedsverk. 
 
Den samlede økningen i gjennomsnittlig variabellønn utgjør ca. 50 månedsverk. 
 
Overordnet utvikling innen yrkesgrupper 
Av den totale økningen i gjennomsnittlig faste månedsverk

 

 har yrkesgruppene administrasjon 
og ledelse, leger, psykologer, sykepleiere og andre pasientrettede stillinger hatt en relativ stor 
økning. Apotekstillinger, diagnostisk personell og forskningsstillinger har hatt en mindre 
relativ økning av den totale økningen. 

Ambulansepersonell og helsefagarbeidere/hjelpepleiere er de to yrkesgruppene som har hatt 
en markant nedgang. 
 
Av den totale økningen i gjennomsnittlig variabellønn

 

 har yrkesgruppene drifts-/teknisk 
personell, sykepleiere og andre pasientrettede stillinger hatt en relativ stor økning.  

Administrasjon og ledelse, ambulansepersonell og helsefagarbeider/hjelpepleier har hatt en 
nedgang. 
 
Helse Finnmark HF 
For Helse Finnmark var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning tilsvarende fem 
årsverk. 
 
Av helseforetakets gjennomsnittlige økning tilsvarende to månedsverk fordeler dette seg 
henholdsvis som en økning på 16 faste månedsverk og en reduksjon på 14 månedsverk 
variabellønn. 
 
Økningen i faste månedsverk er hovedsakelig å finne blant yrkesgruppene administrasjon og 
ledelse, leger og psykologer. 
 
Nedgangen i variabellønn er hovedsakelig å finne blant ambulansepersonell, diagnostisk 
personell, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og sykepleiere. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
For UNN var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning tilsvarende  
100 årsverk innen psykisk helsevern. 
 
Av helseforetakets gjennomsnittlige økning tilsvarende 126 månedsverk fordeler dette seg 
henholdsvis som en økning på 76 faste månedsverk og 50 månedsverk variabellønn. 
 
Økningen i faste månedsverk er hovedsakelig å finne blant yrkesgruppene administrasjon og 
ledelse, leger, andre pasientrettede stillinger, psykologer og sykepleiere. 
 
Økningen i variabellønn er hovedsakelig å finne blant yrkesgruppene diagnostisk personell, 
drifts-/teknisk personell, andre pasientrettede stillinger og sykepleiere. 
 
Nordlandssykehuset HF 
For Nordlandssykehuset HF var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning 
tilsvarende 51 årsverk knyttet til styrking av slagenhet, kvalitet, ny turnus og byggeaktiviteter. 
 
Av helseforetakets gjennomsnittlige økning tilsvarende 79 månedsverk, fordeler dette seg 
henholdsvis som en økning på 63 faste månedsverk og 16 månedsverk variabellønn. 
 
Økningen i faste månedsverk er hovedsakelig å finne blant yrkesgruppene administrasjon og 
ledelse, leger, sykepleiere og andre pasientrettede stillinger. 
 
Økningen i variabellønn er hovedsakelig å finne blant ambulansepersonell, sykepleiere og 
andre pasientrettede stillinger. 
 
Helgelandssykehuset HF 
For Helgelandssykehuset HF var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning 
tilsvarende 20 årsverk knyttet til ny rusenhet. 
 
Av helseforetakets gjennomsnittlige økning tilsvarende 39 månedsverk, fordeler dette seg 
henholdsvis som en økning på 41 faste månedsverk og en reduksjon på to månedsverk 
variabellønn. 
 
Økningen i faste månedsverk er hovedsakelig å finne blant yrkesgruppene drifts-/teknisk 
personell, leger, andre pasientrettede stillinger, psykologer og sykepleiere. 
 
Sykehusapotek Nord HF 
For Sykehusapotek Nord HF var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning 
tilsvarende ca. 2,7 årsverk. 
 
Av helseforetakets gjennomsnittlige økning tilsvarende syv månedsverk knytter dette seg til  
faste månedsverk, herunder apotekteknikere og farmasøyter.  
 
Helse Nord IKT 
For Helse Nord IKT var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning tilsvarende 15 
årsverk knyttet til økt aktivitet. 
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Av avdelingens gjennomsnittlige økning tilsvarende 15 månedsverk knytter dette seg til  
faste månedsverk, herunder administrasjon og ledelse, samt ett månedsverk innen drifts-
/teknisk personell.  
 
Helse Nord RHF 
For Helse Nord RHF var det for 2011 budsjettert med en lønnskostnadsøkning tilsvarende ca. 
tre årsverk. 
 
Av foretakets gjennomsnittlige økning tilsvarende fem månedsverk knytter dette seg til  
faste månedsverk, herunder merkantile stillinger.  
 
Oppsummering 
I hovedsak er den samlede økningen planlagt. 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 91 56 87 38  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 153-2011/4 Innføring av dokumentstyringssystem for  
    oppfølging av prosedyrer – PPS1

 
 fra Akribe 

 
Bakgrunn  
Styresak 62-2008 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2008 og styresak 79-2009/2 
Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, nest siste strekpunkt omhandler 
investeringsramme og bevilgning til innføring av system for håndtering av prosedyreverk – 
heretter brukes forkortelsen PPS. 
 
I styresak 62-2008 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2008 skrives følgende om IT-
systemer Helse Nord RHF: 
 
Kjøp av system for sykepleierfaglig prosedyredokumentasjon (Akribe2

 

)) har tidligere vært 
muntlig orientert om til styret i Helse Nord RHF. Det foreslås avsatt midler av disponibel 
investeringsramme til eventuelt kjøp av systemet.  

Det foreslås disponert midler av tilgjengelig investeringsramme til kjøp av dialogmelding 
mellom fastleger og sykehus.   
 
Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 3 c:  
 
Regionale IKT-løsninger: Kjøp av sykepleiefaglig prosedyredokumentasjon (Helse Nord 
RHF), dialogmelding mellom fastleger og sykehus (Helse Nord RHF) og resterende sum går 
til oppfølging av plattformprosjektet (Helse Nord IKT), jf. tidligere vedtak. 
 
I styresak 79-2009/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, nest siste 
strekpunkt er følgende protokollført: 
 
- Dataverktøy Akribe – status implementering: Ref. styremøte 25. august 2009 – spørsmål 

fra styremedlem Kirsti Jacobsen i forbindelse med orienteringssak om Pandemi influensa 
A H1N1. Adm. direktør orienterte om status i anskaffelse og implementering av verktøyet. 

 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 PPS = Praktiske Prosedyrer i Sykepleie 
2 Akribe er et forlag heleid av Norsk Sykepleierforbund. 
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Hensikten med denne saken er å informere styret i Helse Nord RHF om at det etter en 
evaluering ble besluttet å ikke gå til anskaffelse av PPS. Dette fordi det ble ansett som mer 
hensiktsmessig å samle alle prosedyrer i et felles system. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Vi mener at saken er behandlet i tråd med våre grunnleggende verdier:  
Kvalitet - Valg av løsning er gjort etter en forutgående pilottest. 
Trygghet  - Den valgte løsningen er vurdert som en bedre og mer helhetlig løsning. 
Respekt - Valg og oppfølging av saken er gjort i samarbeid med ansattes representanter. 
 
Vurdering 
Systemet ble besluttet testet ved to avdelinger i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Rapport herfra ble ferdigstillet 31. august 2011. Sammendraget finner vi i punkt 5, side 9-10 
(vår utheving nederst):  
 
5. Sammenfatning 
PPS er et kunnskapsbasert prosedyreverktøy som er selvforklarende, visuelt og pedagogisk 
lagt opp. Det er lite ressurskrevende mht opplæring og anvendelse i et 
implementeringsarbeid. 
Det er et godt verktøy til faglig oppdatering og utvikling. Prosedyrene kan knyttes direkte til 
planer og tiltak i dokumentasjonen, og kan være med å sikre at det blir utført lik prosedyre av 
ulike pleiere gjennom hele foretaket, ved unntak dersom det er gjort lokale 
begrensninger/tilpasninger. Studenter og nyutdannede er kjent med verktøyet fra 
utdanningssituasjonen. 
Alle avdelingene påpeker imidlertid at PPS er et meget detaljert verktøy, og av den grunn 
usikkerhet om brukervennlighet. Detaljeringsnivået og anvendelsesgrad er en av de største 
betenkeligheter avdelingene hadde i utprøvingsperioden, og som de vektla i enhver 
sammenheng. 
 
PPS er et hensiktsmessig verktøy på flere områder for å sikre ensartet og kvalitetssikrede 
kunnskapsbaserte prosedyrer i hele foretaket som vil trygge pasientbehandlingen. 
 
Det er et stort ønske og behov for at UNN HF skal få felles prosedyrer for å ivareta 
pasientsikkerheten samt ressursbesparende i utarbeidelsen av prosedyrer.  
Dagens situasjon med opptil tosifrede antall prosedyrer innen samme tema er ikke 
tilfredsstillende.  
 
Arbeidsgruppen er blitt gjort kjent med at prosedyreutvalget ved UNN har initiert et arbeide 
med å få felles prosedyrer i hele foretaket. I dette arbeidet er det en forventning om at 
prosedyrene skal være kunnskapsbaserte og oppdateres i tråd med ny forskning og faglig 
viten. Det er et nasjonalt nettverk innen kunnskapsbaserte fagprosedyrer hvor det 
utarbeides prosedyrer som publiseres på Helsebiblioteket.no. Arbeidsgruppen anbefaler at 
UNN deltar aktivt i dette nettverket. Videre er det en forventning om at arbeidet prioriteres 
slik at felles prosedyrer er tilgjengelig innen sommeren 2012. Arbeidsgruppen ønsker å bli 
orientert om tidsplan og fremdriften i arbeidet. 
 
Med bakgrunn i resultatet av evalueringen og det ovennevnte initierte arbeidet samt 
innfrielse av våre forventninger konkluderer arbeidsgruppen at det på nåværende tidspunkt 
ikke bør gå til anskaffelse av PPS. Dette er imidlertid et prosedyreverktøy under utvikling og 
som ved en senere anledning på ny kan vurderes. 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2011 side 107



 
Konklusjonen er fremkommet som en helhetsvurdering basert på pilottest i to klinikker og fire 
avdelinger. Arbeidsgruppen har bestått av tre oversykepleiere, en fag- og forskningssykepleier 
og to fagrådgivere. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte har ved flere anledninger etterlyst status i anskaffelsesprosessen. Vi viser 
til vedlegget for nærmere fremstilling av saksgangen.  
 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om saken ad. 
anskaffelsen av Praktiske Prosedyrer i Sykepleie (PPS) fra Akribe AS i samarbeidsmøte, den 
29. november 2011. Følgende ble referatført: 
 
• Det er ikke aktuelt å ta i bruk Praktiske Prosedyrer i Sykepleie (PPS) fra Akribe AS nå. 
• Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør har ingen innvendinger mot konklusjonen som kommer frem i rapporten. Når 
leverandøren Akribe var spesifikt nevnt i styresak 69-2008, og Helse Nord i ettertid har valgt 
en strategi med et felles prosedyreverk, finner adm. direktør det formelt riktig å informere 
styret om at denne leverandør likevel ikke ble valgt. 
 
 
 
Vedlegg:  Konklusjon Utprøving av Praktiske Prosedyrer i Sykepleien (PPS) 
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Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefaks: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost:    postmottak@helse-nord.no 
      
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 10.11.11      
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Hilde Rolandsen        
 

  

Vedlegg 1 – Konklusjon Utprøving av Praktiske Prosedyrer i Sykepleien (PPS) 
 
Til: Samarabeidsmøte med KVO/KTV 
Fra: Hilde Rolandsen 
Kopi: Kristian Fanghol, Karin Paulke 
 
Bakgrunn 
Tillitsvalgtes representant i Styringsgruppen i HN-IKT etterlyste i møte 14.09 status mht 
innføring av PPS (fra leverandøren Akribe) i Helse Nord. På møtet ble det opplyst at saken har 
vært behandlet, og konkludert med at et annet system ble valgt til fordel for PPS. Etter dette ble 
saken tatt opp i Samarbeidsmøte 20.10 (Utdrag av referat vedlegg 1). 
 
Vi har følgende historikk over protokoller hvor saken er behandlet: 
 
I styresak 62-2008 heter det: 
IT-systemer Helse Nord RHF 
 
Kjøp av system for sykepleierfaglig prosedyredokumentasjon (Akribe) har tidligere vært muntlig 
orientert om til styret i Helse Nord RHF. Det foreslås avsatt midler av disponibel 
investeringsramme til eventuelt kjøp av systemet.  
Det foreslås disponert midler av tilgjengelig investeringsramme til kjøp av dialogmelding 
mellom fastleger og sykehus.   
 
I endelig vedtak heter det: 
1. Helseforetakenes investeringsrammer justeres som følger: 

a. Helgelandssykehuset HF: 10 mill kr til styrking av rammen til HF-styrets disposisjon. 
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 16 mill kr utstyrsanskaffelser medisinsk teknisk 

utstyr. 
c. Regionale IKT-løsninger: Kjøp av sykepleiefaglig prosedyredokumentasjon (Helse 

Nord RHF), dialogmelding mellom fastleger og sykehus (Helse Nord RHF) og resterende 
sum går til oppfølging av plattformprosjektet (Helse Nord IKT), jf. tidligere vedtak.  

 
I vedtak vedtak fra 79-2009  heter det: 

- Dataverktøy Akribe – status implementering: Ref. styremøte 25. august 2009 – spørsmål 
fra styremedlem Kirsti Jacobsen i forbindelse med orienteringssak om Pandemi 
influensa A H1N1. Adm. direktør orienterte om status i anskaffelse og implementering 
av verktøyet. 
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I protokoll fra Samarabeidsmøte 11.05.10 heter det: 
 
Praktiske 
Prosedyrer i 
Sykepleie (PPS) 
fra Akribe AS 

BN 11MAI2010  ref. samarbeidsmøte 13APR2010 – Eventuelt: 
Saken settes opp til neste samarbeidsmøte 11MAI2010 
for å orientere om status.  
ref. samarbeidsmøte 11MAI2010: 
Konklusjon/Oppsummering: 
• Det er inngått nasjonal rammeavtale med Akribe 

AS. 
• Det er holdt av investeringsmidler i 2010 for 

anskaffelse av PPS. 
• Det er imidlertid ulike synspunkter i foretaksgruppen 

med hensyn til om det er hensiktsmessig med en 
slik anskaffelse. 

• Kvalitetsavdelingen på Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF har fått i oppdag å utarbeide en 
rapport basert på erfaringer fra andre sykehus 
som har anskaffet PPS.  

• Rapporten antas å være ferdig før sommeren 
2010, og den vil bli oversendt til HF-ene og 
KTV/KVO til informasjon og 
tilbakemelding/innspill. 

• Informasjon fra RHF-ledelsen tas til orientering. 

OK 

 
 
07.11.11 etterspurte vi rapport fra Kvalitetsavdelingen v/ UNN.  

08.11.11 mottok vi fra Anne Båtnes: rapport ”Utprøving av Praktiske Prosedyrer i Sykepleien v/ 
2 klinikker i UNN HF. Rapporten er datert 31.08.11. Se vedlegg 2 – sammenfatningen finner vi 
pkt. 5, side 9-10:  

5. Sammenfatning 
PPS er et kunnskapsbasert prosedyreverktøy som er selvforklarende, visuelt og 
pedagogisk lagt opp. Det er lite ressurskrevende mht opplæring og anvendelse i et 
implementeringsarbeid. 
Det er et godt verktøy til faglig oppdatering og utvikling. Prosedyrene kan knyttes direkte 
til planer og tiltak i dokumentasjonen, og kan være med å sikre at det blir utført lik 
prosedyre av ulike pleiere gjennom hele foretaket, ved unntak dersom det er gjort lokale 
begrensninger/tilpasninger. 
Studenter og nyutdannede er kjent med verktøyet fra utdanningssituasjonen. 
Alle avdelingene påpeker imidlertid at PPS er et meget detaljert verktøy, og av den grunn 
usikkerhet om brukervennlighet. Detaljeringsnivået og anvendelsesgrad er en av de 
største betenkeligheter avdelingene hadde i utprøvingsperioden, og som de vektla i 
enhver sammenheng. 
 
PPS er et hensiktsmessig verktøy på flere områder for å sikre ensartet og kvalitetssikrede 
kunnskapsbaserte prosedyrer i hele foretaket som vil trygge pasientbehandlingen. 
 
Det er et stort ønske og behov for at UNN HF skal få felles prosedyrer for å ivareta 
pasientsikkerheten samt ressursbesparende i utarbeidelsen av prosedyrer.  
Dagens situasjon med opptil tosifrede antall prosedyrer innen samme tema er ikke 
tilfredsstillende.  
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Arbeidsgruppen er blitt gjort kjent med at prosedyreutvalget ved UNN har initiert et 
arbeide med å få felles prosedyrer i hele foretaket. I dette arbeidet er det en forventning 
om at prosedyrene skal være kunnskapsbaserte og oppdateres i tråd med ny forskning og 
faglig viten. Det er et nasjonalt nettverk innen kunnskapsbaserte fagprosedyrer hvor det 
utarbeides prosedyrer som publiseres på Helsebiblioteket.no. Arbeidsgruppen anbefaler 
at UNN deltar aktivt i dette nettverket. Videre er det en forventning om at arbeidet 
prioriteres slik at felles prosedyrer er tilgjengelig innen sommeren 2012. Arbeidsgruppen 
ønsker å bli orientert om tidsplan og fremdriften i arbeidet. 
 
Med bakgrunn i resultatet av evalueringen og det ovennevnte initierte arbeidet samt 
innfrielse av våre forventninger konkluderer arbeidsgruppen at det på nåværende 
tidspunkt ikke bør gå til anskaffelse av PPS. Dette er imidlertid et prosedyreverktøy 
under utvikling og som ved en senere anledning på ny kan vurderes. 
 

Konklusjon 

1) Utvalget som fikk i oppgave å vurdere PPS-systemet har konkludert med at det på nåværende 
tidspunkt ikke er hensiktsmessig å gå til anskaffelse av systemet. 
 

2) I styrets vedtak knyttet til 62-2008 er det bevilget midler til kjøp av ”Sykepleiefaglig 
prosedyredokumentasjon. Vi kan ikke se at vedtaket forplikter Helse Nord RHF til å gå til 
anskaffelse av verktøyet ”Akribe” spesifikt. 
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Utdrag av referat fra Samarbeidsmøte 20.10.11 
 
Praktiske Prosedyrer i Sykepleie (PPS) fra Akribe AS – oppfølging  
• Saken er spilt inn av KTV/KVO etter styringsgruppemøte i Helse Nord IKT. Det vises til e-post fra 
KTV Sandnes av 14SEP2011 – som følger:  
• I styringsgruppemøte Helse Nord IKT ble det under eventuelt tatt opp spørsmål om PPS. Det 
fremkom nokså umiddelbart fra UNNs direktør og Nordlandssykehusets direktør at det er uaktuelt 
med innføring av PPS. Argumentene var mange, og det ble orientert om at denne saken er 
avsluttet/avvist –også på Helse Nord. Jeg ber derfor om at vi får en orientering om hvorfor det er 
besluttet, hvis det er tilfelle og hva som er foreslått skal erstatte PPS.  
• KTV/KVO ønsker at disse spørsmålene blir tatt opp på samarbeidsmøtet.  
• I den forbindelse vises det også til samarbeidsmøte, den 13SEP2011. Følgende ble referatført:  
• Saken ble spilt inn av KTV/KVO, og informasjon om status og videre fremdrift ble etterspurt.  
• Det ble også vist til tidligere samarbeidsmøter, senest 06-07DES2010 – som følger:  
• Det vises til tidligere samarbeidsmøter, senest 09NOV2010.  
• RHF- ledelsen v/IT-leder Bjørn Nilsen har følgende tilbakemelding i denne saken:  
• Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra UNN HF, Anne Båtnes vedrørende PPS.  
• Imidlertid må den pågående anskaffelsesprosessen vedrørende de kliniske systemer uansett 
avklares, før eventuelle kjøp kan gjennomføres.  
• I denne prosessen skal leverandørene bekrefte integrasjon mot produktet PPS.  
• RHF-ledelsen ga følgende tilbakemelding i denne saken:  
• Med bakgrunn i vedtatt styringsstruktur er det nå helseforetakene gjennom styringsgruppen for 
Helse Nord IKT som ivaretar vurderinger om nye kliniske systemer.  
• RHF-ledelsen vil spille inn denne saken til styringsgruppen for videre håndtering.  
• Spørsmål rundt grensesnittet mellom PPS og DocMap må diskuteres med Helse Nord IKT.  
•

• Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering.  
Konklusjon/Oppsummering:  

• Saken spilles inn til styringsgruppen for Helse Nord IKT.  
• KTV/KVO’s representant i styringsgruppen for Helse Nord IKT vil følge saken opp videre.  
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Utrykt vedlegg – side 3-19 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evalueringsrapport 31.08.11 
 
Utprøving av Praktiske prosedyrer i sykepleien (PPS)  
ved to klinikker i UNN HF  
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 153-2011/5 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten 

mellom de regionale helseforetakene 
 
 
Bakgrunn/sammendrag 
Foreliggende sak omhandler samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale 
helseforetakene. 
 
Til grunn for saken ligger FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for 
effektive helsetjenester som var et samarbeidsprosjekt mellom helseregionene, Multiconsult 
AS og Sintef og delvis finansiert av Norges Forskningsråd. 
 
Likelydende saksfremstilling forelegges styrene i alle regionale helseforetak. 
 
Denne styresaken fremmes for å belyse hvordan eiendomsvirksomheten i helsesektoren 
(spesialisthelsetjenesten) kan bli mer effektiv gjennom å utnytte felles kunnskap på tvers av 
regionene. 
 
Adm. direktør ønsker å fokusere på det store ansvar som spesialisthelsetjenesten har innen 
eiendomsvirksomhet og utviklingen av eiendommene. Samlet sett er spesialisthelsetjenesten 
den største eiendomsaktør i landet, med stort sett bare formålsbygg og noen boliger i sitt 
eierskap. Byggene er i det alt vesentlige stilt til disposisjon for å kunne utøve 
spesialisthelsetjenester. Det er spesialisthelsetjenestens plikt til å forvalte disse på en måte 
som ivaretar verdiene og skaper best mulige forhold for å drive effektive helsetjenester, alt på 
en mest mulig kostnadseffektiv måte og innen tilgjengelige rammer. 
 
Gjennom FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive 
helsetjenester som er gjennomført som et samarbeid mellom de regionale helseforetakene i 
samarbeid med Sintef Helse og Multiconsult, er det påpekt behov for nasjonale løsninger og 
samarbeid for å kunne drive eiendomsvirksomheten på en mest mulig effektiv måte. 
 
Rapporten er delt inn i fire delprosjekter, som hver for seg konkluderer og påviser løsninger, 
metoder og verktøy som vil virke effektiviserende på eiendomsvirksomheten i helsesektoren. 
 
Det er foreløpig ikke etablert en felles strategi og handlingsplan for hvordan resultatene best 
mulig kan bekjentgjøres og tas i bruk. 
 
I tillegg til dette arbeidet som er utført i FoU-prosjektet med involvering av en lang rekke 
helseforetak, har det i de senere årene vært flere felles prosjekter med datainnsamling og 
utarbeidelse av felles veiledere og prosedyrebeskrivelse, enten gjennom pålagte oppgaver av 
Helse- og omsorgsdepartementet eller på initiativ fra helseforetakene. Her er det heller ikke 
lagt til rette for en felles oppfølging eller bruk av innsamlede data i planleggings- og 
driftssammenheng. 
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En rekke oppgaver innenfor eiendomsvirksomheten pålagt av Helse- og 
omsorgsdepartementet har blitt koordinert mellom de regionale helseforetakene. Dette har ført 
til felles prosjekter og felles løsninger, og synliggjort gevinstene ved dette samarbeidet. 
 
For å kunne starte et koordinert samarbeid mellom de regionale helseforetakene, og for å 
kunne oppnå en best mulig ressursutnyttelse, vil de adm. direktører opprette en arbeidsgruppe 
som gis i oppgave å utrede hvordan de fremlagte resultater og innsamlede data gjennom FoU-
prosjektet og andre fellesprosjekt best kan nyttiggjøres og rulles ut i alle regionene. 
Arbeidsgruppen skal også komme med anbefaling på hvordan allerede opprettede databaser 
best kan driftes og vedlikeholdes, og gjøres tilgjengelige for samtlige helseforetak. Til 
oppdraget ligger også å belyse hva en koordinert oppfølging av FoU-prosjektets løsninger vil 
bety i kostnader, og anskueliggjøre hvilke økonomiske og kvalitative forbedringer som kan 
oppnås ved å ta i bruk nye metoder og verktøy. 
 
Det må også anvises hvordan datamengdene og erfaringene fra de store prosjektene som er 
gjennomført og gjennomføres i regi av spesialisthelsetjenesten best ivaretas, lagres og 
overføres til nye prosjekt. 
 
De adm. direktørene er i utgangspunktet enige om at mye bør kunne løses i fellesskap 
nasjonalt innenfor eiendomsområdet. Det er likevel ikke avklart hvordan og eventuelt hvor 
fort man går fram.  
 
En samordning på nevnte områder innenfor eiendomsforvaltning nasjonalt vil bidra positivt til 
god kvalitet i pasienttilbudet. God eiendomsdrift og forvaltning vil være et vesentlig bidrag til 
trivsel for både pasienter, medarbeidere og for samfunnet.  
 
Faktabeskrivelse 
Hva saken gjelder 
Det er tre hovedgrunner til at denne saken fremmes som felles styresak for de fire regionale 
helseforetakene, ved siden av det generelle ansvaret spesialisthelsetjenesten har som den 
største eiendomsaktøren i landet, samlet sett: 
1. Kravet om gode og effektive sykehusbygg som kan drives til en lavest mulig kostnad. 
2. Presentasjon av resultater og konklusjoner fra et avsluttet FoU-prosjekt innen bygg og 

eiendom, som retter seg inn mot metoder og løsningsforslag under pkt 1. Deltagere i 
prosjektet var alle de regionale helseforetakene. 

3. Pågående felles oppgaver innen miljø og klima, kvalitetssikring tidligfaseplanlegging, 
arealklassifisering og registrering, landsverneplaner med forvaltningsplaner etter oppdrag 
fra eier og myndigheter, herunder standardisering, databehandling og innføring av nye 
metoder og dataverktøy innen planlegging og prosjektering. 

 
Spesialisthelsetjenesten er samlet sett den største eiendomsaktøren i landet. Bygnings- og 
eiendomsmassen er en viktig strategisk innsatsfaktor og premissgiver for effektiv 
sykehusdrift. Et godt samarbeid mellom eiendomsvirksomheten og kjernevirksomheten, gode 
beslutningsunderlag som inkluderer bygningsmessige og tekniske muligheter/begrensninger 
og konsekvenser, samt en god beslutningsprosess er viktig for å oppnå gode, helhetlige og 
langsiktige løsninger. 
 
Samtidig er det knapphet på kapital og investeringsmidler, og eiendomsvirksomheten tildeles 
midler etter nåværende praksis i konkurranse med all annen virksomhet og investeringer 
innen spesialisthelsetjenesten. 
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Det er også et faktum at en stor del av bygningsmassen i spesialisthelsetjenesten er preget av 
for dårlig vedlikehold. Tilstandsvurderinger og beregninger av investeringsbehov for å bringe 
alle sykehusbygg opp til en god standard (tilstandsklasse 1) viser at det er et 
investeringsbehov på over 25 mrd kroner for spesialisthelsetjenesten sett under ett. 
 
FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester har 
vært støttet av Norges Forskningsråd og er gjennomført i perioden 2006-2010. Deltakere har 
vært de fire regionale helseforetak, Multiconsult (prosjektleder), Sintef Helse samt en rekke 
helseforetak, sykehus og andre aktører som har vært involvert i prosjektets delprosjekter. 
 
Hovedfokuset for prosjektet har vært å legge til rette for en forvaltning av bygningsmassen i 
spesialisthelsetjenesten som på en effektiv måte støtter opp under kjernevirksomheten, både 
for nye og eksisterende sykehus. Prosjektet har først og fremst vært et kunnskaps- og 
kompetanseprosjekt som skal styrke helseforetakenes rolle som strategisk bygg- og 
eiendomsforvalter. Hovedfokuset har følgelig vært bygg og eiendom, men samtidig med en 
målsetting om å oppnå en økt forståelse av virksomheten som premissgiver for riktig 
utforming av bygningsmassen. 
 
Prosjektet har vært delt opp i fem delprosjekter: 
1. Rollen som strategisk bygg- og eiendomsforvalter 
2. Behovsdimensjonering (pasientforløp) 
3. Klassifikasjonssystemer (bl.a. som forutsetning for benchmarking)  
4. Metoder og verktøy for strategisk planlegging og analyse av sykehusbygninger 
5. Nettverksbygging, profilering og resultatspredning 
 
I delprosjekt 1 Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester 
konkluderes med et sett anbefalinger for hvordan bygg- og eiendomsforvaltningen og 
samspillet med klinisk virksomhet kan utvikles for å bedre kunne løse de hovedutfordringene 
spesialisthelsetjenesten står overfor. Dette er av strategisk betydning for utviklingen av 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Norge. Rapportens utgangspunkt er at bygg og eiendommer i 
spesialisthelsetjenestens eie har som formål å støtte opp under ønsket kvalitet og effektivitet 
for den kliniske virksomheten. Anbefalingene følger to hovedperspektiv: 
1. Klinisk virksomhets behov for hensiktsmessige lokaler som støtter kvalitet og 

driftseffektivitet til enhver tid. Styrking av samarbeid, kompetanse og rolleforståelse 
mellom klinisk virksomhet og bygg og eiendomsenhet i arbeidet med å oppnå gode og 
hensiktsmessige lokaler. 

2. Ivaretakelse av bygningsmassen og ressurseffektiv forvaltning. 
 
Det blir bl.a. pekt på at en bør sentralisere bygg- og eiendomsvirksomheten, fortrinnsvis på 
nasjonalt nivå, bl.a. for å sikre at miljøene får tilstrekkelig tyngde slik at en oppnår den 
nødvendige kvalitet i forbindelse med håndtering av byggeoppgaver og for å 
effektivisere/rasjonalisere forvaltningen, utnytte kompetanse og kapasitet best mulig. 
I sammendraget til delrapporten gis bl.a. uttrykk for følgende:  
Helsesektoren er den samfunnssektor som utvikler seg til å bli den mest ressurskrevende.  En 
betydelig andel av ressursene går til bygninger og forvaltningen av disse.  Enda større 
betydning har det at utformingen av bygningene og bygningenes evne til å tilpasses endringer 
i kjernevirksomheten påvirker effektiviteten i helseproduksjonen direkte.  For hver prosent 
effektivitetsøkning som tilpassede bygg og god eiendomsforvaltning kan bidra med betyr det i 
størrelsesorden 1 mrd NOK pr år for norsk sykehussektor….. 
Videre konkluderer også rapporten med…. 
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En profesjonell, kontinuerlig byggherreorganisasjon for å ivareta de store prosjektene bør 
etableres på nasjonalt nivå, da de regionale helseforetakene ikke vil ha tilstrekkelig portefølje 
av de største prosjektene over tid til å kunne opprettholde kompetanse eller til å sikre 
systematisk erfaringsoverføring og læring fra prosjekt til prosjekt. 
 
Delprosjektene 2 til 5 har også vist nødvendigheten av samordning og etablering av felles 
databaser, klassifisering, standarder og prosedyrer for prosjektering, bygging og drift. Dette 
gjelder både for eksisterende og nye bygg. Delprosjektene foreslår både metoder og løsninger, 
men som alle krever samordning for å kunne implementeres og følges opp. 
 
De regionale helseforetakene er i dag pålagt flere oppgaver som krever samordning og felles 
tilnærming for effektiver og koordinerte løsninger. 
 
Her kan nevnes: 
-  kartlegging av alle sykehusareal etter et felles arealklassifiseringssystem. Kartleggingene 

skal gi oversikt over alle arealer, hva de brukes til, og hvor de ligger. Det er viktig at 
registreringen skjer likt og etter et felles nomenklatur1

-  utarbeidelse av forvaltningsplaner for bygg som er/blir vernet av Riksantikvaren, herunder 
drifting av landsomfattende database for registrering og data vedrørende de vernede 
objektene 

, slik at det er entydige benevnelser 
for hvert enkelt rom. Kartleggingen skal benyttes til kapasitetsberegninger, planlegging av 
nye arealer, og oppfølging av kostnader for drift. 

-  miljø- og klimaarbeid, nasjonalt prosjekt innen spesialisthelsetjenesten, hvor bygg og 
eiendom utgjør en vesentlig faktor, blant annet innen energi og forurensning. 

- utarbeidelse av ”Tidligfaseveileder i sykehusprosjekter” gjennom deltagelse i 
kompetansenettverket for sykehusplanlegging (ledet av Helsedirektoratet). 

 
Videre har det i sykehusplanlegging og -bygging i det senere blitt tatt i bruk avansert 
dataverktøy basert på bygningsinformasjonsmodell og modellering, såkalt BIM, som baserer 
seg på en åpen kommunikasjonsløsning mellom dataverktøy som bruker et felles 
programmeringsspråk (IFC). Dette gir en langt mer effektiv prosjektering som kan benyttes 
gjennom flere faser av byggets levetid. Det krever imidlertid ensartet datainnhenting og 
samordnet bruk av symboler og applikasjoner. Flere av helseforetakene benytter nå dette 
verktøyet, men vesentlig ressursinnsats kan gå tapt derom dette ikke samordnes. 
 
Handlingsalternativer og hovedpunkter 
For å møte de utfordringer som helsesektoren og spesielt helsesektoren står ovenfor, når det 
gjelder eiendomsvirksomheten, er det nødvendig med samordning og felles tiltak på 
interregionalt nivå. Dette gir seg ut ifra at det allerede i dag er flere fellesprosjekter, og at det 
anbefales fra flere hold, blant annet av den fremlagte FoU-rapporten som presenteres her. 
Hvor langt en skal gå i samordningen avhenger av flere faktorer og bør utredes. 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 nomenklatur: fortegnelse over navn og spesialuttrykk innenfor et fag, en vitenskap e. l. 
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Adm. direktørs vurderinger 
Helseforetakene er i sum landets største eiendomsbesitter, har utbyggingsoppgaver av 
betydelig størrelse og forvalter store verdier. 
 
Det er mellom de regionale helseforetakene enighet om at mye kan gjøres i fellesskap 
nasjonalt innenfor eiendomsområdet. Det er likevel delte syn på hvordan man går fram, og det 
vil på flere områder være behov for å ta større regionale grep, før man eventuelt gjør noe 
nasjonalt. Med hensyn til anbefalingene i delprosjekt 1 knyttet til sentralisering av bygge- og 
eiendomsvirksomhet, herunder utvikling av en nasjonal byggherreorganisasjon, er de adm. 
direktørene på det nåværende tidspunkt ikke innstilt på å gå inn på en nasjonal løsning.  
 
Bygningsmassen er av stor betydning for helseforetakene, både fordi den binder 
kapital/medfører store utgifter, og fordi den legger føringer for tjenesteproduksjonen.  Det er 
derfor av stor viktighet at en legger til rette for at utviklingen av eiendomsmassen og 
nybygging skjer på en måte som gir de beste resultater, både for driften av sykehusene, men 
også i forhold til bygningsmassen i seg selv, til en lavest mulig kostnad.  
 
Dette forutsetter at den kunnskapen som bygges opp rundt sykehusprosjektene med vekt på 
dimensjonering, løsninger og effekter i forhold til driften, videreføres systematisk fra prosjekt 
til prosjekt. Dette gjelder både ved nybygging, ombygging og oppgradering. Opp- og 
nedbyggingen og innleie av kompetanse for hvert prosjekt, slik det skjer i dag, er både unødig 
kostnadskrevende, reduserer kompetanseoverføringen mellom prosjektene og helseforetakene, 
og dermed både beslutningskvalitet, funksjonalitet og kvalitet i prosjektene – og trolig også i 
noen grad gjennomføringskvaliteten. 
 
Pr. i dag er mye av ansvaret for kunnskapsoppbyggingen innen utredning og planlegging 
(tidligfasen) ivaretatt av Kompetansenettverket for sykehusplanlegging, som eies og ledes av 
Helsedirektoratet, og hvor alle de regionale helseforetakene sitter i styringsgruppen. Mange av 
de operative oppgavene som følger av de prosjektene som er gjennomført i regi av dette 
kompetansenettverket har manglet en organisasjon som kan operasjonalisere dem inn mot 
praktisk bruk i sykehus. 
 
I FoU-prosjektet Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester er 
det utviklet metoder og verktøy som vil være til nytte i forvaltningen av sykehusbygg. For å få 
best mulig nytte av FoU-prosjektet bør en vurdere en felles innsats/organisering for å få 
implementert metodene og verktøyene. Disse verktøyene vil føre til en bedre 
kostnadsoppfølging og dokumentasjon av beste praksis, når det gjelder drift av eiendommene, 
utnyttelse av arealer, vedlikehold etc. 
 
En ny generasjon innen prosjekteringsmetoder er under utvikling i og med innføringen av 
bygningsinformasjonsmodellering tredimensjonalt (BIM). Det pågående arbeidet med å 
etablere nasjonale føringer og standarder for bygningsinformasjonsmodellering ved hjelp av 
IFC-standard og åpne løsninger for lettere kommunikasjon mellom flere dataverktøy, krever 
at det samordnes nasjonalt nivå. Også internasjonalt er det tatt initiativ til at denne 
prosjekteringsmetoden standardiseres. 
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De erfaringene en til nå har med denne type prosjektering, blant annet nytt østfoldsykehus, 
hvor alt foregår i en og samme modell tredimensjonalt, er entydige på at dette gir gevinster 
både i planlegging, bygging og drift. Det krever imidlertid at det er koordinering og 
samordning for at data og løsninger kan gjenbrukes og kommuniseres uten misforståelser og 
feil. Dersom dette er tilfelle, kan en slik datamodell følge sykehuset gjennom hele levetiden 
med innleggelse av både driftsdata og kapasitetsdata fra kjernevirksomheten. Dataene kan 
danne grunnlag for bedre arealplanlegging, kapasitetsutnyttelse, kostnadsoppfølging og 
kunnskapsoverføring/etablering av beste praksis.  
 
For øvrig er det under utvikling en rekke nasjonale databaser, hvor en har behov for felles 
løsninger med hensyn til forvaltning og utvikling:  
- kostnadsdatabase 
- database verneverdige bygg – landsverneplan helse (gitt i oppdrag) 
- database klassifikasjonssystemet (gitt i oppdrag) 
- database miljøtiltak (gitt i oppdrag) 
- database teknisk tilstand og egnethet (gjennomført for 75 % av eiendomsmassen) 
 
Disse databasene må holdes ved like og oppdateres. Dataene vil kunne bidra til en god 
forvaltning av eiendommene, men må være dynamiske og oppdaterte. Helseforetakene vil 
være ansvarlige for å legge inn dataene, men må oppleve at det har en nytteverdi som kan 
anvendes til den daglige driften og planlegging av fremtidige endringer. Det er naturlig at 
databasene tillegges en felles nasjonal enhet som er ansvarlig for tekniske løsninger og 
kvalitetssikring av data. Når dette i dag ikke eksisterer, vil dataene fort bli foreldet og uten 
verdi, og det arbeidet som nedlegges for innsamlingen vil virke bortkastet og uten fremtidig 
verdi. Dette forringer også motivasjonen hos ansatte og kvaliteten på de data som innhentes. 
 
Medbestemmelse 
Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene ble drøftet med 
de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 29. november 2011 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar informasjonen fra drøftingsnotatet til orientering. 
 
2. Partene er enige om at det ikke skal etableres et nasjonalt selskap. 
 
3. Ytterligere drøfting vil bli tatt, når det er naturlig og nødvendig i henhold til 

Hovedavtalens bestemmelser. 
 
Konklusjon 
Ut i fra de fakta og utredninger som forefinnes, er det ønskelig med en bedre samordning og 
utnyttelse av kompetanse som er ervervet innen eiendomsvirksomheten i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
For å kunne starte et koordinert samarbeid mellom de regionale helseforetakene og for å 
kunne oppnå en best mulig ressursutnyttelse, foreslås at det opprettes en arbeidsgruppe fra de 
regionale helseforetakene som gis i oppgave å utrede hvordan de fremlagte resultater og 
innsamlede data gjennom FoU-prosjektet og andre fellesprosjekt best kan nyttiggjøres og 
rulles ut i alle regionene. Arbeidsgruppen skal også komme med anbefaling på hvordan 
allerede opprettede databaser best kan driftes, vedlikeholdes og gjøres tilgjengelige for 
samtlige helseforetak. 
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Til oppdraget ligger også å belyse hva en koordinert oppfølging av FoU-prosjektets løsninger 
vil bety i kostnader, og anskueliggjøre hvilke økonomiske og kvalitative forbedringer som kan 
oppnås ved å ta i bruk nye metoder og verktøy. 
 
Det må også anvises hvordan datamengdene og erfaringene fra de store prosjektene som er 
gjennomført og gjennomføres i regi av spesialisthelsetjenesten best ivaretas, lagres og 
overføres til nye prosjekt. 
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Styresak 153-2011/6 Statsbudsjett 2013 – felles innspill fra alle  
    regionale helseforetak, jf. styresak 133-2011  
    Innspill til statsbudsjett 2013  

 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi tilslutning til felles innspill fra de regionale helseforetakene 
til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med statsbudsjett 2013.  
 
Bakgrunn/fakta 
I henhold til Oppdragsdokument 2011 skal de regionale helseforetakene innen 10. desember 
2011 gi innspill til statsbudsjett 2013. 
 
Helse Nord RHF’s særskilte innspill ble behandlet i styremøte i Helse Nord RHF, den 23. 
november 2011, jf. styresak 133-2011 Innspill til statsbudsjett 2013. 
 
Utkast til felles regionalt innspill ble drøftet i møte med de adm. direktører i RHF-ene, den 28. 
november 2011. Med bakgrunn i denne behandlingen ble arbeidet med felles regionalt innspill 
til statsbudsjett 2013 sluttført, og innspillet blir sendt Helse- og omsorgsdepartementet.  Felles 
regionalt innspill til statsbudsjett 2013 finnes i vedlegg. 
 
Vurdering 
Felles regionalt innspill til statsbudsjett 2013 har fokusert på de arbeidsoppgaver 
helseforetakene ”må sørge for” i 2013 og utfordringene med utvikling av IKT-samarbeidet 
innen helsesektoren. Arbeidsoppgavene er i hovedsak beskrevet med basis i dagens 
organisering og de endringer som følger av samhandlingsreformen.  
 
 
 
Vedlegg: Innspill til Statsbudsjett 2013 
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           Vedlegg 
 

INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2013 
 
1. Sammendrag og konklusjon 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2013 innen 
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB). Dette som 
et innspill til arbeidet med statsbudsjett for 2013. 
 
Analysene i innspillet er gjennomført på høyt aggregert nivå og tar utgangspunkt i nasjonale 
tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de regionale 
helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for egen 
befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF å prioritere og målrette sin innsats slik at 
gitte mål og krav kan nås. 
 

 
Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 

• Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en 
forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2012-2013.  

 
• Videre gjøres en vurdering av hvor stor realvekst som kan forventes. Realveksten er 

et produkt av bl.a. nye behov og økt grad av behovsdekning, utvikling og spredning 
av ny medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder mv. Utgangspunktet for 
vurderingen er realveksten de siste tre år. 

 
Til sist vurderes behovet for en aktivitetsvekst utover den demografisk betingede veksten og 
realveksten. I denne sammenheng belyses ventetidsutviklingen innen det enkelte 
tjenesteområde og det vurderes hvor mye aktiviteten må øke for at ventetidsutviklingen skal 
gå i riktig retning og mot nasjonale mål. Denne aktivitetsveksten betinger først og fremst 
målrettet bruk av de ressurser de regionale helseforetakene har til rådighet, herunder en 
ekstra kapasitet/aktivitet realisert gjennom effektivisering og forbedret produktivitet. Innen 
somatisk spesialisthelsetjeneste er det en utfordring med økende ventetider og økt antall 
ventende pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp. 
 
Beregnet aktivitetsbehov fra 2012 til 2013 for områdene somatikk, psykisk helsevern for 
voksne, psykisk helsevern for barn samt TSB er ut fra dette anslått til hhv. 2,65 prosent, 4,5 
prosent, 4 prosent og 7,5 prosent. Aktivitetsbehovet er illustrert i figuren nedenfor. 
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Figur 1: 

Vekstbehov pr tjenesteområde, prosent 
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I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema: 

Økonomisk risiko forbundet med samhandlingsreformen. 
Det er behov for forutsigbarhet for å kunne omstille/tilpasse kapasitet parallelt med utvikling 
av tilbudet i kommunene. Det må videre påregnes at oppbygging i kommunene og tilpasning 
av kapasitet i helseforetakene ikke kan foregå helt parallelt og at det vil gi en ekstra 
økonomisk utfordring for de regionale helseforetakene. Det må også være fortsatt rom for 
vekst i spesialisthelsetjenesten knyttet til reduksjon ventetider og for å unngå fristbrudd, og 
det må unngås vridningseffekter ved at innsats fra kommunenes side rettes i urimelig grad 
mot pasientgrupper som omfattes av økonomiske insitament på bekostning av andre 
pasientgrupper, eksempelvis pasienter innenfor psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.  
 
Nasjonalt investeringsløft innen IKT-området.  
Dagens utfordringsbilde innen IKT-området er av en slik kompleksitet og et slikt omfang at 
den krever statlig finansiering og vil måtte gjennomføres over flere år

 

. En slik satsing vil være 
helt nødvendig for å kunne lykkes med realisering av intensjonene i samhandlingsreformen. 

Oppfølging av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. 
For at pasientsikkerhetskampanjen skal gi både økonomiske gevinster og pasientnytte 
raskest mulig, bør kampanjen følges opp gjennom utvikling av systemer, rutiner og 
kompetanse på en rekke områder.  
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2. Innledning 
Iht. Oppdragsdokumentet for 2011, punkt 11 Oppfølging og rapportering, skal de regionale 
helseforetakene innen 10. desember 2011 gi innspill til statsbudsjettet for 2013. 
 
I likhet med tidligere år er de administrerende direktører i de regionale helseforetakene enige 
om å utarbeide et felles innspill. Innspillet fra de regionale helseforetakene gjelder 
spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) og 
tilbud til rusmiddelavhengige (TSB). I tillegg kommenteres enkelte tema relatert til de 
regionale helseforetakenes økonomiske forutsetninger.  
 
Analysene i dette innspillet er gjennomført på høyt aggregert nivå. En mer detaljert analyse 
ville vært ønskelig, men forutsetter data av bedre kvalitet enn det som i dag er rutinemessig 
tilgjengelig. Mer detaljerte analyser ville gi bedre forståelse av årsakene til den utvikling som 
nå observeres, men det antas ikke at de ville endret konklusjonene i vesentlig grad.  
 
 
3. Forutsetninger 
Det er ikke ubetydelige forskjeller mellom regionene f.eks. når gjelder ressursforbruk per 
innbygger og tilgjengelighet uttrykt i ventetid til pasienter med og uten rett til nødvendig 
helsehjelp innenfor de forskjellige fagfeltene. Betraktningene nedenfor tar imidlertid 
utgangspunkt i nasjonale tall og legger som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir 
de regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for 
egen befolkning. Det tilligger det enkelte RHF å prioritere og målrette sin innsats slik at gitte 
mål og krav kan nås. 
 

For alle de tre tjenesteområdene vurderes relevante faktorer som vil påvirke 
aktivitetsbehovet frem til 2013: 
 

o beregnet aktivitetsvekst betinget av demografisk utvikling 

o aktivitetsvekst som følge av nye behov og økt grad av behovsdekning 

o utvikling i ventetid for pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp 

 
Endrede helsepolitiske prioriteringer innebærer ofte at tilbudene til enkelte pasientgrupper 
må styrkes, noe som også kan medføre økt aktivitetsbehov. De senere års opprioritering av 
pasienter med sykelig overvekt er et eksempel på dette. I den grad den nye aktiviteten ikke 
fullt ut kan baseres på ressurser som er frigjort ved reduksjoner i lavere prioritert aktivitet, vil 
dette medføre en realvekst i aktivitetsbehovet.  
 
Riktig prioritering er derfor en viktig forutsetning for å oppnå god behovsdekning. Det er 
imidlertid en særskilt utfordring innen de somatiske tjenestene der det er mange pasienter og 
mange nyhenvisninger. Siden andelen definert som rettighetspasienter er betydelig lavere 
innen somatikk enn de andre tjenesteområdene, blir gruppen pasienter uten rett svært stor. 
Helseforetakene må ta hensyn til at også disse pasientene er henvist til nærmere vurdering 
(utredning og behandling).  
 
Det er viktig at arbeidet med implementering av prioriteringsforskriften videreføres og at 
arbeidet med å etablere og drive de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene gis høy 
prioritet. Resultater fra medisinske kvalitetsregistre vil kunne gi grunnlag for vurderinger som 
sikrer drift med riktig innholdsmessig kvalitet og som motvirker overforbruk, underforbruk og 
feil bruk av helsetjenester. 
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4. Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2013 
4.1. Somatiske spesialisthelsetjenester 
Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2013 blir her vurdert på basis av de forhold 
som erfaringsmessig bestemmer behovet for tjenester, og under hensyn til de helsepolitiske 
prioriteringer som gjelder.  
 

Behovsutviklingen er beregnet ut fra Magnussenutvalgets behovsindekser og befolknings-
utviklingen i de respektive helseregioner (SSB). Dette er altså en rent demografisk 
fremskrivning av behovene. Tabellen nedenfor viser at den demografisk drevne 
behovsveksten i 2009 var noe mindre enn forbruksveksten. Realveksten i 2009 var dermed 
positiv, noe som har gitt et visst rom for nye pasientgrupper og nye behov. Realveksten i 
2010 var negativ. Det innebærer at tjenesteforbruket ikke har økt i takt med 
befolkningsutviklingen. Dette skyldes trolig bevisste budsjettmessige prioriteringer mellom 
forskjellige pasienttilbud, at det har skjedd en endret budsjettmessig fordeling mellom drifts- 
og investeringsmidler og at de regionale helseforetakene har hatt kontroll over den 
økonomiske utviklingen. 

Aktivitet, behov og realvekst 2008-2010 

 
Tabell 1:  
 2008 2009 2010 
Estimert årlig tjenesteforbruk, DRG-poeng 1 273 123 1 293 921 1 299 559 

Årlig forbruksvekst, prosent   1,6 0,4 

Årlig behov, behovsjustert folkemengde 4 736 435 4 797 955 4 856 369 

Årlig demografisk drevet behovsvekst, %   1,3 1,2 

Realvekst i forbruk, %   0,3 -0,8 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 
 

Hvorvidt de senere års vekst har vært tilstrekkelig til å dekke behovene, kan til en viss grad 
belyses gjennom de endringer som har skjedd i pasientenes ventetider. Redusert ventetid 
indikerer økt grad av behovsdekning og økt ventetid indikerer redusert behovsdekning, 
såfremt det dreier seg om sammenlignbare pasienter, dvs. at prioriteringer og 
henvisningskriterier er uendret. I denne sammenheng kan bl.a. anføres følgende: 

Ventetider, fristbrudd og behovsdekning 

 
• I perioden 2008-2011 har den gjennomsnittlige ventetiden for somatiske 

rettighetspasienter hatt en svak reduksjon. Denne nedgangen er likevel beskjeden sett i 
forhold til målet om 65 dager gjennomsnittlig ventetid totalt for pasienter med og uten rett 
til nødvendig helsehjelp. 

• I perioden 2008-2011 har utviklingen i ventetid for pasienter uten rett til nødvendig 
helsehjelp vært utilfredsstillende i forhold til veksten i behov som skal dekkes. Gruppen 
pasienter uten rett er for øvrig svært stor, og antall langtidsventende øker i flere regioner. 

• En vesentlig andel av rettighetspasientene i somatisk sektor, 12 prosent1

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Avviklede pasienter 2. tertial 2011 

, opplever frist-
brudd. Andelen fristbrudd har vist en viss nedgang de senere årene. 
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• Ventetiden vil kunne reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra 
primærhelsetjenesten og ved å flytte deler av kontrollvirksomhet fra 
spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. samhandlingsreformen). 

• Ventetiden vil kunne reduseres ved å gjøre endringer i profilen til behandlingstilbudet, 
samt ved å øke produktiviteten og effektiviteten ytterligere. 

• Utover de to sistnevnte punktene vil det også være behov for en aktivitetsvekst, dersom 
ventetidene skal reduseres i tråd med oppsatte mål. 

 
Ventetidsutviklingen innen somatisk spesialisthelsetjeneste på landsbasis fra 2008 til 2011 
fremgår av diagrammet nedenfor 
 
Figur 2:  

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste etter rettighetstildeling og 
totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930)  
 

Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) forventes det en 
demografisk betinget behovsvekst fra 2012-2013 på 1,35 prosent

Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2012-2013  

2

 
.  

Nye behov og økt grad av behovsdekning vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling og 
implementering av ny medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder vil fortsette i årene 
som kommer, og føre til økte behov for tjenester. Nye behandlingsmetoder fører også til at 
pasientene i en del pasientgrupper vil leve lengre enn før, og dermed generere nye 
behandlingsbehov.  
 
Alt dette, inklusive helsepolitisk opprioritering av enkelte pasientgrupper, fører til en behovs-
vekst ut over den som er demografisk betinget. Det anslås at en årlig realvekst i aktivitet 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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tilsvarende den i 2009, ca. 0,3 prosent, vil være nødvendig for at tilbudet skal holde tritt med 
behovsutviklingen.    
 
Det er et mål både å redusere ventetidene og å unngå fristbrudd. Det anslås at rammen for 
de regionale helseforetakenes aktivitet bør økes tilsvarende en prosent for å redusere 
ventetiden ned mot de nasjonale målene, og særlig hvis en i tillegg skal motvirke tendensen 
til økende antall langtidsventende og økte ventetider for den store gruppen pasienter uten 
rett. Dette krever målrettet bruk av de ressurser de regionale helseforetakene har til rådighet, 
herunder en ekstra kapasitet/aktivitet realisert gjennom effektivisering og forbedret 
produktivitet.  
 
Dersom en slik reduksjon skal realiseres i 2013, vil det kreve en samlet aktivitetsøkning fra 
2012 til 2013 på til sammen 2,65 prosent. Tallet inkluderer både den demografisk betingede 
vekst (1,35 %), nødvendige realvekst (0,3 %) og en aktivitetsvekst basert på forbedret 
effektivitet og produktivitet på (1 %) for å redusere ventetider.   
 
I henhold til signalisert aktivitetsvekst i forslag til statsbudsjett for 2012, forventes det at deler 
av aktivitetsveksten, også de kommende år, vil legges til kommunene. Det forutsettes 
imidlertid at andelen av veksten som tillegges kommunene baseres på en systematisk 
evaluering av resultatene som oppnås i løpet av budsjettåret 2012. 
 
4.2. Psykisk helsevern 

 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 

Tabell 2: 
Utvikling totale driftsutgifter til psykisk helsevern. Nasjonale tall 2008-2010 (deflaterte 
kostnader) 
 2008 2009 2010 %-endr.         

09-10 
Psykisk helsevern voksne 11 290 11 170 11 626 4,1 
Psykisk helsevern barn og unge 2 286 2 326 2 478 6,5 

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 
 
Finansieringen av psykisk helsevern er ikke aktivitetsbasert på samme måte som de 
somatiske tjenestene. De samlede utgifter til psykisk helsevern for voksne (VOP) og psykisk 
helsevern for barn og unge (BUP) viser en markert vekst i perioden 2008-2010. Fra 2009 til 
2010 var økningen på henholdsvis 4,1 og 6,5 prosent. 
 
Tabellen nedenfor viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne i perioden 2008-2010 
er økt med om lag 10,2 prosent (økning fra 2009 til 2010 på 6,3 prosent). Samtidig er antall 
oppholdsdøgn redusert, for hele perioden med 4,0 prosent, mens reduksjonen fra 2009 til 
2010 er på 1,7 prosent. 
 
Tabell 3: 
Aktivitet psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2008-2010 
 2008 2009 2010 %-endr.         

09-10 
Polikliniske konsultasjoner 1 098 898 1 139 706 1 211 383 6,3 
Utskrivninger 49 195 50 727 52 201 2,9 
Antall oppholdsdøgn 1 383 137 1 350 348 1 328 042 -1,7 
Årlig forbruksvekst, prosent * 5,3 3,3 3,9  
Årlig demogr. drevet beh.vekst% 1,5 1,6 1,4   
Realvekst i % 3,8 1,7 2,4   

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010. * Ved beregning av vekst i forbruk er utskrivninger og 
konsultasjoner veiet i forholdet 56/1 (tilsvarende forholdet mellom enhetskostnadene).  
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Det har det skjedd en aktivitetsmessig omstrukturering innen psykisk helsevern for voksne 
fra innleggelse i sykehusavdelinger til behandling i DPS, poliklinikk og ambulant virksomhet. 
Dette i tråd med nasjonale prioriteringer innen psykisk helsevern.  
 
Tabell 4: 
Aktivitet psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2008-2010 
 2008 2009 2010 %-endr.         

09-10 
Oppholdsdøgn, døgnpasienter 79 400 83 260 82 481 -0,9 
Behandlede pasienter 49 320 52 091 54 012 3,7 
Polikliniske tiltak 808 814 842 111 906 640 7,7 
Årlig forbruksvekst, prosent * 6,9 5,6 3,7   
Årlig demogr. drevet beh.vekst% 0,3 0,4 0,5   
Realvekst i % 6,6 5,2 3,2   

 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 og Statistisk sentralbyrå (oppholdsdøgn døgnpas).   

 * Forbruksvekst beregnet på grunnlag av økning i antall behandlede pasienter. 
 
Tilsvarende omstrukturering som for psykisk helsevern for voksne med endring fra 
døgnopphold til poliklinisk behandling har også skjedd innen psykisk helsevern for barn og 
unge. Endringene og aktivitetsveksten er imidlertid ikke så sterke som i de foregående år. 
Antall oppholdsdøgn er i perioden 2008-2010 økt med 3,9 prosent, mens det har vært en 
reduksjon fra 2009-2010 på 0,9 %. Antall behandlede pasienter viser en økning på 9,5 
prosent (fra 2009 til 2010 er økningen 3,7 prosent) og polikliniske tiltak en økning på 12,1 
prosent (7,7 prosent fra 2009 til 2010). Dette indikerer at den gjennomsnittlige liggetiden for 
oppholdene går ned, noe som også er i tråd med de føringene som har vært lagt på området. 
Kortere liggetid pr opphold, og dermed færre langtidsopphold, reduserer til en viss grad 
utnyttelsesgraden så lenge sengetallet ikke reduseres tilsvarende. 
 
Figur 3: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i det psykiske helsevernet for voksne etter rettighetstildeling 
og totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 54 57 59 56

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 53 53 54 48

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 58 71 74 78

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930)  
 
Til tross for ressurs- og aktivitetsmessig vekst viser ventetidene innen psykisk helsevern for 
voksne kun en beskjeden nedgang for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, mens det 
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for pasienter uten rett har vært en økning. Dette kan indikere at det har vært en viss 
behovsvekst men at prioritering og rettighetsvurdering har vært stabil. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge (figur 4) er ventetidene redusert i perioden fra 2008 
til 2010. Reduksjonen er størst for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, mens den 
øker for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp. Andelen som innvilges rett til nødvendig 
helsehjelp i 2011 er på 90 %. Dette betyr at størstedelen av pasientene gis behandling innen 
65 dager. Området har imidlertid stor pasienttilstrømming. Det er derfor viktig å følge med i 
ventetidsutviklingen. 
 
Figur 4: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge etter 
rettighetstildeling og totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 78 76 74 65

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 78 75 73 62

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 89 99 96 96

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930)  
 
 

Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige fremstår som høyt prioriterte 
områder nasjonalt og regionalt. Dette kommer bl.a. til uttrykk i de aktivitetsmessige 
forutsetninger i forslaget til statsbudsjett for 2012.  

Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2012-2013  

 
Det understrekes at det fortsatt er behov for å omstrukturere behandlingstilbudene for å 
oppnå tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på DPS-nivå. Dette omfatter ytterligere 
økning av poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for ut fra at ventetidene innen psykisk 
helsevern fortsatt er lange.  
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Det vil i så måte være viktig å bedre tilgangen på legespesialister og  legehjemler samt annet 
helsepersonell. Aktuelt i denne sammenheng er også å bedre takstene for samhandling/ 
veiledning, rehabilitering og ambulant virksomhet.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2010-2013 tilsvarer hhv. 1,52, 1,49 og 
1,52 prosent per år i VOP og 0,47, 0,72 og 0,81 prosent per år i BUP.3

 
   

Videre vil nye behov og økt grad av behovsdekning påvirke aktivitetsbehovet. Dette bl.a. som 
følge av endret sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og større åpenhet om 
psykiske lidelser. Nye behandlingsmetoder innen alle fagområder fører også til at pasientene 
i enkelte pasientgrupper vil leve lengre enn før, og dermed generere nye behandlingsbehov, 
eksempelvis innen alderspsykiatrien. Effekten av dette er vanskelig å anslå og må vurderes 
ut fra utviklingen de senere år. For VOP anslås en årlig realvekst i aktivitet tilsvarende 
gjennomsnittet for perioden 2008-2010 på 2,6 prosent. Dette vil trolig være nødvendig for at 
tilbudet skal holde tritt med behovsutviklingen. For BUP vil det, med utgangspunkt i 
ventetidsutviklingen, trolig være tilstrekkelig med en lavere realvekst enn i 2010, på om lag 3 
prosent.    
 
Det er et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Dette vil delvis 
kunne løses gjennom produktivitetsvekst og/eller økt ressurstilgang i form av økonomisk 
innsats og flere legehjemler. Nivået for dette er imidlertid vanskelig å beregne. Ventetiden 
kan reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved å 
flytte deler av virksomhet fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. 
samhandlingsreformen). Ventetiden kan reduseres ved å gjøre endringer i profilen til 
behandlingstilbudet, samt ved å øke produktiviteten og effektiviteten ytterligere. 
Hvis ventetidene skal reduseres i tråd med oppsatte mål i 2013 må det i tillegg legges til rette 
for en aktivitetsvekst. 
 
Den samlede aktivitetsvekst fra 2012 til 2013 for psykisk helsevern for voksne anslås til 4,5 
prosent. Tallet inkluderer både den demografisk betingede vekst (1,5 %), nødvendige 
realvekst (2,6 %) og vekst for å redusere ventetider (0,4 %).  Dette vil kunne gi rom for en 
ytterligere reduksjon i ventetid.  
 
For psykisk helsevern for barn og unge anslås en aktivitetsvekst på 4 prosent. Dette vil også 
kunne innebære en fortsatt moderat reduksjon i ventetiden. Tallet inkluderer både den 
demografisk betingede vekst (0,8 %), nødvendige realvekst (3,0 %) og en aktivitetsvekst 
basert på forbedret effektivitet og produktivitet (0,2 %) for å redusere ventetider.   
 
 
4.3. Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere (TSB) 

 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 

Tabell 5: 
Utvikling i totale driftsutgifter til tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere. 
Nasjonale tall 2008-2010 (deflaterte kostnader) 
 2008 2009 2 010 %-endr.         

09-10 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
3 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2011 side 131



Rusbehandling 2 507 2 674 2 820 5,5 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 
 
I perioden 2008-2010 har ressursene til rusfeltet økt med 12,5 prosent, og fra 2009 til 2010 
med 5,5 prosent. Veksten i ressursinnsats og aktivitet skyldes at området tidligere ikke var 
gitt tilstrekkelig prioritet og at behovene er synliggjort bl.a. gjennom rettighetsfesting. 
Evalueringen av rusreformen viser også at det har vært en betydelig økning i antall 
henvisninger og at det er opprettet mange nye plasser for døgnbehandling. Den sterkeste 
veksten har imidlertid skjedd i form av polikliniske konsultasjoner. 
 
Tabell 6: 
Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2008-2010 
 2008 2009 2010 % endr.     

08-09 
% endr.      
09-10 

% endr.     
08-10 

Døgnplasser 1 615 1 701 1 724 5,3 1,4 6,7 
Registerbaserte årsverk 3 119 3 313 3 419 6,2 3,2 9,6 
Oppholdsdøgn 576 819 575 525 574 167 -0,2 -0,2 -0,5 
Innleggelser 11 962 12 316 12 718 3,0 3,3 6,3 
Polikliniske konsultasjoner 191 936 233 833 240 146 21,8 2,7 25,1 
Årlig vekst i prosent * 8,3 6,7 5,5    
Årlig demogr. drevet 
beh.vekst% 

1,2 1,3 1,2    

Realvekst i % 7,1 5,4 4,3    
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009.   * Vekst beregnet på grunnlag av deflatert kostnad. 
 
Eksisterende data på rusfeltet har fortsatt svakheter og er vanskelig å sammenligne mellom 
årene. Det er innført obligatorisk registrering av aktivitetsdata fra 1. januar 2009. Dette har 
bidratt til en bedre oversikt og etter hvert et bedre grunnlag for fremskrivning av 
aktivitetsutviklingen. 
 
Registerbaserte årsverk er økt fra 2008-2010 med 9,6 prosent. Det er særlig helsefagene 
som er prioritert, både ved offentlige og private behandlingsenheter. 
 
Kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser en økning i antall døgnplasser 
fra 2008-2010 på 6.7 prosent. Antall oppholdsdøgn er i samme periode redusert med 0,5 
prosent, mens antall innleggelser er økt med 6,3 prosent. Polikliniske konsultasjoner viser en 
økning på om lag 25 prosent fra 2008-2010 og 2,7 prosent fra 2009 til 2010. Den sterke 
veksten tidligere år synes nå å avta. 
 
De bemerkes for øvrig at antall døgnplasser er økt fra 2009 til 2010 samtidig som antall 
oppholdsdøgn er redusert. Dette forklares ved at døgnplassene består av "ordinære" 
institusjonsplasser og avtaleplasser som det er inngått rammeavtale om, og at sistnevnte 
plasser, til tross for at de inngår i det totale nasjonale tallet over disponible døgnplasser, kan 
stå ubrukte hele/deler av året. Videre ser en at antallet oppholdsdøgn går ned samtidig som 
antall innleggelser øker. Dette indikerer at den gjennomsnittlige liggetiden for oppholdene går 
ned, noe som også er i tråd med de føringene som har vært lagt på området. Kortere liggetid 
pr opphold, og dermed færre langtidsopphold, reduserer til en viss grad utnyttelsesgraden så 
lenge sengetallet ikke reduseres tilsvarende. 
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Figur 5: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i tverrfaglig spesialistert rusbehandling etter 
rettighetstildeling og totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 71 79 73 73

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 68 79 73 73

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 96 86 68 68

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930) 

 
Figur 6: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling etter omsorgsnivå, 
2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Poliklinikk 67 64 63 68

Dagbehandling/innleggelse 75 88 84 78

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2010. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930) 
 
Som det fremgår av figurene ovenfor er gjennomsnittlig ventetid for behandling fra 2. tertial 
2008 til 2. tertial 2011 økt for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp (omlag 82 % av alle 
pasienter), mens ventetiden for pasientgruppen som ikke har rett til nødvendig helsehjelp er 
redusert. Utviklingen har således gått i en ugunstig retning. Årsakene til reduksjonen i 
ventetid for pasienter uten rett er uklare men synes å være relatert til poliklinisk aktivitet hos 
private avtalepartnerne.  
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Ventetiden til dagbehandling/innleggelse er om lag 10 dager lenger enn ventetiden for 
poliklinisk behandling. 
 

Tjenesteområdet rus er en betydelig virksomhet innen spesialisthelsetjenesten, men målt i 
kostnader utgjør tjenesteområdet en femtedel av rusbehandling og psykisk helsevern for 
voksne samlet sett. 

Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2012-2013  

 
Strukturen på dagens behandlingstilbud er til dels ulik mellom helseregionene, slik at behov 
for omstilling og styrking varierer. Gjennomgående bør fortsatt akuttfunksjoner (inkl 
avrusning og innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes, jf. 
nasjonale strategier4

Som en direkte konsekvens av reformen med krav til helsefaglig kompetanse må 
eksisterende tjenester fortsatt styrkes med økt lege- og psykologbemanning, og annen 
helsefaglig bemanning der det er behov. Det vil også være behov for å øke antall 
legehjemler, og å iverksette tiltak for rekruttering av helsepersonell til tjenestene. 

 innen fagfeltet. Det bør videre være en større differensiering og styrking 
av enkelte deler av døgntilbudet. Det er viktig at alle tilbud er lokalt forankret.  

 
Den demografisk betingede behovsvekst i perioden 2010-2013 tilsvarer 1,3 prosent per år fra 
2010 til 2011 og fra 2011 til 2012 og 1,4 prosent fra 2012 til 2013.5

 
  

Videre vil nye behov og økt grad av behovsdekning påvirke aktivitetsbehovet. Dette bl.a. som 
følge av endret sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og økt kompetanse i 
utredning og behandling.  Effekten av dette er vanskelig å anslå og må vurderes ut fra 
utviklingen de senere år. Det anslås en årlig realvekst i aktivitet tilsvarende gjennomsnittet 
for perioden 2007-2009 på 5,6 prosent. Dette vil trolig være nødvendig for at tilbudet skal 
holde tritt med behovsutviklingen.  
 
Det er et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Ventetiden kan 
reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved å flytte 
deler av virksomheten fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. 
samhandlingsreformen). Ventetiden kan også reduseres ved å dreie fra døgnbehandling til 
poliklinikk og fra behandling i sykehus til DPS, samt ved å øke produktiviteten og 
effektiviteten ytterligere. 
 
Hvis ventetidene skal reduseres i tråd med oppsatte mål i 2013 må det imidlertid også legges 
til rette for en aktivitetsvekst. Økt ressurstilgang i form av økonomisk innsats, flere 
legehjemler og annet helsepersonell vil også være sentralt. Nivået for dette er imidlertid 
vanskelig å beregne innen TSB.  
 
Den samlede aktivitetsøkning fra 2012 til 2013 anslås derfor til 7,5 prosent. Med 
utgangspunkt i ventetidsutviklingen innen dette fagområdet vil dette kunne innebære fortsatt 
redusert ventetid.  
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
4 Nasjonal strategigruppe 2, psykisk helsevern og TSB 
5 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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5. Andre forhold relatert til statsbudsjettet for 2013  
 
5.1. Økonomisk risiko forbundet med samhandlingsreformen. 
Det vises til de regionale helseforetakenes innspill til høringen i forbindelse med 
behandlingen av prop. 1 S (2011-2012). De regionale helseforetakene vil peke på at de 
utfordringer som anføres innebærer likviditets- og resultatmessig risiko også i 2013: 
 
”Samhandlingsreformens mål og intensjoner vil bli realisert over tid. I 2012 trer de 
økonomiske virkemidlene i kraft. Endringen i pasientbehandling vil antagelig bli begrenset i 
2012 med unntak av utskrivningsklare pasienter hvor det er gitt et kraftig insitament for 
kommunene til å etablere egne tilbud. 
 
Det vil likevel være utfordringer i 2012: 

• For kommunene ved at det ikke vil være helt samsvar mellom midler som tilføres og 
faktisk forbruk. Dette søkes møtt med en treårig overgangsordning hvor kommuner 
kan få kompensasjon utover det som fordeles i kostnadsnøkkelen. 

 
For de regionale helseforetakene/helseforetakene vil vi peke på følgende utfordringer: 

• Det er behov for forutsigbarhet for å kunne omstille/tilpasse kapasitet parallelt med 
utvikling av tilbudet i kommunene. 

• Det må påregnes at oppbygging i kommunene og tilpasning av kapasitet i 
helseforetakene ikke kan foregå helt parallelt og at det vil gi en ekstra økonomisk 
utfordring for de regionale helseforetakene 

• Det må være fortsatt rom for vekst i spesialisthelsetjenesten knyttet til reduksjon 
ventetider og for å unngå fristbrudd. 

• Det må unngås vridningseffekter ved at innsats fra kommunenes side rettes i urimelig 
grad mot pasientgrupper som omfattes av økonomiske insitament på bekostning av 
andre pasientgrupper, eksempelvis pasienter innenfor psykisk helse og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling.  

 
For alle parter må det unngås at oppgjørsordningene i seg selv gir store kostnader. De må 
være enkle, standardiserte og mest mulig automatiserte.  
 
Det er samtidig viktig at endringer kan dokumenteres og utviklingen kan følges tett.” 
5.2. Nasjonalt investeringsløft innen IKT-området.  
En rekke forhold tilsier at det er behov for en felles nasjonal satsing på IKT for hele helse- og 
omsorgssektoren – dette i tillegg til de pågående IKT-satsninger i de ulike delene av 
sektoren. Dette er sist godt dokumentert i St.meld. nr. 47 (2008-2009) om 
Samhandlingsreformen. Av stortingsmeldingen fremgår det klart at en del av de løsninger 
som må finnes for bedre samhandling på tvers av dagens oppsplittede behandlingskjeder, 
må understøttes av nye nasjonale, felles IKT-løsninger og felles infrastruktur. 
 
Målet for en felles nasjonal satsing på IKT for hele helse- og omsorgssektoren må være at 
pasientforløpene på tvers av nivåer og institusjoner i helse- og omsorgstjenesten følges av 
elektronisk pasientinformasjon. En slik satsing vil ha stor betydning for pasientsikkerheten og 
for effektivitet i helsetjenesten.   
 
De regionale helseforetakene vil peke på følgende aktuelle tiltak som i sum vil kunne bidra til 
å realisere målbildet:  
 
1) Nasjonal helseportal. Her vil pasienter, brukere og pårørende få enkel tilgang til 

informasjon om sykdom og behandling, om tjenestetilbudet i sektoren og veiledning om 
rettigheter og støtteordninger. 
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2) Nasjonal kjernejournal.

3) 

 Her vil helsepersonell som yter helsehjelp til en pasient få tilgang 
til et begrenset sett tilrettelagte kjerneopplysninger (livbergende kritisk informasjon, 
gjeldende medisinering og kontaktoversikt/epikriser) om pasienten.  
 
En forenkling av strukturen for den meldingsbaserte elektroniske kommunikasjonen.

 

 En 
helt nødvendig strukturell endring av dagens meldingsformidling som kan sammenlignes 
med bankenes etablering av Bankenes Betalingssentral. 

Dagens utfordringsbilde viser at dette er en nasjonal fellessatsing som er av en slik 
kompleksitet og et slikt omfang at den krever statlig finansiering og vil måtte gjennomføres 
over flere år

 

. En slik satsing vil være helt nødvendig for å kunne lykkes med realisering av 
intensjonene i samhandlingsreformen. 

De regionale helseforetakene har et varierende behov for konsolidering for å legge til rette 
for at de nasjonale initiativene kan implementeres i de enkelte regionale foretakene. For å 
lykkes er det viktig at grunnforutsetningene for effektiv informasjonsutveksling er tilstede. De 
regionale helseforetakene har et behov for å konsolidere både på nasjonale/ fellesregionale 
plattformer og standardisere kjerneprosesser for å sikre at de nasjonale 
samhandlingsinitiativene kan understøttes på en god og effektiv måte.  Dette vil gi felles 
grensesnitt og tilnærming til nasjonale løsninger og derved forenkle realiseringen av 
tjenestene. 

 
For å sikre nødvendig fremdrift og harmonisering av løsninger på nasjonal basis må en legge 
til rette for en nasjonal finansiering av disse initiativene. Det er vesentlig å prioritere et 
nasjonalt initiativ for å realisere målsettingene om at elektronisk pasientinformasjon skal 
følge pasienten.  
 
 
5.3. Oppfølging av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. 
Pasientsikkerhetskampanjen, som går over tre år, vil avstedkomme behov for utvikling av 
systemer, rutiner og kompetanse på en rekke områder. Det kan være hensiktsmessig at 
kampanjen følges opp med gjennomføring av tiltak raskest mulig da disse vil kunne gi både 
økonomiske gevinster og pasientnytte. E-læring kan være et aktuelt verktøy for 
kompetanseheving. Et kompetanseprogram kan evt. gjennomføres i en landsomfattende regi 
og organiseres i et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 153-2011/7 Revisjonskomiteens forslag om hvordan  
    internrevisjonens nye midler skal benyttes  

– oppfølging av styresak 119-2011 
 
 
Bakgrunn 
Revisjonskomiteen fattet i møte, den 30. august 2011følgende vedtak i sak 19/11 – 
Internrevisjonens fremtidige rolle og bemanning: Revisjonskomiteen ber administrerende 
direktør opprette en ny, fast stilling i internrevisjonen fra 2012.  
 
I samme møte ble følgende vedtak fattet i sak 20/11 – Internrevisjonens budsjett for 2012: 
Revisjonskomiteen ber administrerende direktør om å innarbeide kostnader ved en ny, fast 
stilling i internrevisjonens budsjett for 2012, som bør ha en ramme på kr 3.700.000. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 119-2011 Budsjett 2012 Helse Nord RHF i 
styremøte, den 26. oktober 2011, og følgende vedtak ble fattet i 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.  
 
Slikt forslag gis i denne saken. 
 
Vurdering 
Revisjonskomiteens vurderinger og vedtak i sak 19/11 om internrevisjonens fremtidige rolle 
og bemanning tok utgangspunkt i saksfremlegg fra leder av internrevisjonen. Komiteen 
mener, i likhet med internrevisjonen, at bekreftelsesoppgaven (gjennomføringen av 
revisjonsprosjekter i foretaksgruppen) har vært bra ivaretatt av internrevisjonen så langt, og 
helseforetakene synes å sette pris på de tilbakemeldingene de får underveis i prosjektene og i 
rapportene.  
 
For helseforetakene og deres nøkkelpersoner er det imidlertid en utfordring å finne tid til å 
stille opp i prosjektene i det omfanget som er nødvendig. Situasjonen oppfattes å være den 
samme i Helse Nord RHF som også har oppfølgingsoppgaver i forhold til gjennomførte 
revisjonsprosjekter og styrebehandlede rapporter. Selv om dette er utfordringer alle de 
involverte plikter å håndtere, oppfatter revisjonskomiteen problemet som så vidt reelt at vi pr. 
i dag ikke ønsker at internrevisjonens økte ressurser skal benyttes til noen større endring i 
antall og omfang av internrevisjonsprosjekter.  
 
En utvidelse fra to til tre ansatte i internrevisjonen vil imidlertid legge godt til rette for at 
internrevisjonen helt eller delvis kan løse følgende oppgaver/utfordringer: 
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1. Mer rådgivning: 
Mer rådgivning/bistand knyttet til virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll i 
foretaksgruppen vil være i overensstemmelse med standardene for internrevisjon og med 
internrevisjonens instruks og ønsker. Det er neppe tvil om at også helseforetakene 
(inklusive RHF-et) ønsker det. Slikt arbeid vil derfor bli prioritert høyere enn hva som har 
vært mulig til nå. 
 

2. Grundigere oppfølging av fullførte internrevisjonsprosjekter: 
Gjeldende standarder for internrevisjon krever en noe grundigere og mer systematisk 
oppfølging og vurdering av de tiltak helseforetakene iverksetter ut fra gjennomførte 
revisjoner, enn hva internrevisjonen har maktet med de ressurser de har hatt til rådighet. 
Verdien av revisjonsprosjektene vil utvilsomt øke gjennom en slik oppfølgende kontroll 
fra internrevisjonens side. Samtidig vil det innebære at Helse Nord RHF’s (adm. 
direktørs) oppfølging av hvordan helseforetakene håndterer anbefalingene, blir mindre tid- 
og ressurskrevende.  
 

3. Systematisk kvalitetssikring 
Revisjonsstandardene krever at internrevisjonens leder utarbeider, etablerer og 
vedlikeholder et program for kvalitetssikring og kvalitetsforbedring som dekker alle 
aspekter ved internrevisjonen. Kvalitetssikringen foregår pr. i dag ikke så grundig som 
standardene krever, og en utvidelse av staben vil gi leder av internrevisjonen økt mulighet 
til å prioritere dette krevende og viktige arbeidet. Et mer systematisk og bedre 
dokumentert opplegg for kvalitetssikring vil gi styret, revisjonskomiteen og ledelsen enda 
større sikkerhet for at man kan ha tillit til internrevisjonens arbeid og konklusjoner. 
 

4. Annet: 
En utvidelse av internrevisjonens personalressurser med én stilling vil gi enheten større 
muligheter for å arbeide også med andre sentrale oppgaver enn de som er nevnt ovenfor. 

 
Konklusjon – bruken av økt ressurs  
Revisjonskomiteen foreslår at internrevisjonen prioriterer bruken av de økte budsjettmidler og 
personalressurser i samsvar med vurderingene ovenfor. Det vil innebære at internrevisjonen 
øker ressursbruken på oppgavene nevnt i punkt 1 til 4 med om lag ett årsverk. 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.: 2010/916-106/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 154-2011 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 
 
1. E-post av 24. november 2011 fra Helsedirektoratet ad. Nasjonale mål og prioriterte 

områder for 2012 innenfor helse- og omsorgsområdet  
 
 

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

Framlagte sak tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 2. desember 2011 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.: 2010/916-106/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 154-2011/1 E-post av 24. november 2011 fra  
    Helsedirektoratet ad. Nasjonale mål og  
    prioriterte områder for 2012 innenfor helse- og  
    omsorgsområdet 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Hege Libæk Eck[hegelibaek.eck@helsedir.no] 
Dato: 24.11.2011 13:30:52 
Til:  
Tittel: Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012 innenfor helse- og omsorgsområdet 

 
  
  
Til landets regionale helseforetak 
  
  
Vennligst sendt e-post til rette instans: 
  
  
Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012 innenfor helse- og omsorgsområdet.  
  
Helsedirektoratet har nå publisert rundskrivet Nasjonale mål og prioriterte områder for 2012 (IS-1) 
(foreløpig versjon) på sine nettsider. 
  
Rundskrivet er basert på satsninger i Prop. 1 S 2011-2012 (statsbudsjettet) og departementets og 
direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2012. 
  
Etter Stortingets behandling av Prop. 1 S, vil endelig rundskriv bli trykket opp og publisert til 
mottakerne. Målgruppen for rundskrivet er administrativ og politisk ledelse i kommunene og 
fylkeskommunene samt administrativ ledelse i de regionale helseforetak og hos fylkesmennene.  
  
Budskapet er delt inn i egne underkapitler for de ulike mottakergruppene. Rundskrivet gir ikke en 
fullstendig oversikt over alle aktiviteter som aktørene har ansvaret for, men skal gi informasjon om 
de viktigste prioriterte områder for 2012. Det forutsettes at mottakerne benytter rundskrivet i sine 
planer og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i tråd med de føringer som er gitt. 
  
  
Vennlig hilsen 
  
Bjørn-Inge Larsen 
helsedirektør 
  

Page 1 of 1
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Møtedato: 14. desember 2011    
Arkivnr.: 2010/916-107/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 2.12.2011 
 
 
Styresak 155-2011 Eventuelt 
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