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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 1-2012  Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
 
 
Formål/sammendrag 
Det vises til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 30. januar 2010, kl. 14.00. 
 
I sak 4 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetakslovens § 21 fattet foretaksmøtet følgende 
vedtak: 
 
Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i januar 2014 oppnevnes følgende personer 
som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Nord RHF: 
 
Bjørn Kaldhol 
Inger Lise Strøm 
Alf E. Jakobsen 
Inger Jørstad 
Kari Jørgensen 
Inge Myrvoll 
Jan Sahl 
Line M. Sandberg 
Kristina Torbergsen 
 
Foretaksmøtet oppnevner Bjørn Kaldhol som styreleder og Inger Lise Strøm som nestleder. 
Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i 
forvaltningsloven kapittel 2. 
 
Tjenesteperioden til de ansattevalgte styremedlemmer varer frem til nyvalg er gjennomført 
våren 2012. 
 
I tillegg møter Mildrid Pedersen som fast observatør fra Regionalt Brukerutvalg. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol (styreleder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Alf E. Jakobsen 
Inger Jørstad 
Kari Jørgensen 
Inge Myrvoll 
Jan Sahl 
Line M. Sandberg 
Kristina Torbergsen 
Sissel Alterskjær 
Kari B. Sandnes 
Fredrik Sund 
Ann-Mari Jenssen 
 
 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 13. februar 2012 
Arkivnr.: 2011/308-3/012  Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 2-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 13. februar 2012: 
 
Sak 1-2012 Konstituering av styret i Helse Nord RHF Side 1 
Sak 2-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 3 
Sak 3-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

14. og 22. desember 2011 
Side 5 

Sak 4-2012 Oppdragsdokument 2012 Side 20 
Sak 5-2012 Budsjett 2012 – konsolidert  Side 63 
Sak 6-2012 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge  

og Helse Nord RHF, representasjon fra arbeidstakerne og 
brukerne i samarbeidsorganer – oppfølging av  
styresak 151-2011 og 158-2011 

Side 77 

Sak 7-2012 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord,  
oppfølging av styresak 31-2011 

Side 81 

Sak 8-2012 Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet Side 101 
Sak 9-2012 Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord  

– evaluering og kvalitetsforbedring av klinisk virksomhet 
Side 104 

Sak 10-2012 Møteplan 2012 – endringer, jf. styresak 75-2011 Side 108 
Sak 11-2012 Orienteringssaker Side 111 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Utfordringer knyttet til ambulanseflygning til Svalbard Side 114 
 4. Vaktberedskap/hjemmevakt for akuttmedisinske tjenester 

utenfor sykehus – hviletid og bruk av overtid 
Side 117 

Sak 12-2012 Referatsaker Side 120 
 1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 19. desember 2011 ad. 

oversendelse av rapport fra tilsyn med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Akuttmedisinsk 
klinikk – Ambulanseavdelingen, stasjon Sjøvegan  

  

 2. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 21. desember 2011 
ad. rapport fra tilsyn med behandling av skrøpelige eldre 
pasienter med hoftebrudd ved Nordlandssykehuset HF 
Bodø, Ortopedisk avdeling  

  

 3. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 14. november 2011 og 
21. desember 2011 ad. oversendelse av samlerapport etter 
stikkprøvetilsyn – Hoftebrudd  

  

 4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 
2011 og 14. november 2011 

  

 5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2012   

Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 3



 6. Brev fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF av 2. 
februar 2012 ad. krav om styrerepresentasjon til styret i 
Helse Nord RHF 

  

Sak 13-2012 Eventuelt Side 151 
 
 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.: 2011/308-4/012  Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 3-2012  Godkjenning av protokoll fra styremøte  

14. og 22. desember 2011 
 
 
Protokoll styremøte 14. desember 2011 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 14. desember 2011 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Bård Jakobsen vararepresentant – møter for Ann-Mari Jenssen 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Inger Jørstad styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Finn Henry Hansen direktør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
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I starten av styremøtet orienterte Mildrid Pedersen, leder for det regionale brukerutvalget om 
brukerutvalgets arbeid i 2011, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt. 
 
 
Styresak 142-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 142-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 143-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. november 2011 
Sak 144-2011 Likviditet i helseforetakene, justering av interne lånerammer 
Sak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 

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

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

infrastruktur ved pasienthotellet – oppfølging av styresak 103-2011 
Sak 149-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring 

og avviksbehandling – oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010, 
87-2010 og 51-2011 

Sak 150-2011 Ordning ”Raskere tilbake” – status og prioritering av kronikergruppene 
Sak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i  

Nord-Norge og Helse Nord RHF 
Sak 152-2011 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes 

representanter til styret i Helse Nord RHF 
Sak 153-2011 Orienteringssaker 
 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

 
 fra Akribe  

5. Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale 
helseforetakene 

 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 

Sak 154-2011 Referatsaker 
 1. E-post av 24. november 2011 fra Helsedirektoratet ad. Nasjonale mål 

og prioriterte områder for 2012 innenfor helse- og omsorgsområdet 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 PPS = Praktiske Prosedyrer i Sykepleie 

Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 6



 
 2. Brev fra Arbeidstilsynet av 1. november 2011 ad. arbeidsforhold ved 

føde-gyn.avdeling ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, 
anmodning om opplysninger og brev fra Arbeidstilsynet av 28. 
november 2011 i samme sak, avslutning av videre oppfølging 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 155-2011 Eventuelt 
1. Kartlegging av pasientskader i foretaksgruppen 
2. Ambulansefly til Svalbard 

Sak 156-2011 Justering økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 5 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt  
saksliste. 
Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
 
 
Styresak 143-2011  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 23. november 2011 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 23. november 2011 godkjennes.  
 
 
Styresak 144-2011 Likviditet i helseforetakene,  
 justering av interne lånerammer 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
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. 
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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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 

 
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. 
 
 
Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
 Tertialrapport pr. 31.august 2011 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr august 2011 om byggeprosjekter i 

Nordlandssykehuset HF til orientering. 
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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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 

 
 
Styresak 146-2011 Brudd på vernebestemmelsene knyttet til  
 arbeids- og hviletid i Helse Nord 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 

 
 
Styresak 147-2011 Internkontroll i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar informasjonen om forbedring og videreutvikling av internkontrollen i Helse 

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

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 
 
 
Styresak 148-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
 parkeringsforhold og infrastruktur ved  
 pasienthotellet – oppfølging av styresak 103-
2011 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar informasjonen om parkeringsforhold ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø og infrastruktur ved pasienthotellet til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret tar informasjonen om parkeringsforhold ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø og infrastruktur ved pasienthotellet til orientering. 
 
 
Styresak 149-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009:  
 Kvalitetssystem – dokumentstyring og  
 avviksbehandling – oppsummering, oppfølging  
 av styresak 24-2010, 87-2010 og 51-2011 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets 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. 
 
 
Styresak 150-2011 Ordning ”Raskere tilbake” – status  
 og prioritering av kronikergruppene 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar informasjonen om status for ordningen ”Raskere tilbake” i Helse Nord til 

orientering. 
 
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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar informasjonen om status for ordningen ”Raskere tilbake” i Helse Nord til 
orientering. 

 
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. 
 
 
Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i  
 Nord-Norge og Helse Nord RHF 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Saken utsettes. 
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Styresak 152-2011 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes 
 representanter til styret i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse 

Nord RHF: 
o May Britt Alstrin, Nordlandssykehuset Bodø 
o Torstein Foss, Nordlandssykehuset Bodø 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 

o Toril Døhl, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø   
o Randi Steinli Pedersen, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad  

 
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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse 
Nord RHF: 
o May Britt Alstrin, Nordlandssykehuset Bodø 
o Torstein Foss, Nordlandssykehuset Bodø 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 

o Toril Døhl, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø   
o Randi Steinli Pedersen, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad  

 
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. 
 
 
Styresak 153-2011  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, 
oppdatert tilbakemelding – oppfølging av styresak 40-2010 og 85-2011 
o Jf. styresak 85-2011, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør sørge for at 

helseforetakene lukker avvikene, og at dette følges opp ovenfor helseforetakene 
med oppdatert tilbakemelding til styret innen utgangen av 2011. 
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o Informasjon til styret om utsettelse av denne saken til styremøte, den 13. februar 
2012. 

- Pasientsikkerhet og prehospitale tjenester  
o ref. styresak 141-2011 Eventuelt, punkt 2: 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. 

o Informasjon til styret om utsettelse av denne saken til styremøte, den 13. februar 
2012. 

- Øre-nese-hals-tilbudet i Helse Finnmark – økt antall fristbrudd 
o I styremøte, den 26. oktober 2011, stilte styret spørsmål om hva Helse Finnmark 

HF gjør for å unngå fristbrudd. 
o Informasjon om dagens situasjon og planlagte tiltak. 

- Seminar i ledelse for avd.overleger/avdelingsledere i regi av Den norske 
Lægeforeningen, den 24. november 2011 i Oslo: Informasjon 

- Nasjonal direktørsamling, den 28. november 2011 i Oslo: Informasjon 
- Besøk av Mr. Mohammad Naraghi, IBM’s direktør for Global Healthcare and Life 

Sciences, den 30. november 2011 i Tromsø: Informasjon 
- Møte med Legeforeningens regionsutvalg, den 1. desember 2011 i Bodø: Informasjon 
- HPV – sekundærscreening: Informasjon  
- Utskrivningsklare pasienter – betalingsplikt: Informasjon om presisering fra Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
- Nurse Partner Norge AS – vikartjenester: Informasjon  

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
- Båtambulanser i Finnmark – orientering 

o Informasjon om prosessen rundt anskaffelsen, fremtidig beredskap, informasjon m. 
m. 

- Virksomhetsrapport pr. november 2011 – foreløpige regnskaps- og kvalitetstall 
o Styret fikk presentert foreløpige regnskaps- og kvalitetstall pr. november 2011. 
o Den endelige rapporten for foretaksgruppen ettersendes til styret i Helse Nord 

RHF, så snart den er klar. 
- Styresak 153-2011/6 Statsbudsjett 2013 – felles innspill fra alle RHF-ene, jf. styresak 

133-2011 
o Informasjon til styret om tilleggspunkt 5.4 ad. tidspunkt for fastsetting av RHF-

enes aktivitetsforutsetninger manglet ved utsendelsen. 
o Informasjonen ble gitt under behandling av saken. 

3. Bemanningsøkning Helse Nord – analyse, oppfølging av styresak 67-2011 
4. Innføring av dokumentstyringssystem for oppfølging av prosedyrer – PPS2

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 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 PPS = Praktiske Prosedyrer i Sykepleie 

Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 13



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

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 154-2011  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post av 24. november 2011 fra Helsedirektoratet ad. Nasjonale mål og prioriterte 

områder for 2012 innenfor helse- og omsorgsområdet 
2. Brev fra Arbeidstilsynet av 1. november 2011 ad. arbeidsforhold ved føde-gyn.avdeling 

ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, anmodning om opplysninger og brev fra 
Arbeidstilsynet av 28. november 2011 i samme sak, avslutning av videre oppfølging 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 155-2011  Eventuelt 
 
1. Kartlegging av pasientskader i foretaksgruppen 

Styret ba om en orientering ad. kartlegging av pasientskader i foretaksgruppen og hvilke 
tiltak som er iverksatt eller settes i verk for å forebygge skader. 

 
2. Ambulansefly til Svalbard 

Styret ble orientert om utfordringene med hensyn til sertifisering av ambulansefly for 
kort- eller langbane og de problemer dette medfører for rekkevidden deres. 

 
 
Styresak 156-2011 Justering økonomiske rammer  
 budsjett 2011 – nr. 5 
 Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt 
 saksliste. 
 Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner at gjennomføring av kvalitetstiltak ved Universitetssykehuset Nord-

Norge HF og Helgelandssykehuset HF utsettes til 2012 og justerer de økonomiske 
rammene for 2011 og 2012 i samsvar med dette. 

 
2. Styret tar de administrative tildelingene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret godkjenner at gjennomføring av kvalitetstiltak ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Helgelandssykehuset HF utsettes til 2012 og justerer de økonomiske 
rammene for 2011 og 2012 i samsvar med dette. 

 
2. Styret tar de administrative tildelingene til orientering. 
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Protokoll styremøte 22. desember 2011 
 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 22. desember 2011 – kl. 9.00 
Møtested: Telefonmøte 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Alf E. Jacobsen styremedlem 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Finn Henry Hansen direktør 
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Styresak 157-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 157-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 158-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i  

Nord-Norge og Helse Nord RHF, jf. styresak 151-2011 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 158-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i 
 Nord-Norge og Helse Nord RHF,  
 jf. styresak 151-2011 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslag til avtale om samarbeid mellom kommunene i 

Nord-Norge og Helse Nord RHF.  
 
Forslaget ble vedtatt mot fire stemmer (Kari B. Sandnes, Ann Mari Jenssen, Sissel Alterskjær 
og Fredrik Sund).  
 
2. Styret viser til felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med 

Samhandlingsreformen, og ber adm. direktør om å legge frem en styresak i styremøte i 
februar 2012 ad. spørsmålet om arbeidstakerrepresentasjon i samarbeidsorganer mellom 
Helse Nord RHF og KS, på bakgrunn av drøftelser med KS og sonderinger med de andre 
RHF-ene. Det bes også vurdert om brukerne skal være representert i slike 
samarbeidsorganer. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslag til avtale om samarbeid mellom kommunene i 
Nord-Norge og Helse Nord RHF.  

 
2. Styret viser til felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med 

Samhandlingsreformen, og ber adm. direktør om å legge frem en styresak i styremøte i 
februar 2012 ad. spørsmålet om arbeidstakerrepresentasjon i samarbeidsorganer mellom 
Helse Nord RHF og KS, på bakgrunn av drøftelser med KS og sonderinger med de andre 
RHF-ene. Det bes også vurdert om brukerne skal være representert i slike 
samarbeidsorganer. 
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Protokolltilførsel til styresak 158-2011: 
 
Styremedlemmene  Kari Baadstrand Sandnes, Fredrik Sund, Sissel Alterskjær og Ann-Mari 
Jenssen stemte mot pkt 1 i styresak  158/2011, med bakgrunn i fellesærklæringen som er 
nevnt i sin helhet i denne protokolltilførsel, hvor det er enighet mellom partene at 
arbeidstakerorganisasjonene skal være representert. 
 
KTV har ved flere anledninger vist til felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene 
i arbeidet med Samhandlingsreformen og etterspurt representasjon fra de ansatte. De 
innholdsmessige sider i avtaleteksten mellom RHF og KS har ikke vært gjenstand for reelle 
drøftinger mellom KTV og Helse Nord.  
 
Vi  forbeholder oss retten til å gi vår  tilsluttende stemme til avtaleteksten når representasjon 
fra arbeidstakerorganisasjonene  er kommet inn i avtalen eller i ett vedlegg til avtalen som 
godkjennes av KS og Helse Nord.  
 
 
Felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med 
Samhandlingsreformen.  
 
Hovedavtalene i Spekter og KS regulerer rammene for samarbeid og medbestemmelse i de 
enkelte tariffområder. Som følge av Samhandlingsreformen vil det kunne være behov for å 
etablere samarbeidsordninger på tvers av disse områdene. Det vises i denne forbindelse til de 
overordnede føringer i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2011, samt 
St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen (se spesielt kap.5, kap. 13, pkt. 13.8 og 
kap. 17, pkt. 17.3). 
 
Partene har blitt enige om denne felleserklæringen for å skape et best mulig 
samarbeidsgrunnlag mellom partene, med det formål å skape et godt grunnlag for 
gjennomføring av reformen. Siktemålet er at dette skal bidra til å sikre at arbeidstakernes 
erfaring og kompetanse blir nyttet i utviklingsarbeidet samt at det skal bidra til trygghet og 
forutsigbarhet for de ansatte. 
 
Forhold knyttet til rekruttering, kompetanseutvikling og organisering vil være en del av dette 
arbeidet. 
 
Når det etableres samarbeidsutvalg/arbeidsgrupper mellom spesialisthelsetjenesten 
(RHF/HF) og kommunesektoren anbefales at arbeidstakerorganisasjonene er representert 
med 4 representanter som deltar i møtene når saker som ligger innenfor hovedavtalenes 
virkeområde behandles. Representasjonen bør ta utgangspunkt i hovedorganisasjonene (LO, 
Unio, YS og Akademikerne). 
 
Arbeidstakernes representanter opptrer på vegne av hovedorganisasjonene og deres forbund 
og har et selvstendig ansvar for å holde kontakt med og informere sine respektive 
organisasjoner om arbeidet i utvalget. 
 
Oslo, 30. mars 2011 
 
 
Sissel Alterskjær /s/ Kari B. Sandnes /s/ Fredrik Sund /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Protokoll fra styremøtet, den 14. og 22. desember 2011 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 4-2012  Oppdragsdokument 2012 
 
 
Bakgrunn 
Oppdragsdokument (OD) for 2012 konkretiserer bestillingen fra Helse Nord RHF til 
helseforetakene for ivaretakelse av sørge-for-ansvaret for befolkningen i helseregionen.  
 
OD 2012 uttrykker krav fra Helse- og omsorgsdepartement (HOD) i oppdragsdokument til 
Helse Nord RHF og protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 30. januar 2012, Helse 
Nord RHF’s prioriteringer gjennom budsjett for 2012 og oppfølging av styrevedtak i Helse 
Nord RHF.  
  
Det foreliggende oppdragsdokument bygger på midlertidig oppdragsdokument (MOD) 2012, 
krav fra HOD gjennom oppdragsdokument til Helse Nord RHF, protokoll fra foretaksmøte i 
Helse Nord RHF, den 30. januar 2012 samt budsjettmessige rammer og føringer. 
 
Oppdragsdokumentet til helseforetakene inneholder ikke krav til Helse Nord RHF inkludert 
Helse Nord IKT og SKDE. Disse er presisert i HOD’s oppdragsdokument.  
 
Krav som er stilt i tidligere oppdragsdokumenter er ikke gjentatt, Det er utarbeidet en 
tilleggsliste (vedlagt) som samler opp tidligere års krav som fortsatt står ved lag.  
 
Innledning 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som 
bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Tjenesten skal ha god tilgjengelighet, og 
det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeides for å redusere sosiale 
helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Verdigrunnlaget 
skal være synlig i styrende dokumenter og brukes aktivt som styringsredskap.   
 
Helseforetakene skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og 
myndighetskrav og bidra til at Helse Nord når sine mål innen pasientbehandling, forskning, 
utdanning og opplæring av pasienter og pårørende samt innovasjon. Pasientsikkerhet og 
kvalitet skal prege all virksomhet i foretaksgruppen.  
 
Overordnet risikostyring, internkontroll og forbedringsarbeid må følges opp i helseforetakene.   
Målene som skisseres stiller svært store krav til ledelse og gjennomføringsevne i alle ledd av 
organisasjonen. Samhandling mellom fag, organisasjon og økonomi må fortsatt styrkes.  
 
God samhandling i hele behandlingskjeden skal prioriteres høyt for å oppnå bedre kvalitet og 
optimal ressursutnyttelse. Dette er det viktigste tiltaket for å gi pasienter med behov for 
koordinerte tjenester et helhetlig og godt tilbud.  
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Prioritering av nye tiltak må i hovedsak ivaretas ved forbedringsarbeid. Omstillingsprosesser 
skal skje i samarbeid med den enkelte ansatte, brukerne, tillitsvalgte, vernetjenesten og 
kommunene og andre samarbeidspartnere som blir berørt.  
 
Arbeidet med innovasjon skal tydeliggjøres. Gjennom innovasjon skal Helse Nord utvikle og 
innføre nye, kvalitativt bedre og mer kostnadseffektive produkter og tjenester, organisatoriske 
løsninger og pasientforløp. 
 
Helse Nord skal sikre ivaretakelse av den samiske befolknings behov for 
spesialisthelsetjeneste. Tilbudet skal være preget av samisk språk- og kulturforståelse, spesielt 
innenfor forvaltningsområdet for samisk språklov. 
 
Særlige mål for 2012 
Kravene til økt satsing på kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid er ytterligere skjerpet i 
oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Nord RHF. Det er også skjerpede krav til oppfølging 
av Samhandlingsreformen, som er videreført i oppdragsdokumentet til helseforetakene.  
 
Det nasjonale kravet om å redusere gjennomsnittlig ventetid på 65 dager i løpet av 2012 er 
skjerpet til 60 dager i Helse Nord.   
 
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å sikre riktige faglige prioriteringer. 
Aktivitetsnivået må tilpasses de økonomiske rammebetingelser for budsjettåret. Helse Nord 
skal gå med et overskudd i 2012 på 350 mill. kroner for å gjennomføre investeringsplanen.  
 
2012 er det første året i gjennomføringen av Samhandlingsreformen, jf. nytt lovverk og 
Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–2015.  I 2012 skal helseforetakene inngå avtaler med 
kommunene på overordnet nivå og på de ulike tjenesteområdene.    
 
Helse Nords kvalitetsstrategi1

 

 og de helseforetaksspesifikke tiltaksplanene skal følges opp i 
2012.   

Kravene i Nasjonal pasientsikkerhetskampanje2

 
 skal følges opp.  

Kravene til å redusere uønsket deltid og redusere sykefravær er endret og presisert i forhold til 
Midlertidig oppdragsdokument. 
 
Medbestemmelse 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF har deltatt i prosessen med 
utarbeiding av foreliggende Oppdragsdokument 2012, gjennom flere møter og ved konkrete 
og skriftlige innspill.  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Styresak 15-2011 Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-2014, vedtatt i styremøte Helse Nord RHF,  
den 23. februar 2011 
2 www.pasientsikkerhetskampanjen.no 
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Partene er enige om å drøfte Oppdragsdokument 2012 i forkant av RHF-styrets endelige 
behandling i styremøte, den 13. februar 2012. Drøftingsmøtet vil bli avholdt, den 10. februar 
2012, og protokoll fra drøftingsmøtet blir lagt frem i styremøtet. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg (RBU) vil behandle Oppdragsdokument 2012 på møte, den 8.februar 
2012. Vedtak fra møtet vil bli ettersendt eller lagt fram i styremøtet.   
 
Vurdering 
Adm. direktør vurderer at Oppdragsdokument 2012 til helseforetakene ivaretar krav og 
oppgaver som framkommer av Oppdragsdokument og eierkrav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet samt våre strategiske planer og styrevedtak.  
 
Oppdragsdokumentet er også avstemt mot forslag til konsolidert budsjett 2012 for 
foretaksgruppen.  
 
Det har vært gjennomført prosesser for utviklingen av dokumentet for å få innspill og 
forankre retning og innhold. Helseforetak, brukerutvalg og 
konserntillitsvalgte/konsernverneombud har bidratt til at dokumentet har fått en form og 
innhold som utgjør et godt styringsgrunnlag for 2012.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør vurderer oppdragsdokument 2012 til å ivareta Helse Nord RHF’s viktigste 
prioriteringer og krav til aktivitet overfor helseforetakene. Økonomiske og organisatoriske 
krav er innarbeidet og ivaretatt, samt krav skissert i MOD 2012 og HOD’s oppdragsdokument 
og protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF for 2012.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument 2012 for helseforetakene. 
 
2. Oppdragsdokument 2012 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak. 
 

3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 
helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2012. 

 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Oppdragsdokument 2012 for helseforetakene, med vedlegg (5) 
  Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet  

 
Vedlegg 2 (OD fra HOD) er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2012 
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1.  Oppdragsdokumentets fundament og oppbygging 
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHFs årlige bestilling til helseforetakene. Dokumentet gir 
retning for å utvikle tjenestetilbudet innen rammen av nasjonal politikk. Til grunn for 
prioriteringene i oppdragsdokumentet ligger oppdragdokument 2012 fra HOD1, tidligere års 
oppdragsdokument, foretaksprotokoller og regionale styresaker om budsjett og investeringer2.  
 
Rapporteringskravene fra Helse- og omsorgsdepartementet (vedlegg 1, 2 og 3) vil bli innarbeidet 
i Helse Nord RHFs rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding, Det vil framgå hvilke av 
kravene fra HOD som helseforetakene skal rapportere på, og hvilke som skal følges opp gjennom 
virksomhetsrapporteringen eller følges opp direkte fra Helse Nord RHF.       
 
Tidligere stilte krav gjelder fortsatt, selv om de ikke gjentas i årets oppdrag. Den vedlagte 
tilleggslisten (vedlegg 5) er et hjelpemiddel for at Helse Nord RHF og helseforetakene skal ha 
oversikt over aktuelle krav fra tidligere år. Det skal ikke rapporteres til Helse Nord RHF på 
kravene i tilleggslisten.        
  
Tekst som er lik for alle helseforetakene vises i normal skrift, mens tekst som gjelder spesifikt for 
enkelte helseforetak vises i kursiv skrift. Kravene er satt opp i to typer kulepunkt, som betyr: 
 Kravet skal følges opp og rapporteres til Helse Nord RHF. 
o Kravet skal følges opp, for eksempel ved styrebehandling i helseforetaket, men oppfølgingen 

skal ikke rapporteres til Helse Nord RHF. 
 
For 2012 gjelder følgende nasjonale strategier og handlingsplaner for spesialisthelsetjenesten:  

- Aksept og mestring – nasjonal hivstrategi (2009 -2014)  
- Demensplan 2015 – ”Den gode dagen” (2012-2015)  
- Handlingsplan for forebygging og behandling av kronisk nyresykdom (2011-2015)  
- Handlingsplan for habilitering av barn og unge  
- Helse- og omsorgsdepartementets forskningsstrategi (2006 - )  
- Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)  
- Nasjonal strategi for bioteknologi (2011-2020)  
- Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens 

(2008-2012)  
- Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade (2009-2014)  
- Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer (2008-

2012)  
- Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ...Og bedre skal det bli! 

(2005-2015)  
- Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern (2011-2015)  
- Nasjonal strategi for spesialisthelsetjenester for eldre (2008-2012)  
- Nasjonal strategi for tobakksforebyggende arbeid (2012-2016)  
- Nevroplan 2015 (2012-2015)  

                                                 
1 Helse- og omsorgsdepartementet 
2 Styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen i møte 21. og 22.6.2011, og styresak 
118/2011 Budsjett 2012 foretaksgruppen, rammer og føringer i møte 26.10.11 
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- Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012)  
- Strategi for kvinners helse (2003-2013)  

 
Det forutsettes at helseforetakene er kjent med innholdet i strategiene og handlingsplanene samt 
aktuelle regionale planer, og at de legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet på de ulike 
områdene.  
  

2. Verdier og mål 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som 
bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Tjenesten skal ha god tilgjengelighet, og det 
skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeides for å redusere sosiale helseforskjeller i 
aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Konsekvenser for likestilling skal 
kontinuerlig vurderes i forhold til kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion med videre. 
Verdigrunnlaget skal være synlig i styrende dokumenter og brukes aktivt som styringsredskap.   
 
Helseforetakene skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og 
myndighetskrav og bidra til at Helse Nord når sine mål innen pasientbehandling, forskning, 
utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Pasientsikkerhet og kvalitet skal prege all 
virksomhet i foretaksgruppen.  
 
God samhandling i hele behandlingskjeden skal prioriteres høyt for å oppnå bedre kvalitet og 
optimal ressursutnyttelse. Dette er svært viktig for å gi pasienter med behov for koordinerte 
tjenester et helhetlig og godt tilbud.  
 
Prioritering av nye tiltak må i hovedsak ivaretas ved forbedringsarbeid. Omstillingsprosesser skal 
skje i samarbeid med den enkelte ansatte, brukerne, tillitsvalgte, vernetjenesten og kommunene 
og andre samarbeidspartnere som blir berørt.  
 
Helseforetakene er store og komplekse organisasjoner, der ansatte er den viktigste ressursen. 
Dette krever god samhandling og informasjonsflyt mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte.  
 
For å sikre gjennomføringskraft i hele organisasjonen for de oppdrag og mål som skisseres, må 
overordnet risikostyring, internkontroll og forbedringsarbeid følges opp i alle ledd i 
helseforetaket.     
 
Samhandling mellom fag, organisasjon og økonomi skal ivaretas.  
 
Arbeidet med innovasjon skal tydeliggjøres. Gjennom innovasjon skal Helse Nord utvikle og 
innføre nye, kvalitativt bedre og mer kostnadseffektive produkter og tjenester, organisatoriske 
løsninger og pasientforløp. 
 
Helse Nord skal sikre ivaretakelse av den samiske befolknings behov for spesialisthelsetjeneste. 
Tilbudet skal være preget av samisk språk- og kulturforståelse, spesielt innenfor 
forvaltningsområdet for samisk språklov. 
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Særlige mål for 2012 
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å sikre riktige faglige prioriteringer. 
Aktivitetsnivået må tilpasses de økonomiske rammebetingelser for budsjettåret. Helse Nord skal 
gå med et overskudd i 2012 på 350 millioner kroner for å gjennomføre investeringsplanen.  
 
2012 er første året i gjennomføringen av Samhandlingsreformen, jf. nytt lovverk og Nasjonal 
helse- og omsorgsplan 2011–2015.  I 2012 skal helseforetakene inngå avtaler med kommunene 
på overordnet nivå og på de ulike tjenesteområdene.    
 
Helse Nords kvalitetsstrategi3 og de foretaksspesifikke tiltaksplanene skal følges opp i 2012.   
 
Kravene i Nasjonal pasientsikkerhetskampanje4 skal følges opp.  
  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal ivareta regionfunksjonene i Helse Nord, og utvikles 
som et universitetssykehus på et godt internasjonalt nivå. Utviklingen skal skje i nært samarbeid 
med de øvrige helseforetakene. Et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste skal også videreutvikles i eget opptaksområde i samarbeid med 
kommunene. UNN HF skal ha et særskilt ansvar for forskning, fagutvikling og utdanning, for å 
styrke internasjonalt helsesamarbeid generelt og med spesielt fokus på nordområdet.  
 
Nordlandssykehuset HF skal videreføre det brede spesialisttilbudet i Bodø i nært samarbeid med 
de øvrige helseforetakene. NLSH HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en 
desentralisert spesialisthelsetjeneste i hele sitt opptaksområde i samarbeid med kommunene, 
samt videreutvikle sin forskning, fagutvikling og utdanning. 
 
Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland i samarbeid med kommunene og styrke forskning, 
fagutvikling og utdanning.  
 
Helse Finnmark HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste i Finnmark i samarbeid med kommunene, og styrke forskning, fagutvikling 
og utdanning. Sykestuene inngår som viktige ledd i behandlingskjeden, og arbeidet med faglig 
videreutvikling av innholdet i denne funksjonen skal videreføres. Helseforetaket skal bidra 
spesielt til helsesamarbeidet i nordområdene og til spesialisthelsetjenester for den samiske 
befolkning. 
 
Sykehusapotek Nord HF skal foreslå og tilrettelegge for løsninger som bidrar til effektiv og 
sikker legemiddelforsyning og legemiddelbruk i alle regionens helseforetak. Sykehusapotek Nord 
HF skal drive farmasøytfaglig forskning, tjenesteutvikling, pasientveiledning og 
kompetanseheving i hele helseregionen.  
 

                                                 
3 Styresak 15-2011 Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-2014, vedtatt i styremøte Helse Nord RHF 23.2.2011  
4 www.pasientsikkerhetskampanjen.no 
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3. Kvalitet, pasientsikkerhet og pasientrettigheter 
Tjenestene som tilbys skal være av god kvalitet, trygge og sikre. Kvalitetsarbeid er en 
kontinuerlig og viktig del av den ordinære virksomhet og et prioritert ansvar for styret og ledere 
på alle nivå. Helse Nords kvalitetsstrategi utarbeidet i 2011 er rammesettende og retningsgivende 
for foretakenes arbeid på dette feltet.  
 
Etikk og etisk refleksjon er viktige momenter i kvalitetsarbeidet, og skal være en integrert del av 
foretakskulturen. I dette er KEK5 og Helse Nords etiske retningslinjer sentrale verktøy. KEK skal 
forespørres der etiske vurderinger er sentrale.   
 

3.1 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  

  
XX HF skal: 
 Følge opp Helse Nords kvalitetsstrategi og gjennomføre de foretaksspesifikke tiltaksplanene.  
 Delta i nasjonal pasientsikkerhetskampanje og rapportere gjennomførte tiltak innen fastsatte 

frister. Som ledd i dette skal pasientsikkerhetskulturmåling gjennomføres, denne har svarfrist  
01.06.2012.  

 Bidra til at nytt nasjonalt system for innføring og vurdering av nye, kostnadskrevende 
metoder (mini-HTA6) tas i bruk, i samarbeid med Helse Nord RHF.  

 Gjennomføre journalundersøkelse etter GTT-metoden7 i tråd med 
pasientsikkerhetskampanjens føringer og benytte GTT-resultater i forbedringsarbeid. 

 Utvide NOIS8 registrering knyttet til hofte-, galle-, aortokoronar bypass- og tykktarmskirurgi 
samt keisersnitt til en kontinuerlig registrering fra 01.09.2012. 

 Ha oppdaterte, anerkjente faglige retningslinjer og prosedyrer tilgjengelig og i bruk i 
DocMap.  

 Påse at melding om og saksbehandling av avvik, forbedringsforslag, personal- og 
pasientskader samt uheldige hendelser foregår i DocMap. 

 Sikre at felles nasjonalt mandat fra HOD for kliniske etikkomiteer legges til grunn for 
komiteenes virksomhet, jf. brev av 18.11.2011 fra HOD. 

 Sikre at kravet om innsending av § 3-3 melding (alvorlige hendelser) til Kunnskapssenteret9 
fra 01.07.2012 ivaretas. 

 Sykehusapotek Nord HF: Bidra til økt pasientsikkerhet på legemiddelområdet gjennom 
innføring av enhetlige systemer for forskrivning, spesielt med fokus på kjemoterapi.  

 Sykehusapotek Nord HF: Effektivisere og kvalitetssikre legemiddelforløpet til pasienter i 
sykehus og i overgangene mellom sykehus og kommunene, i samarbeid med helseforetakene.  

 Sykehusapotek Nord HF: Gjennom samhandling med de andre helseforetakene utvikle 
retningslinjer for legemiddelhåndtering i sykehus. 

o Innhente og anvende egne og eksterne pasientsikkerhetsdata for læring og forbedring i eget 
helseforetak. 

                                                 
5 Klinisk etikk-komite 
6 Health Technology Assessment - nytt system for håndtering og vurdering av nye metoder 
7 Global Trigger Tool 
8 Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehus 
9 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
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o Ha metoder for å teste og overvåke eventuell svikt i det pasientadministrative arbeidet, slik at 
tiltak iverksettes raskt.  

o Fremskaffe nødvendige data til de to perinatalkomiteene i Helse Nord.  
 
XX HF skal styrebehandle: 
 Statusrapporter fra Pasientsikkerhetskampanjen 
  

3.2 Prioritering, tilgjengelighet og brukermedvirkning 

Tjenestene skal være tilgjengelige og innrettet etter brukernes behov.  Brukermedvirkning er av 
stor betydning for utvikling av tjenestetilbudet og helseforetakene bes involvere brukerne aktivt 
blant annet i arbeid med pasientforløpsprosjekter.  
 
XX HF skal: 
 Redusere gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder til under 60 dager. 
 Sørge for at foretaket ikke har fristbrudd.    
 Sørge for at pasienter som er vurdert å ha rett til prioritert helsehjelp skal ha direkte 

innkalling til time for undersøkelse/behandling i første svar på henvisningen.   
 Iverksette tiltak for bedre informasjon og veiledning om ordningen Fritt sykehusvalg, i 

samarbeid med Helse Nords kontor for Fritt sykehusvalg10.     
 Legge til rette for at ventetider for poliklinisk virksomhet innen radiologi kan rapporteres til 

NPR fra 2013. 
 Utvikle en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetakene i løpet av 2012. 

Samiske brukeres behov bes vurdert særskilt. 
 Sørge for at berørte interessenter på vegne av brukere, medarbeidere og befolkningen 

involveres i forkant av utvikling av tjenestetilbud, omstilling og endring som får betydning 
for hvor de ulike tjenestene ytes. 

 Involvere brukerne i evaluering og utvikling av pasientreisetjenesten.  
 Vurdere om brukerne skal delta i kvalitetsutvalgets arbeid.  
 Sørge for at pasientene har et tilgjengelig bibliotektilbud.  
 Gjennomføre og følge opp regionale prosedyrer for barn som pårørende11.  
 Helse Finnmark HF: Avgi sluttrapport for Prosjekt tolketjenester i samarbeid med 

Sametinget innen 01.07. 2012. 
 Sykehusapotek Nord HF: Innføre og følge opp ventetidsregistrering for reseptekspedering. 
o Sykehusapotek Nord HF: Sikre god brukermedvirkning når åpningstider og tjenestetilbud 

utformes.  
o Sykehusapotek Nord HF: Tilrettelegge åpningstider, utvikle reseptservice og tilby 

legemiddelsamtaler i publikumsavdelingene.  
o Sykehusapotek Nord HF: Rapportere månedlige nøkkeltall for ventetid i avdelingene i Bodø 

og Tromsø. 
o Helse Finnmark HF og UNN HF: Sikre døgnkontinuerlig tolketjeneste for å ivareta 

nødmeldetjeneste for den samiske befolkning.  

                                                 
10 Jf Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg  (2011) 
11 Brev fra Helse Nord RHF til HFene om regionale retningslinjer for barn som pårørende vil bli oversendt 
helseforetakene, jf. tidligere høringsprosess       
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4. Pasientbehandling 

4.1 Aktivitet 

Helse Nord har fått en overslagsbevilgning på 2,079 milliarder kroner innen ISF12 (inkludert 
kommunal medfinansiering) og 295 millioner kroner innen polikliniske inntekter. 
Overslagsbevilgningen fordeles mellom helseforetakene ut fra helseforetakenes estimat for 
aktivitet i 2011, korrigert for økt aktivitet ved UNN HF og NLSH HF som følge av 
funksjonsfordeling herunder kreftbehandling.      
 
For å understøtte målet om en høyere prioritering av psykisk helsevern og TSB13 er det lagt til 
rette for en vekst innenfor poliklinisk aktivitet.  Hovedmålet er redusert ventetid, blant annet 
gjennom å redusere kontroller som kan løses på annet nivå i helsetjenesten og å øke andel 
nyhenvisninger. Overslagsbevilgningen innen polikliniske refusjoner omfatter også laboratorie- 
og radiologirefusjoner.  
 
Samlet overslagsbevilgning: 
 

ISF/medfinansiering (mill kr)  HF estimat 2011  Overslagsbevilgning i 2012 kr 

Helse Finnmark HF  219,2  224,0 

UNN HF  941,0 975,2

NLSH HF  570,0  590,9 

Helgelandssykehuset HF  275,2  281,8 

Helse Nord RHF  7,3 7,5

Sum  2012,7 2079,4

 
Poliklinikk (mill kr)  HF estimat 2011  Overslagsbevilgning i 2012 kr

Helse Finnmark HF  25,9 29,6

UNN HF  133,8  152,9 

NLSH HF  67,0 76,6

Helgelandssykehuset HF  31,9 36,5

Helse Nord RHF  0,0  0,0 

Sum  258,6  295,6 

 
Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering og 
polikliniske inntekter.  
 
XX HF skal: 
 Fortsatt vri aktiviteten fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling, både innen 

somatisk virksomhet og psykisk helsevern. 
 Redusere andel kontroller og øke andel nyhenvisninger. 
 Styrke det totale tilbudet til pasienter med kroniske lidelser og rehabiliteringsbehov gjennom 

egne tilbud i helseforetakene, og samarbeidstiltak med kommunene i samhandlingsreformen. 
 Fortsette arbeidet med å effektivisere driften av psykisk helsevern og TSB.  

                                                 
12 Innsatsstyrt finansiering 
13 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
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4.2 Områder som skal vektlegges spesielt 

4.2.1 Helhetlige pasientforløp og samhandling  

Kompetanseoverføring og tett dialog mellom alle nivå skal bedre evnen til å gjennomføre 
oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. Tjenesteutviklingen skal baseres på 
forløpstenkning og forpliktende samarbeid mellom og innen nivåene.  
  
XX HF skal: 
 Inngå overordnede samarbeidsavtaler innen 31.1.2012 og tjenesteavtaler med kommunene 

innen 01.07.2012. 
 Sørge for at de forpliktelser som følger av samarbeidsavtalene ivaretas på en god måte, 

herunder etablere effektive rutiner for varsling i tilknytning til utskrivningsklare pasienter 
 I samarbeid med kommunene og brukerne videreføre arbeidet med å utvikle standardiserte 

pasientforløp. 
 Inngå samarbeidsavtaler om ledsagertjeneste for fødende i kommuner med mer enn 1,5 times 

transport til fødeinstitusjon, innen 01.03.2012.  
o Sørge for at samarbeidsavtalene i tilstrekkelig grad omfatter forebyggende tiltak, gjensidig 

kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling. 
o Tilpasse tilbudet i forhold til etableringen av nye tilbud i kommunene.   
o Bidra til samhandling og tilrettelegging av tjenester innen psykisk helsevern og TSB i 

kommunene, slik at disse områdene ikke nedprioriteres.  
o Sørge for at nye koder i NPR for rapportering av henvisende enhet/enhet det henvises til tas i 

bruk og rapporteres. 
 
 Ivareta veilednings- og opplysningsplikten overfor kommunehelsetjenesten.  
 Følge opp sin del av ansvaret for å implementere elektronisk meldingstjeneste i pleie- og 

omsorgstjenesten i kommunene (prosjekt FUNNKe). 
 Sørge for at dokumentasjon på ernæringsstatus foreligger og følger pasienten ved overflytting 

mellom behandlingsenheter eller mellom tjenestenivåer. 
 Oppnevne koordinator for pasienter med langvarige og sammensatte lidelser14. 
 Standardisere rutiner og retningslinjer for pasientgrupper med de hyppigste kreftformer 

(bryst-, lunge- og tykktarmskreft) for å oppnå det nasjonale kravet om at 80 % av 
kreftpasienter skal behandles innen anbefalte forløpstider (5/10/20 dager).    

 Sørge for at pasienter som henvises med mistanke om kreft får utnevnt egen kontaktperson 
som skal bidra til at pasienten får nødvendig informasjon om behandlingsplan, rettigheter og 
ventetider.  

 Innarbeide TSB i tjenesteavtalene med kommunene15 i forbindelse med 
Samhandlingsreformen. Etablere formalisert samarbeid med kommunene om prosedyrer for 
forsvarlig utskrivningspraksis og oppfølging. 

 NLSH HF: Utvikle pasientforløp for pasienter med sykelig overvekt, inkludert utredning, 
behandling og rehabilitering/oppfølging, i samarbeid med kommunehelsetjenesten og de 

                                                 
14 Jf. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 
15 Dette inkluderer bl.a. samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og barnevern for 
gravide rusmiddelavhengige i LAR og annen tverrfaglig spesialisert behandling. 
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øvrige helseforetakene. Plan for pasientforløpsarbeidet skal fremlegges innen utgangen av 
første tertial og løpende rapporteres i de øvrige tertialrapporter.  

o UNN HF, Helgelandssykehuset HF, Helse Finnmark HF: Bidra i utvikling av pasientforløp 
for pasienter med sykelig overvekt, inkludert utredning, behandling og 
rehabilitering/oppfølging, i samarbeid med kommunehelsetjenesten og de øvrige 
helseforetakene. 

o UNN HF: NST16 må tydeliggjøre sin funksjon som nasjonalt kompetansesenter for 
telemedisin. Dette gjelder både i forhold til leveranser og ressursbruk. NST skal i samarbeid 
med helseforetakene i Helse Nord bidra til å styrke bruken av kostnadseffektive 
samhandlingsløsninger innen telemedisin og E-helse.  

o Helse Finnmark HF: Sykestueprosjektet videreføres i samarbeid med Helse Nord RHF. Det 
forutsettes at helseforetaket tar et større ansvar for fagutvikling vis a vis sykestuene, og at det 
i større grad stilles medisinskfaglig kompetanse til disposisjon for videreutvikling av 
sykestuefunksjonen. Det skal leveres en fagrapport pr 31.12. 2012.  

 Sykehusapotek Nord HF: Bidra til sømløse pasientforløp på legemiddelområdet, ved 
overflyttinger av pasienten mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten og internt i 
helseforetakene.    

 

4.2.2  Psykisk helsevern 

Nasjonale og regionale krav og prioriteringer for utviklingen av psykisk helsevern skal følges 
opp.  Et overordnet mål for videre utvikling er at de psykiatriske sykehusene primært skal utføre 
oppgaver på sykehusnivå, og at DPS-ene17 styrkes til å ivareta de allmennpsykiatriske 
funksjonene.  
 
XX HF skal: 
 Iverksette konkrete og virkningsfulle tiltak for å redusere ventetiden for barn og unge til 

gjennomsnittlig 30 dager eller kortere i løpet av 2012.  
 Legge til rette for at BUP18 og DPS kan ha samkonsultasjoner med fastlege, i 

skolehelsetjenesten, på helsestasjon, med barnevernet med videre. Dette gjelder også 
pasienter som ikke er henvist til spesialisthelsetjenesten. 

 Kartlegge selvmordsrisiko i henhold til nasjonale retningslinjer innen psykisk helsevern for 
barn og unge. Ha strukturerte utredning og behandling av depresjoner, samt etablere rutiner 
for samhandling med kommunene.   

 Gjennomføre funksjons- og arbeidsdeling mellom sykehus og DPS innen psykisk helsevern 
med bakgrunn i tilrådning fra Nasjonal strategigruppe II.  

 Iverksette tiltak i Helse Nords regionale tiltaksplan for redusert og riktig bruk av tvang. 
Helseforetakene skal utarbeide lokale planer for voksne, barn og unge innen 01.06. 2012. 

 Helse Finnmark HF: Rapportere egenevalueringen av SANKS19, med vurdering av hvordan 
oppgavene ivaretas og vurdering av utviklingstrekk, innen 01.05. 2012. 

 Helgelandssykehuset HF: Etablere ambulante akutteam og brukerstyrte senger i løpet av 
2012.  

                                                 
16 Nasjonalt senter for telemedisin 
17 Distriktspsykiatrisk senter 
18 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
19 Samisk nasjonalt kompetansesenter 
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 Helse Finnmark HF: Legge til rette for drift og videreutvikling av SANKS innen psykisk 
helsevern og tilgjengelighet for samiske pasienter i landets samiske områder. 

4.2.3 Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige  

Målene i regional handlingsplan og nasjonal opptrappingsplan for rusfeltet skal være 
retningsgivende.  
 
XX HF skal: 
o Legge til rette for registrering og rapportering på utskrivningsklare pasienter innen tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling.  
o Øke oppmerksomheten på og kompetanse i behandling av pasienter med skader og 

avhengighet av anabole androgene steroider. 
o UNN HF: Etablere en rusmestringsenhet i samarbeid med Tromsø Fengsel, innen 

01.05.2012. 
o Helse Finnmark HF: Opprette rusteam i tilknytning til DPS Vest-Finnmark i Alta. 
o NLSH HF: Overta ansvaret for LAR20-behandling inkl. stillinger i Bodø fra 01.02.2012. 
 

4.2.4 Somatisk virksomhet og tilbud til pasienter med kroniske og langvarige sykdommer  

Helse Nords strategi er å samle lavvolumtjenester og desentralisere tjenester som mange har 
behov for. 
 
XX HF skal: 
 Samarbeide med Helse Nord RHF om gradvis implementering av handlingsplanene i lunge- 

og nyremedisin.  
 Følge opp nasjonalt krav om at 20 % av pasienter under 80 år med hjerneinfarkt får 

trombolysebehandling. 
 Rapportere data til norsk hjerneslagsregister. 
 Styrke den medisinskfaglige kompetansen i habiliteringstjenestene. 
 Implementere seleksjonskriteriene og følge opp kommende tiltaksplan for fødselsomsorgen i 

Helse Nord. 
o Delta i utarbeiding av regional handlingsplan for kreftbehandling.   
o Delta i utarbeiding av regional handlingsplan for plastikkirurgi.  
o Iverksette funksjonsfordeling i ortopedi i henhold til Helse Nord RHFs styresak 135/2011 om 

elektiv ortopedi. 
 UNN HF: Øke antall hjerteflimmerablasjoner til minimum 120 i 2012. Statusrapport for dette 

arbeidet skal leveres innen 01.05.2012. 
 UNN HF: Rapportere på bruk og effekt av øremerkede midler gjennom ”Raskere tilbake” til 

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling.  
 UNN HF: Rapportere innen 01.06. 2012 på plan for etablering av forsøksordning på 

tannhelsetjenester.  
 UNN HF: Iverksette tiltak for å styrke tilbudet om utredning og behandling av personer med 

invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon. 

                                                 
20 Legemiddelassistert rehabilitering 
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 NLSH HF: Etablere 50 % prosjektkoordinatorstilling for 2012, til å ivareta veiledning og 
kompetanseoverføring til de øvrige helseforetakene og kommunehelsetjenesten for pasienter 
med sykelig overvekt. 

 UNN HF: Implementere robotkirurgi og sikre kompetanse knyttet til denne type behandling 
(bekkenkirurgi) og forberede deling av kompetanse med NLSH. 

 UNN HF: Etablere vurderingsenhet for private rehabiliteringstjenester.  
 Helgelandssykehuset HF, NLSH HF, Helse Finnmark HF: Samarbeide med UNN HF om 

etablering av vurderingsenhet for private rehabiliteringstjenester.  
o UNN HF: Lede arbeidet med ny regional handlingsplan for geriatri. 
o Helgelandssykehuset HF, NLSH HF, Helse Finnmark HF: Bidra i utarbeidelse av ny regional 

handlingsplan for geriatri. 
o UNN HF: I samarbeid med øvrige helseforetak etablere tiltak for å sikre 

kunnskapsoverføring om CFS/ME21 til kommunehelsetjenesten i regionen. 
 

4.2.5 Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 

Pasienter skal sikres lik tilgjengelighet til nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og 
nasjonale kompetansetjenester22. 
 

4.2.6 Smittevern og beredskap 

 
XX HF skal: 
 Følge opp krav og anbefalinger i Regional plan for smittevern og 

tuberkulosekontrollprogrammet 
 Implementere nytt krisestøtteverktøy som anskaffes i 2012. 
o Følge opp anbefalinger i rapport fra Kompetansesenter for smittevern i Helse Nord fra 2010 

vedrørende sterilsentralene i helseforetakene. 
o Samarbeide med nødsentralene i Sverige og Finland om kommunikasjonsrutiner, jf. inngått 

avtale i 2011 om ø-hjelpsamarbeid over landegrensene.  
o Delta i planlegging av øvelse Barents Rescue i 2013. 
o Helgelandssykehuset HF: Opprette ny stilling for hygienesykepleier. Stillingen kan deles 

mellom to personer. 
o Helse Finnmark HF: Opprette ny stilling for hygienesykepleier. Stillingen kan deles mellom 

to personer. 
 

4.2.7 Prehospitale tjenester 

Ambulanse- og nødmeldetjenesten er sentral i den akuttmedisinske kjeden og skal ha god kvalitet 
og høy kompetanse. Samarbeid på tvers av organisatoriske enheter og nivåer må vektlegges. 
 
XX HF skal: 
 Planlegge driften innpasset mot nasjonal standard for luftambulanser (helikopter).   

                                                 
21 Kronisk utmattelsessyndrom/ myalgisk encefalopati  
22 Forskrift nr. 1706, 17.12.2010 samt veileder til forskriften 
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 Øke kunnskapen om ivaretakelsen av psykisk syke. 
 

4.2.8 Barents helsesamarbeid/nordområdesatsingen 

Nordområdene er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Helse Nord vil ha en sentral rolle i 
utviklingsarbeidet innenfor helse og helsetjeneste, herunder beredskap. Styret for Helse Nord 
RHF vedtok i sak 98/2010 en strategi for arbeidet fremover. 
 
XX HF skal: 
o Legge til rette for samarbeidsprosjekter med russiske samarbeidspartnere.  
 

4.2.9 Pasientreiser 

Pasientreiser skal organiseres og drives slik at den enkelte pasients behov for hensiktsmessig 
transport ivaretas. Pasienter med rekvisisjon for spesialtilpasset transport skal sikres et 
differensiert og tilrettelagt tilbud. Behandling og transport skal ses i sammenheng.  
 
XX HF skal: 
 Saksbehandle reiseoppgjør for pasientreiser innen maksimalt 2 uker. 
 Iverksette forbedringstiltak innen pasientreiseområdet, og delta i regionalt besluttede felles 

tiltak på området. 
  
 

5. Utdanning av helsepersonell  
Helse Nord har store utfordringer knyttet til kompetanseutvikling, rekruttering og stabilisering av 
kompetanse og fagmiljø. Innsats for å ivareta og utvikle de ansattes kompetanse er nødvendig.  
 
XX HF skal: 
 Rapportere status og rekrutteringssituasjon for onkologer og patologer, innen 30.04.2012. 
 Utvikle planer for etter- og videreutdanning av helsepersonell, som bidrar til å løse 

kompetanseutfordringene i helseforetaket. 
 Legge til rette for å øke antall lærlingeplasser for elever i videregående opplæring23.  
 Sørge for at dobbeltkompetanseutdanning i psykologi videreføres ved at kliniske stillinger 

gjøres tilgjengelig, i samarbeid med universitetene. 
o Skaffe oversikt over kort- og langsiktige rekrutteringsbehov for de neste 5-10 årene og delta i 

utarbeidelse av regional Strategisk kompetanseplan fase 2, i samarbeid med Helse Nord RHF. 
o Sikre god ivaretakelse og utvikling av praksisopplæring for studenter, i samarbeid med 

utdanningsinstitusjonene og aktuelle kommuner. 
o Legge til rette for gjennomføring av videreutdanning i henhold til kriteriene for den nasjonale 

piloten i kompetanseområde palliativ medisin. 
 Helse Finnmark HF: Legerekrutteringsprosjektet skal videreføres i egen regi. Innen 

31.12.2012 skal det leveres en rapport som oppsummerer erfaringer og resultater i 
prosjektet. 

                                                 
23 jf. vedlegg 4 
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 NLSH HF: Avklare om Nordlandssykehuset Bodø kan oppnå godkjenning som 
utdanningsinstitusjon gruppe I i fødselshjelp og kvinnesykdommer innenfor dagens rammer, 
samt vurdere å søke godkjenning som utdanningsinstitusjon gruppe II i samme fagfelt ved 
NLSH Vesterålen. 

 Helse Finnmark HF: Vurdere å søke om godkjenning som utdanningsinstitusjon gruppe II i 
fødselshjelp og kvinnesykdommer for fødeavdelingen i Kirkenes. 

 Helgelandssykehuset HF: Vurdere å søke om godkjenning som utdanningsinstitusjon gruppe 
II i fødselshjelp og kvinnesykdommer for fødeavdelingen i Sandnessjøen. 

o Helse Finnmark HF: Videreutvikle SANKS sin funksjon som utdanningssted for 
spesialistutdanning i psykiatri.  

o Sykehusapotek Nord HF: Tilrettelegge for videreutdanning i klinisk farmasi. 
 

6. Forskning og innovasjon 
Forskning innenfor TSB, psykisk helse, rehabilitering, helsetjenesteforskning (spesielt 
helsetjenester til den samiske befolkningen), helsefaglig forskning, samhandlingsforskning, samt 
aldersforskning skal styrkes. Brukermedvirkning i forskningen skal styrkes. Forskningsmiljøer 
med høy kompetanse må vedlikeholdes og de må bidra til å styrke øvrige forskningsmiljøer24.  
 
Innovasjon i spesialisthelsetjenesten er viktig for å frambringe og å implementere ny kunnskap og 
nye løsninger som skal bidra til økt kvalitet, bedre samhandling og en mer kostnadseffektiv 
helsetjeneste. Innovasjon omfatter både produktutvikling og tjenesteutvikling. 
 
XX HF skal: 
 Ta i bruk felles forskningsadministrativt system for alle typer forskningsprosjekter som 

planlegges etablert25.  
 Etablere mer effektive systemer for kvalitetssikring av grunnlagsdata for måling av 

ressursbruk til forskning i helseforetakene, og rapportere i tråd med nye tidsfrister26.  
 Rapportere på alle styringsparametre innen forskning og innovasjon27. 
 Utarbeide rutiner som sikrer at pasienter får informasjon om at humant biologisk materiale i 

visse tilfeller kan benyttes til forskning, og informasjon om retten til å reservere seg.  
o Legge til rette for innovasjon i anskaffelser, før-kommersielle avtaler og prosjekter med 

leverandørindustrien. 
o Øke implementering av nye innovasjoner. 
o Fortsatt sikre at Cristin28 brukes som rapporteringsverktøy for vitenskapelige publikasjoner, 

og at det prøverapporteres på monografier og artikler i antologier i 2012 i tillegg til artikler. 
o Bruke et felles klassifikasjonssystem for medisinsk og helsefaglig forskning i helseforetaket 

etter fagområde og type forskning ved bruk av HRCS29. HRCS skal brukes i helseforetakets 
forskningsadministrative system og nasjonale rapporteringssystemer for forskning. 

                                                 
24 Jf. forskningsstrategi for Helse Nord 
25 Felles nasjonalt prosjekt ledet av Helse Sør-Øst RHF 
26 jf. vedlegg 3 
27 jf. vedlegg 3 
28 Current Research Information System In Norway 
29 Health Resarch Classification System, http://www.hrcsonline.net 
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o Sikre at eget forskningsadministrativt system ivaretar institusjonsansvaret for forskning, jf. 
helseforskningsloven og internkontrollforskriften. 

o Vurdere å benytte muligheter for forskning som tiltak for å rekruttere og stabilisere personell. 

o Tilrettelegge for økt internasjonalt forskningssamarbeid og medforfatterskap, og økning i 
artikler på nivå 2/2a. Minst 40 % av publikasjonene skal ha internasjonalt 
forskningssamarbeid og minst 20 % skal være på nivå 2/2a. 

 UNN HF: Delta sammen med Helse Nord RHF i nasjonalt arbeid med å foreslå ett felles 
forskningsadministrativt system for alle typer forskningsprosjekter. 

 UNN HF: Delta sammen med Helse Nord RHF i å etablere en felles database for kliniske 
intervensjonsstudier i de regionale helseforetakene innen 1. oktober 2012. 

 UNN HF: Styrke egen infrastruktur og forskning på biobanker gjennom deltakelse i Biobank 
Norge.  

o UNN HF: Øke andel publikasjoner i tidsskrifter med høy faglig status (impactfaktor30).  
o UNN HF: Tydeliggjøre arbeidet med innovasjonstiltak.  
o UNN HF: Videreutvikle egen infrastruktur for kliniske multisenterstudier gjennom 

NorCRIN31.  

 

7. Opplæring av pasienter og pårørende  
Opplæring av pasienter og pårørende fremmer uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre 
eget liv, og bidrar til en mer effektiv og prioritert helsetjeneste.  
 
XX HF skal: 
 Følge opp regional rapport for pasient- og pårørendeopplæring som sluttføres første halvår 

2012.    
o Sørge for at lærings- og mestringstiltak inngår som en integrert del av arbeidet med 

samhandlingsreformen og i tjenesteavtalene som inngås med kommunene.  
o Gi tilbud om lærings- og mestringskurs til pasienter med CFS/ME. 
 

8. Felles økonomiske og organisatoriske krav og rammebetingelser  
Helse Nord skal være en organisasjon med god og riktig kompetanse og ha kultur for kontinuerlig 
forbedring. Styringsdata av god kvalitet skal danne grunnlag for beslutninger.  

8.1 Resultatkrav 

Helse Nord skal gå med et overskudd på 350 millioner kroner i 2012 for å sikre likviditet og 
muligheter til å utvikle tilbudet til pasientene i regionen blant annet gjennom ønskede og 
nødvendige investeringer i årene framover. I 2012 har helseforetakene fått følgende resultatkrav:  
  
 Helse Finnmark HF skal levere et overskudd på 5 millioner kroner. 
 UNN HF skal levere et overskudd på 24 millioner kroner. 

                                                 
30 Kvalitetsmål for medisinske tidsskrifter  
31 Norwegian Clinical Research Infrastructures Network 
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  NLSH HF skal levere et overskudd på 21 millioner kroner. 
 Helgelandssykehuset HF skal levere et overskudd på 5 millioner kroner. 
 Sykehusapotek Nord HF skal gå i balanse. 

8.2 Risikostyring og internkontroll 

Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges opp for å 
sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets målsettinger vil bli 
oppfylt.  
 
Helse Nord RHF har identifisert tre hovedmål for risikostyringen for 2012: 
 

1. Ventetiden skal ned for de som i dag venter for lenge. 
2. Pasientsikkerhet, kvalitetssikring og internkontroll skal være en integrert del av 

ledelsesfokus på alle nivå. 
3. Virksomheten skal ha et aktivitetsnivå og økonomisk resultat i tråd med budsjett32. 

 
XX HF skal:  
 Fortsette implementering av risikostyring i henhold til vedtatte retningslinjer og rapportere til 

Helse Nord RHF i samsvar med disse.  
 Ledelsen skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av foretakets interne 

styring og kontroll. Ledelsens vurderinger og beslutninger skal dokumenteres.  
 Verifisere at leverandører som innehar rollen databehandlere oppfyller de krav i lover og 

forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og at nødvendige krav er nedfelt i 
leveranseavtaler.  

 Ved omstilling av virksomheten, herunder innføring av ny teknologi og 
organisasjonsendringer, må det foreligge risikovurderinger for hvilke konsekvenser tiltaket 
vil ha, også for andre deler av virksomheten og det samlede tjenestetilbudet for pasientene. 
Der det foreligger risiko for uønskede hendelser skal det etableres særlige overvåkingsrutiner 
og forebyggende tiltak for å redusere risiko.  

o Identifisere, vurdere og håndtere mangler i internkontrollen og potensiell risiko for 
manglende måloppnåelse. 

o Innhente og anvende tilsynsrapporter og internrevisjonsrapporter vedrørende andre 
helseforetak som grunnlag for læring og forbedring i eget helseforetak. 

 
XX HF skal styrebehandle: 
 Årlig gjennomgang av tilstanden i helseforetaket med hensyn på risikovurdering, oppfølging 

av internkontroll og pasientsikkerhet, og tiltak for å følge opp avvik. 
o Månedlige økonomirapporter og vedta eventuelle korrigerende tiltak uten unødig opphold, 

herunder også gjennomføringen av helseforetakets investeringsplan sett opp mot vedtatt 
fremdriftsplan og tildelt investeringsramme. 

 

                                                 
32 jf styresak 139/2011-6 
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8.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 

Helseforetakene skal gjennomføre investeringsplanen slik den er vedtatt i budsjett 2012. 
Eventuelle avvik i fremdrift skal fortløpende avklares med Helse Nord RHF.   
 
XX HF skal: 
 Følge opp tilstandsanalysene som er gjennomført i 2011 med oppdaterte vedlikeholdsplaner 

for 2013-2016. Innen første halvår 2012, løpende følge opp pålagte utbedringer fra 
tilsynsmyndigheter og samordne vedlikeholdsplanene med investeringsplanene og inkludere 
plan for forbedring av minimumstilstand for bygg i en økonomisk langtidsplan.  

 Registrere alle sykehusbygg etter klassifikasjonssystemet og i samarbeid med RHF bidra til 
etablering av en nasjonal database for registrering av sykehusbygg 

 Ferdigstille arbeidet med forvaltningsplaner i henhold til landsverneplanen for helsebygg slik 
at arbeidet med forvaltningsplaner for alle bygninger i både verneklasse 1 og verneklasse 2 
kan sluttføres innen utgangen av 2012.  

 Samarbeide i Eiendomsforum om å: 
- utarbeide KPI-er33 for eiendomsdriften   
- utarbeide forslag til ulike husleiemodeller som synliggjør potensielle kostnadsreduksjoner 

 Implementere ”Mulighetsstudien” fra prosjekt til drift.   
 Rapportere fremdrift og kostnadsoppfølging i store pågående byggeprosjekter tertialvis. 
o Arbeide sammen med brukerutvalgene i helseforetakene for å forbedre parkeringsforholdene 

til pasientene, med særlig hensyn til pasienter med nedsatt mobilitet.   
 

8.4 Innkjøp 

Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre kostnadseffektive kjøp av varer og tjenester og 
gode prosesser gjennomført med stor integritet og under hensyn til klima-, miljø- og 
samfunnsansvar, herunder etiske forhold.  
 
XX HF skal: 
 Ha tydelig ledelsesforankring av innkjøpsaktiviteten og sørge for at overordnede målsettinger 

uttrykkes gjennom foretakets innkjøpsstrategier, samordnet mot Helse Nord RHFs felles 
innkjøpsstrategi 

 Følge opp evalueringer med tiltak for å styrke kvaliteten i offentlige anskaffelser i samarbeid 
med de andre HF-ene og RHF gjennom Innkjøpsforum 

o Bidra med ressurser i felles nasjonale anskaffelser i regi av HINAS34 i tråd med HINAS’ 
vedtatte strategiplan og handlingsplan på forespørsel fra Helse Nords representant i NNI35. 

o Følge opp og delta i organiseringen av innkjøpsfunksjonen og forvaltningen av 
innkjøpssystemet i Helse Nord med kategoristyring, i tråd med vedtatt mandat og 
gjennomføringsplan. 

 

                                                 
33 Key Performance Indicators; også kalt styringsparametre, styringsvariabler og resultatindikatorer. 
34 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
35 Nasjonalt nettverk for innkjøp 
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8.5 Gaver, stiftelser, legater og fond  
Helseforetaket skal påse at konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, 
legater og fond følges36. Spesielt vises til kravene om styrebehandling i helseforetaket eller i det 
regionale helseforetaket. 
XX HF skal: 
 Rapportere status på helseforetakets forhold til stiftelser og legater, herunder om 

revisjonsrutiner er etablert, innen 01.05.2012. 
o Sluttføre arbeidet for å bringe forholdet til stiftelser og legater i samsvar med gjeldende 

regelverk og retningslinjer.   
 

8.6 Klima- og miljøtiltak 

Det er et mål at alle helseforetakene skal etablere miljøledelse. Alle foretak skal miljøsertifiseres 
etter NS-ISO 14001 innen 2014. Arbeidet med klima- og miljøtiltak bør ses i nær sammenheng 
med HMS-arbeidet37.  
 
XX HF skal: 
 Påbegynne arbeidet med å utforme klima- og miljøstyring, kartlegge foretakets 

miljøpåvirkning og utarbeide miljømål, samt legge til rette for miljøsertifisering i samarbeid 
med det felles nasjonale prosjektet og gjennom regionalt miljønettverk. 

 Iverksette de tiltakene som gjenstår i mulighetsstudien og spesielt legge en plan for 
gjennomføring av ENØK-tiltak basert på rapporter fra 2011, herunder legge til rette for 
energiøkonomisering og klimavennlig oppvarming, samt dialog med kommunene for å se på 
mulighetene for å etablere fjernvarmeløsninger38.  

 

8.7 Organisasjons- og lederutvikling og arbeidsgiverstrategi 

Kompetansebygging for ledere på alle nivå skal sikre helhetlig ledelse med fokus på en ansvarlig 
arbeidsgiverpolitikk og verdibasert ledelse i praksis. Nasjonale lederkrav ligger fast og det skal 
arbeides med utvikling av medarbeiderskap i en verdibasert organisasjon.  
 
XX HF skal: 
 Avgi ressurs til og delta i prosjekt FIKS39. Delta aktivt i arbeidet rundt standardisering av 

pasientforløp i regionen innenfor rammene som legges i programmet.  
 MinGat40 skal i 2012 være tatt i bruk av alle ansatte i Helse Nord. 
o Bidra i arbeidet med å utvikle Helse Nords organisasjonskultur ved å sikre implementering av 

verdibasert ledelse og verdiene kvalitet, trygghet og respekt på alle nivåer i organisasjonen. 
o Bidra i arbeidet med å utvikle en kultur for kontinuerlig læring og forbedring. 
o Sørge for prioritering av etterutdanning og kompetanseheving blant overleger.   

                                                 
36 Jf. styresak 93/2008 
37 Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 
38 Se også sak E65-11 og E03-12 fra Eiendomsforum   
39 Felles Innføring av Kliniske Systemer 
40 Arbeidsplansystem i Helse Nord 
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8.7.1 Personal og kompetanse  

Det skal planlegges og treffes tiltak for å sikre riktig bemanning med riktig kompetanse, både på 
kort og lang sikt. Det skal føres en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som bidrar til gode 
arbeidsplasser og god og riktig bruk av medarbeiderne.  Helhetlige og regionale strategier på 
HR-området er prioritert i 2012. Det er overordnet personalpolitikk å legge til rette for 
heltidsstillinger og begrense bruk av vikariater, midlertidige stillinger og deltidsstillinger til et 
minimum. 
 
XX HF skal: 
 Gjennom forbedringsarbeid utvikle god og helhetlig bemanningsplanleging som del av 

ressursstyring. Bemanningsplanlegging skal bygge på forløpsplanlegging. 
 Arbeide aktivt for å få ned antallet deltidsstillinger med minst 20 % i forhold til 

utgangspunktet pr. 01.01.201141. Rapportere tiltak som er iverksatt jf. retningslinjer om 
rapporteringsformat i egen ekspedisjon. 

 Ha systematisk oversikt over medarbeidere i deltidsstillinger som ønsker høyere 
stillingsandel 

 I samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene utvikle egne prosjekter og gode tiltak som kan 
bidra til å øke stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger og gi flere 
heltidsstillinger. 

 I samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene arbeide for at permisjonspraksis ikke medfører 
unødvendige midlertidige tilsettinger  

o Sikre gode systemer for å velge ut kandidater og legge til rette for deres deltakelse i 
Nasjonalt topplederprogram 

o Bidra til å sikre gode systemer for identifisering og utvikling av fremtidige ledere på ulike 
nivå. 

o Bidra i arbeidet med å ferdigstille nasjonal plattform for ledelse innen utgangen av 2. tertial 
2012. 

 
 
8.7.2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Gode rutiner og god praksis i HMS-arbeidet er grunnleggende for å lykkes med å skape godt 
arbeidsmiljø, trivsel på arbeidsplassen og kvalitet i gjennomføring av kjerneoppgavene. Det er et 
langsiktig mål at det totale sykefraværet i Helse Nord skal være under 7,5 %. HMS-arbeidet, som 
omhandler det indre miljø, henger nøye sammen med arbeidet for et godt ytre miljø og bør ses i 
sammenheng.   
 
XX HF skal: 
 Redusere antall brudd på vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, gjennom opplæring av 

ledere på alle nivåer, opprydding i og korrekt bruk av arbeidsplansystemet GAT.  
 Redusere sykefraværet med ett prosentpoeng i forhold til gjennomsnittet i perioden januar til 

oktober 2011. 
o Bidra til å utvikle Helse Nords seniorpolitikk i henhold til evaluering gitt til styret våren 2012  
o Bidra i arbeidet med å utvikle og forbedre medarbeiderundersøkelser i Helse Nord. 

                                                 
41 Jf krav gitt i Oppdragsdokument 2011 fra HOD 
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8.8 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 

Vedtatt strategi- og handlingsplan for IKT i Helse Nord (styresak 70/2002) skal ligge til grunn for 
arbeidet også i 2012.  
 
 
XX HF skal: 
 Innføre rapportering på ulykkesskader til NPR. Plan for innføring oversendes Helse Nord 

RHF innen 27. februar 2012. 
 Sikre at integrasjon mellom fødesystemet PARTUS og EPJ/PAS sluttføres. 
 Sikre at det er mulig å identifisere behandlingssted i rapporterte data. 
o Delta i arbeidet med å bruke e-læring som et helhetlig og strategisk verktøy for 

kompetanseutvikling, og definere hvilken rolle www.helsekompetanse.no skal ha i denne 
sammenheng.  

o Bidra i utarbeidelse av kravspesifikasjon for e-læringsverktøy. 
o Avgi ressurser til og delta i prosjekt RIPS42. 
o Delta med nødvendige ressurser til arbeidet med innføring av kliniske systemer, slik at Helse 

Nord oppfyller kontraktbetingelsene som er fremforhandlet med leverandøren. 
o Ha rutiner for kvalitetssikring av data som rapporteres til NPR. 
o Løpende verifisere at databehandlere leverer i tråd med avtalte tjenesteleveranser. Det er ikke 

anledning til å avtale tjenestenivå som er lavere enn hva som er hjemlet som minimumskrav i 
lover og forskrifter.  

 

8.9 Kommunikasjon  

 
XX HF skal: 
o Bidra i utviklingen av felles tiltak for å gjøre informasjon om spesialisthelsetjenesten i Helse 

Nord mer tilgjengelig for befolkningen. 
o Legge til rette for rutinemessig synliggjøring på intra/internett av viktige resultater fra 

pasientbehandling og drift.   
o Innføre revidert grafisk profilprogram i tråd med felles plan i Helse Nord. 
o Bidra ved utvikling og innføring av felles nasjonalt rammeverk for web.  

 

9. Oppfølging og rapportering 
Dette kapitlet presiserer krav til oppfølging og utvikling av data og datakvalitet samt rutiner og 
frister for rapportering som skal følges i 2012. Kravene til enhetlig og standardisert 
regnskapsføring i foretaksgruppen gjelder all offisiell rapportering. Helse Nord RHF skal 
publisere standardiserte virksomhetsrapporter basert på uttrekk fra LIS43, og helseforetakene skal 
levere analyser av de innsendte data. Alle krav som skal rapporteres er lagt i vedlegg. 
 
XX HF skal: 

                                                 
42 Regional Innføring av PersonalSystem 
43 LederInformasjonsSystem/ Helse Nords styringsportal 
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o Sette av tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille første fase av LIS, herunder kvalitetssikring 
av data og opplæring av eget personell. 

o Delta i den videre utviklingen av LIS i henhold til definert ”Roadmap”. 
o Delta i Helse Nord RHFs arbeid med forenkling av virksomhetsrapporteringen. 
 

9.1 Rapporteringsrutiner  

Oppfølgingsmøter med Helse Nord RHF gjennomføres månedlig og rapportering på 
oppfølgingskrav, aktivitet, kvalitet og økonomi analyseres. Utgangspunktet for rapportering skal 
være felles tallgrunnlag som ligger i LIS. På de tertialvise møtene skal minimum foretaksdirektør, 
fagdirektør og økonomisjef delta.  
 
XX HF skal: 
 Bidra i regionalt prosjekt med sikte på å redusere ressursbruken i månedsavslutningen, 

herunder tidligere rapportering.  
 
Rapporteringsmaler med nærmere beskrivelser av krav og frister blir lagt ut i DocMap etter at 
oppdragsdokumentet er vedtatt av styret i Helse Nord RHF. Rapportering skal skje elektronisk til 
postmottak@helse-nord.no i henhold til følgende innhold og frister: 
 
 
Rapportering Innhold Frister 
Månedlig: Månedsrapport i tråd med mal. Månedsregnskap skal være avsluttet innen den 12. kl 

12 i påfølgende måned. Dersom den 12. ikke er en 
virkedag er fristen påfølgende virkedag kl 12.  
 
ØBAK og økonomirapport skal oversendes RHF  
senest innen kl 12 to dager etter regnskapsavslutning. 

Frist for økonomirapport skyves tilsvarende.  
 

Tertialrapport:  
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes    
 
 

Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak): 
6. juni 2012 
5. oktober 2012 
 
Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
24. mai 2012 
28. september 2012 
NB: Fullstendig ØBAK og økonomirapport sendes to 
dager etter regnskapsavslutning. 

Årlig melding:  
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes   
 

Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 28. mars 
Administrativt behandlet årlig melding: 21. februar. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av 
saksfremlegg for styrebehandling av 
årsregnskap, sendes fullstendig 
årsregnskap med noter og styrets 
årsberetning (ikke ordinær årsmelding) 
til Helse Nord RHF for gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap for 2011:  
28. mars 2012.  
 

Rapporteringskravene fra Helse- og omsorgsdepartementet (vedlegg 1, 2 og 3) vil bli innarbeidet 
i Helse Nord RHFs rapporteringsmal til helseforetakene for tertialrapport og årlig melding.    

Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 43



 22
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Vedlegg    
1. Utdanning av helsepersonell – vedlegg i OD fra HOD til Helse Nord RHF 
2. Styringsparametre 2012 – vedlegg i OD fra HOD til Helse Nord RHF 
3. Rapporteringkrav på særskilte områder – vedlegg i OD fra HOD til Helse Nord RHF 
4. Styringsmål for lærlinger innen ambulansefag og/ eller helsefag 
5. Tilleggsliste OD 2012 
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Vedlegg 1 
Utdanning av helsepersonell – dimensjonering 
GRUNNUTDANNING omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter hvor elevene/lærlingene/studentene 
har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar for de videregående skolene og for å sikre den enkeltes rett 
til slik utdanning. I de fleste fylker er det et opplæringskontor som i samarbeid med praksisarenaene skal sikre læreplasser i de 
yrkesfaglige utdanningene. 
VIDEREUTDANNING omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter hvor studentene 
har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med 
helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i samarbeidsorganet. 
 
Kunnskapsdepartementet fastsetter årlige aktivitetskrav for enkelte studier ved utdanningsinstitusjonene (jf. Helsemod/ www.ssb.no). 
Følgende aktivitetskrav er fastsatt for 2012/2013: 
Helse 
Region 

Høgskole 
Universitet 
 

Obligatorisk praksis Ikke obligatorisk praksis ABIOK-
sykepleie 

Jordmor 
** Syke 

pleie 
Radio 
grafi 

Bio 
ingeniør 

Fysio 
Terapi 

Ergo 
terapi 

Verne 
pleie 

Gjøvik 181 25     20  

Hedmark 153      17  

Lillehammer      23   

Oslo/Akershus 551 38 62 144 51 142 150 40 

Østfold 136  28   64 17  

Diakonova 82      30  

Lovisenberg diak. 170      37  

Diakonhjemmet 114     106*   

 Univ. i Agder 234     23 31  

Buskerud 162 15       

Telemark 136     25*   

Vestfold 129      50 14 

H
el

se
 V

es
t Bergen 194 31 22 51 22 58 47 40 

Sogn og Fjordane 138     29 7  

Univ. i Stavanger 204      32  

Stord/Haugesund 163      10  

Betanien 
Diakonale 

63      15  

Haraldsplass 
diakonale høgskole 

70        

H
el

se
 M

id
t-

N
or

ge
 

Molde 99     23   

Nord-Trøndelag 211     26   

Sør-Trøndelag 217 34 39 57 48 59 75 21 

Ålesund 130  30    39  

H
el

se
 N

or
d 

Universitetet i 
Nordland 

155      33  

Finnmark 63        

Harstad 78     33   

Narvik 35        

Univ. i Tromsø 145 30 21 22 24  65 25 

 
4 013 173 202 274 145 611 675 

 
140 
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De fleste ABIOK-utdanningene har ikke årlige opptak, og aktivitetskravene for disse gjelder gjennomsnittlig 
studiepoengproduksjon. Audiografutdanningen ved Høgskolen i Sør Trøndelag har aktivitetskrav 31.  
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Vestfold har opptak annet hvert år på jordmorutdanningen. For disse institusjonene 
var aktivitetskravet lik 0 for jordmorutdanningen 2011/2012. For 2012/2013 blir aktivitetskravet lik 21 for Høgskolen i Sør-
Trøndelag og 14 for Høgskolen i Vestfold.  
 
Høgskolen i Telemark og Diakonhjemmet Høgskole samarbeider om vernepleierutdanning. De to institusjonene alternerer (annet 
hvert år) om å tilby 30 nye studieplasser til desentralisert vernepleieutdanning. For 2011/2012 hadde Høgskolen i Telemark disse 
plassene. For 2012/2013 skal Diakonhjemmet Høgskole ha plassene.  
 
Behovet for praksisplasser er høyere enn aktivitetskravet fordi utdanningsinstitusjonene som følge av forventet frafall må ta opp et 
høyere antall personer enn det aktivitetskravet viser. Samarbeidsorganene må komme frem til hvor mange praksisplasser det skal 
legges til rette for (jf Instruks om de regionale helseforetakenes forhold til universiteter og høgskoler, revidert 20. januar 2004).  
 
Følgende aktivitetskrav er fastsatt for hhv medisin, psykologi og farmasi ved universitetene: 

Universitet Medisin Psykologi Farmasi 

Universitetet i Oslo 209 97 57 

Universitetet i Bergen 127 70  

NTNU 116 55  

Universitet i Tromsø 89 32 24 

 
 
TURNUSTJENESTE kompletterer grunnutdanningen og er for noen yrkesgrupper et vilkår for å få autorisasjon. 
Helsedirektoratet (SAFH) fastsetter hvor mange turnusplasser for leger og fysioterapeuter det skal legges til rette for og formidler 
dette i brev til hvert av RHFene. Antallet turnusplasser høsten 2011 videreføres i 2012.  
 
 
FORDELING AV NYE LEGESTILLINGER 
I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 4-2 kan departementet årlig fastsette antall nye legestillinger og fordele disse på de 
ulike spesialitetene. Innenfor denne rammetildelingen har de regionale helseforetakene et ansvar for å bidra til at det utdannes et 
tilstrekkelig antall legespesialister innen de ulike spesialitetene. Gode lokale, regionale og nasjonale analyser av 
kompetansebehov framover skal legges til grunn for RHFenes fordeling av leger til HFene og mellom spesialiteter. RHFene skal 
særlig vurdere behovet for legestillinger til spesialiteter der utdanningskapasiteten i dag anses å være for lav og spesialiteter der 
behovet for legespesialister vil endre seg i årene fremover som en følge av befolkningsutvikling, sykdomsutvikling og 
organisatoriske endringer i helseforetakene. 
 
For 2012 er fordelingen som følger: 
 

 Helse  
Sør-Øst       

Helse 
Vest 

Helse 
Midt 

Helse 
Nord 

SUM 

Overlegestillinger (overlege/avtalespesialist) 25 40  26 91 

Utdanningsstillinger  25 40  16 81 

Øremerkede LiS-stillinger (til sideutdanning) 5 5 5 5 20 

Til RHFets disposisjon 10  25 5 40 

Midlertidige overlegestillinger 20  20  40 

SUM 85 85 50 52 272 

 
Det avsettes 20 øremerkede LiS-stillinger til sideutdanning. De regionale helseforetakene skal avsette disse stillingene til leger i 
spesialisering innen allmennmedisin, slik at legene får gjennomført det obligatoriske året ved klinisk sykehusavdeling eller 
poliklinikk. Stillingene kan også benyttes i andre spesialiteter der gjennomføring av tjeneste i annen spesialitet kan være 
vanskelig.  
 
Helse Vest RHF har i eget brev fått anledning til å benytte 15 legestillinger av kvoten for 2012 allerede høsten 2011. 
Helse Midt Norge RHF tildeles 20 midlertidige overlegestillinger i perioden 2012-2016 for å gjennomføre sitt 
omstillingsprogram. Helse Midt Norge RHF skal i forkant av tildelingen av legestillinger for 2016 redegjøre for hvordan 
stillingene skal tilbakeføres. 
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Helse Sør-Øst RHF tildeles 20 midlertidige overlegestillinger i 2012 i tillegg til de 30 midlertidige overlegestillingene som ble 
tildelt i 2011 til omstillingsprogrammet for hovedstadsområdet. Helse Sør-Øst RHF skal redegjøre for hvordan stillingene skal 
tilbakeføres etter at omstillingsprogrammet er ferdig. 
Helse Nord RHF ble medio 2011 tildelt en ekstra kvote på 7 overlegestillinger i spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer, 
hvorav 5 stillinger kunne tas av stillingskvoten til Helse Nord RHF for 2012. 
 
De 12 utdanningsstillinger i geriatri som ble tildelt som ekstra kvote i 2009 skal fortsatt øremerkes samme formål. RHF-ene 
anmodes om å prioritere bruk av ledige overlegestillinger til hjemler i geriatri der dette er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig 
utdanningskapasitet. 
 
RHF-et skal vurdere omdisponering av ubesatte stillinger, før det tildeles nye stillinger til HF-ene. For ikke å svekke 
utdanningskapasiteten i regionen, gjelder dette også for utdanningsstillinger.  
 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR) skal på basis av innrapporterte tall fra RHFene ha oversikt 
over stillingsstrukturen for leger i helseforetakene. RHFene skal på forespørsel innrapportere hvordan fordelte stillinger er 
benyttet og gi en oversikt over ubesatte og ”ikke fordelte” stillinger.  
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Vedlegg 2 – Styringsparametre 2012 
 
Styringsparametre Mål Datakilde Publiseringstidspu

nkt44 
Rapporterings-
frekvens 

Antall produserte DRG-
poeng45 

 Regionale helseforetak  Månedlig 

Refunderte polikliniske 
inntekter46 

 Regionale helseforetak  Månedlig 

Gjennomsnittlig ventetid 
for avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten  

Ned mot 
65 dager 

Norsk pasientregister   Månedlig 

Andel ventetider på 
nettsiden fritt sykehusvalg 
som er oppdatert siste 4 
uker 

100 % Helsedirektoratet  Tertialvis 

NY -30-dagers overlevelse 
etter innleggelse for 
lårhalsbrudd 

 Helsedirektoratet  Årlig 

NY -30-dagers overlevelse 
etter innleggelse for 
hjerteinfarkt 

 Helsedirektoratet  Årlig 

NY- 30-dagers overlevelse 
etter innleggelse for 
hjerneslag 

 Helsedirektoratet  Årlig 

NY- 30-dagers 
risikojustert 
totaloverlevelse 

 Helsedirektoratet  Årlig 

Andel fristbrudd for 
rettighetspasienter  
 

0 % Norsk pasientregister   Tertialvis 

Andel epikriser sendt ut 
innen en uke 
 

100 % Norsk pasientregister   Tertialvis 

Andel korridorpasienter i 
somatiske sykehus 

0% Norsk pasientregister   Tertialvis 

Andel pasienter under 80 
år med hjerneinfarkt som 
får trombolyse 

20% Norsk pasientregister   Tertialvis 
 

NY - Andel sykehus og 
helseforetak som har 
slagenhet47 

100% Egne tall  Årlig 

                                                 
44 Vedlegg 2 – Styringsparametre med publiseringstidspunkt sendes de regionale helseforetakene når datoene er 
klare.  
45 ISF- finansiert aktivitet er basert på tertialvis rapportering fra regionale helseforetak til NPR. 
46 ISF- finansiert aktivitet er basert på tertialvis rapportering fra regionale helseforetak til NPR. 
47 Av sykehus og helseforetak som behandler slagpasienter.  
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Vedlegg 2 – Styringsparametre 2012 
 
Styringsparametre Mål Datakilde Publiseringstidspu

nkt44 
Rapporterings-
frekvens 

Fødselsrifter 
(sfinkterruptur) grad 3 
 og 4 

 Medisinsk fødselsregister   Årlig 

NY –Brukererfaringer 
svangerskap/føde/barsel 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten (Nasjonale 
brukererfarings-
undersøkelser) 

 Årlig 

NY – Brukererfaringer for 
inneliggende pasienter som 
får behandling i somatiske 
sykehus 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten (Nasjonale 
brukererfarings-
undersøkelser) 

 Årlig 

Fastlegers erfaringer med 
DPS 

 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten (Nasjonale 
brukererfarings-
undersøkelser) 

 Årlig 

NY – Andel årsverk i 
psykisk helsevern for 
voksne fordelt på 
henholdsvis DPS og 
sykehus. 

 Helsedirektoratet 
(SSB) 

 Årlig 

Andel tvangsinnleggelser 
(Antall per 1000 
innbyggere i 
opptaksområdet)  

 Norsk pasientregister 
(Nasjonal 
kvalitetsindikator) 

 Årlig 

NY – Andel pasienter med 
tykktarmkreft som får 
behandling innen 20 
virkedager. 

80% Norsk pasientregister   Tertialvis 
 

NY - Andel pasienter med 
lungekreft som får 
behandling innen 20 
virkedager. 

80% Norsk pasientregister   Tertialvis 
  

NY - Andel pasienter med 
brystkreft som får 
behandling innen 20 
virkedager  
 

80% Norsk pasientregister   Tertialvis 
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Vedlegg 2 – Styringsparametre 2012 
 
Styringsparametre Mål Datakilde Publiseringstidspu

nkt44 
Rapporterings-
frekvens 

NY - Andel pasienter med 
kreft som får behandling 
innen 20 virkedager48 

80 % Norsk pasientregister   Tertialvis  

Registrering hovedtilstand 
psykisk helsevern barn og 
unge 

100 % Norsk pasientregister   Tertialvis 

Registrering lovgrunnlag 
psykisk helsevern voksne 

100 % Norsk pasientregister   Tertialvis 

Registrering hovedtilstand 
psykisk helsevern voksne 

100 % Norsk pasientregister   Tertialvis 

NY - Andel  49helseforetak 
som har gjennomført 
journal-undersøkelse etter 
GTT-metoden, i tråd med 
pasientsikkerhets-
kampanjens føringer. 

100% Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

 Tertialvis  

NY -Andel 50helseforetak 
som har undersøkt pasient-
sikkerhetskultur i tråd med 
pasientsikkerhets-
kampanjens føringer 

100% Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

 Årlig 

NY -Andel helseforetak 
som rapporterer komplette 
og kvalitetssikrede data 
om ulykker og skader til 
NPR  

100% Norsk pasientregister   Årlig 

NY -Antall sykehus som 
har etablert tilbud om 
tobakksavvenning51 

100% Egne tall  Årlig  
Rapporteres 
etter 3. tertial 

  

                                                 
48 Indikatoren vil bli utviklet i 2012.  
49 Jf brev 26.1.2012 fra HOD, Rettelse, opprinnelig tekst var ”Andel sykehus og helseforetak som har…. ”(osv).   
50 Jf fotnoten ovenfor, samme rettelse fra ”Andel sykehus og helseforetak…” til ”Andel helseforetak….” 
51 Data skal også rapporteres til Helsedirektoratet; Avdeling nasjonalt folkehelsearbeid.  

Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 51



 30

Vedlegg 3 – Rapportering på særskilte områder
  

Forskning og innovasjon Datakilde Kommentar 
Årlig forskningspoeng beregnet fra artikkelproduksjon og 
avlagte doktorgrader totalt for det regionale helseforetaket.  
Helseforetakene skal ha rapportert på forskningsaktivitet 
for 2011 til Cristin (alle vitenskapelige publikasjoner) og 
NIFU (avlagte doktorgrader) innen 30. mars 2012. Det er 
ønskelig at også vitenskapelige monografier og 
vitenskapelige artikler i antologier registreres og at HRCS 
benyttes. 

Cristin 
Ekstern 
tilbyder 

Beregnes av 
ekstern tilbyder 
med frist 1. juni 
2012. 

Årlig ressursbruk til forskning og utvikling totalt i det 
regionale helseforetaket, herunder andel til psykisk helse og 
rus.  Rapporteringsfrist til NIFU 27.februar 2012. Fra 2013 
vil endelig frist være 15.mars.52 

NIFU Beregnes og 
kvalitetssikres 
av NIFU, med 
frist 30. mars 
2012. 

Andel prosjekter og andel tildelte midler til 
forskningsprosjekter mv. i det regionale helseforetaket på 
medisinske fagområder og etter forskningsart i 2012 ved 
bruk av Health Research Classification System. 
Samhandlingsforskning og forskning som en følge av 
terrorhandlingene i Norge den 22.07.2011 skal synliggjøres. 

http://forsknin
gsprosjekter.ih
else.net 

Skriftlig 
tilbakemelding  

Antall søknader, innvilgede prosjekter og tildelte midler (pr 
år)fra Norges forskningsråd og EUs 7.ramme-program for 
forskning og teknologiutvikling i 2012. 

Norges 
forskningsråd 

Skriftlig 
tilbakemelding 

Resultater (koordineringsfunksjon, nettverk, flerregionale 
forskningsprosjekter) for fagområder det er etablert 
forskningssamarbeid mellom de fire regionale 
helseforetakene (forankret i NSG). 

RHF Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall nye oppfinnelser (DOFI), utlisensieringer og 
bedriftsetableringer rapportert fra teknologioverførings� og 
kommersialiseringsenhetene i 2012 

RHF Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall og andel innkomne elektroniske forskningssøknader 
med innovasjonspotensial i 2012 

http://forsknin
gsprosjekter.ih
else.net 

Skriftlig 
tilbakemelding 

Antall og verdi av innrapporterte forsknings� og 
innovasjonsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, 
Regionale fond for forskning og innovasjon, Innovasjon 
Norge og InnoMed i 2012 
 

Norges 
forskningsrådI
nnovasjon 
Norge 
InnoMed 

Skriftlig 
tilbakemelding 

Innovasjonsindikatorene fra helseforetakene i 2012 
a. Antall aktive innovasjonsprosjekter med prosjektfase, 

samarbeidsrelasjoner og ressursbruk  
b. Antall nye patentsøknader  
c. Innovasjonskultur�tiltak (tekstlig omtale) 

HF Skriftlig 
tilbakemelding 

Infeksjoner   
Andel inngrep meldt til NOIS av alle gjennomførte inngrep NOIS/NPR Skriftlig 

                                                 
52 I HODs oppdragsdokument til Helse Nord RHF er rapporteringsfristen til NIFU for 2013 satt til 15.mars 2013. 
Helse Nord RHFs frist til helseforetakene vil derfor fortsatt være 27.2.2013    
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for hver av de fem kirurgiske prosedyrene som inngår i 
NOIS 

tilbakemelding 

 

Vedlegg 4  
 
Styringsmål for lærlinger innen ambulansefag og/eller helsefag 
 
  Helsefag Ambulanse Totalt

Helse Finnmark HF 2 3 5

UNN HF 8 8 16

NLSH HF 8 8 16

Helgelandssykehuset HF 4 4 8

Totalt 22 23 55
 
Kravet er et minimumskrav for inngåtte nye lærlingekontrakter i 2012. Helseforetakene kan inngå 
flere kontrakter enn angitt i styringsmålet. Refusjon gis i henhold til styringsmål i ovenstående 
tabell. Det er videre et krav at helseforetakene aktivt samarbeider med fylkeskommune, 
opplæringskontorer og videregående skoler.  
 
HOD har gått bort fra måltall for lærlingekontrakter i Oppdragsdokumentet. Helse Nord RHF 
opprettholder tidligere måltall for 2011 i påvente av ny organisering av lærlingeordningen.
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Vedlegg 5 
 

Tilleggsliste OD 2012  
 
Denne listen består av krav for tidligere års oppdragsmenter fra Helse Nord RHF til helseforetakene 
(2004-2011) som fortsatt er gjeldende fordi de ikke er fullt ut gjennomført. Årstallet i parantes angir året 
oppdraget ble gitt.  
 
 
3.1. Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  
Det skal ikke forekomme korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i bruk. (2011) 
 
Registrere og levere data til nasjonale og regionale kvalitetsregistre.53 (2011) 
 
Sørge for at alvorlige hendelser i forbindelse med pasientbehandlingen blir gjennomgått, og at 
gjennomgangen brukes til læring for å unngå liknende hendelser. (2010)  
 
Delta i etablering av kvalitetsregister for pasienter som benytter kostnadskrevende biologiske 
legemidler for behandling av autoimmune lidelser og følge nasjonale faglige retningslinjer for å 
oppnå likeverdig praksis. (2010) 
 
Følge opp og lære av tilsyn, avvik/bekymringsmeldinger, pasientskader, risikovurderinger og 
revisjoner osv. Status for lukking av avvik fra tilsyn skal rapporteres i eget skjema. (2009) 
 
Registrere data til NIR54, herunder SAPS II55 og NEMS56.(2009) 
 
Melde inn data fra alle fødeinstitusjoner til Medisinsk fødselsregister elektronisk.(2009) 
 
Samarbeide med Nasjonal enhet for pasientsikkerhet for å sikre læring og forbedring som 
følge av uønskede hendelser. (2009) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Innrapportere bivirkninger ved bruk av bivirkningsmeldinger til RELIS57. (2011) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Bidra med kvalitetssikringsarbeid på legemiddelområdet og utvikle en regional 
standard for opplæring og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen.(2011) 
 
UNN HF: Initiere regionale fagnettverk og bidra til felles bruk av retningslinjer, prosedyrer og 
Kvalitetsregistre i regionen. Arbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med NLSH.(2009) 
 
3.2. Prioritering, tilgjengelighet og brukermedvirkning 
Sikre at Prioriteringsforskriften og prioriteringsveilederne er implementert som grunnlag for den 
individuelle vurdering av pasientene. (2011) 
 
Sikre brukermedvirkning i forskning (2009) 
 

                                                 
53Jf. www. kvalitetsregistre.no. 
54 Norsk Intensiv Register 
55 Skåringssystemer for alvorlighetsgrad 
56 Skåringssystemer for ressursbruk 
57 RELIS (Regionalt legemiddel-informasjonssenter) Nord-Norge 
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4. Pasientbehandling 
Ikke ha vakante legestillinger av økonomiske årsaker innen spesialitetene fysikalsk- og 
rehabiliteringsmedisin, geriatri, revmatologi, TSB, psykiatri,- og barne- og ungdomspsykiatri. (2011) 
 
Sørge for at alle enheter innen psykisk helsevern for voksne og TSB registrerer og rapporterer 
prosedyrekoder. (2011) 
 
Sikre at nasjonale retningslinjer for medisinsk koding følges opp. (2010) 
 
Følge opp Handlingsplan mot kjønnslemlestelse. (2009) 
 
UNN HF: Delta i arbeidet med nasjonalt KPP-prosjekt58 i samsvar med de krav og frister som 
Helsedirektoratet setter.(2011) 
 
4.2.1 Helhetlige pasientforløp og samhandling 
Dokumentere pasientstrømmer, henvisninger (henvist til og henvist fra) og pasientforløp slik at relevant, 
entydig og komplett koding (i PAS/EPJ59 og med overføring til NPR60) av pasientenes bevegelser mellom 
institusjoner og nivå i helsetjenesten fremkommer. (2011) 
 
Utvikle rutiner og iverksette retningslinjer for pasientgrupper med de hyppigste kreftformer, hjerneslag og 
TSB i et forløpsperspektiv. (2011) 
 
Rapportere tiltak for å prioritere ambulering internt og mellom helseforetak og legge til rette for 
kombinerte stillinger innen og mellom helseforetak. (2010 og 2011) 
 
Arbeide målrettet for å desentralisere polikliniske kontroller der dette er mulig og hensiktsmessig. (2011) 
 
Ha rutiner og kompetanse som sikrer at ernæring er en integrert del av behandlingstilbudet og at 
veiledningsoppgaven ovenfor kommunene ivaretas på ernæringsområdet.  Følge opp Mattilsynets rapport: 
Nasjonalt tilsynsprosjekt (2008-2009) Institusjonskjøkken. (2011) 
 
Vektlegge klinisk relevans, kost/nyttevurderinger og tilretteleggelse for storskala implementering 
i sitt forsknings- og utviklingsarbeid innen telemedisin i større grad enn tidligere. Forankre 
arbeidet i kliniske miljøer slik at grensesnittene mellom teknologi, fag og organisering gis prioritet 
og at telemedisinske tiltak generelt understøtter arbeidet med å effektivisere og kvalitetssikre 
pasientforløpene (Jfr LEAN-prosessene61). (2010) 
 
Desentralisere cellegiftbehandling til lokalsykehusene, sykestuer/DMS62 og 
kommunehelsetjenesten, og sikre at prosedyrer for kjemoterapibehandling er tilgjengelig.(2009) 
 
Samarbeide med private avtalespesialister, for bedre koordinering av oppgaver.(2008) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Bidra til at det ikke blir opphold i medisinering av pasientene og kvalitetssikre 
legemiddelinformasjon ved bytte av omsorgsnivå.(2011) 
 

                                                 
58 Kostnad per pasient 
59 Elektronisk pasientjournal 
60 Norsk pasientregister 
61 Pasientforløpsmetodikk 
62 Distriktsmedisinsk senter 
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Sykehusapotek Nord HF: Utvide og videreutvikle tilbud om tilsetningstjenester63 til kommunene.(2011) 
 
4.2.2. Psykisk helsevern 
Opprette rusteam ved samtlige DPS, og styrke kompetansen innen rusbehandling.  Rusbehandling skal 
integreres i psykisk helsevern.  (2011) 
 
Iverksette tiltak for at nødvendige akuttfunksjoner kan etableres ved DPSene. (2011) 
 
Etablere brukerstyrte plasser ved samtlige DPSer, etter modell fra Jæren DPS. (2010) 
 
Iverksette omstillingstiltak, fra hovedtyngde på døgnbehandling til mer utadrettet og ambulant tilbud. 
(2010) 
 
4.2.3. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige  
Planlegge og innføre gode samarbeidsrutiner med kommunene om hele pasientforløpet, herunder før, 
under og ved endt behandling og ved behandlingsavbrudd. (2011) 
 
Etablere behandlingsforberedende tiltak for rettighetspasienter i påvente av oppstart av behandling i 
samarbeid med kommunene. (2011) 
 
Øke andelen pasienter som fullfører TSB. (2011) 
 
Bidra til at innsatte ved rusmestringsenhetene blir vurdert med hensyn til rett til nødvendig 
helsehjelp

Styrke tilbudet innen LAR, og LAR skal inngå som en integrert del av TSB. (2010) 
 
4.2.4. Somatisk virksomhet og tilbud til pasienter med kroniske og langvarige sykdommer  
Følge opp faglige retningslinjer og tiltak i vedtatte handlingsplaner for habilitering/rehabilitering, geriatri, 
diabetes og revmatologi. (2011) 
 
Utrede pasienter med sykelig overvekt i samarbeid med primærlegene etter nye regionale 
henvisningsrutiner og nasjonale retningslinjer. (2011) 
 
Iverksette nivådeling jfr Handlingsplan for intensivmedisin og regionale retningslinjer fra fagråd i 
intensivmedisin. (2011) 
 
Gjennomføre revidert funksjonsdeling innen kreftkirurgi. (2011) 
 
Iverksette tiltak for å øke tilgjengelige organer og samarbeide med nasjonal koordinator for 
organdonasjon. (2010) 
 
Oppnevne kontaktperson til å følge opp aktuelle tiltak i samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid 
inngått mellom Helse Nord RHF og Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. (2010) 
 
Videreutvikle og styrke barnehabiliteringstjenestene.(2008) 
 
UNN HF: etablere regionalt tverrfaglig kompetansemiljø innen astma- og allergisykdommer. (2011) 

                                                 
63 Eksempelvis produksjon av smertekassetter, TPN og cytostatika 
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UNN HF: Samarbeide med St Olavs hospital om en økning av cochlea-implantat operasjoner. UNN 
HF skal ha det regionale ansvaret for utredning av pasienter med mulig behov for slik 
behandling.(2007) 
 
4.2.5 Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 
UNN HF: Rapportere i eRapportsystemet til Helse Nord RHF for høyspesialiserte tjenester innen fastsatt 
frist. (2011) 
 
UNN HF: Implementere nytt styringssystem for lands- og flerregionale funksjoner i tråd med beslutning 
fra HOD (2010) 
 
UNN HF: Rapportere om virksomheten ved godkjente nasjonale tjenester og kompetansesenter for 
personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger.64 Rapportene fra nasjonale 
tjenester skal behandles av referansegruppen. (2011) 
 
4.2.6.  Smittevern og beredskap 
UNN HF/Helse Finnmark HF: Gjennomgå egen beredskapsplan for større ulykker og katastrofer med 
utgangspunkt i ROS-analyse for nordområdene framlagt i 2010. (2011) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Bidra til revisjon av nasjonale regionale og nasjonale atibiotikaretningslinjer. 
(2011) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Være rådgivere for HFene ifht legemiddelberedskapen i regionen. (2011) 
 
4.2.7. Prehospitale tjenester 
Oppfylle mål om at 100 % andel av fast ansatt ambulansepersonell skal ha formell kompetanse som 
ambulansearbeider innen 01. 01.12. (2011) 
 
Sikre nødvendig språk- og kulturkompetanse i AMK-sentralene. (2011) 
 
Oppfylle nasjonalt traumesystems krav til kompetanse og trening for de prehospitale tjenestene i 
samarbeid med kommunehelsetjenesten. (2011) 
 
Rapportere data fra akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i hht. Helsedirektoratets spesifikasjoner. 
(2011) 
 
Bedre tilgjengeligheten til luftambulansetjenesten for pasienter med akutte psykiske lidelser ved å benytte 
helsepersonell som ledsagere i størst mulig grad. (2011) 
 
4.2.8. Barents helsesamarbeid/nordområdesatsingen 
Tilrettelegge for og delta i samarbeidsprosjekter i Barentsregionen og bidra til velfungerende norsk-
russiske samarbeidsrelasjoner på helseområdet, herunder helseberedskap ihht inngåtte avtaler mellom 
Helse Nord RHF og fylker i Russland. (2011) 
 
5. Rekruttering, utdanning og videreutdanning av helsepersonell  
Heve kompetansen innen sterilforsyning. Det regionale kompetansesenteret for smittevern ved UNN HF 
kan være aktuelle samarbeidspartnere ved utvikling og vedlikehold av opplæringsprogram. (2011) 
 

                                                 
64 Rapporteringen skal skje via portalen http://hoyspesial.ihelse.net/HSliste.aspx. 
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Rapportere avsatte ressurser til utdanning/praksis for alle personellgrupper under utdanning.  (2011) 
 
Implementere WHO65`s internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering av helsepersonell. (2011) 
 
Innfri og rapportere måltall og aktivitet på praksisplasser og lærlinger, jf. Vedlegg 2 og antall som 
fullfører utdannelsen. Det skal også tilrettelegges for praksisplasser for utdanninger som ikke er etablert i 
alle regioner. (2011) 
 
Rapportere antall nye spesialister ansatt fra utdanningsprogrammene. (2011) 
 
Iverksette tiltak for å rekruttere, utdanne og beholde jordmødre for å sikre et forsvarlig fødetilbud i 
henhold til ny veileder: ”Et trygt fødetilbud” kvalitetskrav til fødselsomsorgen(2011) 
 
Rapportere bruk av utdanningstilskuddet for medisinerstudenter. (2011) 
 
Sikre at det gis gode læringsmuligheter og praksis innen habilitering og rehabilitering for studenter i 
utdanning. (2011) 
 
Stille med ressurser (personell) i regionalt mottaksprosjekt for etablering av ny NR-database. 
(2010) 
 
Ta i bruk ny portal-løsning for NR-database når denne foreligger. (2010) 
 
UNN HF/ NLSH HF:I samarbeid med UiT66 utrede oppbygging av ferdighetssenter for ansatte og 
studenter. (2010) 
 
UNN HF: Legge til rette for gruppe 1-tjeneste fra andre HF. Gjennom dialog med de øvrige HF sikre at 
avdelingene i UNN HF tidligst mulig blir kjent med behovene for gruppe 1-tjeneste. (2010) 
Helse Finnmark HF: Rapportere antall i utdanning gjennom Legerekrutteringsprogrammet i Finnmark.  
(2011) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Tilby praksisplasser for apotekteknikerelever og farmasistudenter. (2011) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Sikre og bevare farmasøytisk kompetanse innenfor produksjon og 
forsyningsberedskap. (2011) 
 
6. Forskning og innovasjon 
Forske, publisere og formidle forskning som er relevant for kliniske, pasientnære oppgaver. (2011) 
 
Legge til rette for forskning blant relevante personellgrupper slik at det publiseres mer og at 
publikasjonsstatistikken går opp jf. mål i forskningsstrategien om en andel på 10 % fra Helse Nord. (2011) 
 
Implementere67 endret forskningsfinansiering på RHF-finansierte prosjekter. Sosiale utgifter på lønn 
inkluderes i nye RHF-finansierte prosjekter innen tildelingssummen. For nye ph.d. og post.doc.- stillinger 
fra RHF skal HFet sette av 20 % av rundsummen, dvs 165 000 kr ved heltidsstipend med tildelingssum på 
825 000 kr. Midlene skal øremerkes forskning internt i HFet. (2011) 

                                                 
65 Verdens helseorganisasjon 
66 Universitetet i Tromsø 
67 NB Krav fra 2011 som er gjeldende også for 2012, summene er i 2012 endret/indeksregulert til 170 000 ved 
heltidsstipend med tildelingssum på 850 000   
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Initiere og legge til rette for forskning rettet mot likeverdige tjenester til den samiske befolkningen. (2011) 
 
Rapportere innovasjonsaktiviteter jf rapporteringsområdene for innovasjon, vedlegg 3. (2011) 
 
UNN HF: Styrke forskning og akademisering i alle avdelinger/klinikker inkludert tiltak for å gi flere 
forskningskompetanse.  (2011) 
 
UNN HF: Styrke forskning innen TSB. (2011) 
 
UNN HF: Ivareta regionfunksjonen i Klinisk forskningssenter og Nordnorsk Psykiatrisk Forskningssenter, 
inkludert oppsøkende virksomhet overfor de andre helseforetakene (2010) 
 
7. Opplæring av pasienter og pårørende  
Prioritere arbeidet med opplæring av pasienter og pårørende. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med 
kommunene og brukerne og skal være en integrert del av et helhetlig pasientforløp.  (2011) 
 
Prioritere opplæring av pasienter og pårørende til pasienter innen rusomsorg, psykisk helsevern, 
CMS/ME, konservativ behandling av pasienter med sykelig overvekt, og pasienter/pårørende til pasienter 
med demenssykdommer. (2011) 
 
Påse at lærings- og mestringsaktiviteter er tilpasset pasienter med samisk språklig kulturell bakgrunn, samt 
for pasienter med annen språklig og kulturell bakgrunn. (2011) 
 
8.1. Tiltak for organisasjonsutvikling og økonomisk balanse 
Rapportere økonomisk tiltaksgjennomføring i tiltaksmodulen i Helse Nords styringsportal. (2011) 
 
Bidra med ressurser til implementering av nytt lønns og personaldatasystem og forankre disse prosessene 
på en god måte i foretaket. (2011) 
 
Sikre at organisasjonen på ulike nivå har nødvendige ressurser, herunder tilstrekkelig kompetanse og 
gjennomføringsevne, til å møte omstillingsutfordringen som foretaket står ovenfor. (2011) 
 
Vurdere konsekvenser for tjenestetilbudet, kvalitet, økonomi, framdrift og arbeidsmiljø ved 
omstillingstiltak, i saksframlegg til styret. Dokumentasjon på medvirkning skal følge saken. (2011) 
 
Styret i helseforetaket skal: 
Styrebehandle nye tilbud eller vesentlige utvidelser av eksisterende tilbud som planlegges igangsatt. 
(2011) 
 
Ha direkte kontroll med at omstillingstiltakene er realistiske og konkrete og at tiltaksplanen til enhver tid 
er komplett. (2011) 
 
Sikre at salgsgevinster fra avhending av eiendom ikke inngår som et omstillingstiltak. (2010) 
 
8.2 Risikostyring og internkontroll 
Ha kontrollsystemer for overvåkning av at funksjonsfordelinger blir fulgt. (2011) 
 
Helseforetaket skal styrebehandle: 
Alle tilsynsrapporter som foretaket mottar, og vedta plan for lukking av eventuelle avvik. (2011) 
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Alle rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder foretaket og vedta plan for oppfølging 
av internrevisjonens anbefalinger. (2011) 
 
Følge opp Riksrevisjonens rapport om økonomistyring i helseforetakene68, gjøre denne kjent i 
organisasjonen og sette i gang et arbeid for å følge opp de områder som Riksrevisjonen har påpekt. (2010) 
 
8.3. Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
Informere berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom, uavhengig av 
vurdering i forhold til samhandlingstiltak, på et så tidlig tidspunkt som mulig. (2011) 
 
Rapportere avhending av vernet eiendom til felles database og sikre vern ved forskrift eller 
reguleringsplan før eiendommen overdras andre. (2009) 
 
Begrense betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og at de rutiner man har for 
parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om 
etterskuddsbetaling. (2011) 
 
Etablere et partssammensatt parkeringsutvalg i foretaket med representasjon fra ledelse, 
medarbeidere og brukere (pasientorganisasjoner). (2009) 
 
Gjennomføre klassifiseringen av alle helsebygg i samarbeid med Helse Nord RHF og de andre 
helseforetakene i Norge. (2011) 
 
Gjennom løpende og planlagt vedlikehold minimum sørge for å opprettholde verdien av bygg 
og anlegg ved tilstrekkelig vedlikehold på samme nivå som ved etableringen av foretaket (2008) 
 
8.4. Innkjøp 
Ha oppdatert oversikt over, og følge opp, alle innkjøpsavtaler og leverandører. (2011) 
Sørge for at krav til miljø, etikk og samfunnsansvar implementeres i anskaffelsesprosjekter i tråd med 
nasjonalt fellesprosjekt, delprosjekt innkjøp. (2011) 
 
Samarbeide med regionalt fagmiljø og Helseforetakenes Innkjøpsservice AS i tråd med gjeldende 
samhandlingsrutiner. (2011) 
 
Sluttføre arbeidet med å ta innkjøps- og logistikksystemet i full bruk, slik at de fleste anskaffelser gjøres 
gjennom dette systemet. (2011) 
 
Dokumentere hvordan innkjøpene er gjennomført. Bruke innførte sanksjonsmuligheter for å 
skjerpe rutinene og for å motvirke korrupsjon og kameraderi.(2010)  
 
Avvise leverandører som er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet ved gjennomføring av 
offentlige anskaffelser. (2009) 
 
8.6 Klima- og miljøtiltak 
Legge til rette for bruk av offentlige transportmidler i samarbeid med kommunale og 
fylkeskommunale myndigheter (2009) 
 
8.7. Organisasjons- og lederutvikling og arbeidsgiverstrategi 

                                                 
68 Dokument 3:3(2009 - 2010) 
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Ha effektiv bruk av personal- og kompetanseressursene gjennom god og effektiv bemanningsplanlegging. 
(2011) 
 
Videreføre prosessen med å definere verdiene Kvalitet – Trygghet – Respekt på alle nivåer i 
organisasjonen. Betydningen av verdiene for den enkelte, for arbeidsplassen og for brukerne med 
pårørende skal defineres og alle medarbeidere skal inviteres til å bidra. (2011) 
  
8.7.1. Personal og kompetanse  
Legge til rette for permisjon til ansatte som får tilbud om stilling ved UNN, Longyearbyen sykehus. 
(2011) 
 
Sørge for en hensiktsmessig permisjonspraksis når det gjelder ansattes deltakelse i internasjonalt 
solidaritetsarbeid. (2011) 
 
Rapportere kostnader og antall årsverk til innleide vikarer fra vikarbyråer, fordelt på sykepleiere og leger 
(årlig). (2011) 
 
Sikre at de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold ikke svekkes ved eventuell konkurranseutsetting 
av ikke-medisinske funksjoner.  (2011) 
 
Identifisering og realisering av økonomiske og personalmessige gevinster som følge av 
systemanskaffelser og oppfølging av disse med organisasjonsmessige endringer. Det tas utgangspunkt i 
kost-nyttevurderinger ved anskaffelse av systemene69. (2008) 
 
Løpende registrere og rapportere behov for fritak fra fremmøte ved mobilisering og 
repetisjonstjeneste til vernepliktsverket og Helse Nord RHF. (2010) 
 
UNN HF/ NLSH HF: Bistå/samarbeide med forsvaret i deres behov knyttet til utdannelse av anestesileger 
og kirurger.(2009) 
 
8.7.2. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelser i virksomheten. (2011) 
 
Ivareta målsettingene i Inkluderende Arbeidsliv. (2011) 
 
Rapportere aktivitet og avvik i henhold til hovedmålene i Helhetlig strategi for HMS, herunder etablere 
system for løpende overvåkning av arbeidsmiljøet. (2011) 
 
8.8. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
Sikre at utviklings- og endringsprosjekter knyttet til IKT godkjennes av Helse Nord RHF før igangsettelse, 
og at Helse Nord IKT som tjenesteleverandør trekkes tidlig inn i prosessen. Utviklingskontrakter skal 
sikre at alle helseforetak i Helse Nord kan benytte resultatet. (2011) 
 
Legge nasjonale krav til IKT arkitektur mv slik som beskrevet av Nasjonal IKT og KITH70 til grunn for 
alle IKT anskaffelser. (2011) 
 
Bidra aktivt til standardisering av IKT infrastruktur i samhandling med Helse Nord IKT71, slik at Helse 
Nord får en mest mulig enhetlig infrastruktur. (2011) 

                                                 
69 Jf. styresak 79-2006 
70 Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren 
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Drive elektronisk samhandling med eksterne aktører i henhold til nasjonal samhandlingsarkitektur 
beskrevet i samspillplanen til Helsedirektoratet. (2011) 
 
Gjennom Helse Nord IKT benytte Norsk Helsenett SF for kjøp av kommunikasjonstjenester72.

 
 

(2010) 
 
9. Oppfølging og rapportering 
Sikre god kvalitet og fullstendig rapportering av virksomhetsdata. Analyser av dataene skal følge med 
rapporten. (2011) 
 
Bruke felles definisjoner, standarder og rapporteringsverktøy (Herunder LIS) i rapporter og årlig melding 
til Helse Nord RHF. (2011) 
 
UNN: Være pådriver i utviklingen av felles kvalitetsindikatorer og rapporteringskriterier for ambulanse- 
og nødmeldetjenesten i Helse Nord. (2011) 
 
9.1. Rapporteringsrutiner  
Behandle tertialrapporter og årlig melding i styret i helseforetaket før innsendelse til Helse Nord RHF. 
(2011) 
 
Drøfte tertialrapportene og Årlig melding med tillitsvalgte og behandle disse rapportene i brukerutvalg og 
AMU73. Medvirkningen skal dokumenteres. (2011) 
  

                                                                                                                                                              
71 Jf. bl. a. rammeavtale for IKT-utstyr. 
72 I tråd med enerettsavtalen for Norsk Helsenett AS skissert i styresak 65-2004   
73 Arbeidsmiljøutvalg 
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Arkivnr.: 110 2011/142    Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch m. fl., 75 51 29 00 Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 5-2012  Budsjett 2012 – konsolidert   
 
 
Formål 
Denne styresaken er en oppsummering av helseforetakenes vedtatte budsjetter og en 
tilbakemelding til styret i Helse Nord RHF, om krav og føringer fra styret er fulgt opp i 
planleggingen. Vurderingene av konsolidert budsjett skal bidra til at virksomheten baseres på 
de overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Med bakgrunn i budsjettpremisser fra Helse Nord RHF har helseforetakene i løpet av 
desember 2011 behandlet egne budsjetter og planer for 2012. I saken gis det en 
tilbakemelding på helseforetakenes oppfyllelse av: 
• Aktivitetskrav og prioritering  
• Krav til resultat, omstillingsplan og risikovurdering av den 
• Vurdering av tiltaksplaner opp mot helsefaglige krav og føringer 
 
Sammendrag  
I styresak 118-2011 Budsjett 2012 foretaksgruppen, rammer og føringer vedtok styret at 
aktiviteten fremdeles skal vris fra døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling innen 
psykisk helsevern og TSB. Plantallene gjenspeiler dette. Plantallene viser også en prioritering 
av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB), 
men ressurser til psykisk helse reduseres fra vedtatt budsjett 2011 i forbindelse med omstilling 
av virksomheten. Foretaksgruppen budsjetterer innenfor samlede overslagsbevilgninger fra 
eier.   
 
Alle helseforetakene har budsjettert i tråd med vedtatte resultatkrav for 2012-2015. 
Helseforetakene har en samlet omstillingsutfordring i 2012 på 317 mill. kroner, og det er 
definert omstillingstiltak for 328 mill. kroner.  
 
Etter at gjennomføringsrisikoen på definerte omstillingstiltak er vurdert, er forventet 
tiltakseffekt beregnet til 284 mill. kroner. Dette gir en uløst omstillingsutfordring i 
foretaksgruppen på 44 mill. kroner og innebærer at adm. direktør vurderer at 
omstillingsplanene ikke er tilstrekkelig for å sikre resultat i tråd med krav på 
helseforetaksnivå.  
 
I tillegg vil foretaksgruppen måtte dekke inn merkostnader for endringer i fødselstilbudet og 
følgetjenesten for gravide. Dette kommer vi tilbake til i en senere styresak om 
budsjettreguleringer. 
 
Ved budsjettering av kostnader til pensjon er det lagt til grunn kostnad 2011 pluss lønns- og 
prisvekst pluss effekter av bemanningsendringer. Siste beregninger av pensjonskostnader for 
2012 viser en kostnadsøkning i størrelsesorden 180 mill. kroner utover 
budsjettforutsetningene. Helse Nord RHF kommer tilbake til håndtering av dette i egen sak.  
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Adm. direktør vurderer risikoen i helseforetakenes omstillingsplaner til å være moderat ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Helse Finnmark HF, moderat til høy ved 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) og høy ved Helgelandssykehuset HF.  
 
Helgelandssykehuset HF har ikke vedtatt en komplett omstillingsplan som sikrer oppnåelse av 
resultatkravet, og helseforetaket mangler tiltak i størrelsesorden 20 mill. kroner. Etter 
risikojustering av budsjetterte effekter av NLSH’s omstillingsplan anslås det at helseforetaket 
mangler tiltak i størrelsesorden 25 mill. kroner. Helse Nord IKT har vedtatt et budsjett med 5 
mill. kroner i udefinerte salgsinntekter.  
 
Risiko for ikke å nå resultatkrav fra eier (balanse) vurderes som lav. Adm. direktør foreslår 
derfor at konsolidert budsjett godkjennes.  Oppfølging av økonomiske resultatkrav og 
risikoreduksjon vil fremdeles være sentralt i adm. direktørs løpende oppfølging av 
helseforetakene og Helse Nord IKT.  
 
Alle helseforetakene er pålagt å redegjøre for gjennomføring av omstillingsplanen i månedlige 
økonomirapporter. Adm. direktør foreslår at NLSH og Helgelandssykehuset HF også bes om 
å redegjøre for hvordan helseforetaket planlegger å løse resterende omstillingsutfordring for 
2012 senest i helseforetakets rapport for 1. tertial 2012.  
 
Ingen av helseforetakenes tiltaksplaner vurderes å være i strid med helsefaglige krav og 
føringer i oppdragsdokumentet. Gjennomføring av omstillingsplanene vil bli fulgt opp i 
styringsdialogen. 
 
Medbestemmelse  
Plan 2012-2015 inkl rullering investeringsplan ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 21. juni 2011 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om behovet for videre utvikling av helsetjenestetilbudet til landsdelens 

befolkning og nødvendigheten av investeringer i bygg, utstyr og IKT. 
 
2. Partene understreker behovet for at det i helseforetakene satses på utvikling av 

kompetanse hos medarbeiderne parallelt med krav til omstilling, utvikling og 
effektivisering.  

 
3. Partene er fortsatt enige om at det er nødvendig med et driftsoverskudd de nærmeste 

årene for å sikre midler til framtidige investeringer.  
 

4. Samlet skal planforutsetningene i saken legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag 
for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. 

 
5. Endringsarbeid og omstilling skal skje i nært samarbeid mellom arbeidsgiver, 

arbeidstakerne og deres representanter. 
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Budsjett 2012 foretaksgruppen, rammer og føringer ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. oktober 2011 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene viser til tidligere behandling av planrammene, den positive styrkingen av 

budsjettet som følge av forslaget til statsbudsjettet, og partene er enige om å øke 
bevilgningene til helseforetakene for bl.a. å styrke arbeidet med forbedring og kvalitet. 

 
2. Partene er videre enige om behovet for å fortsette arbeidet med forbedring og omstilling 

av virksomheten og ytterligere utvikling av helsetjenestetilbudet til landsdelens befolkning 
bl.a. innen fødselshjelp. Det er særlig viktig å sørge for god tilpasning av tilbudet i 
forbindelse med implementering av samhandlingsreformen.  

 
3. Samlet skal planforutsetningene i saken legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag 

for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. 
 
4. Partene vil fortsatt understreke betydningen av at alt forbedringsarbeid skjer i nært 

samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerne og deres representanter. Dette gir bedre 
muligheter for å vurdere konsekvenser, arbeidstakernes erfaring og kompetanse blir 
brukt, eierskapet til løsningene økes, og energien i gjennomføringen forsterkes.  

 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil bli orientert om budsjett 
2012 – konsolidert i samarbeidsmøte, den 10. februar 2012. 
 
Bakgrunn  
Budsjett og planpremisser for 2012 har vært behandlet av styret i Helse Nord RHF i flere 
saker i 2011:  
• styresak 69 -2011 Plan 2012-2015, inkl rullering investeringsplan 
• styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 
• styresak 118-2011 Budsjett 2012 foretaksgruppen – rammer og føringer 
 
I disse styresakene er økonomiske rammer fordelt, og føringer som skal ligge til grunn for 
virksomheten i 2012 er angitt. Alle helseforetakene har styrebehandlet budsjett for 2012 i 
løpet av desember 2011.  
 
Planlagt aktivitet og prioritering   
Forslag til statsbudsjett 2012 legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 
% på nasjonalt nivå fra anslag 2011. Økt pasientbehandling i kommunene som følge av 
opprettelse av nye døgntilbud er anslått å utgjøre om lag 0,8 % av veksten, mens 0,6 % av 
veksten er forutsatt å skje i spesialisthelsetjenesten. 
 
Helse Nord har fått en overslagsbevilgning på 2,079 mrd. kroner til innsatsstyrt finansiering 
(ISF), her inkludert kommunal medfinansiering og 295 mill. kroner innen polikliniske 
inntekter. Foretaksgruppen planlegger aktivitet i tråd med føringene, og samlede 
aktivitetsavhengige inntekter er innenfor overslagsbevilgningen fra eier.  
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Aktivitet og prioritering 
I styresak 118-2011 vedtok styret i Helse Nord RHF at aktiviteten innen psykisk helse og 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) fremdeles skal vris fra 
døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. Plantallene gjenspeiler dette, og viser også en 
større planlagt aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og TSB enn somatikk, sammenlignet 
med estimat 2011. Plantall for døgnaktivitet innen psykisk helsevern for voksne tas imidlertid 
ned i tråd med bakgrunn i omstilling av virksomheten.  
 
Innen voksenpsykiatri planlegges det fremdeles med vekst innen poliklinisk aktivitet (+9,4 %) 
sammenlignet med estimat 2011. Plantall for døgnbehandling nedjusteres (-8,2 %), men det 
planlegges likevel med en liten aktivitetsvekst fra estimat 2011 (2,1 %). Planlagt vridning fra 
døgn til dag er i tråd med ønsket utvikling.   
 
Innen psykisk helse for barn og unge opprettholdes plantall for døgnbehandling, noe som 
innebærer en forventet aktivitetsøkning fra estimat 2011 (+3,2 %). Plantall for konsultasjoner 
øker med 2,7 %, noe som innebærer en planlagt aktivitetsvekst på 5 % fra estimat 2011.  
 
Innen TSB planlegges det både med økt døgnbehandling og økt poliklinisk aktivitet. Vekst 
innen døgnaktivitet gjelder alle helseforetakene, men har særlig bakgrunn i nye institusjoner 
ved Helgelandssykehuset HF og NLSH.  
 
Plantall for psykisk helsevern og TSB fremkommer av tabellen. 

 
 
DRG-poeng (egen behandlingsaktivitet) i somatisk virksomhet planlegges økt med 0,6 % fra 
estimat 2011, mens DRG-poeng knyttet til aktivitet utenfor regionen planlegges redusert med 
0,6 %.  
 
  

Endring fra Endring fra 
Psykisk helse for voksne Estimat 2011 Plan 2011 Plan 2012 Estimat 2011 Plan 2011
Antall utskrivninger 6 155 6 216 6 289 2,2 % 1,2 %
Antall liggedøgn 108 160 120 260 110 428 2,1 % -8,2 %
Antall dagopphold 8 065 8 092 8 311 3,1 % 2,7 %
Antall polikliniske konsultasjoner NAV refusjon 101 561 113 705 111 104 9,4 % -2,3 %

Endring fra Endring fra 
Psykisk helse for barn og unge Estimat 2011 Plan 2011 Plan 2012 Estimat 2011 Plan 2011
Antall utskrivninger 388 362 387 -0,3 % 6,9 %
Antall liggedøgn 10 867 11 242 11 220 3,2 % -0,2 %
Antall dagopphold 245 418 418 70,6 % 0,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner NAV refusjon 77 459 79 171 81 298 5,0 % 2,7 %
Antall tiltak 137 688 100 577 139 737 1,5 % 38,9 %

Endring fra Endring fra 
Rusomsorg Estimat 2011 Plan 2011 Plan 2012 Estimat 2011 Plan 2011
Antall utskrivninger 876 787 1 051 20,0 % 33,5 %
Antall liggedøgn 27 113 24 850 31 700 16,9 % 27,6 %
Antall dagopphold 0 0 0
Antall polikliniske konsultasjoner NAV refusjon 13 822 13 684 14 840 7,4 % 8,4 %
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Planlagt DRG-aktivitet, herunder antall opphold og polikliniske konsultasjoner fremkommer 
av tabellen.  

 

 
 
Plantall for polikliniske konsultasjoner i somatikk økes med 1,5 %. Estimat for aktivitet 2011 
er imidlertid godt over plan 2011, slik at det trolig vil realiseres større poliklinisk aktivitet enn 
hva plantallene for 2012 reflekterer.  
 
Døgnbehandling innen somatisk virksomhet planlegges redusert med 1,9 % fra estimat 2011. 
Ved Helse Finnmark HF, UNN og Helgelandssykehuset HF endres plantallene ved at dag- og 
poliklinisk behandling øker noe, mens plantall for innleggelser justeres noe ned. Ved NLSH 
øker plantall for innleggelser med 1 %, mens plantall for dag- og poliklinisk behandling 
reduseres med 0,7 %. Sammenlignet med faktisk aktivitet 2011 planlegges det med noe lavere 
antall innleggelser også ved NLSH.    
 
Funksjonsbudsjettet viser hvordan ressursene (brutto kostnader) fordeler seg mellom 
formålene i budsjett 2012, sammenlignet med vedtatt budsjett 2011 og regnskap pr. november 
2011: 

 
Tabell: Brutto driftskostnader fordelt på formål 
 
Den relative andelen ressurser til psykisk helsevern reduseres fra 16,1 % i vedtatt budsjett 
2011 til 15,7 % i konsolidert budsjett 2012. Dette har sammenheng med omstilling av 
virksomheten i Helse Finnmark HF og ved NLSH.  Psykisk helsevern har mindre forbruk enn 
budsjettert i 2011, og prioriteringene i interne budsjettrammer innebærer at budsjettrammene 
til psykisk helse reduseres ned mot faktisk forbruk 2011.   
 
Konsolidert budsjett – forutsetninger og vurderinger  
Av tabellen fremkommer foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2012, sammenlignet med 
vedtatt budsjett 2011 og regnskapsestimat for 2011.  
 
 

Endring fra Endring fra 
Somatikk Estimat 2011 Plan 2011 Plan 2012 Estimat 2011 Plan 2011
Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk 121 496 120 358 122 191 0,6 % 1,5 %
Antall DRG, kjøp, egne pasienter dag/døgn  og poliklinikk 10 694 10 844 10 628 -0,6 % -2,0 %
Antall DRG, biologiske legemidler egen behandling og kjøp 5 619 5 144 5 437 -3,2 % 5,7 %
Sum antall DRG poeng "sørge for" 137 809 136 347 138 256 0,3 % 1,4 %

Endring fra Endring fra 
Somatikk Estimat 2011 Plan 2011 Plan 2012 Estimat 2011 Plan 2011
Totalt antall opphold somatikk 132 011 138 016 133 691 1,3 % -3,1 %
herav
dagkirurgi 26 171 29 932 28 171 7,6 % -5,9 %
elektive dagopphold 21 562 24 563 22 827 5,9 % -7,1 %
innlagte heldøgnsopphold 84 278 83 521 82 693 -1,9 % -1,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk 511 031 475 486 482 631 -5,6 % 1,5 %

Andel
Brutto driftskostnader fordelt på Konsolidert Vedtatt Regnskap per Endring bud 11 Konsolidert Vedtatt Regnskap per
formål - tall i 1000 kr budsjett 2012 budsjett 2011 nov.11 bud 12 budsjett 2012 budsjett 2011 nov.11
Somatikk, inkl lab/rtg 8 438 761         7 979 989     7 553 065       5,7 % 61,4 % 61,1 % 62,2 %
Somatikk, (re-hab) 550 185            531 545        470 074          3,5 % 4,0 % 4,1 % 3,9 %
Psykisk helse 2 163 550         2 106 293     1 869 272       2,7 % 15,7 % 16,1 % 15,4 %
TSB (rusbehandling) 335 003            311 109        300 355          7,7 % 2,4 % 2,4 % 2,5 %
Ambulanse 1 198 626         1 158 019     1 061 428       3,5 % 8,7 % 8,9 % 8,7 %
Pasientreiser 761 712            683 373        661 995          11,5 % 5,5 % 5,2 % 5,5 %
Administrasjon, personal 300 694            287 473        229 445          4,6 % 2,2 % 2,2 % 1,9 %
Sum driftskostnader 13 748 530       13 057 801   12 145 634     5,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Sum prehospitale tjenester 1 960 337         1 841 392     1 723 423       6,5 % 14,3 % 14,1 % 14,2 %
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Tabell: konsolidert budsjett 
 
Estimat 2011 bygger på foreløpig regnskap. Regnskapet for 2011 er ikke endelig avsluttet, og 
tallene vil avvike noe fra endelig resultat.  
 
Budsjetterte driftsinntekter øker med 5,8 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2011. Dette 
forklares i hovedsak av prisvekst, økte bevilgninger til aktivitet og videreføring av 
finansiering av økte pensjonskostnader (210 mill. kroner).  
 
Helseforetakene planlegger med aktivitet innen somatikk på om lag samme nivå som 2011. 
Inntekter innen ISF (ekskl. ISF av legemidler) øker med 2,7 % sammenlignet med vedtatt 
budsjett 2011. Dette er 0,6 prosentpoeng lavere enn prisjustering innen ISF, noe som har 
sammenheng med at deler av aktivitetsvekst forventes tatt ut i kommunene.  Polikliniske 
inntekter øker med 10,5 % fra vedtatt budsjett 2011, i tråd med ønsket økt poliklinisk 
aktivitet.  
 
Inntekter i ordningen helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte (”raskere tilbake”) 
budsjetteres lavere i 2012. Aktiviteten har vært høy i 2010 og 2011 og må nå tas noe ned for å 
tilpasses bevilgningene til formålet. NLSH vil i justert budsjett korrigere inntekten/aktiviteten 
ned i tråd med føringer fra RHF.  
 
Budsjetterte driftskostnader øker med 5,3 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2011.  
 

Budsjett 2012 (1000 kr) Konsolidert Vedtatt Estimat Endring Endring 
Foretaksgruppen Helse Nord budsjett 2012 budsjett 2011 regnskap 2011 Bud 12-Bud 11 Bud 12- Est 11

Basisramme 10 608 325 10 087 982 10 316 358 5,2 % 2,8 %
ISF egne pasienter 1 994 616 1 942 251 1 951 849 2,7 % 2,2 %
ISF-inntekt legemidler utenfor sykeh 80 805 72 808 79 605 11,0 % 1,5 %
Gjestepasientinntekter 50 839 53 986 46 818 -5,8 % 8,6 %
Polikliniske inntekter 284 619 255 746 294 839 11,3 % -3,5 %
Inntekter "raskere tilbake" 68 691 73 134 81 473 -6,1 % -15,7 %
Øremerkede tilskudd 223 090 205 557 197 620 8,5 % 12,9 %
Andre driftsinntekter 782 456 632 525 691 360 23,7 % 13,2 %
Sum driftsinntekter 14 093 441 13 323 988 13 659 920 5,8 % 3,2 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 930 759 918 512 839 707 1,3 % 10,8 %
Kjøp av private helsetjenester 626 610 600 188 616 913 4,4 % 1,6 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 1 210 224 1 183 288 1 273 628 2,3 % -5,0 %
Innleid arbeidskraft 93 503 97 308 133 672 -3,9 % -30,1 %
Lønn til fast ansatte, inkl vikarer 6 370 293 6 016 713 5 953 610 5,9 % 7,0 %
Overtid og ekstrahjelp 275 435 244 960 449 108 12,4 % -38,7 %
Pensjon inkl aga av pensjon 1 227 357 1 060 895 1 174 371 15,7 % 4,5 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -339 619 -315 817 -385 570 7,5 % -11,9 %
Annen lønn 555 480 543 228 529 781 2,3 % 4,9 %
Sum lønn og innleie eks pensjon 6 955 091 6 586 392 6 680 601 5,6 % 4,1 %
Avskrivninger 600 425 657 391 596 500 -8,7 % 0,7 %
Nedskrivninger 0 103 2 395 -100,0 % -100,0 %
Andre driftskostnader 2 198 063 2 051 031 2 119 727 7,2 % 3,7 %
Sum driftskostnader 13 748 530 13 057 802 13 303 842 5,3 % 3,3 %
Driftsresultat 344 912 266 187 356 079 29,6 % -3,1 %
Finansinntekter 20 388 23 913 41 976 -14,7 % -51,4 %
Finanskostnader 15 300 40 100 30 123 -61,8 % -49,2 %
Finansresultat 5 088 -16 187 11 853 -131,4 % -57,1 %
Ordinært resultat 350 000 250 000 367 932 40,0 % -4,9 %

*77,3 mill kr omklassifisert i vedtatt budsjett 2011 fra varekost til kjøp av privat helsetj. Gjelder amulansetj., utenlandsbehandling med mer
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Budsjetterte kostnader til kjøp av offentlige helsetjenester øker med 1,3 %, mens private 
helsetjenester budsjetteres med en vekst på 4,4 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2011. 
Økt kjøp av private helsetjenester er blant annet relatert til økt kjøp av private røntgentjenester 
(14 mill kroner) og økte kostnader knyttet til ambulansebåter på Helgeland (9 mill kroner).   
Helse Nord RHF’s forskningsbevilgninger er budsjettert som kjøp av offentlig helsetjeneste i 
konsolidert budsjett.  
 
Varekostnader er budsjettert lavt sammenlignet med foreløpig regnskap 2011. Dette gjelder 
særlig Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF, og dette underbygger 
risikovurderingen av budsjettopplegget for 2012.    
 
Lønnsområdet (eksklusive pensjonskostnader, inklusive innleid arbeidskraft) viser samlet en 
vekst på 5,6 % sammenlignet med vedtatt budsjett 2011 og 4,1 % sammenlignet med 
estimerte kostnader for 2011. Bemanningsutvikling vil også i 2012 følges tett opp i 
oppfølgingsmøter med helseforetakene.  
 
Reduserte avskrivninger har sammenheng med at deler av åpningsbalansen er ferdig 
avskrevet, mens avskrivninger av nye investeringer ikke tilkommer i like stor grad, jf at 
investeringene er til dels betydelig lavere enn godkjente rammer. Reduserte avskrivninger 
medfører skjerping av resultatkrav for UNN og NLSH.  
 
Ved budsjettering av kostnader til pensjon er det lagt til grunn kostnad 2011 pluss lønns- og 
prisvekst pluss effekter av bemanningsendringer. Nye beregninger fra KLP viser at 
pensjonskostnaden vil øke med i størrelsesorden 180 mill. kroner ut over disse 
forutsetningene. Helse Nord legger til grunn at Helse- og omsorgsdepartementet følger dette 
opp med justering/tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett.  
 
Budsjetterte finanskostnader reduseres sammenlignet med vedtatt budsjett 2011 som følge av 
lavere rente og at en større andel av rentekostnader budsjetteres aktivert i 2012. 
 
Finanskostnader til større byggeprosjekter kostnadsføres ikke direkte, men håndteres som 
investering sammen med anlegget og avskrives over levetiden. Dette gjelder 
Nordlandssykehuset Bodø, Nordlandssykehuset Vesterålen og A-fløy i Tromsø. 
 
Innføring av samhandlingsreformen medfører endringer i finansieringsordningene og skal 
blant annet stimulere til at utskrivningsklare pasienter raskere overføres fra sykehusene til 
kommunene. Det er innført betalingsplikt fra dag 1 etter at pasienten er meldt 
utskrivningsklar, samtidig som basisrammen er redusert med 71,4 mill. kroner.  
 
Det forventes at kommunene iverksetter tiltak slik at inntektsveksten ikke blir like stor som 
reduksjonen i basisramme. Helseforetakene har i ulik grad tatt denne risikoen inn over seg, 
hvor UNN og NLSH i minst grad tar høyde for risiko på dette området. Økte inntekter av 
utskrivningsklare pasienter forklarer store deler av budsjettert vekst innen andre 
driftsinntekter.  
 
Tiltak for økonomisk balanse og vurdering av risiko i helseforetakenes budsjettopplegg 
Alle helseforetakene har vedtatt budsjetter for 2012 i tråd med resultatkravene som styret satte 
i styresak 118-2011.  
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I styresak 118-2011 ble helseforetakenes foreløpige tiltaksplaner for 2012 redegjort for. I det 
følgende foretas en kortfattet oppdatert vurdering av risikobildet for budsjettopplegget i 
helseforetakene.  
 
Helseforetakene i Helse-Nord har en samlet omstillingsutfordring i 2012 på 317 mill. kroner, 
og det er definert omstillingstiltak for 328 mill. kroner. Ved å vurdere gjennomføringsrisikoen 
på definerte omstillingstiltak havner forventet tiltakseffekt i foretaksgruppen på 284 mill. 
kroner. Dette gir en uløst omstillingsutfordring i foretaksgruppen på 44 mill. kroner.  
 

 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF har kommet lengst i 
budsjettprosessen og har det sikreste økonomiske opplegget for 2012. Helgelandssykehuset 
HF og Nordlandssykehuset HF må jobbe videre med identifisering av omstillingstiltak og 
risikoreduksjon. Alle helseforetakene er pålagt å redegjøre for gjennomføring av 
omstillingsplanen i månedlige økonomirapporter. Adm. direktør foreslår at NLSH og 
Helgelandssykehuset HF også bes om å redegjøre for hvordan helseforetaket planlegger å løse 
resterende omstillingsutfordring for 2012 i tertialrapport nr. 1-2012.  
 
Tabellen nedenfor viser omstillingsbehov i % av budsjetterte driftsinntekter og viser at 
omstillingsbehovet er størst i Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF.  
 

 
 
Adm. direktørs vurdering er at alle helseforetakene jobber med et langsiktig fokus, men at det 
er risiko i budsjettopplegget for 2012. Adm. direktører vurderer omstillingsprogrammet for 
hele foretaksgruppen i 2012 til å ha moderat gjennomføringsrisiko.   
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN startet virksomhetsplanleggingen for 2012 tidlig i 2011, og helseforetaket vurderer den 
som godt forankret i klinikkene.   
 

Helse Nord Tiltak RHF`s vekting Vektede 
tiltak

Omstillingsutfordring         317 100       317 100 
0 - Ingen risiko 171 028 1,00 171 028
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 10 438 0,96 10 020
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 97 792 0,86 84 101
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 35 947 0,50 17 974
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 12 900 0,05 645
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2012 0 0,00 0
Sum Helse Nord 328 105 283 768
Uløst omstillingsutfordring (minus betyr uløst)           11 005        -43 770 

Omstilling Sum 
omstillingsbehov Budsjetterte Omstillingsbehov i % 

av 

(mill kr) Driftsinntekter (mill kr) budsjetterte 
driftsinntekter 

Helgelandssykehuset HF 45                             1 490                              3,0 %
Nordlandssykehuset HF 129                           3 373                              3,8 %
UNN HF 107                           5 917                              1,8 %
Helse Finnmark HF 36                             1 674                              2,2 %
SUM 317                           12 454                           2,5 %
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Med en resultatprognose på styringsmålet for 2011 (balanse) har UNN identifisert en 
omstillingsutfordring for 2012 på 107 mill. kroner inkludert et forslag om intern omfordeling 
på til sammen 70 mill. kroner.  
 
UNN har definert tiltak som er risikovurdert og med forventede effekter i 2012 tilsvarende 
identifiserte omstillingsutfordringer. Dette inkluderer overhengseffekt av tiltak iverksatt i 
2011 på 6 mill. kroner.  
 
 

 
 
Tiltak som forventes å gi størst effekt er økte ISF-inntekter, reduksjon av 
gjestepasientkostnadene og reduksjon av klinikkenes budsjetter.  
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for Universitetssykehuset Nord-Norge HF i 
2011 til å ha moderat gjennomføringsrisiko. 
 
Helse Finnmark HF 
Med en forutsetning om resultatprognose for 2011 på -9 mill. kroner (budsjettavvik på -14 
mill. kroner) og økte utfordringer for 2012 har Helse Finnmark HF identifisert en 
omstillingsutfordring på om lag 36 mill. kroner for 2012. Helse Finnmark HF har definert 
tiltak som er risikovurdert og med forventet effekter på 3,5 mill. kroner utover 
omstillingsutfordringen. Dette inkluderer overhengseffekten av tiltak iverksatt i 2011 på 6,5 
mill. kroner. 
 

 
 
Helseforetaket har i sine vurderinger tatt inn over seg risiko for reduserte inntekter som følge 
av samhandlingsreformen. Helseforetaket må arbeide videre med identifisering av tiltak og 
risikoreduksjon.   
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for Helse Finnmark HF i 2012 til å ha 
moderat gjennomføringsrisiko. 
 

Universitetssykehuset Nord Norge HF Tiltak RHF`s vekting Vektede 
tiltak

Omstillingsutfordring 107 000  107 000
0 - Ingen risiko 103 000 1,00 103 000
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0,96 0
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 6 000 0,86 5 160
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0,50 0
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0,05 0
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2012 0 0,00 0
Sum Universitetssykehuset Nord Norge HF 109 000 108 160
Uløst omstillingsutfordring (minus betyr uløst)             2 000          1 160 

Helse Finnmark HF Tiltak RHF`s vekting Vektede 
tiltak

Omstillingsutfordring           36 000         36 000 
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 10 438 0,96 10 020
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 23 732 0,86 20 410
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 17 997 0,50 8 999
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0,05 0
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2012 0 0,00 0
Sum Helse Finnmark HF 52 167 39 429

Uløst omstillingsutfordring (minus betyr uløst)           16 167          3 429 
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Nordlandssykehuset HF 
Med en resultatprognose for 2011 på 2 mill. kroner (styringsmål 2011 var på 32 mill. kroner) 
har Nordlandssykehuset HF anslått sin omstillingsutfordring for 2012 til 129 mill. kroner.  
 
NLSH har definert uvektede omstillingstiltak for 129 mill. kroner. Risikovektede effekter av 
identifiserte tiltak anslås til 102 mill. kroner. Dette gir NLSH en uløst omstillingsutfordring på 
27 mill. kroner.  
 

 
  
Helseforetaket jobber med å definere nye tiltak som skal gi effekter som tilsvarer de uløste 
omstillingsutfordringene gjennom tett oppfølging med klinikkene. Foreslåtte tiltak i 2012 er 
gjennomgående gode, men helseforetaket må arbeide videre med identifisering av tiltak og 
risikoreduksjon.  
  
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for Nordlandssykehuset HF i 2012 til å ha 
moderat til stor gjennomføringsrisiko.  
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har vurdert sin omstillingsutfordring til å være om lag 44,9 mill. 
kroner for 2012. Da er tiltakene fra 2011 forventet å ha full effekt, og overhengseffekten av 
disse inn i 2012 er beregnet til 2,5 mill. kroner. Risikovektede effekter av identifiserte tiltak 
anslås til 23,5 mill. kroner. Dette gir Helgelandssykehuset HF en uløst omstillingsutfordring 
på 21,5 mill. kroner.  
 

 
 
Foreslåtte tiltak i 2012 er gode, men helseforetaket må arbeide videre med identifisering av 
tiltak og risikoreduksjon.   
 
Adm. direktør vurderer omstillingsprogrammet for Helgelandssykehuset HF i 2012 til å ha 
stor gjennomføringsrisiko.  
 

Nordlandssykehuset HF Tiltak RHF`s vekting Vektede 
tiltak

Omstillingsutfordring 129 200  129 200
0 - Ingen risiko 57 590 1,00 57 590
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0,96 0
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 40 760 0,86 35 054
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 17 950 0,50 8 975
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 12 900 0,05 645
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2012 0 0,00 0
Sum Nordlandssykehuset HF 129 200 102 264
Uløst omstillingsutfordring (minus betyr uløst)                    -        -26 936 
* NLSH har delt inn i kategoreiene 0-1, 2-3 og 4-5. Disse kategoriene er tilpasset kategoriene 0-5 med RHF`s vekting

Helgelandssykehuset HF Tiltak RHF`s vekting Vektede 
tiltak

Omstillingsutfordring 44 900  44 900
0 - Ingen risiko 0 1,00 0
1 - Usannsynelig at tiltkaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0,96 0
2 - Lav sannsynnelighet fort at tiltaket ikke blir gjennomført etter planen 27 300 0,86 23 478
3 - Middels sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0,50 0
4 - Høy sannynelighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0,05 0
5 - Tiltaket bli ikke gjennomført i 2012 0 0,00 0
Sum Helgelandssykehuset HF 27 300 23 478
Uløst omstillingsutfordring (minus betyr uløst)          -17 600        -21 422 
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Helse Nord RHF/Helse Nord IKT  
Konsolideringen har avdekket at Helse Nord IKT har budsjettert med 5 mill. kroner i 
udefinerte salgsinntekter. Dette vil følges opp mot enheten.   
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord HF har vedtatt et budsjettopplegg, hvor det ikke er identifisert 
omstillingsutfordringer. Risiko vurderes som lav.  
 
Likviditet  
Dersom foretaksgruppen oppnår vedtatt resultatkrav i 2012, vil det heller ikke være behov for 
å trekke på kassakreditt i 2012. I tillegg til innestående saldo har Helse Nord en 
likviditetsreserve i form av muligheten til å ta opp kassakreditt i Norges Bank opp til 884 mill. 
kroner. Likviditeten vurderes som god, forutsatt drift og investeringer i tråd med vedtatte 
rammer. 
 

 
Tabell: Likviditetsbudsjett 2012 
 
Likviditetsbudsjettet vil bli justert, når vi har oppdatert informasjon om pensjonspremie.  
 
Investeringsbudsjettet ble vedtatt i styresak 118-2011 og ligger vedlagt.  
 
  

                      Likviditetsbudsjett 2012

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resultat 350 000
Avskrivninger/ nedskrivninger  600 000
Endring fordring/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet -30 000
Diff pensjonskostnad/premie 0
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 920 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer 2002-2011, estimat -660 000
Investeringsbudsjett 2012 -1 298 300
Forventet ubrukte investeringsrammer 31.12.12 460 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 498 300

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 370 000
Avdrag lån -94 200
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 275 800

Netto endring i kontanter 01.01.2012-31.12.2012 -302 500

IB  01.01.2012 934 500
UB 31.12.2012 632 000
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Konklusjon  
Adm. direktør vurderer aktivitetsplaner og prioriteringer å være i tråd med føringer.  
 
Gjennomgang av helseforetakenes budsjettopplegg viser at Nordlandssykehuset HF, 
Helgelandssykehuset HF og Helse Nord IKT ikke har en fullverdig plan som medfører 
realisering av økonomisk resultatkrav for 2012. Oppfølging av økonomiske resultatkrav og 
risikoreduksjon vil fremdeles være sentralt i adm. direktørs løpende oppfølging av 
virksomheten.  
Adm. direktør foreslår at Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF bes om å 
redegjøre for hvordan helseforetaket planlegger å løse resterende omstillingsutfordring for 
2012 i tertialrapport nr. 1-2012.  
 
Risiko for ikke å nå resultatkrav fra eier (balanse) vurderes som lav. Adm. direktør foreslår 
derfor at styret godkjenner konsolidert budsjett.  
 
Ingen av helseforetakenes tiltaksplaner vurderes å være i strid med helsefaglige krav og 
føringer i oppdragsdokumentet. Gjennomføring av omstillingsplanene vil bli fulgt opp i 
styringsdialogen. 
 
 

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

1. Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2012.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og 
Nordlandssykehuset HF senest i tertialrapport nr. 1-2012 redegjør for hvordan uløst 
tilpasningsproblem i 2012 skal løses.    

 
 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Vedtatte inntektsrammer 

Vedtatte investeringsrammer  
 

Utrykte vedlegg:  Helseforetakenes budsjettvedtak  
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Vedlegg 1 Basisramme og øvrig ramme 
  

 

Basisramme 2012 (i1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum basisramme 2011 vedtatt november 2010 1 004 994 184 000 1 271 656 4 009 375 2 444 432 1 005 800 9 920 256 0
Lønns- og priskompensasjon 31 155 5 704 36 747 117 761 70 420 29 220 291 007
Styrking kapital kompensasjon 2 091 7 631 4 964 1 836 16 522
Avslutning Tolkeprosjekt Finnmark 1 000 -1 000 0
Indragning engangsbevilgning radiologi 2 000 -2 000 0
Tilbud til pasienter med sykelig overvekt 300 -3 000 500 1 000 700 500 0
Smittevernplan, infeksjonspost UNN HF -5 000 5 000 0
Smittevernplan, opptrapping Finnmark og Helgeland -1 000 500 500 0
Styrke regionale kompetansesentre -250 250 0
Opptrapping beredskap Svalbard -1 500 1 500 0
Hjerteflimmer -1 200 1 200 0
Avslutte rusprosjekt Helgeland -800 800 0
Traumebehadling/karkirurgi NLSH -2 000 2 000 0
Avslutning prosjekter med mer. RHF -26 500 26 500 0
Buffer til styrets disp -35 000 35 000 0
Inntektsmodell somatisk virksomhet -5 724 10 711 -4 673 -314 0
Inntektsmodell psykisk helsevern -5 000 -1 000 -3 000 9 000 0
Inntektsmodell TSB 3 500 -1 250 -1 250 -1 000 0
Nasjonal inntektsmodell 2012 -36 943 -36 943
Realvekst 1,1 % 95 200 95 200
RNB - pensjonskostnader 80 400 20 190 55 972 35 358 18 480 210 400
Ambulansebåter Helgeland -3 000 3 000 0
Utdanning psykiatri 400 -400 0
Regionale prosjekter/samhandlingsreform 20 000 -20 000 0
Samhandlingsreform - ferdigbehandlede pasienter -11 224 -27 714 -20 099 -12 363 -71 400
Deltakelse i regionalt samhandlingsprosjekt -400 100 100 100 100 0
Mobiltelefon flysykepleiere -100 25 25 25 25 0
Betaling til ANS pasientreiser 0
Økt kjøp radiologi 8 000 -8 000 0
Samhandlingsreform - Ø-hjelp -990 -3 306 -1 940 -1 064 -7 300
Tiltak og prosjekter RHF 30 000 -30 000 0
Styrking RHF 16 151 -16 151 0
Traume til HF -1 000 136 452 266 146 0
Til HF -20 000 3 121 8 419 5 766 2 694 0
Koordinering rehabilitering 3 180 3 180
Koordinering rehabilitering -431 -1 440 -845 -464 -3 180
Automatisk frikort, pasientreiser -600 -600
Vridning fra døgn PH til poliklinisk Psykisk helse -673 -2 027 -1 886 -514 -5 100
Følgetjeneste, pasienttransport 148 123 145 84 500
NORM, senter for antibiotikaresistens 5 000 5 000
NPR  rapportering, økt frekvens -400 -400
Internrevisjon og RBU 1 200 -1 200 0
Sum basisramme 2012 pr. november 2011 1 049 200 278 360 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 10 417 141

Øvrig ramme 2012 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 725            48 234    24 952    73 911       
Samhandling - sykestuer i Finnmark 8 291       8 291          
Kvalitetsregistre 28 676      28 676       
Tilskudd til turnustjeneste 150            724          1 676       1 212       738          4 500          
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 73 528      73 528       
SUM 103 079    9 015       49 910    26 164    738          188 906     

Øremerket tilskudd 2012 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Autismenettverk 2 027       2 027          
NST+ Antibiotikaresistens 36 019    36 019       
NMK 6 865       6 865          
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 560          560             
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 150          150             
Nye nasjonale kompetansesentra 4 000         4 000          Fordeles senere
Rusmestringsenhet Bodø Fengsel 650          650             
Forskning resultatbasert 62 100      62 100       Fordeles senere
SUM 66 100      -               -           45 061    1 210       -           112 371     

TOTAL SUM 1 218 379 278 360 1 322 687 4 283 934 2 557 856 1 057 203 10 718 419

Tilskudd gitt i oppdragsdokument fra HOD vedr. rusmestringsenhet Tromsø (0,9 mill k r), forsøksordning tannhelsetj. (2,5 mill k r) 
håndteres i justert budsjett 
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Vedlegg 2 Investeringsrammer 2012-2019  
 

 
 
 
 
  
 
 

Tidligere år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Helse Finnmark HF
Rus institusjon 20 000 10 000
Spesialist poliklinikk Karasjokk 1 000 2 000 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 2 000 4 000 44 000 50 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 15 000 40 000 70 000 300 000 400 000 400 000
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000
Sum Helse Finnmark 97 100 50 000 65 000 104 000 160 000 330 000 440 000 440 000

UNN  HF
Utvikling RUSbehandling
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
Nytt sykehus Narvik 500 000 500 000
A fløy 33 000 30 000 188 000 250 000 290 000 96 000 50 000
Pasienthotell UNN 10 000 10 000 130 000 150 000
Heliport Harstad 3 000
Heliport UNN forsterkning 10 000
PET skanner 90 000 86 000
Kvalitetstiltak
Biobank 17 000
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer 90 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000
Sum UNN 270 000 514 000 505 000 390 000 166 000 150 000 650 000 650 000

NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 945 800 398 900 404 700 323 200 400 100 273 200 51 900
Prisjustering Bodø 3 100 16 000 24 000 26 000 40 000 33 000 7 200
Modernisering NLSH, Vesterålen 251 400 229 100 234 400 216 500
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800 14 000 17 100
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000
SUM NLSH 688 800 714 600 622 800 480 100 356 200 129 100 70 000 70 000

Helgelandssykehuset HF
Omstillings midler
Etablering RUS institusjon
Økt MTU 10 000 9 000 11 000 12 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500
SUM Helgelandssykehuset 42 400 38 700 36 400 46 100 53 500 54 500 42 500 42 500

HN IKT
Sykehusapotek
Prosjekter RHF
RHF Felles regionale IKT prosjekt 200 000 130 000 60 000 50 000 50 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler
RHF styrets disp
Sum sykehusapotek og Helse Nord 200 000 130 000 60 000 50 000 50 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / nye lokalsykehus 170 000

Sum forslag investeringer 1 298 300 1 447 300 1 289 200 1 070 200 785 700 723 600 1 262 500 1 432 500
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 6-2012  Samarbeidsavtale mellom kommunene i  

Nord-Norge og Helse Nord RHF,  
representasjon fra arbeidstakerne og brukerne  
i samarbeidsorganer – oppfølging av styresak  
151-2011 og 158-2011 

 
 
Innledning 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i møte, den 22. desember 2011 samarbeidsavtale mellom 
kommunene i Nord-Norge v/Kommunenes Sentralforbund (KS) og Helse Nord RHF. Styret 
vedtok videre at spørsmålet om ansattes og brukernes representasjon i samarbeidsorganer 
skulle forelegges i egen sak til styret i februar 2012 (jf. styresak 158-2011).  
 
Denne saken omhandler bare ansattes representasjon, mens spørsmålet om 
brukerrepresentasjon vil bli tatt opp i senere sak i år.  
 
Det foreslås at ansatte blir representert i regionalt samarbeidsutvalg med i alt fire 
representanter (derav to fra kommunene) under behandling av saker som har relevans til 
hovedavtalens bestemmelsers kap. VII om Informasjon, samarbeid og medbestemmelse. 
Samme prinsipp foreslås lagt til grunn, dersom det opprettes underutvalg/arbeidsgrupper for å 
løse konkrete oppgaver, men at antallet representanter kan tilpasses underutvalgets mandat og 
øvrige sammensetning. Her skal selvfølgelig også arbeidstakerorganisasjoner som ikke er 
representert i Felleserklæringen ivaretas, når det dreier seg om endringer for slike 
arbeidstakergrupper.  
 
Bakgrunn 
Samarbeidsavtalen mellom KS og Helse Nord RHF er en frivillig avtale mellom partene, til 
forskjell fra lovpålagte avtaler som følger av nytt lovverk og myndighetskrav til 
gjennomføring av samhandlingsreformen. Ansvaret for å inngå lovpålagte er tillagt 
helseforetakene.   
 
Formålet med regionalt samarbeidsutvalg er i henhold til avtalen med KS er å 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.” Forumet har ikke beslutningsmyndighet. 
 
I protokolltilførsel til vedtak i styresak 158-2011 viser ansattevalgte styrerepresentanter til 
felleserklæringen mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, KS og 
forhandlingssammenslutningene i KS-området om samarbeid mellom partene i arbeidet med 
samhandlingsreformen (datert 30. mars 2011). Representantene har derfor forbeholdt seg 
retten til å gi sin tilsluttende stemme til avtaleteksten, når representasjon fra 
arbeidstakerorganisasjonene er kommet inn i avtalen eller i et vedlegg til avtalen som 
godkjennes av KS og Helse Nord.  
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Drøfting av problemstillingen 
Felleserklæringen mellom partene ble undertegnet før avtalestrukturen og krav til innhold i 
avtaler mellom helseforetak og kommuner var avklart. Denne har sitt utgangspunkt i 
hovedtariffområdet og hovedavtalen mellom partene. Så langt har samarbeidsorganene 
mellom KS regionalt/RHF-ene og kommuner/HF-ene lagt seg på ulike løsninger av 
ansatterepresentasjon. 
 
Felleserklæringen slår i hovedtrekk fast at: 
- Det er Hovedavtalene som regulerer rammene for samarbeid og medbestemmelse. 
- Samhandlingsreformen vil kunne gi behov for samarbeidsordninger på tvers av 

kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten. 
- Dersom etablerte samarbeidsordninger behandler saker innenfor hovedavtalenes 

virkeområde, anbefales at arbeidstakerorganisasjonene deltar. 
- Samlet representasjon fra arbeidstakersiden begrenses i så fall til fire, og disse bør ta 

utgangspunkt i hovedorganisasjonene (LO, Unio, YS og Akademikerne) 
 
Ikke alle arbeidstakergrupperinger er representert i Felleserklæringen. Disse skal selvfølgelig 
også ivaretas når det dreier seg om endringer for slike arbeidstakergrupper, jfr. Hovedavtalens 
bestemmelser. Dette vil være aktuelt i undergrupper og høringer. 
 
I Nasjonal veileder om avtaler er det i pkt. 4.2 uttalt at: «Ved inngåelsen av 
samarbeidsavtalene er det viktig at de ansattes organisasjoner blir tatt med i prosessen. De 
ansattes organisasjoner skal involveres i den grad hovedtariffavtalen og hovedavtalen for det 
aktuelle området stiller krav om dette. I tillegg følger det av “Felleserklæring vedrørende 
samarbeid mellom partene i arbeidet med Samhandlingsreformen”, undertegnet av partene 
innenfor Spekters og KS’ tariffområde, at det anbefales at når det etableres 
samarbeidsutvalg/arbeidsgrupper på tvers skal arbeidstakerorganisasjonene være 
representert.».  
 
Organisasjonene er ikke part i de avtalene «fellesorganer» (for eksempel forhandlingsutvalg 
mellom kommuner og HF) skal understøtte og skal naturlig nok ikke delta i forhandlinger om 
slike avtaleinngåelser. 
 
Om «fellesforum» (for eksempel kontaktmøter mellom RHF og KS-styrene) behandler saker 
utenfor hovedavtalens virkeområde, herunder offentligrettslige saker, anses dette som 
oppgaver avgrenset fra medvirkning fra de tillitsvalgte. 
 
Det er av vesentlig betydning at hovedavtalen legger opp til at de tillitsvalgte «så tidlig som 
mulig» skal involveres i reelle drøftinger om forhold som angår deres arbeidssituasjon (ved 
omorganisering, men også ved oppfølging og implementering av nasjonale reformer). I mange 
tilfelle antas at det i denne type fellesorgan tas opp forhold på et tidlig stadium hvor de 
tillitsvalgte kan ha nytte av å være tidlig informert. Dette vurderes som både å kunne 
kvalitetssikre prosesser som i stor grad også vil angå den enkelte arbeidstakers 
arbeidssituasjon og å virke preventivt på eventuelle lokale tvister om medvirkningsrett- og 
plikt er fulgt. 
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Representasjon fra tillitsvalgte på kommunesiden er mer krevende enn det er fra 
helseforetakssiden. Noe av utfordringen er at samarbeidsorganene kan bli svært store med slik 
representasjon fra arbeidstakerne, og at det i tillegg er kommet henvendelser fra brukersiden 
om å bli representert. Kommuner, helseforetak og KS regionalt peker på kompleksiteten i å 
håndtere dette. 
 
Helse Nord RHF er kjent med at de overordnede avtalefestede samarbeidsorganer i 
helseforetakene (OSO/RESO) også behandler saker som gjelder oppfølging av tjenesteavtaler, 
og som dermed har driftsmessige konsekvenser. De spørsmål som har vært reist, har i 
hovedsak vært om antall representanter, og hvordan ansatte i kommunene skal la seg 
representere. Antallet vil kunne gi presedens for brukerrepresentasjon, og for totalt antall 
representanter, dersom alle parter skal være likeverdig representert. 
 
Helse Nord RHF er gjort kjent med at ovenstående er i tråd med KS’ vurderinger i spørsmålet. 
 
Helse Nord RHF utreder nå hvordan brukernes innflytelse og medvirkning gjennomgående 
skal kunne styrkes i Helse Nord. Spørsmålet om brukerrepresentasjon i samhandlingsorganer 
vil derfor bli tatt opp i styresak om brukermedvirkning senere i år.  
 
Vurdering og konklusjon  
Slik adm. direktør ser det, kan ikke våre arbeidstakerorganisasjoner påberope seg 
representasjon i direkte avtaleinngåelse mellom partene eller deltakelse i samarbeidsorganer, 
når det behandles saker som ligger utenfor hovedavtalens bestemmelser om informasjon, 
samarbeid og medbestemmelse.  
 
På bakgrunn av dette foreslår adm. direktør at ansatte blir representert med inntil fire 
representanter, to fra kommunene og to fra Helse Nord under behandling av saker innenfor 
hovedavtalens del III kap VII.  
 
Det legges til grunn at organisasjonene seg i mellom finner minnelige ordninger for 
representasjon, herunder fordeling fra kommune/spesialisthelsetjeneste og fra 
forhandlingssammenslutning. 
 
Deltakelse i OSO/RESO er ikke tema for denne saken. Det er imidlertid ingen tvil om fra 
Helse Nord RHF’s side at det var denne type organ Felleserklæringens enighet om deltakelse 
særlig var myntet på.  
 
Når det gjelder andre samarbeidsorganer mellom helseforetak og kommunene, må partene 
avgjøre sammensetningen ut fra samarbeidsorganets formål, mandat og hvilke saker som 
behandles. I situasjoner hvor problemstillinger som kommer inn under hovedavtalens 
bestemmelser om informasjon og medvirkning behandles, så skal representanter fra 
arbeidstakerne kunne delta. Her skal selvfølgelig også arbeidstakerorganisasjoner som ikke er 
representert i Felleserklæringen ivaretas, når det dreier seg om endringer for slike 
arbeidstakergrupper, jfr. Hovedavtalens bestemmelser.  
 
For begge typer organer gjelder at formell drøfting m. m. utløses, når saker behandles i 
kommunene eller i helseforetaket som omfatter det juridiske objektet arbeidstaker- 
arbeidsgiverforholdet.     
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret viser til premissene i denne saken og gir tilslutning til adm. direktørs vurderinger, 
når det gjelder ansattes representasjon i samarbeidsorganer i helseforetakene. 

 
2. Arbeidstakerorganisasjonene tilbys representasjon i Regionalt samarbeidsutvalg mellom 

kommunene og Helse Nord RHF under behandling av saker innenfor hovedavtalens del 
III kap VII, Informasjon, samarbeid og medbestemmelse, med inntil fire representanter, to 
fra kommunene og to fra Helse Nord.  

 
3. Representasjon i andre samarbeidsorgan som evt. utløper fra det Regionale 

samarbeidsutvalget avgjøres ut fra premissene i denne saken, samt formål og mandat for 
arbeidet.  

 
4. Arbeidstakernes medvirkning med hensyn til rett til drøftinger m. m. håndteres ordinært i 

relasjonen mellom arbeidsgiver (kommune/helseforetak) og arbeidstakernes 
representanter i den enkelte virksomheten.  

 
5. Styret ber adm. direktør om å utrede hvordan brukernes innflytelse og medvirkning 

gjennomgående skal kunne styrkes i Helse Nord. Spørsmålet om brukerrepresentasjon i 
samhandlingsorganer ønskes tatt opp i egen styresak om brukermedvirkning senere i år.  

 
 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Anca Heyd, 75 51 29 81  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 7-2012  Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord,  
    oppfølging av styresak 31-2011 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken er en oppfølging av styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse 
Nord – videre arbeid. Formålet med saken er å informere om oppfølging og det videre arbeid.  
 
Styresak 31-2011 gir klare føringer på hvordan arbeidet med kvalitetssikring i en 
desentralisert fødselsomsorg skal videreføres. Styret har blant annet gitt følgende føringer:  

 
 Kvaliteten på tjenestene skal være i tråd med nasjonale faglige krav og det skal 

opprettholdes en desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord. 
 For å sikre en kvalitet på tjenesten i tråd med veilederen og opprettholde en bærekraftig 

desentralisert fødselsomsorg ber styret adm. direktør utarbeide en regional tiltaksplan for 
å utvikle fødselsomsorgen.  

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

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

 Helseforetakene skal inngå avtaler med kommunene som sikrer at følgetjeneste for 
gravide er ivaretatt.  

 
Tiltak for å styrke fødselsomsorgen 
Styrking av fødselsomsorgen og implementering av kvalitetskrav i Helse Nord vil i følge 
veilederen ”Et trygt fødetilbud” måtte skje som utviklingspregede prosesser som går over 
tid”. (Helsedirektoratet, 2010).  
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Helse Nord har lagt til grunn en opptrapping av fødselsomsorgen over fire år fram til og med 
2015. Hvordan denne opptrappingen skal skje, vil nærmere beskrives i tiltaksplanen som skal 
legges frem for styret innen utgangen av oktober 2012. 
 
Tiltaksplanen vil være basert på arbeidet i fagrådet for gynekologi og fødselshjelp, Regional 
plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord, innspill fra 
utdanningsprogrammet for gynekologi og fødselshjelp samt fra Regional perinatalkomité1

Fagrådet i gynekologi og fødselshjelp har utarbeidet en milepælsplan for arbeidet med 
tiltaksplanen og tar sikte på å ferdigstille planen innen utgangen av mai 2012, og sende den på 
høring i juni, juli og august 2012.  

 og 
forankring i helseforetakenes ledelse- og fagsjefmøter. Planen skal sendes på bred høring for å 
sikre at alle parter er hørt og viktige innspill er tatt med.  

 
I påvente av en ferdig tiltaksplan har adm. direktør iverksatt en ressursmessig styrking av 
fødselsomsorgen i regionen allerede for 2012. Helseforetakene har totalt fått tildelt 6,5 mill. 
kroner. 6 mill. kroner er fordelt til HF-ene og er tenkt å dekke nye stillinger for jordmødre og 
leger. Tildeling av evt. ytterligere ressurser for 2012 skal vurderes i forbindelse med 
budsjettregulering våren 2012.  
 
For 2012 er det tildelt åtte hjemler for overleger i gynekologi og fødselshjelp, én lege i 
spesialisering og ti jordmorhjemler. 
 
Et annen viktig premiss for styrking av fødselsomsorgen er rekruttering, utdanning og 
stabilisering av spesialister i faget fødselshjelp og kvinnesykdommer. Som et viktig tiltak ble 
et eget utdanningsprogram for gynekologi og fødselshjelp startet i februar 2011. Helse Nord 
RHF har erfaring med utdanningsprogrammer i andre spesialiteter som har vist seg å gi gode 
resultater med hensyn til å sikre tilgang til spesialister i regionen. 
 
Som ledd i kvalitetsarbeidet er det dessuten etablert en Regional perinatalkomité. Samtidig er 
to lokale komiteer (Nord og Sør) gjenopprettet, og arbeidet mellom komiteene er samkjørt og 
koordinert. Perinatalkomiteene skal være et viktig tiltak for å heve kunnskapen til alle som 
arbeider med svangerskapsomsorg samt sikre og bedre kvaliteten på perinatalomsorgen.  
 
Komiteene jobber etter ”perinatal audit” (audit = gjøre tilsyn hos hverandre) metoden. Nytten 
av perinatal audit er godt dokumentert, og Norge har vært et foregangsland i denne 
sammenhengen. Metoden har vist seg å være til god hjelp for å evaluere, forbedre og lære av 
egne og andres feil. Uheldige hendelser skal ha en læringseffekt for de ansatte, slik at man 
kan avdekke systemfeil som rettes opp og dermed forebygges gjentakelse av feilbehandling.  
 
Komiteene er et viktig tiltak for kvalitetsforbedring på behandlernivå, mens de øvrige, 
ovennevnte tiltakene tar sikte på å forbedre kvaliteten på overordnet/organisatorisk nivå. 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 perinatal – som gjelder tiden rundt fødsel, dvs. svangerskapstiden etter 28. uke samt barnets første syv 
levedøgn 
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Fagråd for gynekologi og fødselshjelp i Helse Nord 
Det er etablert et fagråd for gynekologi og fødselshjelp i Helse Nord. Fagrådet er bredt og 
tverrfaglig sammensatt med både gynekologer, jordmødre, barnelege og allmennlege. Alle 
helseforetak (unntatt Sykehusapotek Nord HF) og fødeinstitusjoner på alle nivå er 
representert, likeså brukere og primærhelsetjenesten.  
 
Fagrådets primære oppgave er å fremme forslag for ovennevnte tiltaksplan samt å gi faglige 
innspill som sikrer en rask og effektiv implementering av vedtatte kvalitetskrav, og at 
forståelsen og håndtering av disse er standardisert og samkjørt i regionen.  
 
Fagrådet har derfor utarbeidet seleksjonskriterier med utgangspunkt i kriteriene lagt fram i 
helsedirektoratets veileder ”Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav til fødselsomsorgen”. Utover 
det har fagrådet utarbeidet en milepælsplan for det videre arbeidet og behandlet videre 
opptrapping for fødselsomsorgen samt avtaler om følgetjeneste.  
 
Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord 
Seleksjonskriterier for fødselsomsorg er vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet og er 
gjeldende for hele Helse Norge. De er en del av nye kvalitetskrav og skal uansett innfris. I 
veilederen ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav for fødeinstitusjoner” legges vekt på at 
implementering av kvalitetskravene skal tilpasses lokale og geografiske forhold.  
 
Fagrådet har utarbeidet presisering til de nasjonale seleksjonskriterier. Disse tar hensyn til vår 
desentraliserte struktur på fødselsomsorgen og de spesielle utfordringer i regionen på grunn 
av spredt bosetting og lange avstander (vedlegg 1). Formålet med arbeidet er å sikre en felles 
forståelse for kriteriene samt en samkjørt innføring som sikrer likeverdige tjenester til 
kvinnene. 
 
Innføring av nye seleksjonskriterier betyr en innskjerping av seleksjon som vil medføre en 
forskyving av risikofødende fra fødestuer til fødeavdelinger og fra fødeavdelinger til 
kvinneklinikker. De endringene som gir størst utslag er selektering av overvektige fødende og 
kvinner som tidligere har hatt keisersnitt. Grovt estimert forventer man at ca 10 prosent av 
alle fødende må føde på høyere nivå. Dette vil gi kvinneklinikkene en utfordring, da de per 
dags dato i begrenset grad er rustet til å ta imot det høyere pasientantallet. De små 
fødeinstitusjoner kan få utfordringer ved at fødselstallene blir lave.  
 
Seleksjonskriteriene planlegges innført i regionen fra 1. mars 2012. Etter behandling i styret 
skal det gjennomføres en informasjonskampanje for å gjøre kriteriene kjent for alle involverte 
parter. Dette gjelder spesielt samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten.  
 
Følgetjeneste 
Ansvaret for følgetjenesten og nødvendig beredskap for gravide og fødende ble overført til 
regionale helseforetak fra 1. januar 2010. Ansvaret for transporten knyttet til følgetjenesten 
ligger allerede på de regionale helseforetakene på lik linje med ansvaret for annen 
syketransport inklusiv ambulansetjenesten. Fra 1. januar 2012 er finansieringsansvaret for 
kvalifisert ledsagelse ved jordmor eller lege overført fra folketrygden til regionale 
helseforetak.  
 
Hensikten med følgetjenesten er å sikre en best mulig helhet i tjenesten for brukerne, og skape 
trygghet for fødende som har lang vei til fødeinstitusjonen. Det er lagt til grunn en veiledende 
grense på 1,5 times reisetid til fødeinstitusjon for etablering av en slik tjeneste. 
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Det skal inngås avtaler mellom HF-ene og kommunene som regulerer partenes gjensidige 
forpliktelser, økonomiske forhold samt organisering, gjennomføring og varighet. Formålet 
med avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende 
følgetjeneste til gravide med lang reisetid til fødeinstitusjon. Avtalene skal inngås innen 1. 
mars 2012, og det er utarbeidet en felles mal for avtale som HF-ene kan bruke i 
forhandlingene med kommunene (vedlegg 2). 
 
Det er etter vår beregning 23 kommuner (vedlegg 3) hvor de gravide vil ha en reisetid (målt 
fra kommunesenter) til nærmeste fødeinstitusjon på 1,5 timer eller mer. Den totale kostnaden 
for hele foretaksgruppen til dekning er anslått til ca maks 15 mill. kroner. Den største 
økonomiske belastningen vil Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset HF få.  
 
Bakgrunn/fakta 
Som ledd i oppfølging av ”Stortingsmelding 12 – En gledelig begivenhet” har 
Helsedirektoratet utgitt veilederen ” Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen". 
Kravene omfatter organisering av tilbudet, oppgave- og funksjonsfordeling, kompetanse, 
system for oppfølging og informasjon og kommunikasjon. I veilederen er det lagt opp til at 
kravene implementeres over tid. Per dags dato er det ingen fødeinstitusjon i Helse Nord som 
oppfyller alle krav.  
 
Styret i Helse Nord har i styresak 31-2011 lagt premissene for implementering av 
kvalitetskravene i regionen ved å ta stilling til struktur og videre arbeid med kvalitetskravene. 
 
På grunn av geografi, lange avstander og spredt bosetning har man valgt en desentralisert 
struktur på fødetilbudet.  
 
Vi har to kvinneklinikker, syv fødeavdelinger og seks jordmorstyrte fødestuer. Vi samarbeider 
med 88 kommuner fordelt på 45 % av Norges landareal, men har bare knapt 10 % av 
befolkningen.  
 
Dette gjenspeiler seg også i et forholdsvis lavt fødselsantall per fødeinstitusjon. Utviklingen 
de siste årene viser en nedgang i det totale fødselstallet i regionen (vedlegg 4). Utviklingen av 
antall fødsler per helseforetak de siste tre årene er vist i figur 1. 
 
Denne trenden sammen med den valgte strukturen har i 2011 resultert i at alle fødestuene i 
regionen med unntak av Lofoten har hatt mindre enn 100 fødsler, halvparten av disse sågar 
mindre enn 50 fødsler.  
 
Dette stiller store krav til organisering av tilbudet som må være av en slik karakter at 
kvaliteten i tjenesten ivaretas til tross for lave fødselstall per enhet. En fødsel er i 
utgangspunktet en fysiologisk prosess, men det står ikke i motsetning til at det kan oppstå 
akutte situasjoner som krever raske beslutninger og kompetent handling. Enkelte ganger skjer 
det svikt eller feil i overvåking og behandling av gravide og fødende. Helsetilsynet har vist at 
liten størrelse (få fødsler) på fødeinstitusjonen kan være en risikofaktor.  
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Figur 1: Utvikling i antall fødsler per helseforetak de siste 3 årene 
 
Når nye kvalitetskrav innfris, vil man kunne forvente nytte i sistnevnte områder. Norsk 
fødselsomsorg holder høy standard i internasjonal sammenheng, og det er tvilsomt om 
innføring av nye kvalitetskrav vil føre til en målbar effekt. Den perinatale dødeligheten, en 
viktig indikator på kvaliteten i fødselsomsorg, er nå i følge Folkehelseinstituttet så lav i Norge 
at vi ikke kan forvente noe særlig videre reduksjon (Folkehelseinstituttet, 2010).  
 
Det man ønsker å oppnå med kvalitetskravene er å gjøre tjenesten mer forutsigbar, robust og 
sikker. På denne måten vil kvinnene og deres familier få oppleve trygghet for at de blir 
behandlet på rett sted til enhver tid med rett kompetanse tilgjengelig, når det er behov for det 
og uten risiko for overbehandling. Kravene legger opp til at systemet sikrer at risikoen for å 
gjøre feil er redusert til et minimum. 
 
Den tredje kjerneverdien i Helse Norge er respekt. Også denne er ivaretatt gjennom 
implementering av kvalitetskravene, ved at alle aktører samhandler og har felles forståelse av 
virkeligheten og at kvinnen og familien får grundig og oppdatert informasjon som gjør henne 
i stand til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen og ta aktive valg på et kvalifisert 
grunnlag. 
 
Vurdering 
Fødselsomsorgen i Norge holder en svært høy internasjonal standard, men allikevel er det 
faktorer som taler for at tjenesten kan forbedres (Helsedirektoratet, 2010). Risikoen for å gjøre 
feil må reduseres til et minimum, og tilbudet må organiseres slik at det oppleves som 
sammenhengende, trygg og forutsigbart.  
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Som ledd i utvikling av denne delen av helsetjenesten har Helsedepartementet vedtatt nye 
kvalitetskriterier for fødselsomsorgen som er nedfelt i Helsedirektoratets veileder ” Et trygt 
fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen.”  
 
Arbeidet med implementering av kravene må foregå i utviklingspregede prosesser, over tid. 
Helse Nord har lagt opp til en opptrappingsplan for gynekologi og fødselsomsorg frem til 
2015, og adm. direktør har fått i oppdrag å utarbeide en tiltaksplan som viser hvordan 
opptrapping og implementering av kravene kan gjennomføres samtidig som en sikrer tilgang 
på nøkkelpersonell. 
 
Arbeidet med tiltaksplanen er godt i gang, og det jobbes på forskjellige plan og med 
forskjellige midler. Det er blant annet opprettet et fagråd for gynekologi, et eget 
utdanningsprogram og en regional perinatalkomité. Det tas sikte på å presentere en ferdig og 
forankret plan for styret i september/oktober 2012. 
 
For å sikre et trygt og godt tilbud til fødende av høy kvalitet i Helse Nord har man først og 
fremst satt fokuset på de mest sentrale temaene. Disse er seleksjonskriterier og følgetjeneste.  
 
Seleksjonskriteriene skal gi et felles grunnlag for vurdering av den fødende og er vedtatt i et 
omforent fagråd på bakgrunn av medisinsk forsvarlighet med utgangspunkt i veilederen. 
Derfor vurderer adm. direktør det slik at det ikke er nødvendig med høring for dette tiltaket.  
 
Seleksjonskriteriene vil føre til en sentralisering av fødsler og vil medføre en del endringer i 
pasientstrømmer som forventes å ha betydning for fødeinstitusjonene og kan utfordre 
grunnlaget for de minste institusjonene.  
 
Avtaler for følgetjenester skal inngås mellom helseforetakene og kommunene. Helse Nord 
RHF har utarbeidet en felles mal som et hjelpemiddel for HF-ene i forhandlingene. Både 
avtaler og seleksjonskriterier planlegges innført fra 1. mars 2012.  
 
Konklusjon 
Oppfølging av videre arbeid med en desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord og 
implementering av kvalitetskrav har foregått i tråd med styrets vedtak fra mars 2011.  
 
Noen delmål er nådd, mens arbeidet med tiltaksplanen fortsatt er i full gang. Det tas sikte på å 
legge frem en forankret tiltaksplan i september/oktober 2012.  
 
Nye seleksjonskriterier for fødselsomsorgen skal innføres fra 1. mars 2012. Disse vil medføre 
en del endringer i pasientstrømmer i regionen og kan på sikt ha konsekvenser for organisering 
av tilbudet. Det er derfor nødvendig i fremtiden å kartlegge data for pasientstrømmene. Dette 
for å kunne vurdere behov for evt. tiltak. Modellanalyser med bruk av disse data kan være et 
hjelpemiddel for å vurdere ulike alternativer. 
 
Avtaler for følgetjenester skal være inngått innen 1. mars.2012.  
 
 

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

1. Styret viser til styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre 
arbeid. 
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2. Styret godkjenner milepælsplanen for det videre arbeid med tiltaksplan, slik den er 

skissert i saksfremlegget og ber adm. direktør fremlegge en tiltaksplan for styret innen 
utgangen av oktober 2012. 

 
3. Styret tar orienteringen om arbeidet med innføring av seleksjonskriterier og følgetjeneste 

for gravide til orientering. 
 

4. Styret ber adm. direktør fremlegge en styresak som beskriver konsekvenser av de innførte 
seleksjonskriteriene på pasientstrømmene og om mulig på behandlingskvaliteten i 
regionen innen to år. 

 
 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  
 
Vedlegg 1:  Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord 
Vedlegg 2:  Tjenesteavtale nr 8 - Delavtale - Avtale om følgetjeneste for gravide med lang 

reisevei til fødeinstitusjon 
Vedlegg 3: Oversikt kommuner med reisevei > 1,5 timer til nærmeste fødeinstitusjon 
Vedlegg 4:  Fødselstall i Helse Nord 2009, 2010, 2011 
 
  Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2012 
 
 
Utrykte vedlegg:  
  
Folkehelseinstituttet. (2010). Perinatal dødelighet - fakta om dødsfall ved fødselen. 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5670&MainArea_5661=5670:
0:15,3278:1:0:0:::0:0&MainLeft_5670=5544:50919::1:5675:3:::0:0  
 
Helsedirektoratet. (2010). IS 1877 - Et trygt fødetilbud - krav til fødselsomsorg. 
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-
fodselsomsorgen/Sider/default.aspx  
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UTREDNING 
 
Innledning  
Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er et behandlingsforløp hvor ansvaret er delt mellom 
flere aktører i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. I all hovedsak er 
resultatene i denne behandlingskjeden i Norge gode, men det er fortsatt muligheter for 
forbedringer både på det enkelte område og i samspillet mellom ulike nivåer og tjenester. For 
å sikre god kvalitet på tjenestene må det arbeides systematisk på mange felt. Dette gjelder 
organisering, oppgave- og funksjonsfordeling, krav til kompetanse, system for oppfølging av 
kravene og krav til informasjon og kommunikasjon.  
 
Kvalitetskravene til fødselsomsorgen, slik de foreligger i nasjonal veileder fra 
Helsedirektoratet, er resultat av et omfattende faglig arbeid som skal sikre at fødselsomsorgen 
også i fremtiden skal være trygg, forutsigbar og av høy kvalitet. 
 
Styret i Helse Nord RHF har behandlet implementeringen av de nye nasjonale kvalitetskrav i 
styresak 31-2011 og føringer for det videre arbeidet: 
 

 Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 113-2010 Regional plan for en helhetlig 
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale 
kvalitetskrav, oppfølging av styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 og Helsedirektoratets 
veileder Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen. 

 
 Styret i Helse Nord RHF vil understreke nødvendigheten av at kvaliteten på tjenestene er i 

tråd med nasjonale faglige krav og ønskeligheten av å opprettholde en desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord. 

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

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

 
 Handlingsplanen skal synliggjøre økonomiske og personellmessige konsekvenser av de tiltak 

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

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

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

 
 Nordlandssykehuset Lofoten videreføres som jordmorstyrt fødestue. Kirurgisk 

akuttberedskap/gynekolog i vakt skal kunne gjennomføre nødkeisersnitt, jfr. premissene i 
saksutredningen. Nordlandssykehuset HF bes om å følge dette opp. 
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 Det etableres et fagråd i gynekologi og fødselshjelp. Rådet skal definere felles retningslinjer 
ved implementering av kvalitetskrav som trenger avklaring på overordnet behov (jfr. oversikt 
i saksbehandlingen) og være adm. direktørs rådgivende organ i spørsmål som er viktig for å 
sikre en god svangerskaps- og fødselsomsorg. 

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

oversikt i saksbehandlingen.  
 

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

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

den skisserte planen, før planarbeidet starter.  
 
Bakgrunn 
Helse Nord har valgt å opprettholde en desentralisert struktur for fødselsomsorgen.  
Det er ca 5000 fødsler i regionen per år og disse fordeles på 15 fødeinstitusjoner: to 
kvinneklinikker, syv fødeavdelinger og seks jordmorstyrte fødestuer. Vi samarbeider dessuten 
med 88 kommuner.  
 
Disse forholdene gir en del utfordringer for organiseringen av tilbudet og dette forsterkes av 
en fallende trend i fødselstallene de siste årene. Dette har ført til at alle fødestuer (med unntak 
av Lofoten) i 2011 har hatt mindre enn 100 fødsler og halvparten har hatt mindre en 50 
fødsler (vedlegg 4). 
 
Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge holder høy kvalitet i internasjonal 
sammenheng. Perinatal dødelighet (et mål for folkehelse og gir en pekepinne om nasjonale 
forhold når det gjelder kvinners helse, svangerskapsomsorg og medisinsk fødselshjelp) er nå 
så lav i Norge at vi ikke kan forvente noen ytterligere reduksjon av betydning (Medisinsk 
fødselsregister).  
 
Regjeringen valgt å fokusere på dette området i Stortingsmelding nr. 12 ”En gledelig 
begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg” og i det 
videre gitt i oppdrag at det utarbeides kvalitetskrav for svangerskaps-, barsel og 
fødselsomsorgen. Bakgrunn for denne prioriteringen er to delt: 
 Tilbakemelding fra brukere viser at tjenesten ofte oppleves som fragmentert og lite 

sammenhengende. 
 En oppsummering av tilsynssaker viser at det svikter i organisering og ledelse. Enkelte 

sentrale punkter som fremheves er svikt i kommunikasjon og samarbeid, uklare 
ansvarsforhold, kompetansesvikt, blant annet manglende innsikt i nasjonale retningslinjer 
ved kompliserte fødsler og manglende etterlevelse av prosedyrer ved 
fødselskomplikasjoner. 

 
Kvalitet er et sammensatt begrep og kan ha flere innfallsvinkler. Ved helsetjenester kan det 
blant annet dreie seg om hvordan det enkelte helsepersonell utøver arbeidet sitt, men også i 
hvilken grad helsetilbudet er organisert av en slik art at det tilrettelegges for at arbeidet kan 
utføres på en god og korrekt måte. Ved strukturen som Helse Nord har valgt for sitt tilbud til 
befolkningen er det ekstra viktig å sikre at sistnevnte forhold er godt ivaretatt.  
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Ved implementering av kvalitetskrav forventer man en forbedring på det organisatoriske plan 
(struktur og prosedyrer) som igjen sikrer en god, differensiert og tilpasset tjeneste. Dette slik 
at alle aktører har en felles forståelse av oppgaven og samhandler optimalt til pasientens 
beste. Videre skal det medføre at pasientene er godt informert og at helsepersonell har 
oppdaterte kunnskaper.  
 
Tiltak for å styrke fødselsomsorgen 
Implementering av kvalitetskrav i Helse Nord forventes å skje i utviklingspregede prosesser 
over tid.  
 
Helse Nord har lagt til grunn en opptrapping av fødselsomsorgen over fire år fram til og med 
2015.  
 
Hvordan denne opptrappingen skal skje vil nærmere beskrives i tiltaksplanen som skal legges 
frem før styret innen utgangen av oktober dette år. 
 
For å gjøre arbeidet mest mulig effektiv og tids- og ressurssparende har man valgt å bruke 
eksisterende informasjon, faggrupper og fora, fremfor å starte et helt nytt prosjekt: 
 Tiltaksplanen må bygge på Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorg 
 Helse Nord RHF i sitt legeutdanningsprogram i gynekologi og fødselshjelp er allerede 

startet og videreføres  
 Erfaringer fra nystartet rekrutteringsprogram for leger på UNN trekkes evt. videre inn i 

arbeidet 
 Fagrådet i gynekologi og fødselshjelp brukes til å lage forslag til retningslinjer og tiltak 

for implementering av nye kvalitetskrav. Fagrådet trekker inn andre instanser ved behov 
og kan også i dialog med RHF-et delegere oppgaver til foretakene. Ved første møte skal 
fagrådet lage forslag til prioritering av oppgaver samt milepælsplan for ferdigstilling av 
arbeidet/implementering som AD godkjenner før det videre arbeid iverksettes. 

 Implementering av krav til samhandling med kommune foreslås lagt inn som 
delprosjekter i samhandlingsprosjektet. 

 
Følgende milepælsplan er utarbeidet av fagrådet i gynekologi og fødselshjelp: 
 

Figur 2: Milepælsplan tiltaksplan desentralisert fødselsomsorg 
 
I påvente av at tiltaksplanen ferdigstilles har adm. direktør iverksatt en ressursmessig styrking 
av fødselsomsorgen i regionen allerede for 2012.  
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Det er avsatt 6,5 mill. kroner for 2012, en ytterligere styrking skal vurderes i forbindelse med 
budsjettrevisjon våren 2012. Det er fordelt åtte overlegehjemler i gynekologi og fødselshjelp 
og ti hjemler for jordmødre.  
 
Fordeling av midler og hjemler er vist i tabellene nedenfor. Fordelingen ble gjennomgått i 
fagrådet og fagrådets innstilling ble gjennomført. 
 
De tilførte ressursene og stillingene viser kun en prioritering for 2012. En ytterligere 
opptrapping med både midler og hjemler er planlagt for 2013-2015. Hvordan denne 
opptrappingen vil se ut er avhengig av forslag i tiltaksplanen. 
 
Fordeling av midler tar utgangspunkt i dekning av kostnader i forbindelse med ny opprettede 
stillinger. 6 mill. kroner er fordelt andelsmessig ut til foretakene og kr 500 000 er avsatt til 
kompetansehevende tiltak. Helgeland får etter denne vurderingen mer enn Finnmark, da 
behovet for jordmødre her er større.  
 
Foretak Sum 

Helse Finnmark 900 000 

UNN 2,1 mil 

NLSH 1,9 mil 

Helgeland 1,1 mil. 

Tabell 1: Fordeling midler per HF for 2012 
 
HF Sted Antall 

søkt 
Antall 
tildelt 

Kommentar Totalt søkt 
for HF-et 

Total
t 
tildelt 
for 
HF-et 

Finnma
rk 

Hammerfe
st 

0   2 jordmor 
1 fagutv. 
jordmor 

1 

 Kirkenes 2 1 Dekke kravet om to jordmødre 
på vakt/bakvakt 

  

UNN Tromsø 
 
 
Harstad 
 
 
Narvik 

11 
 
 
 
 
 
3 

3 
 
 
 
 
 
1 

Krav om tilstedeværelse under 
fødsel samt økt belastning pga 
seleksjon 
 
 
 
Ivareta følgetjenesten 

14 4 
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NLSH 
 

Bodø  
 
 
 
Vesterålen 
 
 
Lofoten 

 2 
 
 
 
1 

Krav om tilstedeværelse under 
fødsel samt økt belastning pga 
seleksjon 
 
Ivareta kravet om 
bakvaktsordninger 

12 3 
 

Helgela
nd 
 

Mo i Rana 
 
Sandnessj
øen 
 
Brønnøysu
nd 
 
Mosjøen 

 1 
 
1 

Oppfylle krav til følgetjeneste 
 
Oppfylle krav til følgetjeneste 

7 2 
 

Tabell 2: fordeling hjemler jordmødre for 2012 
 
Helseforet
ak 

Sted Antall 
søkt 

Antal
l 
tildelt 

Kommentar Antall 
totalt 
søkt i 
HF-et 

Totalt 
tildelt i 
HF-et 

Finnmark Hammerfe
st 

1 OL   3 OL 
1 LIS 

1 OL 

 Kirkenes  2 OL 
1 LIS 

1 OL oppfylle krav om minst 4 
gynekologer  

  

UNN Tromsø 
 
 
 

6 OL 
3 LIS 

1 OL 
 
 
 

økt belastning pga strengere 
selektering, krav om 
tilstedevakt.  
 

11 OL 
4 LIS 

4 OL 

 Harstad 2 OL 
1 LIS 

1 OL oppfylle krav om minst 4 
gynekologer 

  

 Narvik 3 OL 2 OL oppfylle krav om minst 4 
gynekologer 

  

NLSH Bodø 
 
 
 
 
 
 
 

4 OL 
2 LIS 
 
 
 
 
 
 
 

1 LIS 
 
 
 
1 OL 
 
 

må endre vakttjeneste til 
tilstede vakt for å 
opprettholde godkjenning 
som kvinneklinikk (det er for 
tiden 6 LIS totalt på NLSH) 
økt belastning pga strengere 
selektering, krav om 
tilstedevakt 

8 OL 
3 LIS 

2 OL 
1 LIS 

Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 92



 

 Vesterålen 1 OL 
1 LIS 

1OL oppfylle krav om minst 4 
gynekologer 

  

 Lofoten 3 OL?  opprettholde krav om 
vaktberedskap 

  

Helgeland Mo i Rana Ikke 
spesifiser
t 

  3 OL 
1 LIS 

1 OL 

 Sandnessj
øen 

Ikke 
spesifiser
t 

1 OL oppfylle krav om minst 4 
gynekologer 

  

Tabell 3: Fordeling hjemler gynekologer for 2012 
 
Helse Nord RHF’s utdanningsprogram for gynekologer ble startet på nyåret 2011 og er nå 
godt i gang. Programmet er organisert med en styringsgruppe og et utdanningsutvalg.  
 
Styringsgruppen består av representanter fra klinikkledelse i foretakene, Universitetet i 
Tromsø, overlegegruppen og LIS gruppen, og ledes av medisinskfaglig rådgiver i Helse Nord 
RHF. Utdanningsutvalget består av representanter fra overlegegruppen og LIS gruppen i 
Helse Nord.  
 
Formål med programmet er utdanning, rekruttering og stabilisering av spesialister for 
fødselshjelp og kvinnesykdommer i regionen.  
 
Tiltak som gjennomføres for å oppnå målene er nettverkdanning, felles møtearenaer og faglig 
utvikling ved for eksempel felles regelmessig undervisning per telematikk. 
Utdanningsprogrammet vil også være behjelpelig med å lage utdanningsløp for LIS (leger i 
spesialisering) og søke godkjenning om utdanningsinstitusjon, slik at en sikrer at det utdannes 
et tilstrekkelig antall spesialister for å dekke fremtidige behov. 
 
Som ledd i det videre kvalitetsarbeidet med fødselsomsorgen og etter bestilling fra 
”Stortingsmelding 12 – Et trygd fødetilbud” samt ”Kvalitetskrav til fødeinstitusjoner” er det i 
år opprettet Regional perinatalkomité i Helse Nord RHF og to lokale komiteer. Medlemmene 
i den regionale komiteen er oppnevnt av Helse Nord RHF og det er ansatt en sekretær i 50 % 
stilling fra medio august. 
  
Perinatalkomité Sør har en bestående perinatal komité som er oppnevnt av NLSH HF med 
ansvar for NLSH HF og Helgelandssykehuset HF. De har i mange år vært aktiv og drevet 
både med kurs og forskning. Medlemmene i perinatalkomité Nord er oppnevnt av UNN HF 
og har ansvar for UNN HF og Helse Finnmark HF. Dette er en naturlig deling da begge 
sokner til hver sin barneavdeling (i Bodø og Tromsø).  
 
Perinatalkomiteens hovedmål er å: 
 Heve kunnskapen til alle som arbeider med svangerskapsomsorg.  
 Sikre og forbedre kvaliteten på perinatalomsorgen. 
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Den overordnede hensikten er å forbedre helsetjenesten for gravide, fødende og nyfødte, og 
gjennom dette å redusere perinatal dødelighet og sykelighet. Nivået av perinatal dødelighet i 
Norge er blant de laveste i verden og en eventuell forbedring vil være marginal. En ser likevel 
områder hvor det er potensial for forbedring både i forhold til tjenesten som leveres, 
samhandling og oppfølging av nye kvalitetskrav. 
 
Metoden som benyttes er perinatal audit (tilsyn hos hverandre). Nytten av perinatal audit er 
godt dokumentert, Norge har vært et foregangsland på dette området. Perinatal audit 
innebærer vurdering av perinatal dødsfall, dødfødsler og nyfødte med lav Apgar1

 

 score ved å 
granske enkeltkasus (”auditmetoden”) på grunnlag av all tilgjengelig informasjon. Data 
samles inn etter faste skjema og vurderes etter gitte kriterier. Et eksempel på hvordan data kan 
brukes er vist i tabellen nedenfor.   

                                                                 
2011 

     

Vurdering  Dødfødte Død etter fødsel Lav Apgar Mor     Totalt 

Uunngåelige                 

Mulig 
unngåelige 
faktorer 

 
      

    

 
Totalt 

     

Tabell 4: Vurdering av kasus ved gjennomgang i perinatalkomiteen 
 
Dataene planlegges samlet i et kvalitetsregister og brukes aktivt til forbedring av tjenesten. 
Blant annet skal de presenteres årlig på en stor konferanse som den regionale komiteen 
arrangerer og hvor aktører fra både spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste er invitert.  
 
Den regionale komiteen skal utover det også bistå Helse Nord RHF med råd vedrørende 
problemstilling og ha en viktig rolle i kunnskapsformidling på tvers av nivå og institusjoner, 
samt f. eks utarbeide forslag til kvalitetsindikatorer for fødselsomsorg. 
 
Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 
Styret i Helse Nord RHF har behandlet implementeringen av de nye nasjonale kvalitetskrav i 
styresak 31-2011 og vedtatt at det skal etableres et regionalt Fagråd for fødsels- og 
svangerskapsomsorg, som skal sikre samhandling i spesialisthelsetjenesten og samhandling 
mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. 
 
Styrets vedtak i punkt 7: 
”Det etableres et fagråd i gynekologi og fødselshjelp. Rådet skal definere felles retningslinjer 
ved implementering av kvalitetskrav som trenger avklaring på overordnet behov (jfr. oversikt 
i saksbehandlingen) og være adm. direktørs rådgivende organ i spørsmål som er viktig for å 
sikre en god svangerskaps- og fødselsomsorg.” 
 
 
                                                 
1 Apgar score: system for vurdering av allmenntilstand hos nyfødte, beste verdi = 10 
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Helse Nord RHF har nå etablert et fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fagrådet er 
flerfaglig sammensatt og består av  
 Gynekolog (4 gynekologer – en fra hvert HF) 
 Jordmor (4 jordmødre – en fra hvert HF) 
 Barnelege (en barnelege fra UNN) 
 Representant fra primærhelsetjenesten (en PKO fra NLSH) 
 Brukerrepresentant (fra brukerutvalget) 
 
Det skal være en geografisk representasjon slik at alle foretak og funksjonsnivå er 
representert. Fagrådet skal være sammensatt slik at de oppnevnte representanter ivaretar ulike 
funksjoner og nivå innenfor fagfeltet, samt at representantene har legitimitet i eget fagmiljø.  
Medlemmene oppnevnes for 2 år om gangen. Sekretariatsfunksjon ivaretas av Helse Nord 
RHF. 
 
Fagrådet skal gi råd til fagdirektør knyttet til innspill fra øvrige regionale nettverk innen 
fagområdet. Rådet skal utrede saker som har interesse for alle helseforetakene og på 
forespørsel fra enkelte HF.  
 
For 2011/2012 har fagrådet fått et særskilt oppdrag knyttet til implementering av kvalitetskrav 
i fødselsomsorgen.  
 
Fagrådet skal ivareta koordinering og avklaring av kvalitetskrav som har overordnet 
betydning jfr. styresak 31 – 2011. 
Fagrådet skal utarbeide forslag til 
 felles forståelse for seleksjonskriterier  
 system for oppfølging av kvalitetskravene/melderutiner  
 innhold i opplæringsprogram for nyansatte og vikarer  
 regionale retningslinjer for kasuistikk gjennomgang etter avvik og kompliserte fødsler 

felles for både leger og jordmødre 
 regionale retningslinjer for obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av 

akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative 
forløsninger, gjenopplivning osv.)(hvem skal delta, hvor ofte, hvem har ansvaret etc.) 

 regionale retningslinjer for obligatorisk hospitering for både jordmødre og leger på alle 
institusjonsnivå (krav til innhold, hvor ofte, hvor lenge etc.) 

 regional mal for pasientinformasjon jfr. krav i veileder ”Et trygt fødetilbud” 
 
Fordeling av midler og hjemler i forbindelse med styrking av fødetilbudet er gjennomgått i 
fagrådet og innspillene er tatt med i saken slik den er presentert her. Hovedarbeid hittil har 
imidlertid vært å lage seleksjonskriterier for regionen i tråd med nye kvalitetskrav.  
 
Seleksjonskriteriene er nå ferdig (vedlegg 1) og klar til distribusjon. Etter fremlegg i styret 
skal kriteriene gjøres kjent for alle berørte parter.  
 
Seleksjonskriterier 
Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er nedfelt i 
Helsedirektoratets veileder ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen”. Kravene 
er gjeldende for hele Helse Norge.  
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Formålet med seleksjonskriteriene er å sikre kvinnene et variert tilbud basert på kvinnens 
egne ønsker og en seleksjon ut ifra en risikovurdering slik at de som har kjent risiko for 
komplikasjoner møter en helsetjeneste som er rystet til å gi rask hjelp på høyspesialisert nivå 
dersom det er nødvendig. 
 
I veilederen ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav for fødeinstitusjoner” legges det vekt på at 
implementeringen av kvalitetskravene skal tilpasses lokale og geografiske forhold. For 
seleksjonskriteriene er det slik at noen er formulert på en måte som gjør det tydelig at det ikke 
er rom for fortolkninger, mens det for andre er valgt formuleringer hvor de gis rom for 
individuelle tilpasninger. 
 
Sistnevnte krav er nøye gjennomgått i fagrådet. Dette gjelder særlig der man har sett at en for 
stram formulering kan føre til store utfordringer for fødeinstitusjonene eller at en for vag 
formulering kan gi rom for misforståelser.  
 
Forslag til presisering er formulert i vedlagte dokumenter av et omforent fagråd. Vurderinger 
er utelukkende gjort på bakgrunn av medisinsk forsvarlighet og trygghet for pasienten og ikke 
med utgangspunkt i dagens situasjon, evt. utfordringer eller ”ønsker” fra fagmiljøet. 
Det er i denne omgang kun tatt stilling til faglige krav og vurderinger og medisinsk indikasjon 
for seleksjon. Krav til organisering og utstyr vil inngå i arbeidet med tiltaksplan for 
fødselsomsorg.  
 
Fødeavdelingen i Hammerfest inntar en særstilling i regionen da den er den eneste med 
barneavdeling og dessuten også har nyfødtintensiv senger. Derfor mener fagrådet at det er 
medisinsk forsvarlig at fødeavdelingen ivaretar noen oppgaver som ellers ivaretas av 
kvinneklinikker. Likevel kan ikke fødeavdelingen i Hammerfest likestilles med en 
kvinneklinikk da det blant annet ikke er tilstedevakt av barnelege og det mangler en del 
spisskompetanse som det stilles krav om på kvinneklinikkene. Derfor betyr 
seleksjonskriteriene, slik de er presentert i vedlagte dokument, en innskjerping og vil føre til 
flere overflyttinger av pasienter fra Hammerfest til UNN enn tilfellet er i dag. Kriteriene for 
hvilke oppgaver som ivaretas i Hammerfest er fastsatt i tett samarbeid med barnelegemiljøene 
i Hammerfest og Tromsø og er i den formen de foreligger i vedlagte dokumenter godkjent av 
et omforent fagråd. 
 
Ved seleksjonskriteriene dreier det seg i all hovedsak om formalisering av dagens praksis. Det 
er dog kommet inn noen nye krav og en innskjerping av eksisterende krav slik at 
gjennomføringen vil ha betydning for pasientstrømmene i regionen med en sentralisering av 
risikofødsler, hvor kvinneklinikkene vil få den største belastningen. Samtidig vil 
fødeinstitusjoner med lave fødselstall (fødestuer og fødeavdelinger) kunne få utfordringer når 
fødselstallet reduseres ytterligere pga skjerpet seleksjon.  

 
Det er per dags dato ikke mulig å si noe om hvor høy andel pasienter som vil måtte overflyttes 
fra fødestue til fødeavdeling og fra fødeavdeling til kvinneklinikk (dette er komplekst og må 
være gjenstand for senere undersøkelser), men et grovt anslag kan tyde på at opptil 10 % av 
alle fødende må behandles på høyere nivå. 
 
De pasientgruppene som utgjør den største gruppen av risikofødende er overvektige kvinner 
og kvinner som tidligere har blitt forløst med keisersnitt. 
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For kvinner med sykelig overvekt anbefaler veilederen fødsel på fødeavdeling eller 
kvinneklinikk avhengig av Kroppsmasseindeks (BMI). Dette kravet er betydelig skjerpet i 
forhold til tidligere kriterier og gir betydelige utfordringer da det rammer mange gravide. Det 
er kjent at kvinner med sykelig overvekt under gitte forutsetninger kan ha høyere risiko for 
komplikasjoner under fødsel, men det foreligger ingen evidensbasert kunnskap om hvor 
grensen for å vurdere en kvinne som risikofødende bør ligge. Fagrådet mener derfor at 
kvinner med sykelig overvekt kan føde på fødestue og eller fødeavdeling under gitte 
forutsetninger som sikrer at risikofødende fanges opp og i tett dialog med fødeinstitusjon på 
høyere nivå. 
 
Kvinner med tidligere keisersnitt anbefales etter nye retningslinjer fødsel på fødeavdeling 
med barneavdeling. I praksis betyr dette for Helse Nord enten ved Hammerfest sykehus eller 
ved kvinneklinikk. Dette kravet betyr en endring i forhold til tidligere praktisering og kan gi 
utfordringer da det kan føre til betydelige endringer i pasientstrømmer mot kvinneklinikk, da 
antallet pasienter med tidligere keisersnitt er høyt (keisersnittfrekvensen i Norge ligger 
mellom 13 og 20 % og mange av disse vil senere få barn). Intensjonen bak nye kvalitetskrav 
er å finne de pasientene som har stor risiko for komplikasjoner under og etter fødsel (gjelder 
både mor og barn) og forløse disse på en fødeinstitusjon som er egnet til å kunne håndtere 
disse pasientene. Når det gjelder kvinner med tidligere keisersnitt har studier vist at risikoen 
øker betraktelig hvis man setter i gang fødselen. Derfor mener fagrådet at det er forsvarlig at 
kvinner med tidligere keisersnitt og hvor fødselen starter spontant kan føde på fødeavdeling 
uten barneavdeling (under forutsetning at de håndteres som risikofødende og tilstrekkelig 
beredskap er tilgjengelig) mens kvinner hvor fødselen må settes i gang skal vurderes 
individuelt i tett dialog med kvinneklinikk eller Hammerfest sykehus. 
 
Fødestua i Alta har i 2011 hatt et betydelige lavere antall fødsler enn tidligere år til tross for at 
innføring av nye seleksjonskriterier ikke er iverksatt. Det har vært bekymring knyttet til 
hvorvidt en ytterligere reduksjon av antall fødsler kan by på problemer. Fødestuen 
representerer et unntak i regionen da de ikke forløser førstegangsfødende. Denne avgjørelsen 
ble tidligere tatt i samarbeid med fastlegene som har et medisinskfaglig ansvar dersom det 
oppstår akutte situasjoner under fødsel. I nye seleksjonskriterier er det lagt opp til at 
førstegangsfødende kan føde på jordmorstyrt fødestue dersom de ikke har andre 
kompliserende faktorer. Alta er således den eneste fødestuen i Helse Nord som kan utjevne en 
nedgang i fødselstall pga skjerpet seleksjon ved å ta inn førstegangsfødende. Dette må dog 
gjøres i tett dialog og samarbeid med både ansvarlig fødeavdeling i Hammerfest og 
primærhelsetjenesten. 
 
Følgetjeneste 
Ansvaret for følgetjenesten og nødvendig beredskap for gravide og fødende ble overført til 
regionale helseforetak 1. januar 2010. Ansvaret for transporten knyttet til følgetjenesten ligger 
allerede på de regionale helseforetakene på lik linje med ansvar for annen syketransport 
inklusiv ambulansetjenesten. Fra 1. januar 2012 er finansieringsansvaret for kvalifisert 
ledsagelse ved jordmor og lege overført fra folketrygden til regionale helseforetak. 
 
Hensikten med følgetjenesten er å sikre best mulig helhet i tjenesten for brukerne, og skape 
trygghet for fødende som har lang vei til fødeinstitusjonen. Det er lagt til grunn en veiledende 
grense på 1,5 time reisetid til fødeinstitusjon for etablering av slik tjeneste. 
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Følgetjeneste

 

 er vurdering av gravide/kvinner i fødsel av kvalifisert helsepersonell, og at den 
gravide/fødende får følge av kvalifisert helsepersonell til fødestedet, når det er vurdert som 
nødvendig. Følgetjeneste omfatter jordmor og/eller lege med tilstrekkelig oppdatert 
fødselskompetanse. 

Med beredskap 

 

i sammenheng med følgetjenesten menes forsvarlig organisering av 
vaktberedskap for vurdering av behov for og assistanse av kvalifisert helsepersonell i 
forbindelse med fødsel. I St.meld. nr.12 (2008 – 2009) er det lagt til grunn en rett til 
følgetjeneste for fødende med veiledende grense på halvannen times reisetid til fødested når 
det er behov for en slik tjeneste. 

Fødende har rett til vurdering av følge

 

 dersom de har ca 1,5 times reisetid eller mer til 
nærmeste fødeinstitusjon. Denne retten faller bort dersom kvinnen velger å føde ved en annen 
fødeinstitusjon enn den nærmeste, og av den grunn får lang reisetid.  

For kvinner som har nærmeste vei til fødestue, men som ønsker eller er selektert til å føde på 
fødeavdeling og som av den grunn får reisetid lengre enn 1,5 timer, er det fødestuen som har 
ansvar for vurdering og evt. følge til fødeavdeling. 
 
Følgetjenesten skal handteres pragmatisk og fleksibelt avhengig av behov og forhold.  
Fagfolk lokalt hvor den gravide bor, skal i stor grad benyttes. Under disse forutsetningene kan 
en vakt for beredskaps- og følgetjeneste organiseres på forskjellige måter, avhengig av de 
lokale forholdene: 
 
 Kommuner med mer enn ti fødsler per år: 

Ordning med kontinuerlig interkommunalt vaktsamarbeid for kommuner som ligger 
geografisk samlet, og som har et visst fødselsvolum. Der det finnes fødestuer er det 
naturlig å bruke jordmødre på fødestuen til følgetjenesten.  

 Kommuner med fem til ti fødsler per år: 
Der geografien er vanskelig og det ikke er tilgang til jordmødre benyttes lokalt 
tilgjengelige ressurser, eks. legevakt i kombinasjon med ambulansetjenesten. Personell 
som benyttes må ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgaven.  

 Kommuner med fem eller færre fødsler per år: 
Disse kan ha behovsutløst beredskapsordning. Et eksempel er at jordmor går inn i 
vaktperiode fra seks dager før termin og inntil fødsel, med døgnkontinuerlig vakt i denne 
perioden. Alternativt kan den gravide oppholde seg i nærheten av fødestedet i påvente av 
fødsel.  

 
Transportform og valg av fødested for risikogravide, som av medisinske årsak er selektert til å 
føde på fødeavdeling/kvinneklinikk, skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det skal i 
utgangspunktet legges opp til planlagt reise og innleggelse for den enkelte kvinne, slik at det 
unngås unødvendig risikotransport eller utrygghet, samt reduserer behovet for følgetjeneste. 
 
Reisetid beregnes ut i fra NAF veibok (www.google-maps.no), som hovedregel fra 
kommunesenter til nærmeste fødeinstitusjon. Ved beregning legger en transport med 
ambulansebil til grunn (80 km/time). 
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Det er etter våre beregninger 23 kommuner (vedlegg 4) hvor reisetid til nærmeste 
fødeinstitusjon er lengre enn 1,5 timer. Disse er i all hovedsak lokalisert i Finnmark og 
Nordland. Finansiering dekkes over rammebevilgningen til RHF fra 1.1.2010. Utover det har 
Helse Nord RHF fått NOK 500 000 i kompensasjon for 2012 da finansieringsansvaret for 
kvalifisert ledsagelse ved jordmor og lege ble overført fra folketrygden til regionale 
helseforetak.  
 
Der jordmor er ansatt i kommunen, refunderer helseforetaket følgende utgifter til kommunen 
(kvartalsvis eller månedlig eller etter nærmere avtale): 

 Utgifter til beredskap (nærmere beskrevet nedenfor)  
 Dokumenterte utgifter til følgetjeneste 
 Dokumenterte utgifter i forhold til gjeldende satser ved utrykning på vakt  
 Dokumentert kjøregodtgjøring  
 Andre dokumenterte, uforutsette og nødvendige kostnader som ikke dekkes av 

beredskapsposten i første kulepunkt, og som har direkte sammenheng med ytelsen av 
forsvarlig jordmortjeneste for helseforetaket,  
 
I kommuner hvor det ikke finnes døgnkontinuerlig vaktberedskap av jordmor og hvor en slik 
ordning heller ikke kan lages/er formålstjenlig (kommuner med 5-10 fødsler per år) gir 
helseforetaket en fast kompenasjon til kommunen. Denne skal dekke evt. vikarbruk og 
kostnader som oppstår når lege må følge den gravide til fødeinstitusjon. Dessuten vil det 
finansielle ansvaret for HF-et omfatte dekning av kostnader i forbindelse med 
kompetansebygging hos lokal aktører som er involvert i følgetjeneste for gravide.  
 
Det er vanskelig å estimere nøye hvor høye kostnadene i forbindelse med følgetjeneste vil 
være for Helse Nord. Dette er avhengig av valg av organisasjonsform og forhandlingene med 
kommuner. Det anbefales å oppfordre til interkommunalt samarbeid. Helgelandsykehuset HF 
har inngått en avtale med Bindal kommune. Totalkostnader påbeløpt i 2011 i forbindelse med 
følgetjeneste var knapt NOK 130 000. Hvis man legger det til grunn for å estimere 
totalkostnaden i Helse Nord kan man indikere at totalkostnadene maksimalt vil bli NOK 12-
15 mill. 
 
Det skal inngås avtaler mellom RHF-et/HF-ene og kommunene som regulerer partenes 
gjensidige forpliktelser, det økonomiske forholdet samt organisering, gjennomføring og 
varighet. Helse Nord RHF har laget en mal som helseforetakene kan bruke som et 
hjelpemiddel i forhandlingene med kommunen. Avtalene skal være inngått innen 01.03.12. 
 
Oppsummering 
Arbeidet med implementering av nye kvalitetskrav i en desentralisert fødselsomsorg i Helse 
Nord foregår på flere plan og i henhold til oppdrag gitt fra styret i Styresak 31- 2011- 
desentralisert fødselsomsorg. 
 
Det er etablert et Regionalt fagråd i gynekologi og obstetrikk som har i hovedoppgave å jobbe 
med forslag til implementering av kvalitetskrav og opptrapping av fødselsomsorg. Dette 
arbeidet skal sammen med innspill fra det regionale utdanningsprogrammet for fødselsomsorg 
og kvinnesykdommer, perinatalkomiteene i regionene og med bakgrunn i regional plan for 
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg sys sammen til en Regional tiltaksplan for 
fødselsomsorg i Helse Nord. En tar sikte på å ferdigstille planen innen utgangen av mai 2012, 
ha den ute på høring i juni, juli og august og legge frem for styret en forankret plan i 
september/oktober 2012.  
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Fagrådet i gynekolog og obstetrikk har dessuten utarbeidet regionales seleksjonskriterier med 
utgangspunkt i nasjonale krav og under premissene som er lagt i nasjonal veileder ”Et trygt 
fødetilbud” – kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kriteriene skal sikre at risikogravide fanges 
opp og behandles på rett nivå, slik at de som behøver det har rask tilgang til kompetanse på 
høyspesialisert nivå, mens friske kvinner får et godt tilbud uten fare for overbehandling eller 
sykeliggjøring av en fysiologisk hendelse.  
 
Totalt sett representerer nye seleksjonskriterier en innskjerping og vil dermed føre til en 
forskyving av pasientstrømmene mot fødeavdelinger/kvinneklinikker. Dette kan gi 
utfordringer for kvinneklinikkene som må takle en større pasienttilgang men også for små 
fødeinstitusjoner, særlig fødestuene som vil få en reduksjon i fødselstallet. Dette forsterkes av 
de siste årenes trend med generell nedgang i antall fødende. Det er derfor nødvendig i 
fremtiden å kartlegge pasientstrømmene for å imøtekomme evt. utfordringer. 
 
Følgetjeneste for gravide er et annet viktig område som skal bidra til å forbedre tilbudet til 
gravide kvinner. Kvinner som har en reisetid til fødeinstitusjon på mer enn 1,5 timer har krav 
på følgetjeneste.  
 
Beregninger viser at dette er tilfelle for 23 kommuner i Helse Nord. De fleste er lokalisert i 
Finnmark og Nordland. Det er helseforetakene som har ansvaret og som må dekke kostnader i 
forbindelse med følgetjeneste. Totale kostnader for Helse Nord anslås til maksimalt 12 - 15 
mill. kroner. 
 
Følgetjeneste betyr at jordmor eller lege med tilstrekkelig kompetanse skal vurdere den 
fødende med tanke på hvorvidt det er behov for ledsagelse til fødested, samt at de får 
kvalifisert følge dersom det er nødvendig.  
 
Tilbudet skal formaliseres ved at helseforetakene inngår samarbeid med kommune som 
regulerer beredskap, organisering og økonomiske forhold. Det er utarbeidet en regional mal 
for avtalene som Helseforetakene kan bruke som utgangspunkt i forhandlinger med 
kommuner. Avtalene skal inngås innen 01.03.12 og skal etter hvert implementeres i avtale nr 
8 – jordmortjenester i forbindelse med samhandlingsreformen. 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Gunnel Axelsson/Knut Langeland  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 8-2012  Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet 
 
 
Bakgrunn og hensikt 
De regionale helseforetakene er bærere av felles nasjonale verdier, kvalitet – trygghet – 
respekt. Verdiene danner spesialisthelsetjenestens verdigrunnlag og ble vedtatt i 2002 ved 
innføring og oppstart av Helseforetaksreformen i Norge.  
 
Intensjonen ved Helsereformens oppstart var at de nasjonale verdiene skulle defineres og 
implementeres på alle nivåer i helseforetakene – både regionalt og lokalt. Verdiene skulle 
også komme til uttrykk gjennom helseforetakenes virksomhetskultur og medarbeidernes 
holdninger. 
 
Helsedepartementet påla i 2009 de regionale helseforetakene i større grad å sette 
verdispørsmål på dagsorden, og at kjerneverdiene skulle brukes aktivt som styringsredskap. 
  
Med denne bakgrunn ønsket Helse Nord RHF i 2009 å gå i gang med et arbeid med mål om å 
øke oppmerksomheten på verdier og etikk i organisasjonen som helhet. Saken ble fremmet i 
styremøte i Helse Nord RHF, den 23. september 2009, og prosjekt Verdibasert hverdag ble 
vedtatt. En økt oppmerksomhet på verdier og etikk i Helse Nord ville kunne komme 
pasienten/brukeren, samarbeidspartnere og alle ansatte tilgode. 
 
Helse Nords organisasjon skal være kjent for å være preget av helhetlig og verdibasert ledelse, 
der etikken er synlig i hverdagen (adm. direktør Lars Vorland 2009). 
 
Hensikten med denne styresaken er å orientere styret om aktivitet og resultat av prosjektet. 
Vedlagte rapport om Verdibasert hverdag beskriver aktivitet, resultat, vurdering av arbeidet, 
anbefalinger og forankring av etikk- og verdiarbeidet på RHF- og HF-nivå. 
 
Dette for å løfte frem og synliggjøre verdiene kvalitet – trygghet – respekt i Helse Nords 
organisasjon. 
 
Fakta i saken 
Prosjektet har hatt en tradisjonell prosjektorganisering og var i utgangspunkt innvilget for ett 
år. Prosjektet ble forlenget til en samlet prosjekttid på 2,5 år og avsluttet 31. desember 2011. 
 
For å nå en så stor måloppnåelse som mulig ble det valgt tre fokusområder: 
  
1. Verdibasert ledelse – om stille krav til seg selv som leder, deretter til sine medarbeidere. 

Målet er å styrke etisk sensitivitet i organisasjonen  
 
2. Medarbeiderskap – om hvordan vi forholder oss til oppgaver, kolleger og arbeidsgiver. 

Målet er at ledere er bevisst på hvordan han/hun skaper en relasjon til sine medarbeidere. 
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3. Organisasjonen – den egne arbeidsplassen. Målet er å gjøre etikk og verdier synlig på alle 

nivå. 
 
Etablerte arenaer skulle brukes i arbeidet med verdibasert hverdag: ledersamlinger, fagdager, 
seminarer, personalmøter, HMS1/KVAM2

 

 samt møter i styrer og brukerutvalg både på RHF- 
og HF-nivå.  

Verdibasert hverdag har vært tema i mange sammenhenger i prosjektperioden. Alle ansatte – 
ledere og medarbeidere – har blitt invitert til en prosess for å gi verdigrunnlaget et innhold for 
den enkelte og på arbeidsplassen.  
 
I tillegg har verdibasert ledelse, medarbeiderskap og etikk generelt blitt løftet frem. Dette for 
å gi grunnlag for en verdibasert ledelse og muligheter til å lage felles rutiner/kjøreregler for 
kulturbygging på arbeidsplassen med dette for øye.  
 
Pasienten/brukeren og pårørende har blitt invitert inn for å si sin mening, og for å fremme og 
etablere en aktiv brukermedvirkning. 
 
Vurdering 
Prosjektet har bidratt til: 
- Byggingen av en kultur, der dialogen brukes aktivt, og der etikken løftes frem og 

synliggjøres. 
- At ledere og medarbeidere har fått økt teoretisk og praktisk kunnskap i verdibasert ledelse 

og medarbeiderskap. 
- Å finne frem arbeidsmåter, metodikk og hjelpemidler for å fremme verdibasert ledelse, 

medarbeiderskap og bruk av verdier i styring. 
- En synliggjøring av verdiene visuelt, og i styrende dokumenter. 
- En bevisstgjøring av og et økt fokus på etikk generelt i organisasjonen. Dette blant annet 

gjennom at Klinisk etikkomité (KEK) er etablert i fire helseforetak, og at regionalt 
fagnettverk i Helse Nord er etablert. Etiske retningslinjer fra 2007 er revidert i 2011 og 
presenteres som e-læringsmodul på intranett og i brosjyren Helse Nord kulturverdier - vår 
felles verdiplattform. 

- At etikk og verdiarbeidet nå er forankret på alle nivåer, og at ansvaret er tydeliggjort og 
fordelt. 

- En beskrivelse av hvordan arbeidet skal etterspørres og rapporteres på RHF- og HF-nivå. 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
2 KVAM: Kvalitet og arbeidsmiljø 
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Evaluering 
Styringsgruppen hadde sitt avsluttende møte, den 18. januar 2012, og konkluderte med: 
 
1. Lederskapet lokalt er modent til å ta prosjektet videre i 1. og 2. linje. 

 
2. Prosjektet må sees i sammenheng med andre konkrete prosjekter – for eksempel 

forbedringsarbeidet innenfor pasientforløp og kvalitet. 
 

3. Prosjektet har bidratt til å sette lys på mellomlederens behov for lederstøtte, dette blir fulgt 
opp videre i egne prosjekt. 

 
4. Måling og tilbakemelding er sentralt for å holde fokus. Kontinuerlig evaluering foreslås 

gjennom medarbeiderundersøkelser og pasient/brukerundersøkelser.  
 

5. Det er viktig at tillitsvalgte og vernetjenesten aktivt deltar i arbeidet og i videre utvikling 
av arbeidsmåter for å fremme etikk- og verdiarbeidet. 
 

6. Det foreslås at RHF gjennomfører en evaluering av etikk - og verdiarbeidet i 
organisasjonen som helhet i 2015. 

 
 

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

1. Styret tar rapporten om Verdibasert hverdag til orientering. 
 
2. Styret ber om kontinuerlig oppfølging og rapportering av etikk og verdiarbeidet i Helse 

Nord, på RHF- og HF-nivå.  
 
 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Rapport Verdibasert hverdag 
 
   Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
   Styremøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2012 
 
Utrykt vedlegg: Brosjyre Helse Nords kulturverdier 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Finn Henry Hansen, 75 51 29 30  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 9-2012  Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

i Helse Nord – evaluering og kvalitets-
forbedring av klinisk virksomhet 

 
Formål/sammendrag 
Helse Nord RHF har i sin vedtatte kvalitetsstrategi som ambisjon å bli ledende i Norge med 
hensyn til dokumentasjon av medisinsk praksis. I oppdragsdokument til helseforetakene har 
Helse Nord RHF presisert plikten til og kravet om å levere data til samtlige aktuelle nasjonale 
kvalitetsregistre. Helseforetakene har tilsvarende plikt til og krav om å anvende resultater fra 
aktuelle nasjonale kvalitetsregistre i eget kvalitetsforbedringsarbeid.  
 
For å følge opp disse strategier og krav er det behov for oppdatert og tilrettelagt informasjon. 
Helse Nord RHF har derfor utarbeidet en rapport om hvordan nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre benyttes av helseforetakene i Helse Nord som grunnlag for dokumentasjon, 
evaluering og forbedring av den kliniske virksomheten. Denne rapporten er den første i sitt 
slag, i den forstand at det her i landet tidligere ikke har vært presentert noen samlet 
gjennomgang av status og bruk av kliniske kvalitetsregistre. I denne styresaken, blir 
hovedtrekk fra rapporten presentert, resultatene vurdert og tiltak foreslått iverksatt.  
 
Bakgrunn 
Helsetjenestens formål er helsegevinst i form av å sikre liv, helbrede sykdom, øke funksjon, 
livskvalitet og mestring samt å minimalisere skadevirkning av uunngåelig sykdom.  
 
Grunnlaget for systematisk dokumentasjon av helsetjenestens kvalitet og resultater i form av 
slik oppnådd helsegevinst for pasientene er fortsatt svært mangelfullt. Medisinske 
kvalitetsregistre er et viktig virkemiddel i denne forbindelsen. Resultater fra nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre vil kunne danne grunnlag både for å evaluere kvalitet og oppnådd 
helsegevinst for pasientene, for faglig forbedringsarbeid og for ledelsesmessig prioritering av 
innsats i helsetjenesten. Helsetjenesten vil på en slik bakgrunn i større grad kunne styres etter 
riktig kvalitet for pasientene. Dette vil samtidig føre til reduksjon i både overforbruk, 
underforbruk og feil bruk av helsetjenester. Økonomisk vil dette ha stor betydning ved å styre 
og begrense ressursbruk i retning av tiltak med dokumentert helsegevinst. 
 
Fra 2004 har de regionale helseforetakene hatt i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet 
å etablere og drive nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Departementets innsats ble 
forsterket i 2009 med en egen øremerket økonomisk og organisatorisk satsning på arbeidet 
med nasjonale medisinske kvalitetsregistre, herunder etablering av et nasjonalt servicemiljø 
for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering).  
 
I dag er det etablert 19 nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge, 14 nye er foreslått for 
etablering i 2012, og en rekke registre under utvikling vil være klare i løpet av to til tre år.  
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Resultatene må dekke de viktigste innsatsområdene for helsetjenesten og formidles til og 
brukes av relevante aktører: til både kliniske miljøer, ledelse på ulike nivå, politikere og 
allmennhet. Videre må det sikres at resultater fra kvalitetsregistrene i praksis benyttes til 
evaluering og forbedring av klinisk virksomhet og til ledelsesmessig styring av tjenesten. 
 
For å skaffe oppdatert informasjon om status for bruk av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre i helseforetakene i Helse Nord, har SKDE på oppdrag av Helse Nord RHF 
utarbeidet en rapport med systematisk informasjon om dette. Rapporten er grunnlag for denne 
styresaken. 
 
Hovedtrekk/fakta om bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord 
Rapporten er utarbeidet etter et oppdrag fra Helse Nord RHF i tre hovedelementer: 
 
1. Beskrivelse av nasjonale medisinske kvalitetsregistre  
”En oversikt med beskrivelse av hvert enkelt nasjonalt kvalitetsregister, dets funksjon og 
hvordan resultatene publiseres” 
 
2. Beskrivelse av registrering og bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i sykehus i 

Helse Nord.  
”En oversikt over hvilke sykehus i Helse Nord som registrerer inn data i de enkelte 
kvalitetsregistrene og hvordan sykehusene i Helse Nord benytter resultater fra nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre i lokalt forbedringsarbeid.”  
 
3. Beskrivelse av ledelsens bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre til styring av 

virksomheten i Helse Nord 
”En oversikt over hvordan ledelsen i sykehus og helseforetak (HF) i Helse Nord benytter 
resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistre i sin styring av virksomheten.” 
 
Rapporten er basert dels på spørreundersøkelse til og direkte kontakt med ledelsen for hvert 
av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, dels på spørreundersøkelse til og kontakt med 
kliniske miljø i Helse Nord som rapporterer data inn til de nasjonale registrene og til ledelsen 
ved helseforetakene i Helse Nord. 
 

Av 19 etablerte nasjonale medisinske kvalitetsregistre er 14 i drift med landsomfattende 
datainnsamling. Seks har databehandlingsansvar i Helse Sør-Øst, tre i Helse Midt-Norge, åtte 
i Helse Vest og to i Helse Nord. Alle de14 registrene som er i drift opplyser at de får data fra 
alle sykehus i Helse Nord som behandler den relevante pasientgruppen.  

Resultater: 

 
Tolv registre rapporterer regelmessig resultater tilbake til innregistrerende sykehus. Det er 
imidlertid svært varierende hvor godt kjent og forankret kvalitetsregistrene og deres iboende 
muligheter er, både i kliniske fagmiljø og i helseforetaksledelsen i Helse Nord. I varierende 
grad oppgir også de kliniske fagmiljøene som mottar resultater fra kvalitetsregistre at de 
faktisk benytter disse resultatene til evaluering av virksomheten og i eget 
kvalitetsforbedringsarbeid. 
 
Svært få kliniske fagmiljø oppgir at resultater fra kvalitetsregistre benyttes av ledelsen til 
styring av virksomheten. Halvparten av respondentene (49 %) kjenner ikke til hvorvidt deres 
helseforetak har et system for oppfølging av avdelingens innrapportering til og bruk av 
resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  
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31 % svarer at det ikke er noen rutiner fra ledelsens side, mens 19 % svarer at ledelsen har et 
system for oppfølging av innregistrering til og bruk av kvalitetsregistre. Utdyping av dette 
svaralternativet tyder imidlertid på at de kliniske fagmiljøene har inkludert sykehusets, 
avdelingens, deres egen og registerets oppfølging i sine svar slik at andelen som faktisk 
kjenner til helseforetakets oppfølging er bare 6 %. 
 
66 % av respondentene oppgir at de vurderer nytteverdien av de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene som veldig stor eller ganske stor, 26 % oppgir nytteverdien som ganske 
liten og 8 % ser ingen eller veldig liten nytteverdi av kvalitetsregistre. Det blir fremmet en 
rekke ulike forslag fra respondentene til hvordan registerarbeidet kan forenkles og forbedres. 
 
Det er to helseforetak i Helse Nord som fokuserer på kvalitetsregistre i sin strategi og som har 
en overordnet oversikt over tilbakemelding til og bruk av resultater i avdelingene, 
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF.  Helse Finnmark 
HF prioriterer for tiden andre prosesser enn arbeidet med kvalitetsregistre, og i 
Helgelandssykehuset HF har man for øyeblikket ikke tilstrekkelig kunnskap om nasjonale 
kvalitetsregistre til å kunne benytte disse i egen styring av virksomheten 
 
I klinikernes vurdering av nytteverdi har Helgelandssykehuset HF den klart laveste andel 
veldig stor og ganske stor nytteverdi, mens UNN har den klart høyeste.  Klinikerne i Helse 
Finnmark HF oppgir en høyere andel veldig stor og ganske stor enn Nordlandssykehuset HF.  
 
Resultatene summert pr helseforetak viser at UNN har tydelig høyere svarandeler for mottak 
av resultater. Helseforetaket har oppfølging av nasjonale kvalitetsregistre i sine dialogsamtaler 
med klinikkledelsen som gjenspeiler seg i klart høyest svarandel på spørsmålet om resultater 
brukes i ledelsens styring av virksomheten, og om det finnes en oppfølging av registrering og 
bruk av resultater fra helseforetaket. 
 
Vurdering 
Regjeringen har valgt en bred satsning på nasjonale medisinske kvalitetsregistre som 
virkemiddel for klinisk kvalitetsforbedring. Det har imidlertid hittil ikke vært noe systematisk 
fokus på hvordan disse registrene faktisk benyttes i praktisk kvalitetsforbedringsarbeid eller 
som ledelsesverktøy. Et slikt fokus må omfatte både relevansen av de resultatene som måles i 
kliniske kvalitetsregistre og hvordan resultatene formidles til ulike målgrupper. Helse Nord 
ønsker å være førende på dette området. Målsettingen er å få økt både klinisk og 
ledelsesmessig oppmerksomhet mot medisinske kvalitetsregistre som et viktig grunnlag for 
systematisk og løpende dokumentasjon av viktige og relevante behandlingsresultater. 
 
I så måte er det liten grunn til å være tilfreds med status i helseforetakene i Helse Nord, slik 
den framstår gjennom rapporten. Det er derfor behov for styrket styrings- og ledelsesmessig 
fokus og innsats mot bruk av resultater fra kvalitetsregistre. Dette gjelder for ledelse både på 
klinisk nivå og på helseforetaksnivå, inkludert styrenivå.   
 
Konklusjon 
Rapporten om bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord viser at det 
rapporteres inn til alle etablerte kvalitetsregistre fra aktuelle sykehus i Helse Nord.  
 
Det er imidlertid betydelig variasjon både med hensyn til hvordan resultater fra medisinske 
kvalitetsregistre faktisk benyttes i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid og i hvordan ledelsen 
benytter seg av slike resultater i styring og prioritering av virksomheten.  
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Det er behov for styrket styrings- og ledelsesmessig fokus og innsats på alle nivå mot økt bruk 
av resultater fra medisinske kvalitetsregistre. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport om Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse 
Nord til orientering 

 
2. Styret ber adm. direktør sørge for en oppfølgende styresak i hvert av helseforetakene i 

Helse Nord. I disse sakene bør helseforetaksspesifikke utfordringer og nødvendige, 
konkrete forbedringstiltak adresseres.  

 
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp rapportens resultater overfor de enkelte 

helseforetakene og sikre at det innarbeides systemer for å benytte resultater fra nasjonale 
kliniske kvalitetsregistre til kvalitetsforbedring og styring i alle ledd. 

 
4. Styret vil understreke behovet for å arbeide videre med etablering og drift av nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre på alle områder der dette er en egnet metode for å 
kvalitetssikre og forbedre behandlingstilbudet til befolkningen. 

 
 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykt vedlegg:  Utdrag fra rapporten Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord 
 
   Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
   Styremøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2012 
 
Utrykt vedlegg:  Rapport SKDE: Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord  
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.: 2011/308-5/012    Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 10-2012 Møteplan 2012 – endringer,  

jf. styresak 75-2011  
 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 75-2011 Møteplan 2012 i styremøte, den 21. og 
22. juni 2011. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Møteplan for 2012 godkjennes som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

Styremøter Helse 
Nord RHF   11

29 
  

292

 
 25 30 22  29 26 31 28 19 

Styreseminar HF-
styrene          31 1  

Foretaksmøte HN 
RHF X    X X       

Foretaksmøter 
HF-ene  X3   X4          

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

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

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

vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for 
styrebehandling i helseforetakene: 
a. 28. mars 2012:   Årsregnskap og årlig melding for 2010 
b. Innen 6. juni 2012:   Tertialrapport nr. 1-2012 
c. Innen 6. oktober 2012:  Tertialrapport nr. 2-2012 

 
I styremøte, den 23. november 2011 ble det gjort endringer med hensyn til styremøtene i 
februar 2012, og de to planlagte styremøtene, den 1. og 29. februar 2012 ble slått sammen til 
ett styremøte som avholdes 13. februar 2012. Det ble senere avtalt å avholde styremøte i 
Tromsø, den 5. mars 2012. 
 
På grunn av møtekollisjoner for styreleder og adm. direktør må det gjøres endringer i 
møteplanen med hensyn til møtene i april, mai og september 2012.  
 
I tillegg må styret avtale tidspunkt for vårens styreseminar. Dette seminaret avholdes 
vanligvis i forbindelse med styremøtet i mars, men siden det er planlagt oppnevning av nye 
styrer i helseforetakene i april/mai 2012, anses det som mest hensiktsmessig å avvikle dette 
styreseminar i månedsskiftet mai/juni 2012, slik vi gjorde i 2010. 
 
Adm. direktør foreslår følgende endringer i møteplanen 2012 for styret i Helse Nord RHF: 
 
• april 2012: Styremøtet avvikles 30. april eller 3. mai 2012 (etter lunsj). Det har vært 

planlagt avholdt på Stokmarknes med besøk av Nordlandssykehuset Vesterålen. Møtested 
foreslås endret til Bodø av praktiske hensyn på grunn av helligdag 1. mai 2012 og fordi 
foretaksmøter med HF-ene for oppnevning av nye styrer, behandling av årlig melding m. 
m. avholdes 4. mai 2012 i Bodø. 

• mai 2012: Styremøtet avvikles 25. mai eller 1. juni 2012. Møtet har vært planlagt avholdt 
i Bergen i kombinasjon med styreseminar med Helse Vest RHF. Dersom styreseminaret 
med Helse Vest RHF forskyves til våren 2013, vil adm. direktør foreslå å avvikle dette 
styremøte i Tromsø med besøk av Sykehusapotek Nord HF. Dette besøket var tidligere 
planlagt i forbindelse med styremøte 29. februar 2012, men måtte utgå på grunn av 
endringer i møteplanen. 

• september 2012: Styremøtet avvikles 27. eller 28. september 2012. Det har vært planlagt 
avholdt i Harstad med besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge. Møtested foreslås 
opprettholdt. 
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I tillegg foreslås følgende: 
 
• Seminar for styrene i helseforetakene våren 2012: Seminaret foreslås avviklet i uke 22 

eller 23, gjerne i kombinasjon med styremøtet i mai 2012 (se kulepunkt 2 ovenfor). 
• Styreseminar med Helse Vest RHF: Dette seminaret foreslås utsatt til 2013.  
 
 

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

Møteplan for 2012 godkjennes som følger (endringer i kursiv): 
 
• 13. februar 2012: Bodø (oppdragsdokument 2012 til helseforetakene m. fl.) 
• 5. mars 2012: Tromsø  
• 29. mars 2012: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 
• 30. april eller 3. mai 2012 (etter lunsj): Bodø 
• 25. mai eller 1. juni 2012: Tromsø – besøk av Sykehusapotek Nord HF 
• 22. juni 2012: Tromsø – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 29. august 2012: Hammerfest – besøk av Helse Finnmark HF 
• 27. eller 28. september 2012: Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 31. oktober 2012: Tromsø  
• 28. november 2012: Mo i Rana – besøk av Helgelandssykehuset HF 
• 19. desember 2012: Bodø  
 
Andre møter:  
 
• 17. februar 2012:  Bodø  

– foretaksmøter med HF-ene for overlevering av 
oppdragsdokument 2012  

• 4. mai 2012:   Bodø  
– foretaksmøter med HF-ene for oppnevning av nye 
HF-styrer, behandling av årsregnskap 2011 m. m. 

• uke 22 eller 23:  Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 30.-31. mai 2012:  Styreseminar med Helse Vest RHF utsettes til våren 2013. 
• 31. oktober – 1. november 2012: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
 
 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.: 2011/308-6/012  Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 11-2012 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. Utfordringer knyttet til ambulanseflygning til Svalbard  
4. Vaktberedskap/hjemmevakt for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus – hviletid og 

bruk av overtid  
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.: 2011/308-6/012  Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 11-2012/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.: 2011/308-6/012  Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 11-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 11-2012/3 Utfordringer knyttet til ambulanseflygning 

til Svalbard 
 
 
Bakgrunn 
De siste måneder har det vært utfordringer knyttet til luftambulansetjenesten til Svalbard. 
Dette har sin bakgrunn blant annet i pålegg fra flyfabrikanten om ikke å fly i lavere 
temperatur enn minus 54 grader. På vinteren gjør det at flyet blir presset ned i høyder, der 
drivstofforbruket øker med 50 % i forhold til å fly i økonomisk høyde.  
 
Videre har Avinor utgitt nye værminima1 med økte krav til sikt og skydekkehøyde for 
flyplassen i Longyearbyen. Dette innebærer at flygingen til Svalbard oftere enn før må ha 
alternativ landingsplass på fastlandet. Dette er ytterligere komplisert ved at flyene, etter 
individuell veiing, er funnet å være tyngre enn både spesifikasjonene tilsier og tyngre enn de 
gamle flyene. I tillegg har winglets2

 
 ikke hatt den forventede virkning på rekkevidden. 

Det har vært gjort ulike tiltak for å øke rekkevidde til flyene. Dette har bestått i å redusere 
vekt gjennom å forhandslagre utstyr på Svalbard og dermed mulighet for å ”strippe” flyet. 
Dette har gitt en total vektbesparelse på 316 lbs som kan nyttes til ekstra drivstoff (ca 30 min 
ekstra flytid).  
 
Luftambulansetjenesten ANS har hatt tett dialog med andre luftambulanseoperatører for å 
kunne hente inn eksterne ressurser. Disse har naturlig nok en betydelig lengre aktiveringstid 
enn våre egne ressurser. 
 
Det har også vært dialog med SAS for å se på mulighetene for å frakte bårepasienter med 
rutefly. Pr. dags dato eksisterer det ikke en løsning for dette. Det ses videre på mulighetene 
for å anskaffe utstyr til Dornier-maskinen på Svalbard for å gjøre denne i stand til å frakte 
bårepasienter.  
 
I helt spesielle tilfeller er det også mulig å fly pasient fra Svalbard til fastlandet. Da må en fly 
sysselmannens helikopter fra Longyearbyen til Bjørnøya hvor et redningshelikopter overtar 
pasienten og flyr til fastlandet. En slik transport må koordineres med og godkjennes av 
Hovedredningssentralen Nord-Norge i hvert tilfelle.  
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 værminima: operative begrensninger knyttet til værforhold 
2 winglets: oppovergående, aerodynamiske finnene, som sitter på enden av hovedvingen på enkelte moderne 
passasjer- og seilfly 
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Det jobbes også med en langsiktig løsning, der en øker maksimal avgangsvekt på flyene fra 
12 500 lbs til 14 000 lbs. 
 
Utfordringer 
Selv etter ”stripping for utstyr” kan vi i dag ikke regne med å få med flylege eller kuvøseteam 
på flygninger om vinteren til Svalbard. Videre krever rutinen hvor ”flyet strippes” en 
forlenget responstid. Denne er indikert til en økning på inntil to timer. Dersom det oppstår 
nytt oppdrag på Svalbard innen samme døgn, eller en situasjon som krever evakuering av 
flere pasienter, vil man ikke kunne gjennomføre oppdraget. Dette fordi det ikke er lagret 
utstyr på Svalbard til mer enn ett fly. 
 
Postflyet er i dag ikke utstyrt for å ta med seg ekstra passasjerer. Alternativ for transport av 
helsepersonell er dermed å sende disse med rutefly til Svalbard. Regulariteten her er en 
flygning daglig.  
  
Tiltak 
Med bakgrunn i disse utfordringene er det avholdt et møte i Helse Nord RHF hvor temaet ble 
drøftet med deltakelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Tromsø og Svalbard), 
Luftambulansetjenesten ANS og Helse Nord RHF. Møtet konkluderte med følgende tiltak. 
 
Kortsiktige tiltak 
1. Det utarbeides snarest en midlertidig plan for bistand til Svalbard ved behov for lege, 

annet personell eller utstyr hvor to ambulansefly benyttes. Ett for transport av ekstra 
medisinskfaglig støttepersonell og evt. utstyr til Longyearbyen sykehus og ett for 
pasienttransport. Planen skal ha en medisinsk prosedyre og en prosedyre flyoperatøren er 
ansvarlig for. Den medisinske prosedyren utarbeides av AMK UNN og skal beskrive 
ansvaret som ligger til AMK Tromsø og AMK-lege for å sikre snarlig overføring av 
medisinskfaglig støtte til Longyearbyen, og hvordan dette praktisk skal gjennomføres.  
 
Operatørens prosedyre skal beskrive hvordan man sikrer to ambulansefly til Svalbard-
operasjonen og hvordan disse evt. ”strippes” før avgang. Den må også beskrive tiltak for å 
sikre en kortest mulig responstid gjennom blant annet øvelser. 
 

2. Luftambulansetjenesten ANS gjennomfører dialogmøter med operatøren Lufttransport for 
å gjennomgå de kontraktsmessige forhold knyttet til flyoperasjoner mot Svalbard og ser 
på alternative tiltak som f.eks. bruk/innleie av andre fly. Det skal også ses på muligheten 
for å øke lageret av utstyr til ambulanseflyene på Svalbard. 

 
Langsiktig tiltak 
Det jobbes videre med en langsiktig løsning der en søker om godkjenning fra Europeiske 
luftfartsmyndigheter for økning av maksimal avgangsvekt på flyene fra 12 500 lbs til 14 000 
lbs. Dette vil kunne være en mulig løsning fra neste vintersesong. 
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Avsluttende kommentarer 
Det er avtalt et nytt telefonmøte mellom aktørene, den 8. februar 2012. Sysselmannen på 
Svalbard informeres i etterkant av dette møtet. I mellomtiden vil aktørene løpende 
informere/oppdatere hverandre.  
 
Helse Nord RHF utarbeider en mediastrategi.  
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jan Norum/Randi Spørck, 75 51 29 00  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 11-2012/4 Vaktberedskap/hjemmevakt for  
    akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus –  
    hviletid og bruk av overtid 
 
 
Bakgrunn  
Vararepresentant i styret i Helse Nord RHF, Bård Jakobsen, stilte i styremøte, den 23. 
november 2011 spørsmål vedrørende retningslinjer for akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehus med hensyn til vaktberedskap/hjemmevakt, bemanning, hviletid og bruk av overtid.  
 
Styret ba adm. direktør om å legge frem en orientering til styret som ser nærmere på de 
spørsmålene som ble reist av vararepresentant Jakobsen. 
 
Retningslinjene for hviletid 
Retningslinjene i Helse Nord for hviletid er vist i vedlegget. Som det fremkommer her, er 
ambulansepersonellet ansvarlig for å utøve forsvarlig virksomhet i henhold til gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer/prosedyrer gitt av oppdragsgiver. Dette inkluderer også 
hviletid. Ved aktivt arbeid ut over normal arbeidsperiode (8-11 timer) skal personellet søke 
hvile, dersom én eller flere av besetningen anser dette som nødvendig.  
 
Arbeidsgiver skal påse at tjenesten utøves lovlig og forsvarlig og påse at de ansatte har 
kunnskap om og overholder prosedyrer. Tiltak fra arbeidsgiver inkluderer ansvar for 
internkontroll/HMS1

 

, imøtekomme behovet for hvile, avklare hvorvidt ressursen bemannes 
med annet personell og oppdatere AMK-sentralen. 

Forskriften om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sier i kapittel 4 Ambulansetjeneste:  
 
§ 17. Bemanning og helsefaglig kompetanse. Ambulansene skal som hovedregel være 
bemannet med tilstedevakt. Unntak kan gjøres for stasjoner: 
a) som har et lavt antall akuttoppdrag pr. år 
b) hvor personell kan være ved ambulansen innen forsvarlig tid etter oppringning. 
Det er tilstrekkelig at ett av unntaksvilkårene er oppfylt. 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
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Vurdering/tiltak 
Det er lagt gode føringer både i form av retningslinjer og forskrift. Det enkelte helseforetaket 
har ansvar for å drifte og organisere tjenesten i tråd med forskrift/retningslinjer. 
Tjenesteplaner må samsvare med aktivitetsbelastning og bemanning. 
 
Faggruppen HR/org i Helse Nord RHF har hatt møte med Helse Vest RHF som har hatt 
samme erfaring som vi med at ambulansevaktordningene slår ut med ekstreme 
overtidseffekter i det personaladministrative systemet GAT. Dette skyldes i hovedsak tekniske 
forhold.  
 
I utredning av denne saken er vi blitt kjent med at dette kan løses gjennom å legge inn avtaler 
for gjennomsnittsberegning, slik at man får et mer korrekt bilde. Det har til nå ikke vært 
praksis i Helse Nord for å legge inn slike avtaler. Dette fordi man ikke har hatt tilstrekkelig 
kunnskap for å utføre dette. 
 
Faggruppen HR/org i RHF vil nå koordinere dette, slik at alle HF legger inn de samme 
grunnforutsetninger i GAT-systemet. Hvert enkelt HF vil videre tilpasse dette i egne 
databaser. Faggruppen HR/org vil sikre en koordinering, og vi vil dermed få et korrekt bilde i 
fremstilling av arbeidsbelastningen for ambulansearbeiderne. 
 
Oppsummering 
Det er arbeidsgiver som etter ovennevnte og gjeldende forskrift og retningslinjer har det hele 
og fulle ansvar for ambulansetjenesten.  
 
Administrasjonens behandling av denne saken har vært med utgangspunkt i den konkrete 
problemstillingen som er reist i forhold til tilstedevakt i Sortland vs. hjemmevakt i Andøy 
kommune.  
 
Prehospitale tjenester i Helse Nord er organisert med utgangspunkt i lokale behov, i tråd med 
forskrift, og med fokus på mest mulig kostnadseffektiv drift. Det er opp til arbeidsgiver å 
bestemme om tjenesten skal organiseres med hjemme- eller tilstedevakt. Med arbeidsgiver i 
denne sammenheng menes hvert enkelt helseforetak. 
 
Kvalitetssikring av tjenesten ivaretas av fagavdelingen i Helse Nord RHF.  
 
Med respekt for styringsmodellen i Helse Nord mener vi at eventuelle lokale, operative 
utfordringer eller ulike syn på valg av modell må ivaretas av det enkelte helseforetak. 
 
 
 
Vedlegg:  Retningslinjene i Helse Nord for hviletid 
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Vedlegg: Retningslinjer (ver. 1 pr. 24.05.2005) – grunnlag for prosedyre: 

Ambulansetjenesten - nødvendig døgnhvile 
Hensikt:   
Hensikten er å forebygge evt. uheldige konsekvenser for personell og pasienter som følge av 
for stor aktivitetsbelastning / manglende hvile.   

 Henvisninger: 
- Vegtrafikkloven § 3 og § 21                           - AML’s bestemmelser 
- Helsepersonelloven § 4                                 - Norsk Indeks for Medisinsk nødhjelp 

 
Gjelder for: 

Ambulansepersonell Arbeidsgiver  AMK Driftsorganisasjonen 
Gjelder ambulansepersonell i vaktberedskap.   
 

Utøver med avtale med oppdragsgiver. Operatører i vakt i AMK-sentral. Oppdragsgiver.   

Ansvar: 
Ambulansepersonellet er ansvarlig for å utøve 
forsvarlig virksomhet i hht. gjeldende lover, 
forskrifter og retningslinjer/prosedyrer gitt av 
oppdragsgiver. 

Ansvar: 
Arbeidsgiver skal påse at tjenesten 
utøves lovlig og forsvarlig - og påse at 
de ansatte har kunnskap om - og 
overholder prosedyrer.   
Ansvar for Internkontroll / HMS. 

Ansvar: 
All rekvirering eller melding av behov for 
ambulanseressurs skal skje direkte til AMK-
sentralen som har ansvar for prioritering og 
ressursstyring som også skal ivareta 
ambulansepersonellets hviletidsbehov. 
 

Ansvar: 
Helseforetaket skal organisere og planlegge 
virksomheten slik at overbelastning normalt 
ikke skjer. Er ansvarlig for å fastsette, 
oppdatere og bekjentgjøre de til enhver tid 
gjeldende prosedyrer. 

Beskrivelse: 
Personellet må generelt sørge for å få nødvendige 
hvile mellom hvert oppdrag. . Dette gjøres etter 
avlevert pasient på sykehus eller avsluttet 
oppdrag. 
Ved aktivt arbeid ut over normal arbeidsperiode (8 
– 11 timer) skal personellet søke hvile dersom én 
eller flere av besetningen anser dette som 
nødvendig. 

- Varsle AMK / gi nødvendig informasjon 
Tiltak ved behov for hvile: 

- Sørge for hvile, også utenfor egen stasjon 
- I arbeidsfri periode (hviletid) skal personellet 

ivareta oppdrag type ”Akutt” dersom bruk av 
annen ressurs ikke er mulig/forsvarlig for 
pasienten. 

- En slik hvile skal IKKE markeres med status 
09 = ”Bil ute av drift 

- Ressursen skal til AMK meldes ut ved 
sykdom, tretthet og lignende der ambulanse-
personellet 

Tiltak ved behov for utmelding av ressurs 

ikke

- Arbeidsgiver varsles  

 er i stand til å ivareta en 
akuttutrykking på faglig forsvarlig måte. 

- Ambulansen markeres med status 09 = ”Bil 
ute av drift” 

Tiltak: 
- Imøtekomme behovet for hvile 
- Avklare hvorvidt ressursen 

bemannes med annet personell 
- Oppdatere AMK-sentralen 
 
 

Disponering av ressurser: 
AMK skal søke å disponere ressursene slik at 
ambulansepersonellet får nødvendig tid til 
hvile før – eller etter oppdrag.  
For å forebygge overbelastning kan andre 
tilgjengelige ressurser (for eksempel nabo-
ressurs, møtekjøring) benyttes.  
Ved oppdrag type ”Akutt” skal alarmering/ 
utkall gå på vanlig måte  - selv om nærmeste 
aktuelle ressurs har hviletid.   
Ved ”Haster” vurderes alternative ressurser 
for om mulig å unngå å bryte en hviletid  - 
husk info til rekvirent om evt. forsinkelse. 
Helikopter / andre ressurser benyttes hvis 
medisinsk og operativt hensiktsmessig.   
Ved periodisk ressursknapphet kan AMK 
beordre en mindre belastet ressurs til et 
høyere beredskapsnivå (f.eks aktiv tid) og 
eventuelt ny lokasjon. 

Tiltak: 
Som oppdragsgiver for helsetjenesten skal 
helseforetaket monitorere virksomheten, føre 
systemtilsyn med tjenesten og sørge for 
nødvendige tilpassninger/tiltak. 
 
Helseforetaket skal systemmessig 
tilrettelegge for at ambulansepersonell har 
mulighet for å benytte hvilerom på 
sykehusene. 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.: 2011/308-7/012  Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 12-2012 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 19. desember 2011 ad. oversendelse av rapport fra tilsyn 

med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Akuttmedisinsk klinikk – 
Ambulanseavdelingen, stasjon Sjøvegan  

2. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 21. desember 2011 ad. rapport fra tilsyn med 
behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd ved Nordlandssykehuset HF 
Bodø, Ortopedisk avdeling  

3. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 14. november 2011 og 21. desember 2011 ad. 
oversendelse av samlerapport etter stikkprøvetilsyn – Hoftebrudd  

4. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 2011 og 14. november 2011 
5. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2012 
6. Brev fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF av 2. februar 2012 ad. krav om 

styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 3. februar 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.: 2011/308-7/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 12-2012/1 Brev fra Helsetilsynet i Troms av  

19. desember 2011 ad. oversendelse av  
rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF, Akuttmedisinsk klinikk –  
Ambulanseavdelingen, stasjon Sjøvegan 

 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.: 2011/308-7/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 12-2012/2 Brev fra Helsetilsynet i Nordland av  

21. desember 2011 ad. rapport fra tilsyn med  
behandling av skrøpelige eldre pasienter med  
hoftebrudd ved Nordlandssykehuset HF Bodø,  
Ortopedisk avdeling 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.: 2011/308-7/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 12-2012/3 Brev fra Helsetilsynet i Troms av  

14. november 2011 og 21. desember 2011  
ad. oversendelse av samlerapport etter  
stikkprøvetilsyn – Hoftebrudd 

 
Se vedlagt kopi. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 136



Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 137



Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 138



Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 139



Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 140



Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 141



Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 142



 

 

  

 
 

Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.: 2011/308-7/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 12-2012/4 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 28. september 2011 og 14. november 2011 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
      
      
 

  

      
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/959 /013 

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

Sted/dato: 
Bodø, 28.09.2011 

 
 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 28. SEPTEMBER 2011 
 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i lokalene til Helse Nord RHF den 28. 
september 2011 kl. 12:00. 
 

 
Til stede var: 

Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 

 Kari B. Sandnes 
 

 
Forfall: 

Terje Olsen 
 

 
Fra internrevisjonen deltok: 

Tor Solbjørg (leder) 
 
Følgende sak var til behandling:  
  

26/11: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 30. august 2011                       
 
 
SAK 26/11  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 30.08.2011  
 
Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. 
 
 
 
Bodø, 14.11.11 
 
 
________________   ________________   ________________   
 Inger Lise Strøm  Kari Jørgensen  Kari B. Sandnes  
          Leder 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 144



 

Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
      
      
 

  

      
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/959 /013 

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

Sted/dato: 
Bodø, 14.11.2011 

 
 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 14. NOVEMBER 2011 
 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i lokalene til Helse Nord RHF den 14. 
november 2011 kl. 10:00 – 12:00. 
 

 
Til stede var: 

Inger Lise Strøm (leder) 
 Kari B. Sandnes 
 

 
Forfall: 

Kari Jørgensen 
 

 
Fra internrevisjonen deltok: 

Tor Solbjørg (leder) 
Hege Knoph Antonsen 

 

 
Andre: 

John Giæver, Ernst & Young 
 
 
Følgende saker var til behandling:  
  

27/11: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 28.09.2011. 
 
28/11: Oppfølging av styresak 119-2011, forslag om hvordan internrevisjonens nye 

midler skal benyttes.  
                                
29/11: Orientering fra eksternrnrevisor Ernst & Young.  
                                
30/11: Orientering fra Internrevisjonen.  
                                                     

 
 
SAK 27/11  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 28.09.2011  
 
Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. 
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SAK 28/11  OPPFØLGING AV STYRESAK 119-2011, FORSLAG OM HVORDAN 
INTERNREVISJONENS NYE MIDLER SKAL BENYTTES 
 
Revisjonskomiteen gjennomgikk utsendt utkast til styresak og besluttet enkelte justeringer i 
denne. 
 
Leder av internrevisjonen ferdigstiller forslag til styresak basert på Revisjonskomiteens 
konklusjoner, og oversender denne til adm. direktør. 
 
 
SAK 29/11  ORIENTERING FRA EKSTERNREVISOR ERNST & YOUNG 
 
John Giæver fra Ernst & Young orienterte om overordnet serviceplan, inklusive planlegging, 
gjennomføring og kvalitetssikring av arbeidet. Videre redegjorde han for revisors vurderinger 
etter 2. tertial og interimsrevisjon og om videre framdriftsplan for årsoppgjørsrevisjon. 
Revisjonskomiteen stilte spørsmål og diskuterte revisors vurderinger. 
 
Før konsernregnskapet for 2011 styrebehandles skal ekstern revisor gjennomgå dette med 
revisjonskomiteen. Det tas sikte på slik gjennomgang den 08.03.2011. 
 
 
SAK 30/11  ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Internrevisjonen orienterte om følgende: 
 

• Status for arbeidet i pågående revisjonsprosjekt Bestilling og mottak av prøvesvar. 
• Endring av prioritering av revisjonsprosjekter. 
• Internrevisjonen har fått forespørsmål om å delta i referansegruppe ifm innføring av 

miljøledelse i Helse Nord RHF. 
 
Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering. 
 
 
Bodø, 23.01.12 
 
 
________________   ________________   
 Inger Lise Strøm Kari B. Sandnes  
          Leder 
 
 
 
Sett: 
 
________________ 
Kari Jørgensen 
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.: 2011/308-7/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 12-2012/5 Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan  
    for 2012 
 
Se vedlagt kopi. 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2012/30 /013 

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

Sted/dato: 
Bodø, 23.01.2012 

 
 
REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2012 
 
 
1) Innledning 

Det følger av pkt 5 i revisjonskomiteens instruks at komiteen årlig skal utarbeide en møte- 
og aktivitetsplan som skal legges frem for styret, og at komiteen møter så ofte den finner 
det nødvendig, men minst fire ganger i året. 
 

2) Komiteens møter i 2012 
Revisjonskomiteen vedtok i sak 21/11 en årsplan hvor alle komiteens faste saker 
framkommer. Årsplanen ligger til grunn for denne møteplanen. Komiteens møter søkes 
avviklet i tilknytning til styremøter i Helse Nord RHF. Vi planlegger følgende møter: 
 
- Onsdag 7. mars Bodø  
- Onsdag 25. april i tilknytning til styremøte på Stokmarknes 
- Onsdag 26. september i tilknytning til styremøte i Harstad 
- Onsdag 28. november i tilknytning til styremøte på Mo i Rana 

 
Endelig tidspunkt (dato og klokkeslett) fastsettes i forkant av det enkelte møte.  
 
Ut over dette vil møter bli holdt ved behov, fortrinnsvis som telefonmøter. 
 

3) Fremlegging av saker for styret 
Både revisjonskomiteens og internrevisjonens instruks inneholder pålegg til revisjons-
komiteen om å legge frem saker for styret i Helse Nord RHF. I overensstemmelse med 
dette planlegges revisjonskomiteens og internrevisjonens årsrapporter for 2011 lagt frem i 
styremøte 13. februar 2012. Plan for internrevisjon 2013/2014 vil bli lagt frem for styret 
19. desember 2012.  
 
Øvrige saker vil bli fremmet etter hvert som de foreligger. 
 

4) Øvrige aktiviteter 
Revisjonskomiteens aktivitet er regulert i komiteens instruks, hvor oppgaver, ansvar og 
myndighet er beskrevet. Aktiviteten utøves i det alt vesentlige gjennom komiteens møter 
samt forberedelsen og oppfølgingen av sakene som er til behandling i møtene.  
 

 
 
 
 
Bodø, 23.01.2012 
 
 
_________________ _________________   ________________  
 Inger Lise Strøm         Kari Jørgensen  Kari B. Sandnes 
 Leder 
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Styresak 12-2012/6 Brev fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF 

av 2. februar 2012 ad. krav om  
styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Organisasjon Navn: Telefon: Mobil: e-post: 
Akademikerne Fredrik Sund  90 16 70 28 fredrik.sund@helse-nord.no 
LO-stat Kari B. Sandnes  41 22 49 94 kari.sandnes@helse-nord.no 
SAN Tove Elisabeth Svee  97 60 28 85 tove.elisabeth.svee@helse-nord.no 
Unio Sissel Alterskjær  99 03 60 88 sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no 
YS Spekter Ann-Mari Jenssen 75 42 40 93 97 58 10 79 ann-mari.jenssen@helse-nord.no 
Vernetjenesten Trine Merete Hansen  48 19 61 28 trine.merete.hansen@unn.no  
 

                                               

             
          

            
                                               
                                                                                                                       
 
 
KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF   Dato: 3. februar 2012 
 

 

 
Styret for Helse Nord RHF 
v/ styreleder Bjørn Kaldhol 
 
 
KRAV OM STYREREPRESENTASJON TIL STYRET I HELSE NORD RHF. 
 
 
I medhold av helseforetakslovens § 22 har de ansatte plikt til å velge representanter til det 
regionale helseforetaksstyret. 
 
I henhold til helseforetakslovens § 22 og til ”forskrift til helseforetakslovens bestemmelser 
om de ansattes rett til representasjon i helseforetaksstyrer”, § 4, 2.ledd, krever de 
konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF slik representasjon på vegne av de ansatte. 
 
Kravet om styrerepresentasjon skal i følge ”forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om 
de ansattes rett til representasjon i helseforetaksstyrer”, § 4, 2.ledd, fremmes skriftlig for 
styret innen ni uker før valget. Valgdatoen er satt til 22. mai 2012, kravet er da rettidig 
framsatt. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Konserntillitsvalgte Helse Nord 
 
 
Fredrik Sund (sign.)   Kari B. Sandnes (sign.)    Ann Mari Jenssen (sign.) 
for tillitsvalgte i Akadem.       LO-stat       YS-Helse 
       
 
 
Sissel Alterskjær (sign.) Tove Svee (sign.)  
UNIO    SAN      
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Møtedato: 13. februar 2012    
Arkivnr.: 2011/308-8/012  Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 3.2.2012 
 
 
Styresak 13-2012 Eventuelt 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 13. februar 2012 side 151


	ADPE9.tmp
	Formål/sammendrag
	Denne styresaken er en oppfølging av styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid. Formålet med saken er å informere om oppfølging og det videre arbeid.
	Styresak 31-2011 gir klare føringer på hvordan arbeidet med kvalitetssikring i en desentralisert fødselsomsorg skal videreføres. Styret har blant annet gitt følgende føringer:
	Kvaliteten på tjenestene skal være i tråd med nasjonale faglige krav og det skal opprettholdes en desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord.
	For å sikre en kvalitet på tjenesten i tråd med veilederen og opprettholde en bærekraftig desentralisert fødselsomsorg ber styret adm. direktør utarbeide en regional tiltaksplan for å utvikle fødselsomsorgen.
	Utfordringene med rekruttering av spesialisert helsepersonell skal følges opp. I handlingsplanen må en særlig grundig vurdere framtidsperspektivene på dette området og hvilken betydning personellsituasjonen har for mulighetene for å oppfylle kravene ...
	Det etableres et fagråd i gynekologi og fødselshjelp. Rådet skal definere felles retningslinjer ved implementering av kvalitetskrav som trenger avklaring på overordnet behov (jfr. oversikt i saksbehandlingen) og være adm. direktørs rådgivende organ i...
	Helseforetakene skal inngå avtaler med kommunene som sikrer at følgetjeneste for gravide er ivaretatt.
	Tiltak for å styrke fødselsomsorgen
	Styrking av fødselsomsorgen og implementering av kvalitetskrav i Helse Nord vil i følge veilederen ”Et trygt fødetilbud” måtte skje som utviklingspregede prosesser som går over tid”. (Helsedirektoratet, 2010).
	Helse Nord har lagt til grunn en opptrapping av fødselsomsorgen over fire år fram til og med 2015. Hvordan denne opptrappingen skal skje, vil nærmere beskrives i tiltaksplanen som skal legges frem for styret innen utgangen av oktober 2012.
	Tiltaksplanen vil være basert på arbeidet i fagrådet for gynekologi og fødselshjelp, Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord, innspill fra utdanningsprogrammet for gynekologi og fødselshjelp samt fra Regional perinatalko...
	Fagrådet i gynekologi og fødselshjelp har utarbeidet en milepælsplan for arbeidet med tiltaksplanen og tar sikte på å ferdigstille planen innen utgangen av mai 2012, og sende den på høring i juni, juli og august 2012.
	I påvente av en ferdig tiltaksplan har adm. direktør iverksatt en ressursmessig styrking av fødselsomsorgen i regionen allerede for 2012. Helseforetakene har totalt fått tildelt 6,5 mill. kroner. 6 mill. kroner er fordelt til HF-ene og er tenkt å dekk...
	For 2012 er det tildelt åtte hjemler for overleger i gynekologi og fødselshjelp, én lege i spesialisering og ti jordmorhjemler.
	Et annen viktig premiss for styrking av fødselsomsorgen er rekruttering, utdanning og stabilisering av spesialister i faget fødselshjelp og kvinnesykdommer. Som et viktig tiltak ble et eget utdanningsprogram for gynekologi og fødselshjelp startet i fe...
	Som ledd i kvalitetsarbeidet er det dessuten etablert en Regional perinatalkomité. Samtidig er to lokale komiteer (Nord og Sør) gjenopprettet, og arbeidet mellom komiteene er samkjørt og koordinert. Perinatalkomiteene skal være et viktig tiltak for å ...
	Komiteene jobber etter ”perinatal audit” (audit = gjøre tilsyn hos hverandre) metoden. Nytten av perinatal audit er godt dokumentert, og Norge har vært et foregangsland i denne sammenhengen. Metoden har vist seg å være til god hjelp for å evaluere, fo...
	Komiteene er et viktig tiltak for kvalitetsforbedring på behandlernivå, mens de øvrige, ovennevnte tiltakene tar sikte på å forbedre kvaliteten på overordnet/organisatorisk nivå.
	Fagråd for gynekologi og fødselshjelp i Helse Nord
	Det er etablert et fagråd for gynekologi og fødselshjelp i Helse Nord. Fagrådet er bredt og tverrfaglig sammensatt med både gynekologer, jordmødre, barnelege og allmennlege. Alle helseforetak (unntatt Sykehusapotek Nord HF) og fødeinstitusjoner på all...
	Fagrådets primære oppgave er å fremme forslag for ovennevnte tiltaksplan samt å gi faglige innspill som sikrer en rask og effektiv implementering av vedtatte kvalitetskrav, og at forståelsen og håndtering av disse er standardisert og samkjørt i region...
	Fagrådet har derfor utarbeidet seleksjonskriterier med utgangspunkt i kriteriene lagt fram i helsedirektoratets veileder ”Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav til fødselsomsorgen”. Utover det har fagrådet utarbeidet en milepælsplan for det videre arbei...
	Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord
	Seleksjonskriterier for fødselsomsorg er vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet og er gjeldende for hele Helse Norge. De er en del av nye kvalitetskrav og skal uansett innfris. I veilederen ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav for fødeinstitusjoner...
	Fagrådet har utarbeidet presisering til de nasjonale seleksjonskriterier. Disse tar hensyn til vår desentraliserte struktur på fødselsomsorgen og de spesielle utfordringer i regionen på grunn av spredt bosetting og lange avstander (vedlegg 1). Formåle...
	Innføring av nye seleksjonskriterier betyr en innskjerping av seleksjon som vil medføre en forskyving av risikofødende fra fødestuer til fødeavdelinger og fra fødeavdelinger til kvinneklinikker. De endringene som gir størst utslag er selektering av ov...
	Seleksjonskriteriene planlegges innført i regionen fra 1. mars 2012. Etter behandling i styret skal det gjennomføres en informasjonskampanje for å gjøre kriteriene kjent for alle involverte parter. Dette gjelder spesielt samarbeidspartnere i primærhel...
	Følgetjeneste
	Ansvaret for følgetjenesten og nødvendig beredskap for gravide og fødende ble overført til
	regionale helseforetak fra 1. januar 2010. Ansvaret for transporten knyttet til følgetjenesten ligger allerede på de regionale helseforetakene på lik linje med ansvaret for annen syketransport inklusiv ambulansetjenesten. Fra 1. januar 2012 er finansi...
	Hensikten med følgetjenesten er å sikre en best mulig helhet i tjenesten for brukerne, og skape trygghet for fødende som har lang vei til fødeinstitusjonen. Det er lagt til grunn en veiledende grense på 1,5 times reisetid til fødeinstitusjon for etabl...
	Det skal inngås avtaler mellom HF-ene og kommunene som regulerer partenes gjensidige forpliktelser, økonomiske forhold samt organisering, gjennomføring og varighet. Formålet med avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver ve...
	Det er etter vår beregning 23 kommuner (vedlegg 3) hvor de gravide vil ha en reisetid (målt fra kommunesenter) til nærmeste fødeinstitusjon på 1,5 timer eller mer. Den totale kostnaden for hele foretaksgruppen til dekning er anslått til ca maks 15 mil...
	Bakgrunn/fakta
	Som ledd i oppfølging av ”Stortingsmelding 12 – En gledelig begivenhet” har Helsedirektoratet utgitt veilederen ” Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen". Kravene omfatter organisering av tilbudet, oppgave- og funksjonsfordeling, komp...
	Styret i Helse Nord har i styresak 31-2011 lagt premissene for implementering av kvalitetskravene i regionen ved å ta stilling til struktur og videre arbeid med kvalitetskravene.
	På grunn av geografi, lange avstander og spredt bosetning har man valgt en desentralisert struktur på fødetilbudet.
	Vi har to kvinneklinikker, syv fødeavdelinger og seks jordmorstyrte fødestuer. Vi samarbeider med 88 kommuner fordelt på 45 % av Norges landareal, men har bare knapt 10 % av befolkningen.
	Dette gjenspeiler seg også i et forholdsvis lavt fødselsantall per fødeinstitusjon. Utviklingen de siste årene viser en nedgang i det totale fødselstallet i regionen (vedlegg 4). Utviklingen av antall fødsler per helseforetak de siste tre årene er vis...
	Denne trenden sammen med den valgte strukturen har i 2011 resultert i at alle fødestuene i regionen med unntak av Lofoten har hatt mindre enn 100 fødsler, halvparten av disse sågar mindre enn 50 fødsler.
	Dette stiller store krav til organisering av tilbudet som må være av en slik karakter at kvaliteten i tjenesten ivaretas til tross for lave fødselstall per enhet. En fødsel er i utgangspunktet en fysiologisk prosess, men det står ikke i motsetning til...
	Figur 1: Utvikling i antall fødsler per helseforetak de siste 3 årene
	Når nye kvalitetskrav innfris, vil man kunne forvente nytte i sistnevnte områder. Norsk fødselsomsorg holder høy standard i internasjonal sammenheng, og det er tvilsomt om innføring av nye kvalitetskrav vil føre til en målbar effekt. Den perinatale dø...
	Det man ønsker å oppnå med kvalitetskravene er å gjøre tjenesten mer forutsigbar, robust og sikker. På denne måten vil kvinnene og deres familier få oppleve trygghet for at de blir behandlet på rett sted til enhver tid med rett kompetanse tilgjengelig...
	Den tredje kjerneverdien i Helse Norge er respekt. Også denne er ivaretatt gjennom implementering av kvalitetskravene, ved at alle aktører samhandler og har felles forståelse av virkeligheten og at kvinnen og familien får grundig og oppdatert informas...
	Vurdering
	Fødselsomsorgen i Norge holder en svært høy internasjonal standard, men allikevel er det faktorer som taler for at tjenesten kan forbedres (Helsedirektoratet, 2010). Risikoen for å gjøre feil må reduseres til et minimum, og tilbudet må organiseres sli...
	Som ledd i utvikling av denne delen av helsetjenesten har Helsedepartementet vedtatt nye kvalitetskriterier for fødselsomsorgen som er nedfelt i Helsedirektoratets veileder ” Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen.”
	Arbeidet med implementering av kravene må foregå i utviklingspregede prosesser, over tid. Helse Nord har lagt opp til en opptrappingsplan for gynekologi og fødselsomsorg frem til 2015, og adm. direktør har fått i oppdrag å utarbeide en tiltaksplan som...
	Arbeidet med tiltaksplanen er godt i gang, og det jobbes på forskjellige plan og med forskjellige midler. Det er blant annet opprettet et fagråd for gynekologi, et eget utdanningsprogram og en regional perinatalkomité. Det tas sikte på å presentere en...
	For å sikre et trygt og godt tilbud til fødende av høy kvalitet i Helse Nord har man først og fremst satt fokuset på de mest sentrale temaene. Disse er seleksjonskriterier og følgetjeneste.
	Seleksjonskriteriene skal gi et felles grunnlag for vurdering av den fødende og er vedtatt i et omforent fagråd på bakgrunn av medisinsk forsvarlighet med utgangspunkt i veilederen. Derfor vurderer adm. direktør det slik at det ikke er nødvendig med h...
	Seleksjonskriteriene vil føre til en sentralisering av fødsler og vil medføre en del endringer i pasientstrømmer som forventes å ha betydning for fødeinstitusjonene og kan utfordre grunnlaget for de minste institusjonene.
	Avtaler for følgetjenester skal inngås mellom helseforetakene og kommunene. Helse Nord RHF har utarbeidet en felles mal som et hjelpemiddel for HF-ene i forhandlingene. Både avtaler og seleksjonskriterier planlegges innført fra 1. mars 2012.
	Konklusjon
	Oppfølging av videre arbeid med en desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord og implementering av kvalitetskrav har foregått i tråd med styrets vedtak fra mars 2011.
	Noen delmål er nådd, mens arbeidet med tiltaksplanen fortsatt er i full gang. Det tas sikte på å legge frem en forankret tiltaksplan i september/oktober 2012.
	Nye seleksjonskriterier for fødselsomsorgen skal innføres fra 1. mars 2012. Disse vil medføre en del endringer i pasientstrømmer i regionen og kan på sikt ha konsekvenser for organisering av tilbudet. Det er derfor nødvendig i fremtiden å kartlegge da...
	Avtaler for følgetjenester skal være inngått innen 1. mars.2012.
	Trykte vedlegg:
	Vedlegg 1:  Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord
	Vedlegg 2:  Tjenesteavtale nr 8 - Delavtale - Avtale om følgetjeneste for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon
	Vedlegg 3: Oversikt kommuner med reisevei > 1,5 timer til nærmeste fødeinstitusjon
	Vedlegg 4:  Fødselstall i Helse Nord 2009, 2010, 2011
	Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:
	1TUStyremøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2012U1T
	Utrykte vedlegg:
	Folkehelseinstituttet. (2010). Perinatal dødelighet - fakta om dødsfall ved fødselen. 1TUhttp://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5670&MainArea_5661=5670:0:15,3278:1:0:0:::0:0&MainLeft_5670=5544:50919::1:5675:3:::0:0U1T
	Helsedirektoratet. (2010). IS 1877 - Et trygt fødetilbud - krav til fødselsomsorg. 1TUhttp://helsedirektoratet.no/publikasjoner/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen/Sider/default.aspxU1T
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	UTREDNING
	Innledning
	Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er et behandlingsforløp hvor ansvaret er delt mellom flere aktører i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. I all hovedsak er resultatene i denne behandlingskjeden i Norge gode, men det er fortsatt...
	Kvalitetskravene til fødselsomsorgen, slik de foreligger i nasjonal veileder fra Helsedirektoratet, er resultat av et omfattende faglig arbeid som skal sikre at fødselsomsorgen også i fremtiden skal være trygg, forutsigbar og av høy kvalitet.
	Styret i Helse Nord RHF har behandlet implementeringen av de nye nasjonale kvalitetskrav i styresak 31-2011 og føringer for det videre arbeidet:
	Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 113-2010 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav, oppfølging av styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 og Hel...
	Styret i Helse Nord RHF vil understreke nødvendigheten av at kvaliteten på tjenestene er i tråd med nasjonale faglige krav og ønskeligheten av å opprettholde en desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord.
	For å sikre en kvalitet på tjenesten som er i tråd med veilederen og opprettholde en bærekraftig desentralisert fødselsomsorg ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å utarbeide en regional tiltaksplan for å utvikle fødselsomsorgen. Utdanning, r...
	Handlingsplanen skal synliggjøre økonomiske og personellmessige konsekvenser av de tiltak som foreslås iverksatt.  Før planen, med forslag til framtidig organisering av fødselsomsorgen i landsdelen behandles av styret i Helse Nord RHF, skal det gjenn...
	Styret i Helse Nord RHF vil særlig understreke utfordringen med rekruttering av spesialisert helsepersonell. I handlingsplanen må en særlig grundig vurdere framtidsperspektivene på dette området og hvilken betydning personellsituasjonen har for mulig...
	Nordlandssykehuset Lofoten videreføres som jordmorstyrt fødestue. Kirurgisk akuttberedskap/gynekolog i vakt skal kunne gjennomføre nødkeisersnitt, jfr. premissene i saksutredningen. Nordlandssykehuset HF bes om å følge dette opp.
	Det etableres et fagråd i gynekologi og fødselshjelp. Rådet skal definere felles retningslinjer ved implementering av kvalitetskrav som trenger avklaring på overordnet behov (jfr. oversikt i saksbehandlingen) og være adm. direktørs rådgivende organ ...
	Helseforetakene skal i samarbeid med kommunene lage plan for å løse felles oppgaver, jfr. oversikt i saksbehandlingen.
	Helseforetakene skal i samarbeid med kommuner lage avtaler som sikrer at følgetjeneste for gravide er ivaretatt. Avtalene skal bygge på forståelsen som er beskrevet i saksbehandlingen.
	Et høringsnotat basert på denne styresaken sendes på bred høring. Styret ønsker innspill til den skisserte planen, før planarbeidet starter.
	Bakgrunn
	Helse Nord har valgt å opprettholde en desentralisert struktur for fødselsomsorgen.
	Det er ca 5000 fødsler i regionen per år og disse fordeles på 15 fødeinstitusjoner: to kvinneklinikker, syv fødeavdelinger og seks jordmorstyrte fødestuer. Vi samarbeider dessuten med 88 kommuner.
	Disse forholdene gir en del utfordringer for organiseringen av tilbudet og dette forsterkes av en fallende trend i fødselstallene de siste årene. Dette har ført til at alle fødestuer (med unntak av Lofoten) i 2011 har hatt mindre enn 100 fødsler og ha...
	Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge holder høy kvalitet i internasjonal sammenheng. Perinatal dødelighet (et mål for folkehelse og gir en pekepinne om nasjonale forhold når det gjelder kvinners helse, svangerskapsomsorg og medisinsk føds...
	Regjeringen valgt å fokusere på dette området i Stortingsmelding nr. 12 ”En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg” og i det videre gitt i oppdrag at det utarbeides kvalitetskrav for svangerskaps-, barsel og ...
	Tilbakemelding fra brukere viser at tjenesten ofte oppleves som fragmentert og lite sammenhengende.
	En oppsummering av tilsynssaker viser at det svikter i organisering og ledelse. Enkelte sentrale punkter som fremheves er svikt i kommunikasjon og samarbeid, uklare ansvarsforhold, kompetansesvikt, blant annet manglende innsikt i nasjonale retningsli...
	Kvalitet er et sammensatt begrep og kan ha flere innfallsvinkler. Ved helsetjenester kan det blant annet dreie seg om hvordan det enkelte helsepersonell utøver arbeidet sitt, men også i hvilken grad helsetilbudet er organisert av en slik art at det ti...
	Ved implementering av kvalitetskrav forventer man en forbedring på det organisatoriske plan (struktur og prosedyrer) som igjen sikrer en god, differensiert og tilpasset tjeneste. Dette slik at alle aktører har en felles forståelse av oppgaven og samha...
	Tiltak for å styrke fødselsomsorgen
	Implementering av kvalitetskrav i Helse Nord forventes å skje i utviklingspregede prosesser over tid.
	Helse Nord har lagt til grunn en opptrapping av fødselsomsorgen over fire år fram til og med 2015.
	Hvordan denne opptrappingen skal skje vil nærmere beskrives i tiltaksplanen som skal legges frem før styret innen utgangen av oktober dette år.
	For å gjøre arbeidet mest mulig effektiv og tids- og ressurssparende har man valgt å bruke eksisterende informasjon, faggrupper og fora, fremfor å starte et helt nytt prosjekt:
	Tiltaksplanen må bygge på Regional plan for svangerskaps- fødsels- og barselomsorg
	Helse Nord RHF i sitt legeutdanningsprogram i gynekologi og fødselshjelp er allerede startet og videreføres
	Erfaringer fra nystartet rekrutteringsprogram for leger på UNN trekkes evt. videre inn i arbeidet
	Fagrådet i gynekologi og fødselshjelp brukes til å lage forslag til retningslinjer og tiltak for implementering av nye kvalitetskrav. Fagrådet trekker inn andre instanser ved behov og kan også i dialog med RHF-et delegere oppgaver til foretakene. Ved...
	Implementering av krav til samhandling med kommune foreslås lagt inn som delprosjekter i samhandlingsprosjektet.
	Følgende milepælsplan er utarbeidet av fagrådet i gynekologi og fødselshjelp:
	Figur 2: Milepælsplan tiltaksplan desentralisert fødselsomsorg
	I påvente av at tiltaksplanen ferdigstilles har adm. direktør iverksatt en ressursmessig styrking av fødselsomsorgen i regionen allerede for 2012.
	Det er avsatt 6,5 mill. kroner for 2012, en ytterligere styrking skal vurderes i forbindelse med budsjettrevisjon våren 2012. Det er fordelt åtte overlegehjemler i gynekologi og fødselshjelp og ti hjemler for jordmødre.
	Fordeling av midler og hjemler er vist i tabellene nedenfor. Fordelingen ble gjennomgått i fagrådet og fagrådets innstilling ble gjennomført.
	De tilførte ressursene og stillingene viser kun en prioritering for 2012. En ytterligere opptrapping med både midler og hjemler er planlagt for 2013-2015. Hvordan denne opptrappingen vil se ut er avhengig av forslag i tiltaksplanen.
	Fordeling av midler tar utgangspunkt i dekning av kostnader i forbindelse med ny opprettede stillinger. 6 mill. kroner er fordelt andelsmessig ut til foretakene og kr 500 000 er avsatt til kompetansehevende tiltak. Helgeland får etter denne vurderinge...
	Tabell 1: Fordeling midler per HF for 2012
	Tabell 2: fordeling hjemler jordmødre for 2012
	Tabell 3: Fordeling hjemler gynekologer for 2012
	Helse Nord RHF’s utdanningsprogram for gynekologer ble startet på nyåret 2011 og er nå godt i gang. Programmet er organisert med en styringsgruppe og et utdanningsutvalg.
	Styringsgruppen består av representanter fra klinikkledelse i foretakene, Universitetet i Tromsø, overlegegruppen og LIS gruppen, og ledes av medisinskfaglig rådgiver i Helse Nord RHF. Utdanningsutvalget består av representanter fra overlegegruppen og...
	Formål med programmet er utdanning, rekruttering og stabilisering av spesialister for fødselshjelp og kvinnesykdommer i regionen.
	Tiltak som gjennomføres for å oppnå målene er nettverkdanning, felles møtearenaer og faglig utvikling ved for eksempel felles regelmessig undervisning per telematikk.
	Utdanningsprogrammet vil også være behjelpelig med å lage utdanningsløp for LIS (leger i spesialisering) og søke godkjenning om utdanningsinstitusjon, slik at en sikrer at det utdannes et tilstrekkelig antall spesialister for å dekke fremtidige behov.
	Som ledd i det videre kvalitetsarbeidet med fødselsomsorgen og etter bestilling fra ”Stortingsmelding 12 – Et trygd fødetilbud” samt ”Kvalitetskrav til fødeinstitusjoner” er det i år opprettet Regional perinatalkomité i Helse Nord RHF og to lokale kom...
	Perinatalkomité Sør har en bestående perinatal komité som er oppnevnt av NLSH HF med ansvar for NLSH HF og Helgelandssykehuset HF. De har i mange år vært aktiv og drevet både med kurs og forskning. Medlemmene i perinatalkomité Nord er oppnevnt av UNN ...
	Perinatalkomiteens hovedmål er å:
	Heve kunnskapen til alle som arbeider med svangerskapsomsorg.
	Sikre og forbedre kvaliteten på perinatalomsorgen.
	Den overordnede hensikten er å forbedre helsetjenesten for gravide, fødende og nyfødte, og gjennom dette å redusere perinatal dødelighet og sykelighet. Nivået av perinatal dødelighet i Norge er blant de laveste i verden og en eventuell forbedring vil ...
	Metoden som benyttes er perinatal audit (tilsyn hos hverandre). Nytten av perinatal audit er godt dokumentert, Norge har vært et foregangsland på dette området. Perinatal audit innebærer vurdering av perinatal dødsfall, dødfødsler og nyfødte med lav A...
	Tabell 4: Vurdering av kasus ved gjennomgang i perinatalkomiteen
	Dataene planlegges samlet i et kvalitetsregister og brukes aktivt til forbedring av tjenesten. Blant annet skal de presenteres årlig på en stor konferanse som den regionale komiteen arrangerer og hvor aktører fra både spesialisthelsetjeneste og primær...
	Den regionale komiteen skal utover det også bistå Helse Nord RHF med råd vedrørende problemstilling og ha en viktig rolle i kunnskapsformidling på tvers av nivå og institusjoner, samt f. eks utarbeide forslag til kvalitetsindikatorer for fødselsomsorg.
	Fagråd i gynekologi og fødselshjelp
	Styret i Helse Nord RHF har behandlet implementeringen av de nye nasjonale kvalitetskrav i styresak 31-2011 og vedtatt at det skal etableres et regionalt Fagråd for fødsels- og svangerskapsomsorg, som skal sikre samhandling i spesialisthelsetjenesten ...
	Styrets vedtak i punkt 7:
	”Det etableres et fagråd i gynekologi og fødselshjelp. Rådet skal definere felles retningslinjer ved implementering av kvalitetskrav som trenger avklaring på overordnet behov (jfr. oversikt i saksbehandlingen) og være adm. direktørs rådgivende organ i...
	Helse Nord RHF har nå etablert et fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fagrådet er flerfaglig sammensatt og består av
	Gynekolog (4 gynekologer – en fra hvert HF)
	Jordmor (4 jordmødre – en fra hvert HF)
	Barnelege (en barnelege fra UNN)
	Representant fra primærhelsetjenesten (en PKO fra NLSH)
	Brukerrepresentant (fra brukerutvalget)
	Det skal være en geografisk representasjon slik at alle foretak og funksjonsnivå er representert. Fagrådet skal være sammensatt slik at de oppnevnte representanter ivaretar ulike funksjoner og nivå innenfor fagfeltet, samt at representantene har legit...
	Fagrådet skal gi råd til fagdirektør knyttet til innspill fra øvrige regionale nettverk innen fagområdet. Rådet skal utrede saker som har interesse for alle helseforetakene og på forespørsel fra enkelte HF.
	For 2011/2012 har fagrådet fått et særskilt oppdrag knyttet til implementering av kvalitetskrav i fødselsomsorgen.
	Fagrådet skal ivareta koordinering og avklaring av kvalitetskrav som har overordnet betydning jfr. styresak 31 – 2011.
	Fagrådet skal utarbeide forslag til
	felles forståelse for seleksjonskriterier
	system for oppfølging av kvalitetskravene/melderutiner
	innhold i opplæringsprogram for nyansatte og vikarer
	regionale retningslinjer for kasuistikk gjennomgang etter avvik og kompliserte fødsler felles for både leger og jordmødre
	regionale retningslinjer for obligatorisk praktisk trening og teoretisk gjennomgang av akutte situasjoner på fødeavdelingen (blødninger, vanskelig skulderforløsning, operative forløsninger, gjenopplivning osv.)(hvem skal delta, hvor ofte, hvem har an...
	regionale retningslinjer for obligatorisk hospitering for både jordmødre og leger på alle institusjonsnivå (krav til innhold, hvor ofte, hvor lenge etc.)
	regional mal for pasientinformasjon jfr. krav i veileder ”Et trygt fødetilbud”
	Fordeling av midler og hjemler i forbindelse med styrking av fødetilbudet er gjennomgått i fagrådet og innspillene er tatt med i saken slik den er presentert her. Hovedarbeid hittil har imidlertid vært å lage seleksjonskriterier for regionen i tråd me...
	Seleksjonskriteriene er nå ferdig (vedlegg 1) og klar til distribusjon. Etter fremlegg i styret skal kriteriene gjøres kjent for alle berørte parter.
	Seleksjonskriterier
	Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er nedfelt i Helsedirektoratets veileder ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen”. Kravene er gjeldende for hele Helse Norge.
	Formålet med seleksjonskriteriene er å sikre kvinnene et variert tilbud basert på kvinnens egne ønsker og en seleksjon ut ifra en risikovurdering slik at de som har kjent risiko for komplikasjoner møter en helsetjeneste som er rystet til å gi rask hje...
	I veilederen ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav for fødeinstitusjoner” legges det vekt på at implementeringen av kvalitetskravene skal tilpasses lokale og geografiske forhold. For seleksjonskriteriene er det slik at noen er formulert på en måte som ...
	Sistnevnte krav er nøye gjennomgått i fagrådet. Dette gjelder særlig der man har sett at en for stram formulering kan føre til store utfordringer for fødeinstitusjonene eller at en for vag formulering kan gi rom for misforståelser.
	Forslag til presisering er formulert i vedlagte dokumenter av et omforent fagråd. Vurderinger er utelukkende gjort på bakgrunn av medisinsk forsvarlighet og trygghet for pasienten og ikke med utgangspunkt i dagens situasjon, evt. utfordringer eller ”ø...
	Det er i denne omgang kun tatt stilling til faglige krav og vurderinger og medisinsk indikasjon for seleksjon. Krav til organisering og utstyr vil inngå i arbeidet med tiltaksplan for fødselsomsorg.
	Fødeavdelingen i Hammerfest inntar en særstilling i regionen da den er den eneste med barneavdeling og dessuten også har nyfødtintensiv senger. Derfor mener fagrådet at det er medisinsk forsvarlig at fødeavdelingen ivaretar noen oppgaver som ellers iv...
	Ved seleksjonskriteriene dreier det seg i all hovedsak om formalisering av dagens praksis. Det er dog kommet inn noen nye krav og en innskjerping av eksisterende krav slik at gjennomføringen vil ha betydning for pasientstrømmene i regionen med en sent...
	Det er per dags dato ikke mulig å si noe om hvor høy andel pasienter som vil måtte overflyttes fra fødestue til fødeavdeling og fra fødeavdeling til kvinneklinikk (dette er komplekst og må være gjenstand for senere undersøkelser), men et grovt anslag ...
	De pasientgruppene som utgjør den største gruppen av risikofødende er overvektige kvinner og kvinner som tidligere har blitt forløst med keisersnitt.
	For kvinner med sykelig overvekt anbefaler veilederen fødsel på fødeavdeling eller kvinneklinikk avhengig av Kroppsmasseindeks (BMI). Dette kravet er betydelig skjerpet i forhold til tidligere kriterier og gir betydelige utfordringer da det rammer man...
	Kvinner med tidligere keisersnitt anbefales etter nye retningslinjer fødsel på fødeavdeling med barneavdeling. I praksis betyr dette for Helse Nord enten ved Hammerfest sykehus eller ved kvinneklinikk. Dette kravet betyr en endring i forhold til tidli...
	Fødestua i Alta har i 2011 hatt et betydelige lavere antall fødsler enn tidligere år til tross for at innføring av nye seleksjonskriterier ikke er iverksatt. Det har vært bekymring knyttet til hvorvidt en ytterligere reduksjon av antall fødsler kan by...
	Følgetjeneste
	Ansvaret for følgetjenesten og nødvendig beredskap for gravide og fødende ble overført til regionale helseforetak 1. januar 2010. Ansvaret for transporten knyttet til følgetjenesten ligger allerede på de regionale helseforetakene på lik linje med ansv...
	Hensikten med følgetjenesten er å sikre best mulig helhet i tjenesten for brukerne, og skape trygghet for fødende som har lang vei til fødeinstitusjonen. Det er lagt til grunn en veiledende grense på 1,5 time reisetid til fødeinstitusjon for etablerin...
	UFølgetjenesteU er vurdering av gravide/kvinner i fødsel av kvalifisert helsepersonell, og at den gravide/fødende får følge av kvalifisert helsepersonell til fødestedet, når det er vurdert som nødvendig. Følgetjeneste omfatter jordmor og/eller lege me...
	Med Uberedskap Ui sammenheng med følgetjenesten menes forsvarlig organisering av vaktberedskap for vurdering av behov for og assistanse av kvalifisert helsepersonell i forbindelse med fødsel. I St.meld. nr.12 (2008 – 2009) er det lagt til grunn en ret...
	Fødende har rett til Uvurdering av følgeU dersom de har ca 1,5 times reisetid eller mer til nærmeste fødeinstitusjon. Denne retten faller bort dersom kvinnen velger å føde ved en annen fødeinstitusjon enn den nærmeste, og av den grunn får lang reisetid.
	For kvinner som har nærmeste vei til fødestue, men som ønsker eller er selektert til å føde på fødeavdeling og som av den grunn får reisetid lengre enn 1,5 timer, er det fødestuen som har ansvar for vurdering og evt. følge til fødeavdeling.
	Følgetjenesten skal handteres pragmatisk og fleksibelt avhengig av behov og forhold.  Fagfolk lokalt hvor den gravide bor, skal i stor grad benyttes. Under disse forutsetningene kan en vakt for beredskaps- og følgetjeneste organiseres på forskjellige ...
	Kommuner med mer enn ti fødsler per år:
	Ordning med kontinuerlig interkommunalt vaktsamarbeid for kommuner som ligger geografisk samlet, og som har et visst fødselsvolum. Der det finnes fødestuer er det naturlig å bruke jordmødre på fødestuen til følgetjenesten.
	Kommuner med fem til ti fødsler per år:
	Der geografien er vanskelig og det ikke er tilgang til jordmødre benyttes lokalt tilgjengelige ressurser, eks. legevakt i kombinasjon med ambulansetjenesten. Personell som benyttes må ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgaven.
	Kommuner med fem eller færre fødsler per år:
	Disse kan ha behovsutløst beredskapsordning. Et eksempel er at jordmor går inn i vaktperiode fra seks dager før termin og inntil fødsel, med døgnkontinuerlig vakt i denne perioden. Alternativt kan den gravide oppholde seg i nærheten av fødestedet i på...
	Transportform og valg av fødested for risikogravide, som av medisinske årsak er selektert til å føde på fødeavdeling/kvinneklinikk, skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det skal i utgangspunktet legges opp til planlagt reise og innleggelse for den e...
	Reisetid beregnes ut i fra NAF veibok (Uwww.google-maps.noU), som hovedregel fra kommunesenter til nærmeste fødeinstitusjon. Ved beregning legger en transport med ambulansebil til grunn (80 km/time).
	Det er etter våre beregninger 23 kommuner (vedlegg 4) hvor reisetid til nærmeste fødeinstitusjon er lengre enn 1,5 timer. Disse er i all hovedsak lokalisert i Finnmark og Nordland. Finansiering dekkes over rammebevilgningen til RHF fra 1.1.2010. Utove...
	Der jordmor er ansatt i kommunen, refunderer helseforetaket følgende utgifter til kommunen (kvartalsvis eller månedlig eller etter nærmere avtale):
	Utgifter til beredskap (nærmere beskrevet nedenfor)
	Dokumenterte utgifter til følgetjeneste
	Dokumenterte utgifter i forhold til gjeldende satser ved utrykning på vakt
	Dokumentert kjøregodtgjøring
	Andre dokumenterte, uforutsette og nødvendige kostnader som ikke dekkes av beredskapsposten i første kulepunkt, og som har direkte sammenheng med ytelsen av forsvarlig jordmortjeneste for helseforetaket,
	I kommuner hvor det ikke finnes døgnkontinuerlig vaktberedskap av jordmor og hvor en slik ordning heller ikke kan lages/er formålstjenlig (kommuner med 5-10 fødsler per år) gir helseforetaket en fast kompenasjon til kommunen. Denne skal dekke evt. vik...
	Det er vanskelig å estimere nøye hvor høye kostnadene i forbindelse med følgetjeneste vil være for Helse Nord. Dette er avhengig av valg av organisasjonsform og forhandlingene med kommuner. Det anbefales å oppfordre til interkommunalt samarbeid. Helge...
	Det skal inngås avtaler mellom RHF-et/HF-ene og kommunene som regulerer partenes gjensidige forpliktelser, det økonomiske forholdet samt organisering, gjennomføring og varighet. Helse Nord RHF har laget en mal som helseforetakene kan bruke som et hjel...
	Oppsummering
	Arbeidet med implementering av nye kvalitetskrav i en desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord foregår på flere plan og i henhold til oppdrag gitt fra styret i Styresak 31- 2011- desentralisert fødselsomsorg.
	Det er etablert et Regionalt fagråd i gynekologi og obstetrikk som har i hovedoppgave å jobbe med forslag til implementering av kvalitetskrav og opptrapping av fødselsomsorg. Dette arbeidet skal sammen med innspill fra det regionale utdanningsprogramm...
	Fagrådet i gynekolog og obstetrikk har dessuten utarbeidet regionales seleksjonskriterier med utgangspunkt i nasjonale krav og under premissene som er lagt i nasjonal veileder ”Et trygt fødetilbud” – kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kriteriene skal ...
	Totalt sett representerer nye seleksjonskriterier en innskjerping og vil dermed føre til en forskyving av pasientstrømmene mot fødeavdelinger/kvinneklinikker. Dette kan gi utfordringer for kvinneklinikkene som må takle en større pasienttilgang men ogs...
	Følgetjeneste for gravide er et annet viktig område som skal bidra til å forbedre tilbudet til gravide kvinner. Kvinner som har en reisetid til fødeinstitusjon på mer enn 1,5 timer har krav på følgetjeneste.
	Beregninger viser at dette er tilfelle for 23 kommuner i Helse Nord. De fleste er lokalisert i Finnmark og Nordland. Det er helseforetakene som har ansvaret og som må dekke kostnader i forbindelse med følgetjeneste. Totale kostnader for Helse Nord ans...
	Følgetjeneste betyr at jordmor eller lege med tilstrekkelig kompetanse skal vurdere den fødende med tanke på hvorvidt det er behov for ledsagelse til fødested, samt at de får kvalifisert følge dersom det er nødvendig.
	Tilbudet skal formaliseres ved at helseforetakene inngår samarbeid med kommune som regulerer beredskap, organisering og økonomiske forhold. Det er utarbeidet en regional mal for avtalene som Helseforetakene kan bruke som utgangspunkt i forhandlinger m...
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