
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 1. juni 2012 
 
Kl.: 8.30 til ca. 13.00 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
  
 





 

  

 
 

Møtedato: 1. juni 2012 
Arkivnr.: 2011/308-37/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 57-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 1. juni 2012: 
 
Sak 57-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 58-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. mai 2012 Side 3 
Sak 59-2012 Helse Nords styring og kontroll med spesialisthelsetjenester 

som ytes utenfor helseforetakene – iverksatte tiltak, 
oppfølging av styresak 108-2011 

Side 12 

Sak 60-2012 Landsverneplan spesialisthelsetjenesten –  
forvaltningsplaner, rutiner og prosedyrer 

Side 16 

Sak 61-2012 Mulighetsstudie for alternativ organisering av 
forvaltningstjenester i Helse Nord – avsluttende status  
pr. mai 2012, oppfølging av styresak 59-2010 

Side 20 

Sak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 24 

Sak 63-2012 Møteplan 2013 Side 25 
Sak 64-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av 

medisinsk kodepraksis, anbefalinger fra hovedrapporten, 
status i oppfølgingen, jf. styresak 138-2011 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 28 

Sak 65-2012 Orienteringssaker Side 29 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning  
m. m., jf. styresak 66-2012/3 

  

 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring,  
jf. styresak 105-2009/3 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 32 

 4. Forskrift om fredning og kulturminneforvaltning, 
orientering om arbeidet 

Side 33 

Sak 66-2012 Referatsaker Side 38 
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 27. april 

2012 ad. årlig melding fra Helse Nord RHF og brev av 9. 
mai 2012 fra Helse Nord RHF med tilbakemelding på 
etterlyste punkter fra rapporteringen i årlig melding 2011 

  

 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. mai 
2012 
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 3. Årsberetning 2011 for Helseforetakenes senter for 

Pasientreiser ANS, Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
og Luftambulansetjenesten ANS, jf. styresak 65-2011/2 
Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer 
Sakspapirene ettersendes. 

  

Sak 67-2012 Eventuelt Side 74 
 
 
Bodø, den 15. mai 2012 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-38/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 58-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

3. mai 2012 
 
 
Protokoll styremøte 3. mai 2012 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 3. mai 2012 – kl. 13.00 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø 
 
Tilstede: 

 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 

 
Forfall:  

 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Kari Jørgensen styremedlem 

 
Fra administrasjonen: 

 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Hege K. Antonsen internrevisor 
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Styresak 46-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 46-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 47-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2012 
Sak 48-2012 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21 

Sakspapirene var ettersendt. 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1). 

Sak 49-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31.desember 2011 

Sak 50-2012 HINAS1

Sak 51-2012 
 – plan for strategisk utvikling 2011-2015 

Virksomhetsrapport nr. 3-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 52-2012 Smittevernplan Helse Nord 2012-2015 og Tuberkulosekontrollprogram 
Helse Nord 2012-2015 

Sak 53-2012 Valg av revisor 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 54-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Nasjonal IKT – årsoppsummering 2011 
 4. Utenlandsbehandling – informasjon om ordningen og rapportering 

for 2011 
 5. Barn som pårørende – sluttrapport for prosjektet 
Sak 55-2012 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i 

Helse Nord RHF, den 20. april 2012 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

Sak 56-2012 Eventuelt 
1. Feriestengning av fødeavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-

Norge Harstad 
2. Oppnevning av brukerutvalg i helseforetakene 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under behandling av 
saken.  
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 HINAS = Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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Styresak 47-2012  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 29. mars 2012 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 29. mars 2012 godkjennes.  
 
 
Styresak 48-2012 Valg av styrer i helseforetakene,  
 jf. helseforetaksloven § 21 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1). 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 

 
Styrets vedtak:  

Styret vedtok styreleders forslag til vedtak – som følger:  
 
A. For perioden 4. mai 2012 til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2014 foreslår styret at 

følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene: 
 

1. Helgelandssykehuset HF 
 

o Frode Mellemvik, Bodø 
o Jørgen Pedersen, Leirfjord (ny) 
o Jann Georg Falch, Helse Nord RHF (ny) 
o Halvor Hilmersen (SV), Nesna (ny) 
o Turid Næss (A), Vega 
o Karen Hagland Amundsen (SP), Mo i Rana 
o Marit Kappfjell (Sametinget – A), Grane (ny) 

 
Som styreleder velges Frode Mellemvik, og Karen Hagland Amundsen velges som 
nestleder. 

 
2. Helse Finnmark HF 
 

o Mona Søndenå, Sør-Varanger 
o Gudrun Rollefsen, Hammerfest (ny) 
o Irene M. Skiri, Helse Nord RHF 
o Torfinn Reginiussen (A), Alta 
o Ulf Syversen (A), Nordkapp 
o Staal Nilsen (FrP), Sør-Varanger 
o Ragnhild Vassvik Kalstad (Sametinget – A), Karasjok (ny) 

 
Som styreleder velges Ulf Syversen, og Irene M. Skiri velges som nestleder. 
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3. Nordlandssykehuset HF 
 
o Svein Blix, Bodø 
o Tove Buschmann, Fauske 
o Erik Arne Hansen, Helse Nord RHF (ny) 
o Berit Pettersen (A), Sortland 
o Astrid Bjørgaas (H), Vågan 
o Hege Jørgensen (SP), Beiarn 
o Ingar Kuoljok (Sametinget – NSR), Tysfjord 

 
Som styreleder velges Svein Blix, og Astrid Bjørgaas velges som nestleder. 
 

4. Sykehusapotek Nord HF 
 
o Anne Helen Hansen, Tromsø 
o Børge Wahl, Bodø 
o Svein Iversen (Krf), Alta 
o Alf Lorentsen (FrP), Karlsøy 
o Bjørg H. Jensen (V), Bodø 

 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og Børge Wahl velges som nestleder. 

 
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
o Olav Helge Førde, Tromsø 
o Erling Espeland, Alta (ny) 
o Tove Skjelvik, Helse Nord RHF (ny) 
o Hanne C. S. Iversen (FrP), Harstad 
o Svenn A. Nielsen (A), Tromsø 
o Ottar Skjellhaug (Sametinget – A), Fauske 
o Jorhill Andreassen (H), Lenvik 
o Anne-Rita Nicklasson (H), Ballangen (ny) 

 
Som styreleder velges Jorhill Andreassen, og Olav Helge Førde velges som nestleder. 
 

B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 4. mai 2012. 
 
C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i 

forvaltningsloven kapittel 2. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styresak 49-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
 Tertialrapport pr. 31. desember 2011 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. desember 2011 om byggeprosjekter i 

Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om at det legges frem forslag til felles 

oppfølging av alle store prosjekter i Helse Nord innen utgangen av 2012. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

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

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om at det legges frem forslag til felles 

oppfølging av alle store prosjekter i Helse Nord innen utgangen av 2012. 
 
 
Styresak 50-2012 HINAS2

 
 – plan for strategisk utvikling 2011-2015 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar planen for strategisk utvikling 2011-2015 for Helseforetakenes Innkjøpsservice 

AS til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samarbeidet mellom Helseforetakenes 

Innkjøpsservice AS og Nasjonalt nettverk for innkjøp optimaliseres for å styrke 
samhandlingen mellom de regionale helseforetakene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret tar planen for strategisk utvikling 2011-2015 for Helseforetakenes Innkjøpsservice 
AS til orientering. 

 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
2 HINAS = Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samarbeidet mellom Helseforetakenes 
Innkjøpsservice AS og Nasjonalt nettverk for innkjøp optimaliseres for å styrke 
samhandlingen mellom de regionale helseforetakene. 

 
 
Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2012 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å intensivere arbeidet med reduksjon av fristbrudd og 

ventetid, slik at Helse Nord når målene definert av Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en prognose for 

resultatutviklingen for 2012 for hele foretaksgruppen i neste styremøte. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2012 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å intensivere arbeidet med reduksjon av fristbrudd og 

ventetid, slik at Helse Nord når målene definert av Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en prognose for 

resultatutviklingen for 2012 for hele foretaksgruppen i neste styremøte. 
 
 
Styresak 52-2012 Smittevernplan Helse Nord 2012-2015 og 
 Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord  
 2012-2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 

1. Framlagte forslag til Smittevernplan Helse Nord 2012-2015 og 
Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 2012-2015 godkjennes. 

 
2. Styret konstaterer at andelen helsetjenesteassosierte infeksjoner fortsatt er høy, og 

arbeidet med å redusere disse skal ha høy prioritet. Deltakelse på innsatsområder i den 
nasjonale pasientsikkerhetskampanjen er viktig i denne sammenheng.  

 
3. Det forutsettes at kvalitetsarbeidet ved sterilforsyningsenhetene følges opp i henhold 

til anbefalingene i rapporten fra 2010. 
 

4. Som grunnlag for rullering av investeringsplanen i 2013 gjennomføres en ny 
behovsanalyse for luftsmitteisolater i helseforetakene. 
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5. Styret ber adm. direktør om å gjennomgå organiseringen av det samlede smittevern i 
Helse Nord med sikte på best mulig koordinering og forankring av dette i oppfølging 
av Helse Nords kvalitetsstrategi. 

 
6. Tiltak som krever økte ressurser tas på vanlig måte opp i forbindelse med behandling 

av årlig budsjett. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Framlagte forslag til Smittevernplan Helse Nord 2012-2015 og 
Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 2012-2015 godkjennes. 

 
2. Styret konstaterer at andelen helsetjenesteassosierte infeksjoner fortsatt er høy, og arbeidet 

med å redusere disse skal ha høy prioritet. Deltakelse på innsatsområder i den nasjonale 
pasientsikkerhetskampanjen er viktig i denne sammenheng.  

 
3. Det forutsettes at kvalitetsarbeidet ved sterilforsyningsenhetene følges opp i henhold til 

anbefalingene i rapporten fra 2010. 
 
4. Som grunnlag for rullering av investeringsplanen i 2013 gjennomføres en ny 

behovsanalyse for luftsmitteisolater i helseforetakene. 
 
5. Styret ber adm. direktør om å gjennomgå organiseringen av det samlede smittevern i 

Helse Nord med sikte på best mulig koordinering og forankring av dette i oppfølging av 
Helse Nords kvalitetsstrategi. 

 
6. Tiltak som krever økte ressurser tas på vanlig måte opp i forbindelse med behandling av 

årlig budsjett. 
 
 
Styresak 53-2012 Valg av revisor  
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at tilbudet fra KPMG 
antas, og at dette firmaet dermed velges som revisor for foretaksgruppen i Helse Nord RHF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at tilbudet fra KPMG 
antas, og at dette firmaet dermed velges som revisor for foretaksgruppen i Helse Nord RHF. 
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Styresak 54-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 5. juni 2012 – kl. 14.00 
o Informasjon 

- Møte i lønnsrådet (oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet), den 5. juni 2012 
o Informasjon 

- Grunnsteinnedleggelse for nytt sykehus i Stokmarknes, den 30. mai 2012 
o Informasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Rapport – gjennomgang av sterilsentralene i Helse Nord, jf. styresak 52-2012 

Smittevernplan Helse Nord 2012-2015 og Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 
2012-2015:  
o Informasjon om anbefalingene fra gjennomgangen. 

- Potensialer for nasjonal samhandling:  
o Informasjon om arbeidet med fokus på fire hovedområder (eiendom, IKT, 

innovasjon, nødnett) og andre områder med potensiale. 
- Helgelandsykehuset HF: 

o Møte med styreleder og adm. direktør i helseforetaket, den 27. april 2012. 
o Informasjon om status i helseforetaket. 

- Endret alternativ for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy: 
o Foreløpig informasjon om saken. 
o Det er planlagt styresak til styremøte, den 22. juni 2012. 

- Møte mellom Helse Nord RHF/Nordlandssykehuset HF og politisk ledelse i Lofoten, 
den 10. april 2012: Informasjon om møtet og videre oppfølging av arbeidet med 
svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen i Helse Nord. 

- Internasjonal Kongress for International Federation of Hospital Engineering, åpning 
ved Lars Vorland, den 14. april 2012 på Hurtigruten: Informasjon 

- Kvalitetshevende kurs i perinatalmedisin, åpning ved Lars Vorland, den 19. april 
2012: Informasjon 

- Studietur 2012 – Learning for the Kaiser Permanente Model, den 23. til 25. april 
2012 i San Francisco: Informasjon om studieturen og planlagt oppfølging i regionen 

3. Nasjonal IKT – årsoppsummering 2011 
4. Utenlandsbehandling – informasjon om ordningen og rapportering for 2011 
5. Barn som pårørende – sluttrapport for prosjektet 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 55-2012  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, 

den 20. april 2012 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 56-2012  Eventuelt 
 
1. Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål rundt bakgrunn og prosess for 

feriestengningen av fødeavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad. 
 

Det ble gitt informasjon om bakgrunn for saken og prosessen. Prosessen for slike 
avgjørelser ble tatt opp med både styreledere og adm. direktører i helseforetakene. 
 
I samme anledning ble det også gitt informasjon om feriestengning andre steder.  

 
2. Styreleder Bjørn Kaldhol stilte spørsmål rundt oppnevning av brukerutvalg i 

helseforetakene. 
 

Det ble gitt informasjon om praksisen i helseforetakene for oppnevning av brukerutvalg i 
helseforetakene og retningslinjer som foreligger fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

 
Styrets vedtak:  

Informasjon fra adm. direktør tas til orientering. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 3. mai 2012 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 15. mai 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Linn Gros, 75 51 29 84  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 59-2012 Helse Nords styring og kontroll med 

spesialisthelsetjenester som ytes utenfor  
helseforetakene –  iverksatte tiltak, oppfølging  
av styresak 108-2011 

 
 
Formål/sammendrag 
Internrevisjonen (IR) i Helse Nord RHF gjennomførte revisjonsprosjektet Helse Nords styring 
og kontroll med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene i første halvdel av 
2011. Rapporten fra prosjektet ble lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 28. 
september 2011, jf. styresak 108-2011 Internrevisjonsrapport 01/2011:  
Helse Nord RHF’s styring og kontroll med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor 
helseforetakene.  
 
Det ble gitt syv anbefalinger om forbedringstiltak knyttet til forvaltningen. Styret fattet 
følgende vedtak i punkt 3: Styret ber om å bli orientert om iverksatte tiltak i henhold til 
utarbeidet plan innen utgangen av mai 2012. 
 
Styresaken og tilbakemeldingene er lagt frem for internrevisjonen for uttalelse, og det er også 
avholdt et møte med internrevisjonen for felles gjennomgang. Internrevisjonens innspill er 
vurdert og tatt hensyn til i saken.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Helse Nord RHF kjøper helsetjenester fra private leverandører som en del av ivaretakelsen av 
sørge-for ansvaret overfor befolkningen. Kjøpene supplerer leveranser fra egne helseforetak. 
Forvaltning av avtaler med private må preges av kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt 
gjennom rutiner og prosedyrer som sikrer etterlevelse av regelverk, eierkrav og øvrige 
kvalitetskrav.  
 
Bakgrunn 
Helse Nord RHF har i dag 30 avtaler med private institusjoner og 82 avtalespesialister innen 
en rekke fagområder. Revisjonen fra IR var avgrenset til private somatiske sykehus og 
avtalespesialister. Flere anbefalinger var likevel generelle og kan gjøres gjeldene for også 
andre avtaleområdene som ikke var gjenstand for revisjon.  
 
Internrevisjonens konklusjon var at Helse Nord RHF i det vesentlige har etablert og 
gjennomfører en tilfredsstillende styring og kontroll med spesialisthelsetjenestene de tilbyr 
utenfor egne helseforetak.  
 
Gjennom styrevedtak, planer og inngåtte avtaler har Helse Nord RHF etablert rammer som 
legger godt til rette for gjennomføringen av prosesser og tiltak for å utøve slik styring og 
kontroll. Gjennomføringen er likevel ikke alltid like tilfredsstillende, og kan forbedres. 
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Rapporten inneholdt syv anbefalinger om forbedringstiltak som det vil orienteres om 
oppfølgingen av i denne styresaken. 
 
De ytre rammene for avtaleforvaltningen av Helse Nord RHF’s avtaler med private er å finne 
i regelverk, rammeavtaler, styrevedtak, planer og inngåtte avtaler.  
 
Gjennomgang av internrevisjonens anbefalinger og Helse Nord RHF’s oppfølging 
 

 
Private, somatiske sykehus:  

1. Regelmessig å etterspørre og følge opp informasjon om kvalitetsdata og 
pasienttilfredshet.  

Helse Nord RHF har pr. nå 30 avtaler med private institusjoner, hvorav tre er med private 
somatiske sykehus og en er felles med de øvrige RHF-ene (LHL Helse - Feiring). Avtalene er 
resultat av konkurranse/offentlig anskaffelse, der det er stilt krav til kvalitet i 
kravspesifikasjoner og i kontraktsformuleringer. Resultater fra 
pasienttilfredshetsundersøkelser og kvalitetsdata har vært en del av kvalitetsevalueringen ved 
utvelgelsen. 
  
Private, somatiske sykehus har som regel gode resultater å vise til med hensyn til 
pasienttilfredshet fra brukerundersøkelser som konkurranseutsatt og hvis eksistens avhenger 
av å bli valgt av pasientene. Helse Nord RHF har derfor valgt å rette fokus for oppfølging mot 
aktivitet, ventetider, pasientstrømmer, økonomi og samhandling med egne helseforetak.  
 
De fleste private institusjoner, inklusiv private sykehus rapporterer til Norsk Pasientregister 
(NPR) og til RHF på blant annet aktivitetsdata, pasientkomplikasjoner og -skader.  Det er 
videre avtalefestet at private somatiske sykehus straks skal rapportere skriftlig til RHF ved 
endringer i bemanning av nøkkelpersonell som legespesialister  
 
Antall avtaler med private institusjoner og spesialister er så stort at det må prioriteres hvilke 
avtaler som skal følges regelmessig opp, og hvilke som kan følges opp ved behov. Kontakten 
med de private somatiske sykehusene har skjedd både regelmessig (årlig) og fortløpende, men 
ikke i form av fysiske møter. Innen andre avtaleområder har behovet for fysiske møter vært 
større og møtevirksomhet har blitt prioritert. På grunn av store avstander og lav terskel for 
kontakt, har en stor del av kommunikasjonen foregått skriftig eller pr. telefon. Når det gjelder 
private somatiske sykehus, oppleves dialogen som god, og relevante forhold tas opp fra begge 
parter og følges opp. 
 
Adm. direktørs samlede vurdering er at avtaleoppfølgingen i det vesentligste er godt ivaretatt 
med gjeldende rutiner. Alle kontraktsforslag vil gjennomgås, og avtaleoppfølgingen vil 
struktureres bedre for å sikre at informasjon som etterspørres følges opp. I fremtidige 
anskaffelser vil det kvalitetssikres at avtalene inneholder hensiktsmessige oppfølgingspunkter. 
 
2. Gjennomføre årlige evalueringssamtaler med alle leverandører (institusjoner) i henhold 

til avtale.  
Helse Nord RHF har i løpet av 2011 gjennomført oppfølgingsmøter med syv private 
opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, Viken senter, RIBO, Kløveråsen og seks private 
institusjoner som har avtale om leveranse av tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB).  
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Det ble ikke gjennomført formelt møte med avtaleparter innen radiologi og laboratoriefag (der 
avtalene utløp 31. desember.2011, og det var forhandlinger om nye avtaler) og private 
somatiske sykehus i 2011. Av ressursmessige hensyn lar det seg ikke gjøre å besøke alle 
institusjonene årlig, men det er etablert en rutine der det gjennomføres en vurdering av 
avtalene ved årsslutt. Gjennomgangen danner grunnlag for behovsvurderinger av videre 
oppfølging, og RHF-et har etablert god, løpende dialog med de fleste institusjonene. 
 
Internrevisjonen har påpekt at det ikke har blitt holdt årlige oppfølgingsmøter hos de private 
sykehusene. Det vil bli gjennomført et møte med disse i løpet av våren 2012 for å rette på 
dette. 
 

 
Avtalespesialister:  

3. Påse at alle leger med driftsavtale har et unikt ID-nr. tildelt fra Nasjonalt Råd for 
legefordeling, samt at både intern og nasjonal oversikt over avtalehjemler/driftsavtaler 
gir korrekt og oppdatert informasjon.  

En stor del av Helse Nord RHF’s avtaler med avtalespesialistene ble i sin tid inngått mellom 
den enkelte og fylkeskommunen. Ved overleveringen var det diskrepans mellom 
legehjemlenes ID-nummer i Nasjonalt Råds (NR) database og Helse Nords egen oversikt. I 
2009 ble det oversendt en fullstendig oversikt over Helse Nords legeavtaler som NR-basens 
oversikt skulle avstemmes mot. Nærmere kontakt med NR våren 2012 har imidlertid avdekket 
at oversikten som ble sendt inn i 2009 og den etterfølgende oversikten fra 2010 fortsatt ligger 
som restanse hos NR. Etter avtale med NR er det nå oversendt ny oversikt fra RHF som basen 
skal korrigeres etter. Når basen er justert i henhold til oversikten, vil den oppdateres 
fortløpende ved endringer. Adm. direktør legger til grunn at NR nå gjør de nødvendige 
endringer i databasen og vil følge opp med purringer, dersom dette ikke skjer. 
 
4. Sørge for at det foreligger signert avtale om regional avtalepraksis for alle spesialister 

med driftstilskudd fra Helse Nord RHF.  
Siden overtakelsen av forvaltningsansvaret fra fylkeskommunen, har det pågått et løpende 
revisjonsarbeid med å revidere avtalene slik at Helse Nord står som avtalepart. Samtlige 
avtaler med avtalespesialistene ble i etterkant av revisjonen gjennomgått manuelt, og det ble 
funnet ti overførte avtaler fra fylkeskommunene. Disse har fått tilsendt nye kontraktsforslag 
og vil også bli bedt om å sende oppdaterte utstyrslister, informasjon om åpningstider, kopi av 
autorisasjon og spesialistgodkjenning med mer, slik at alle formaliteter bringes i orden. 

 
5. Der gjeldende aktivitetskrav/normtall ikke framgår av signert avtale om regional 

avtalepraksis bør dette kommuniseres skriftlig til den enkelte, og dokumentasjon 
vedlegges avtalen.  

Det er i etterkant av revisjonen gjort en manuell gjennomgang av alle avtalene. Til 
avtalespesialister som ikke hadde eksplisitt avtalt normtall i avtaleteksten er det oversendt 
protokoll med normtall, og oversendelsen er journalført på saken til den enkelte.  
 
Det er etablert en rutine ved avtaleinngåelse slik at alle som inviteres til intervju får oversendt 
rammeavtalen med protokoll, der normtall fremkommer. Dette deles også ut under intervjuet, 
der det også er tema og oversendes til sist også ved selve avtaleinngåelsen. Ikke alle 
oversendelsene har blitt journalført, og rutinen vil derfor innskjerpes, slik at det fremkommer i 
journalsystemet at avtalespesialisten har fått tilsendt protokollen med normtall og 
rammeavtalen som regulerer avtaleforholdet. 
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6. Etablere rapporterings- og kontrollopplegg som gir tilstrekkelig sikkerhet for at summen 
av doble engasjementer (driftsavtale og HF-engasjement) ikke overstiger 120 %.  

I henhold til rammeavtalen 6.3 er avtalespesialisten selv ansvarlig for å melde til RHF om 
øvrige engasjement. I Helse Nord RHF har dette likevel blitt etterspurt i årsmeldingen siden 
2005, men dette ble dessverre oversett i meldingen for 2010. Krav til årsmeldingen for 2011 
er imidlertid korrigert slik at øvrige engasjement fanges opp. Alle årsmeldingene gjennomgås 
manuelt, og endringer registreres i den enkeltes øvrige engasjement på avtalespesialister som 
melder dette inn. Oppfølgingsrutinene på dette punktet vil bli skjerpet i henhold til 
internrevisjonens anbefalinger.   

 
7. Gjennomgå oppsummeringen fra gjennomført spørreundersøkelse blant avtalespesialister, 

samt denne rapporten i sin helhet, med sikte på å identifisere ytterligere forbedringstiltak. 
Adm. direktør har tatt internrevisjonens rapport til etterretning og har også iverksatt andre 
tiltak basert på funn som ble avdekket under revisjonen. Bant annet er det utarbeidet skriftlige 
mandat for Samarbeidsutvalgene mellom Helse Nord RHF og henholdsvis Norsk 
Psykologforening og Den norske legeforening. 
 
 

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

1. Styret tar informasjonen om iverksatte tiltak for å bedre Helse Nord RHF’s styring og 
kontroll med spesialisthelsetjenesten som ytes utenfor helseforetakene til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å videreutvikle samarbeidet med aktører som yter 

spesialisthelsetjenestene utenfor helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 15. mai 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 039 2010/44    Saksbeh/tlf: Asbjørn Elde, 75 51 29 27  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 60-2012 Landsverneplan spesialisthelsetjenesten –  

forvaltningsplaner, rutiner og prosedyrer 
 
 
Formål/sammendrag 
Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) og oversendt Riksantikvaren (RA), den 8. mars 2010. RA vedtok forskrift om fredning 
i landsverneplanen 16. februar 2012. 
 
Den videre oppfølging av dette arbeidet er blant annet å utarbeide forvaltningsplaner, 
tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner for fredete og vernete bygg og anlegg. 
Formålet med denne saken er å vedta rutiner og prosedyrer i oppfølgingsarbeidet med 
landsverneplan for spesialisthelsetjenesten. 
 
Forvaltningsplaner blir utarbeidet både for hele kompleks (flere bygg/anlegg/område) som er 
vernet og for hver bygning/anlegg/område. Planene omfatter både forskriftsfredete bygg 
(verneklasse 1) og vernete bygg (verneklasse 2). Det anbefales at vedtatte reguleringsplaner 
for Nordlandssykehuset Rønvik og Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård blir oppdatert, 
slik at disse er i samsvar med både fredningsforskriften og med Landsverneplanen.  
 
En reguleringsplan sikrer i en tidlig fase en god og etablert kommunikasjon mellom 
helseforetak, kommune og fylkeskommune. Ved salg av fredet/vernet bygg/anlegg skal 
helseforetaket, før salg gjennomføres, sikre vernet ved tinglysning av denne heftelsen på 
bygg/anlegg. 
 
Eier (HF) anbefales godkjennings- og beslutningsmyndighet i behandlingen av 
forvaltningsplaner, etter forutgående behandling hos RA og Helse Nord RHF. Eiers ønsker vil 
være flere valg i oppfølgende vedlikehold av vernete objekt: funksjon/bruk, byggemetode og 
materialvalg, vedlikeholdsplaner og estetiske uttrykk.  
 
Eier etablerer nødvendig kommunikasjon med kulturfaglig myndighet i prosessen mot 
omforente tiltak i vedlikeholdet. Eier har et totalansvar innen eiendomsforvaltningen og skal 
sikre nødvendig vedlikehold av vernete bygg/anlegg, integrert i det generelle vedlikeholdet og 
innenfor godkjente budsjettrammer. 
 
Det anbefales at rutiner og prosedyrer godkjennes, og at adm. direktør i Helse Nord RHF 
følger opp at disse rutiner og prosedyrer blir fulgt, slik at fredete bygg og anlegg blir tatt vare 
på i henhold til fredningsforskriften og landsvernplanen. 
 
Bakgrunn/fakta 
Det vises til egen orienteringssak for styret med informasjon om det pågående arbeidet med 
landsverneplan og kulturminner. Flere bygninger/anlegg er fredet etter kulturminneloven pr. 
forskrift av Riksantikvaren. Andre bygninger/anlegg er vernet etter Landsverneplanen av 
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Helse- og omsorgsdepartementet. Forankringen for landsverneplanen er kongelig resolusjon 
av 1. september 2006 hvor bestemmelser om forvaltning av statens kulturhistoriske 
eiendommer ble vedtatt. 
 
Riksantikvaren har i forskrift (kap. 1) om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer 
fastlagt bestemmelser tilknyttet behandlingen av forvaltningsplaner: 
 
§ 1-5 Forvaltningsplan 
Vedkommende departement er ansvarlig for at det utarbeides forvaltningsplaner for 
fredete byggverk og anlegg det er ansvarlig for. 
Forvaltningsplaner skal forelegges Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir 
fullmakt, for å sikre at innholdet ivaretar formålet med fredningen. 

 
Helse- og omsorgsdepartementet har i protokoll fra foretaksmøte, den 25. januar 2010 
iverksatt arbeidet med forvaltningsplaner i de regionale helseforetak. Arbeidet forestås av 
helseforetakene, og forvaltningsplanene skal forelegges Riksantikvaren for å sikre at 
innholdet ivaretar formålet med fredningen.  
 
De anbefalte rutiner i den videre behandling er at helseforetakene forelegger planene for RA 
og etter eventuell oppretting av disse, sendes forvaltningsplanene til Helse Nord RHF for 
kvalitetssikring og systemgodkjenning.  
 
Det anbefales at styret godkjenner at adm. direktør i Helse Nord RHF kan ivareta 
kvalitetssikring og systemgodkjenning samt følge opp at rutiner og prosedyrer blir fulgt, slik 
at fredete bygg og anlegg blir tatt vare på i henhold til fredningsforskriften og 
landsvernplanen.  
 
Etter at innholdet er sikret av RA, og Helse Nord RHF har gått god for at systemene er fulgt, 
legges forvaltningsplanene frem for styret i HF-ene for endelig godkjenning.  
 
For bygg og anlegg som ikke er fredet, men vernet (verneklasse 2) etter landsverneplanen, 
anbefales å følge samme prosedyre som ved fredete bygg og anlegg, med den endring at det 
faglige innhold forelegges fylkeskommunenes kulturavdeling (konservator). 
 
Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) Karasjok er vernet, og faglig innhold i 
forvaltningsplan for disse byggene bør forelegges både fylkeskommunens kulturavdeling i 
Finnmark og Sametinget før godkjenning/beslutning. 
  
Driftsoppfølgingen for fredete og vernete bygg vil ha en noe forskjellig prosedyre. For fredete 
bygg vil RA være den faglige kompetansen HF-ene forholder seg til ved råd, veiledning og 
vurdering av byggetiltak. For vernete bygg vil ikke kulturavdeling/Sameting ha en slik 
rådgivende rolle ved driftsoppfølging.  
 
Ved både fredete og vernete bygg skal RHF-et/HF-ene bygge opp kompetanse til selv å kunne 
vedlikeholde bygg/anlegg. RHF-ene har her et nettverkssamarbeid med en felles faglig 
ressursperson i Helse Sør-Øst RHF som bistår alle HF-ene med kulturminnefaglige 
råd/veiledning i vurdering av tiltak under vedlikeholdsprosessen. 
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Eksempel på forvaltningsplan og tilstandsanalyse 
I vedlegg er det vist et foreløpig eksempel på forvaltningsplan og tilstandsanalyse for ett 
fredet bygg – Nordlandssykehuset Rønvik, Kapellet. Det arbeides med forvaltningsplaner og 
tilstandsanalyser som omfatter hele komplekset og for de øvrige bygg/anlegg som både er 
fredet og bygg som er vernet. Herunder inngår også uteområde/park. 
 
Vurdering 
I behandlingen av forvaltningsplaner, tilstandsanalyser og vedlikehold av fredete og vernete 
bygg må forvaltningen og administreringen være forankret hos eier av byggene. Plan og drift 
må også være integrert i den generelle forvaltningen av eiendommene.  
 
På en annen side vedtas premisser og forutsetninger som skal være på plass i 
kulturminnevernet. Overordnet organ er gitt fullmakter for godkjenning av planer, maler og 
retningslinjer utarbeides for å sikre vernet, kunnskap om hvordan bygningstekniske forhold 
skal gjennomføres er vesentlige i vedlikeholdet.  
Helse Nord RHF må se til at helseforetakene som eiere er kjent med og følger de spillereglene 
som er bestemt. Her er en løpende oppgave med opplæring både for ledelsen i HF og for 
operativt nivå, slik at kulturminnevernet blir fulgt opp på en forsvarlig måte.  
 
De regionale helseforetakene samarbeider om en utvikling av kompetansen innen 
kulturminnevern gjennom et regionalt nettverk og et utvidet HF nettverk.    
 
Konklusjon 
Det anbefales at ansvaret for kulturminnevernet av fredete og vernete bygg forankres hos 
styret og ledelsen i HF. Herunder godkjenner styret i HF forvaltningsplanene og oppfølgingen 
av disse. Helse Nord RHF kvalitetssikrer forvaltningen/administrasjon og er systemansvarlig i 
behandlingen av fredete og vernete bygg/anlegg. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til at helseforetakene har ansvar for å ivareta både 
forskriftsfredete og vernete bygg/anlegg i henhold til riksantikvarens forskrift og Helse- 
og omsorgsdepartementets Landsverneplan. 

 
2. Ivaretakelse av vernet bygg/anlegg innebærer blant annet at styrene i helseforetakene 

godkjenner forvaltningsplaner for bygg/anlegg og sørger for vedlikehold av disse innenfor 
vedtatte budsjettrammer. 
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3. Adm. direktør bes om å sikre at helseforetakene har nødvendige rutiner og prosedyrer for 
å kvalitetssikre forvaltningen/administrasjon av fredete og vernete bygg/anlegg.  

 
 
Bodø, den 15. mai 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Forvaltningsplan og tilstandsanalyse – Nordlandssykehuset Rønvik, Kapellet 
 
  Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider – se:  
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 1. juni 2012 
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 61-2012 Mulighetsstudie for alternativ organisering av  
    forvaltningstjenester i Helse Nord –  
    avsluttende status pr. mai 2012,  

oppfølging av styresak 59-2010 
 

 
Bakgrunn 
I denne saken gis en sluttorientering om status for arbeidet med alternativ organisering av 
forvaltningstjenester i Helse Nord – Mulighetsstudien.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 59-2010 Mulighetsstudie for alternativ 
organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – sluttrapport og anbefalt oppfølging i 
styremøte, den 31. mai 2010. Følgende vedtak ble fattet: 
1. Styret tar resultatene fra den gjennomførte mulighetsstudien av FDVUS-området 

(forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service) i foretaksgruppen til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp at foreslåtte felles tiltak og tiltaksplaner i 
helseforetakene ferdigstilles innen 30. september 2010.  
 

3. Styret forutsetter at nivået på det effektiviseringspotensialet som er påvist i rapporten for 
felles tiltak og tiltak i det enkelte helseforetak realiseres innen 2012.  

 
4. Styret forutsetter videre at det gjennomføres en evaluering av mulighetsstudien innen 

utgangen av 2011. Rapport som oppsummerer de gjennomførte tiltak og måloppnåelse 
legges frem for styret i første halvår 2012. 

 
Styret i Helse Nord RHF fikk en orientering om status i arbeidet i styremøte, den 23. februar 
2011, jf. styresak 22-2011/8 Mulighetsstudie for alternativ organisering av 
forvaltningstjenester i Helse Nord – status.  
 
I denne saken legges frem en oppsummering av de gjennomførte tiltak og måloppnåelse i tråd 
med styresak 59-2010. 
 
Muligheter og gjennomføring 
Eiendomssjefene i helseforetakene mener at gjennomføringen av Mulighetsstudien har gitt 
gode innspill til måten å organisere og strukturere eiendomsdriften på. Områdene det er 
satt fokus på, gir muligheter for hevet faglig kvalitet og også muligheter for effektivisering 
og kostnadsbesparelser.  
 
I Mulighetsstudien ble det påpekt alternativ organisering og endringer i 
forvaltningsområdene som ville kunne gi en effektiviseringsgevinst på i størrelsesorden 92 
mill kroner basert på driftsdata fra 2008.  
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Det ble foreslått to felles prosjekter som med best resultat måtte gjennomføres i samarbeid 
mellom det regionale helseforetaket og helseforetakene.  
 
Disse to områdene gjaldt for det første felles innkjøpsavtaler for materiell til teknisk drift, 
dvs. innsatsvarer innenfor rørleggerfag, elektrofag og snekkerfag med mer. Dette arbeidet 
er sett i sammenheng med - og inngår nå som pilotprosjekt for - kategoristyrt innkjøp. 
Planleggingen av innføringen av kategoristyring har vært noe forskjøvet i tid til fordel for 
utvidet bruk av innkjøpssystemet til også å gjelde varer som ikke ligger på lager, såkalte 
skaffevarer. Inngåelse av felles avtaler for materiell til teknisk drift er derfor nylig satt i 
arbeid med Nordlandssykehuset HF som koordinator. Denne delen av prosjektet vil derfor 
ikke være sluttført før kommende årsskifte. 
 
Det andre felles prosjektet gjelder ENØK-tiltak. Det er derfor gjennomført en full ENØK-
kartlegging for hele Helse Nord – for samtlige sykehus. Helseforetakene arbeider nå med å 
lage en prioriteringsliste for de tiltakene de vil gjennomføre. Skulle samtlige prosjekter 
med akseptabel lønnsomhet vært gjennomført, antas det en årlig innsparing på mer enn 20 
mill kroner (et sted mellom 25 og 35 GWh av Helse Nords samlede forbruk på vel 130 
GWh pr år). Det er ikke ferdigstilt beregninger av hvor mye som må investeres for å oppnå 
dette.  
 
Nordlandssykehuset HF har foreløpig antydet en årlig innsparing på 14,5 GWh/år, 
tilsvarende vel 12 mill kroner årlig. Dette krever investeringer på om lag 57 mill kroner. 
Her er utelukkende tatt med lønnsomme investeringer. 
 
Helse Finnmark HF har tilsvarende beregnet en årlig innsparing på 4,3 GWh/år, tilsvarende 
vel 3,4 mill kroner årlig. Dette krever investeringer på om lag 12,5 mill kroner. Dette 
gjelder prosjekter som er lønnsomme, selv om det blir nybygg eller ombygging. 
  
Det vil bli lagt frem egen rapport med forslag til oppfølging og anbefalt søknad om 
medfinansiering til gjennomføring fra ENOVA. Noen tiltak tas høyde for i 
helseforetakenes vedlikeholdsplaner og budsjetter. Noen prosjekter kan gjennomføres uten 
store kostnader, mens andre tiltak krever investeringer. Effektene i ENØK-kartleggingen er 
således betydelig høyere enn anslaget på 15 mill kroner årlig i Mulighetsstudien.  
 
Etter Mulighetsstudien ble det opprettet samarbeidsgrupper på tvers av helseforetakene. 
Innenfor mattilberedelse og forsyning er det etablert et godt samarbeid mellom 
kjøkkentjenestene i Helse Nord, samt at det er under utvikling felles menyer og omlegging av 
anskaffelsesprosessene for matfremstilling i foretaksgruppen. Tilsvarende samarbeid er gjort 
for renholds- og vaskeritjenester.  
 
Helseforetakene har hver for seg fulgt opp Mulighetsstudien på øvrige områder og laget 
tiltaksplaner og oppfylt disse. Fra medio 2011 ble tiltakene fra Mulighetsstudien integrert inn 
i den ordinære driften, og prosjektet som sådan er gått over i en ny fase der oppfølgingen skjer 
som kontinuerlig forbedring.  
 
Det er to områder som gjenstår, og det er de to fellesområdene ENØK og innkjøp av teknisk 
driftsmateriell som begge nå følges opp i egne prosjekter som beskrevet foran. 
 
Høsten 2011 ble det utarbeidet en foreløpig status for tiltakene i Mulighetsstudien. Tiltakene i 
de enkelte helseforetakene er oppdatert nå og oppsummert i tabellen på neste side. 
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Pr 10.05.2012 Beløp i 1000 kroner

Foretak

Potensial fra 
Mulighets-

studien Før 2011 2011 2012 2013
Rest 
2014 Kommentarer

Helgelandssykehuset
, årlig besparelse -           -          1 000       -           -         

Ikke fullt oppdatert, men tiltak i 
arbeid er bedre kvalitet renhold og 
ombygging kjøkken Rana. Effekt 
delvis angitt.

   Akkumulert 7 000                 -           -          1 000       1 000       1 000     
Nordlandssykehuset, 
årlig besparelse 850           1 700      1 630       1 850       750         

Omfatter renhold, kantine, vaskeri, 
sentralbord, post

   Akkumulert 12 700               850           2 550      4 180       6 030       6 780     

UNN, budsjett årlig 
besparelse 15 900     12 000    7 000       12 000     22 900   

Styresak UNN feb 2012 .  Oppfølging 
handlingsplan Mulighetsstudiet. 
2014-tall gjelder samlet 
restpotensial

   Akkumulert 54 100               15 900     27 900    34 900     46 900     69 800   
Helse Finnmark, årlig 
besparelse 1 050       2 100      1 250       1 500       1 500     

Omfatter renhold, kantine, vaskeri, 
eiendomsdrift/innkjøp

   Akkumulert 18 500               1 050       3 150      4 400       5 900       7 400     
Helse Nord, samlet
Nye årlige tiltak 17 800     15 800    10 880     15 350     25 150   
Akkumulerte årlige 
innsparinger                92 300 17 800     33 600    44 480     59 830     84 980   Foreløpig anslag

I tillegg kommer ENØK og Innkjøp. Anslag årlig besparelse ved gjennomføring ca 30 mill kroner samlet. 
(Krever antakelig investeringer på 100-120 mill kroner)

Effekter av oppfølging Mulighetsstudien.

 
 
Tabellen viser at det pr. utgangen av 2011 var oppnådd en effektivisering på om lag 33,6 mill 
kroner, og at prognosen for prosjektets tidsramme som utgår i 2014 vil komme opp i en 
effektiviseringsgevinst på 85 mill kroner før fellesprosjektene innkjøp og ENØK.  
 
I ENØK-prosjektet kan det realistisk anslås en årlig gevinst på 20-30 mill kroner. God 
energiøkonomi vil for øvrig bli godt ivaretatt i de nye utbyggingsprosjektene. Det er særlig 
lagt vekt på dette for nybyggene i Kirkenes, Narvik og Tromsø.  
 
På innkjøp av teknisk materiell er det ikke gjort noen beregninger, men et grovt anslag ligger i 
størrelsesorden 3-5 mill kroner årlig. Samlet effekt av Mulighetsstudien vil dermed ligge på 
mellom 110-115 mill kroner årlig, mot antatt 92 mill kroner årlig. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
En effektivt organisert eiendomsforvaltning og kvalitetsmessig bedre drift bidrar positivt til å 
løfte kvaliteten i tilbudet og dermed respekten for pasientene i Helse Nord. En slik forbedring 
uten at deler av driften settes ut til eksterne drivere, vil være et vesentlig bidrag til trivsel for 
både pasienter, medarbeidere og for lokalsamfunnet sykehusene betjener. Den positive 
effekten av innsparingene i driften er avhengig av at investeringsplanen gjennomføres 
sammen med økt vedlikehold, dersom pasientene skal oppfatte kvalitet, trygghet og respekt 
fullt ut. 
 
Medbestemmelse 
Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord, avsluttende 
status pr. mai 2012 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 23. mai 2012. Drøftingsprotokoll vil bli ettersendt eller lagt frem ved 
møtestart. 
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Konklusjoner  
Områdene det er satt fokus på i Mulighetsstudien, har medført hevet faglig kvalitet og målene 
for effektivisering og kostnadsbesparelser vil bli mer enn oppfylt. Deler av potensialet er 
avhengig av investeringer, spesielt gjelder dette innenfor ENØK. 
 
I styresak 59-2010 hevdet adm. direktør at de innsparingspotensialene som er påvist i 
Mulighetsstudien neppe er helt reelle. Gevinstområdene er små og fragmenterte, og på noen 
områder var de ikke korrekte. Mulighetsstudien antydet et effektiviseringspotensial innenfor 
driftsområdene på 92,3 mill kroner. I samme sak konkluderte adm. direktør med at det var 
mulig å ta ut effektiviseringsgevinster med i størrelsesorden 50-60 % av det Mulighetsstudien 
viser. Det arbeidet som nå er i ferd med å bli gjennomført, er derfor positivt. Det er i denne 
sammenheng særlig grunn til å gi honnør til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
Adm. direktør sier seg tilfreds med gjennomføringen av tiltakene i HF-ene og 
resultatoppnåelsen så langt. Styret vil senere bli orientert om ENØK-tiltakene gjennom 
budsjett for vedlikehold, gjennom forslag til investeringer i helseforetakene og om 
innkjøpsprosjektet gjennom rapportering fra arbeidet med kategoristyring.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF sier seg tilfreds med de resultatene som oppfølgingen av 
Mulighetsstudien synes å ville gi.  

  
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at oppfølgingen av tiltakene i helseforetakene 

videreføres og integreres i helseforetakenes kontinuerlige forbedringsarbeid.  
 
3. Styret ber om at fellestiltakene innenfor ENØK innarbeides i vedlikeholds- og 

investeringsplanene og at innkjøpsavtaler for teknisk driftsmateriell følges opp i 
sammenheng med kategoristyringen av innkjøp. 

 
 
Bodø, den 15. mai 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 

Styremøte Helse Nord RHF 
1. juni 2012 - sakspapirer

side 23Styremøte Helse Nord RHF 
1. juni 2012 - sakspapirer

side 23



 

 

  

 
 

Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 1. juni 2012 
Arkivnr.: 2011/308-45/012   Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 63-2012 Møteplan 2013 
 
 
Formål/sammendrag 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse Nord 
RHF for 2013.  
 
Som i tidligere år foreslås det å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at 
virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.  
 
I februar 2013 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak 
oppdragsdokument 2013 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2013 og 
virksomhetsrapportering for 2012.  
 
Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag. Eneste unntaket er styremøte i mars 
2013 som er lagt i etterkant av styreseminaret på torsdag. På denne måten kan helseforetakene 
behandle årsregnskap og årlig melding for 2012, før styret i Helse Nord RHF behandler disse 
sakene for foretaksgruppen. 
 
Vi planlegger også i 2013 med to styreseminarer, våren og høsten.  I tillegg foreslås å avvikle 
felles styreseminar med Helse Vest RHF i mai 2013. Årets styreseminar ble som kjent avlyst 
på grunn av møtekollisjoner og endringer i tidligere vedtatt møteplan. 
 
Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar og 
mai/juni 2013. Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter styremøtene i 
februar og mars/april 2013 for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap m. m. 
og ellers ved behov. 
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Forslag til møteplan for 2013 er som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
Styremøter 
Helse Nord 
RHF  

 61

27 
 212 24  22 19  28 25 30 27 18 

Styreseminar 
HF-styrene   20/21       30-

31   

Foretaksmøte 
HN RHF X    X X       

Foretaksmøter 
HF-ene  X3   X4          

 
 
Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder: 
 
• 6. februar 2013: Bodø (oppdragsdokument 2013 til helseforetakene) 
  – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 27. februar 2013:  Tromsø  
• 21. mars 2013: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 

  – foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap  
  2012 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2013    

• 24. april 2013  Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF 
• 22. mai 2013: Bergen – felles seminar med Helse Vest RHF 
• 19. juni 2013:  Narvik – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 28. august 2013:  Gravdal – besøk av Nordlandssykehuset HF 
• 25. september 2013: Bodø  
• 30. oktober 2013:  Tromsø 
• 27. november 2013:  Sandnessjøen – besøk av Helgelandssykehuset HF 
• 18. desember 2013:  Bodø  
 
Andre arrangement:  
 
• 20. – 21. mars 2013: Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 22. – 23. mai 2013: Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF 
• 30. – 31. oktober 2013: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Oppdragsdokument 2013 til HF-ene og Budsjett 2013 – konsolidert  
2 Årsregnskap og styrets beretning 2012. Årlig melding 2012 sendes administrativt til Helse- og 
omsorgsdepartementet  innen 15. mars 2013, styrebehandling 21. mars 2013. 
3 For overlevering av oppdragsdokument 2013 til HF-ene – så raskt som mulig etter styremøte 6. februar 2013, 
fortrinnsvis samme dag 
4 For behandling av årlig melding og årsregnskap 2012 m. m.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Møteplan for 2013 godkjennes som følger: 
 

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

vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for 
styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 21. mars 2013:   Årsregnskap og årlig melding for 2012 
b. innen 6. juni 2013:   Tertialrapport nr. 1-2013 
c. innen 6. oktober 2013:  Tertialrapport nr. 2-2013 

 
 
Bodø, den 15. mai 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 64-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal 

internrevisjon av medisinsk kodepraksis,  
anbefalinger fra hovedrapporten, status i  
oppfølgingen, jf. styresak 138-2011 
Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-39/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 65-2012 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. styresak 66-2012/3 
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

Sakspapirene ettersendes. 
4. Forskrift om fredning og kulturminneforvaltning, orientering om arbeidet 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. mai 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-39/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 65-2012/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-39/012 Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 65-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
1. juni 2012 - sakspapirer

side 31Styremøte Helse Nord RHF 
1. juni 2012 - sakspapirer

side 31



 

 

  

 
 

Møtedato: 1. juni 2012 
Arkivnr.: 2011/308-44/012   Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 65-2012/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for  

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 039 2010/44    Saksbeh/tlf: Asbjørn Elde, 75 51 29 27  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 65-2012/4 Forskrift om fredning og kulturminneforvaltning,  
    orientering om arbeidet 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne saken er en orientering om det pågående arbeidet med landsverneplan og kulturminner. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) oversendte ”Landsverneplan for helsesektoren” til 
Riksantikvaren, den 8. mars 2010 for endelig behandling. Riksantikvaren (RA) vedtok 
forskrift om fredning i landsverneplanen for Helse- og omsorgsdepartementet, den 16. februar 
2012. 
 
Nettstedet til Landsverneplanen http://www.lvph.no viser vedtatt plan. På nettstedet til 
Riksantikvaren http://www.riksantikvaren.no finnes fredningsforskriftens kap. 2 med 
oversikter av alle fredete bygg/anlegg.  
 
En samlet fremstilling av landsverneplanen, med både katalogdel og temadel, finnes i boken 
”Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie”. Boken er tidligere 
distribuert til styret i Helse Nord RHF.  
 
Styret i Helse Nord RHF ga høringsuttalelse til RA’s forslag til fredning, jf. styresak 45-2011 
Forslag til Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 2, 
høringsuttalelse. Styrets uttalelse ble tatt til følge, og landsverneplanen ble endret i 
fredningsforskriften for Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård. 
 
Forvaltningsplaner for fredete og bevaringsvernete bygg/anlegg vil ferdigstilles i løpet av 
2012. Vedlikeholdsarbeidene for samme bygg/anlegg vil være en integrert del av 
vedlikeholdsplanene ved HF-ene. 
 
Foruten arbeidene i det utvidete HF-nettverket arbeider det regionale RHF-nettverket på en 
rekke områder for kulturminnefaglig kompetanse både i HF-ene og RHF-ene for å sikre 
kulturhistoriske områder for spesialisthelsetjenesten: 
• Forvaltningsplan, tilstandsanalyser og vedlikehold av fredete/vernete bygg/anlegg 
• Etter- og videreutdanningskurs for forvaltning av sammensatte kulturmiljøer 
• Dokumentasjon av lokal sykehushistorie 
• Katalogisere og ta vare på utstyr og forbruksmateriell ved sykehusene 
• Kunst og utsmykking ved sykehus og kulturminner 
• Digitalisere arkivmateriale og koordinere disse til Forvaltnings-, Drifts- og 

Vedlikeholdssystemer (FDV – systemer) i helseforetakene 
 
Det legges frem egen sak til styret for beslutning om rutiner og prosedyrer i Helse Nord i 
behandlingen av forvaltningsplaner, jf. styresak 60-2012. 
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Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF har behandlet sak om landsverneplan i styresak 29-2007/4, styresak 
51-2008 og styresak 45-2011. Sistnevnte styresak var høringsuttalelse til RA’s forslag til 
fredning. Styrets uttalelse ble tatt til følge og således ble forslaget om fredning endret. 
 
Forvaltningsplaner vil utarbeides for alle vernete bygg/anlegg i løpet av 2012 med oppfølging 
av tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner.  
 
Arbeidet i det regionale RHF-nettverket og utvidete HF-nettverket videreføres. Årlig 
arbeidsprogram vil bli diskutert i direktørmøte i foretaksgruppen ved budsjettbehandlingen. 
 
Vurdering 
Konsekvenser av vernearbeidet med hensyn til kompetanse, ressurser og midler vil 
innarbeides som en integrert del av budsjettarbeidet og vedlikeholdsplaner. 
 
Det bør være et formål at eiere av kulturhistoriske bygg i Helse Nord ikke skal lide 
økonomisk for at de tar vare på fredete og bevaringsvernete bygg/anlegg, og at Helse Nord 
legger til rette for aktivt bruk av disse byggene. Dette er trolig det beste vern. 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Boken ”Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens  
   bygningshistorie” 
 

Boken er tidligere distribuert til styret i Helse Nord RHF. 
 
Utrykte vedlegg:   
 
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=134637  
http://www.lvph.no 
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UTREDNING 
Innledning  
Denne saken er en orientering om det videre arbeid fra styret vedtok høringsuttalelser til 
forslaget til forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer. Det gis også en 
orientering om planene for det videre arbeid med oppfølging av landsverneplanen og 
oppbygging av kulturminnefaglig kompetanse innen helsesektoren. 
 
Bakgrunn 
I prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” (SKE), hvor alle departementer skal 
utarbeide landsverneplaner for statlige eiendommer innenfor sin sektor, inngår 
”Landsverneplan for helsesektoren”.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet oversendte sin landsverneplan til Riksantikvaren (RA), den 
8. mars 2010 for endelig behandling. 
 
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 1 – Generelle 
bestemmelser ble vedtatt av Riksantikvaren, den 9. november 2011. SKE - forskriften kapittel 
1 inneholder generelle bestemmelser som også gjelder for helsesektorens eiendommer som nå 
er fredet etter kapittel 2. 
 
Riksantikvaren vedtok SKE-forskriften kap. 2, fredete eiendommer i landsverneplanen for 
Helse- og omsorgsdepartementet, den 16. februar 2012.  
 
Landsverneplanen består av en katalogdel og en temadel. En samlet fremstilling finnes i 
boken ”Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie”. Boken er 
utgitt av Helse og omsorgsdepartementet og utarbeidet av Forsvarsbygg. Boken er distribuert 
til alle RHF-ene, og Helse Nord har mottatt og fordelt 1000 eksemplarer. Styret har mottatt 
boken, og det vises til denne og vedlagte CD i boken som gir en beskrivelse av katalogdelen 
til landsverneplanen. Den tematiske delen i boken er ikke avgrenset til de bygninger/anlegg 
som staten ved helseforetakene er eier av i dag, men hele bredden i den historiske utviklingen 
i helsesektoren er presentert. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet landsverneplanen ved en orienteringssak og to 
høringssaker – som følger: 
• 13. mars 2007 sak 29-2007/4 Landsverneplan for helsesektoren – informasjon om status 
• 14. mai 2008 sak 51-2008 Forslag til landsverneplan for spesialisthelsetjenesten –  

høringsuttalelse 
• 27. april 2011 sak 45-2011 Forslag til fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer  

kapittel 2, høringsuttalelse. 
 
Styrets uttalelser ble tatt til følge med følgende endringer fra Riksantikvarens forslag til 
fredning: 
• Helse Finnmark HF To legeboliger er solgt og utgår fra verneplanen 
• Helse Finnmark HF DPS Midt-Finnmark Karasjok er endret fra verneklasse 1  
  (fredning) til verneklasse 2 (bevaring) 
• UNN HF Longyearbyen er endret fra verneklasse 1 (fredning) til  
  verneklasse 2 (bevaring) 
• UNN HF Ved Åsgård sykehus er omfanget av interiørvern bygg 7  
  endret i fredningsforskriften 
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En oversikt som viser fredningsvedtakene til hver enkelt lokalitet, gruppert etter de regionale 
helseforetakene (RHF) finnes på hjemmesiden til Riksantikvaren: 
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=134637  
 
Videre arbeid i kulturminneforvaltningen 
I den regionale nettverksgruppen arbeides det kontinuerlig med arbeidsplanene fremover. 
Arbeidsplanene vedtas av adm. direktører i RHF-ene ved de årlige budsjettbehandlinger. To 
hovedarbeidsområder kan sies å være: 
• Kongelig resolusjon om forvaltningen av statens kulturhistoriske eiendommer forutsetter 

at eiendommene forvaltes slik at de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt og synliggjort. 
• Kompetanse i kulturminneforvalting skal utvikles i alle regioner og HF. 
 
For alle fredete og bevaringsvernete bygg/anlegg skal det utarbeides forvaltningsplaner. For 
Helse Nord vil disse planene foreligge i løpet av 2012. Forvaltningsplanene skal forelegges 
Riksantikvaren. I egen sak til styret i Helse Nord RHF legges frem et forslag til beslutning om 
rutiner og prosedyrer ved behandling av forvaltningsplaner både for fredete og for 
bevaringsvernete bygg/anlegg, jf. styresak 60-2012. 
 
I oppfølgingen av forvaltningsplanene skal det foretas tilstandvurderinger av vernete 
bygg/anlegg, og planer for vedlikehold av disse byggene skal inngå som en integrert del av de 
generelle vedlikeholdsplaner for HF. 
 
I arbeidet med å høyne kompetansen i kulturminneforvaltning ved HF-ene og RHF-ene er 
regionene blitt enige om å gå sammen om en felles organisering i et regionalt nettverk og et 
utvidet nettverksarbeid med alle HF-ene. En felles ressursperson med kulturminnefaglig 
kompetanse er tilsatt i Helse Sør-Øst RHF, og denne stillingen ivaretar både teknisk og faglig 
en konsulent-/sekretærrolle i dette nettverkssamarbeidet.  
 
I et samarbeid med Fakultet for arkitektur og billedkunst ved Norges teknisk- og 
naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Institutt for landskapsplanlegging ved 
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) arbeides det med et meritterende etter- og 
videreutdanningskurs (7,5 studiepoeng) for forvaltere innen Statens Kulturhistoriske 
Eiendommer. Kurset har som hensikt å øke forståelsen av kulturminneverdier ”på tvers”, og 
slik bidra til økt bestillerkompetanse og bedre samarbeid mellom ansvarlige aktører i 
forvaltning av kulturmiljøer som består av både bygninger og landskap for å bevare og sikre 
verdiene i et langsiktig perspektiv. Kurset kan starte høsten 2012 med to 3-dagers samlinger 
og avsluttende eksamensoppgave innen 20. januar 2013. 
 
Kulturminnevern skjer på mange nivå i organisasjonen og har en rekke ulike verdiaspekter. 
Landsverneplanen har tatt for seg en rekke kriterier i sin utvelgelse av bygninger/anlegg og 
felles tema. For de lokale institusjoner og avdelinger kan identitets- og symbolverdi være en 
viktig forankring og inspirerende for videre arbeid og utvikling. De fleste sykehus i Nord-
Norge har skrevet sin historie, ofte med et stort innsamlet billedmateriale. Seneste bidrag i 
denne sammenheng er ”Fra Bartskjærer til universitetssykehus. Glimt fra nordnorsk 
helsehistorie”.  Boken er gitt ut i 2011 av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og ført i 
pennen av Leif Maliks.  
 
Det vil arbeides videre i Helse Nord med å oppfordre HF-ene til å få nedskrevet sin lokale 
historie. Fortsatt mangler noen få sykehus å dokumentere sin lokale historie i en samlet 
”praktbok”. 
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På den annen side er det noen ildsjeler som gjennom lang tid har samlet en betydelig mengde 
utstyr som har vært i bruk gjennom flere tiår. Slikt utstyr finnes spredt i sykehusene på lager, i 
monter, på kontor osv. Regionalt nettverk har under vurdering om det er mulig og ønskelig å 
få katalogisert dette utstyret, organisere et samlet vern og eventuelt organisere vernet i et 
musealt nettverk. Dette arbeidet er omfattende og krever samarbeid med en rekke instanser.  
 
Konsekvenser  
HF-ene er eiere av bygg/anlegg og har et ansvar for å ivareta og sikre sine eiendommer og de 
verdier disse representerer. Oppfølging av landsverneplanen, fredningsforskriften og 
forvaltningsplanarbeidet vil kreve både kompetanse, ressurser og midler for å ta vare på våre 
vernete bygg/anlegg. Pr. dags dato foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om hvor stor 
merkostnaden for vedlikehold av vernede bygg/anlegg kan bli. Det bør være et formål at eiere 
av kulturhistoriske bygg i Helse Nord ikke skal lide økonomisk for at de tar vare på fredete og 
bevaringsvernete bygg/anlegg og at Helse Nord legger til rette for aktivt bruk av disse 
byggene. Dette er trolig det beste vernet. 
 
Det regionale nettverket vil forholde seg til direktørmøte i foretaksgruppen som beslutter i hva 
og hvilke oppgaver i det videre arbeid med kulturminner som skal legges inn i 
arbeidsprogrammene fremover.  
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-40/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 66-2012 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 27. april 2012 ad. årlig melding fra Helse 

Nord RHF og brev av 9. mai 2012 fra Helse Nord RHF med tilbakemelding på etterlyste 
punkter fra rapporteringen i årlig melding 2011 

2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. mai 2012 
3. Årsberetning 2011 for Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS, Helseforetakenes 

Innkjøpsservice AS og Luftambulansetjenesten ANS, jf. styresak 65-2011/2 
Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer 
Sakspapirene ettersendes. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. mai 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-40/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 66-2012/1 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av  
    27. april 2012 ad. årlig melding fra Helse Nord RHF 

og brev av 9. mai 2012 fra Helse Nord RHF med  
tilbakemelding på etterlyste punkter fra  
rapporteringen i årlig melding 2011 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse- og omsorgsdepartementet 
 
   
 
 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/511-40/ 131 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 

Sted/dato: 
Bodø, 09.05.2012 

 

Årlig melding fra Helse Nord RHF – HODs brev 27.4.2012 

Vi vil besvare tilleggsspørsmålene i samme rekkefølge som de framkommer i i Helse- og 
omsorgsdepartementets brev 27.4.2012. 
 
På grunn av en inkurie internt ble dessverre ikke rapporteringsmalen for vedlegg 2 ikke lagt til grunn 
for årlig melding internt i Helse Nord RHF. Vi har nå fylt ut skjemaet slik forutsatt (vedlegg 1).     
 
Rapportering på bruk av tilleggsbevilgning i forbindelse med 22.juli 
Helse Nord har ikke hatt store merkostnader som følge av hendelsene 22. juli 2011. Foretakene har i 
hovedsak håndtert dette innenfor ordinære rammer og helsepersonell har stilt opp på fritiden uten å 
kreve særskilt kompensasjon for dette. I sum er det rapportert om merkostnader i størrelsesorden 
250.000 kroner. Foretakene har presentert følgende estimat over merkostnader som følge av 
terrorangrepene: 
UNN HF:    kr 160.000  
Nordlandssykehuset HF:   kr 82.000  
Helgelandssykehuset: Ikke rapportert økte kostnader 
Helse Finnmark HF: Ikke rapportert økte kostnader 
  
Vi viser for øvrig til nærmere spesifisert tilbakemelding fra Helse Nord RHF til HOD v/ 
ekspedisjonssjef Frode Myrvold i e-post 11.8.2011. 
 
 
6.2. Kvalitet og pasientsikkerhet 
 

• Kvalitet og pasientsikkerhet 
Helse Nord RHF v/SKDE har besvart de 4 aktuelle rapporteringspunktene. Disse oversendes kun 
elektronisk (excel-format).  
 
 

• Tolkeprosjekt for å bedre tolketjenesten til samisk befolkning 
Prosjektperioden startet 01.03.11 og avsluttes 01.03.13. Det er gjennomført en kartlegging av hvor 
og når det er behov for tolking, samt interesse for tolkeopplæring hos tospråklige i Helse Finnmark. 
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Sametinget har deltatt aktivt i prosjektarbeidet og det er gjennomført to møter med Samisk Høyskole. 
Våren 2012 planlegges en pilot der man skal prøve ut teknisk løsning for fjerntolking på skjerm. 
 
  

• Kvalitet og pasientsikkerhet – deltakelse i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen 
Statusrapportering for helseforetakenes medvirkning og resultater etter utgangen av 2. tertial, og 
oppfølging 3.tertial 2011. 
 
Gjennomføring av tiltakene i kampanjen er svært ulik i foretakene: 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Gjennomførte ikke GTT undersøkelse for 2010.  
3.tertial: Deltatt på første samling i læringsnettverket Samstemming av legemiddellister. 
 
Helse Finnmark HF: Ved utgangen av andre tertial var GTT undersøkelse og rapportering ikke 
gjennomført i Helse Finnmark. GTT undersøkelse for 2010 ble gjennomført og rapportert før 
utgangen av 2011.  
3.tertial: Foretaket deltok på læringsnettverkene Trygg kirurgi og Samstemming av legemiddellister.  
 
Helgelandssykehuset HF: Det ble etablert 3 GTT – team – ett for hver enhet. GTT resultater for 2010 
ble levert innen fristen 31/8-2011.  
3.tertial: Deltakelse i læringsnettverk Trygg kirurgi.  
 
Nordlandssykehuset HF: Nordlandssykehuset har gjennomført GTT undersøkelse ved 7 relevante 
avdelinger. Ca 1700 journaler er gjennomgått for 2010, og resultater rapportert til 
Pasientsikkerhetskampanjen. Det er funnet 40 uheldige hendelser pr 1000 liggedøgn. Typen 
hendelser fordeler seg på de samme hovedårsaker som i andre institusjoner (medikamenter, 
infeksjoner, blødning, kirurgiske komplikasjoner). Resultatene er brukt som grunnlag for 
handlingsplaner i berørte avdelinger/klinikker. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen er allerede 
gjennomført. Trygg kirurgi sjekklisten ble innført i foretaket i perioden oktober 2010 til januar 2011. 
Nordlandssykehuset har medlem i flere rådgivende organer for den nasjonale kampanjen. 
Nordlandssykehuset er pilotsykehus for ledelse av pasientsikkerhet, herunder spesielt 
pasientsikkerhetsvisitter. De har også utviklet et opplæringsprogram innen pasientsikkerhet og 
kvalitet for foretaksstyret.  
3.tertial: Deltakelse i læringsnettverket trygg kirurgi – ett team. 
 
Sykehusapotek Nord HF: 3.tertial: Deltakelse på læringsnettverk Samstemming av legemiddellister. 
 
Oppfølging av pasientsikkerhetskampanjen i 2012: 
Det er økt fokus på kampanjen i Helse Nord, og tettere oppfølging av foretakene. Alle foretak har 
levert GTT resultater for 2011, deltar i pasientsikkerhetskulturundermålingen, deltar i 
læringsnettverk og har meldt interesse for å være piloter på nye innsatsområder.   
 
 
6.4. Psykisk helsevern 
 

• Tiltak for at nødvendige akuttfunksjoner kan etableres ved DPSene 
Det presiseres at de planene som refereres til i årlig melding fra Helse Nord RHF, blant annet 
”DeVaVi”, også omfatter DPSene. 
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• Gjennomgang av funksjons- og arbeidsfordeling med bakgrunn i i tilrådning fra Nasjonal 
strategigruppe 2 

Nærmere informasjon om planer og tiltak i de enkelte helseforetak:  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Helseforetaket gjennomfører i 2012 et arbeid knyttet til gjennomgang av eksisterende kliniske 
struktur og utforming av framtidig klinisk struktur blant annet med utgangspunkt i de tilrådninger 
som fremkommer gjennom rapporter fra Strategigruppe 2.  Avdelingene i Allmennpsykiatrisk 
klinikk er gitt en organisering som gir en tettere integrasjon av DPS- og sykehusfunksjoner og en 
gjennomgående faglig ledelse. Sammen med et betydelig fokus på etablering av ambulante team og 
brukerstyrte tilbud samt utvikling av virksomheten ved døgnenhetene, er driften lagt til rette for at 
DPSene skal være bærebjelken i psykisk helsevern for voksne.    
Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse (DeVaVi) er en styrking av det 
akuttpsykiatriske tilbudet ved Senter for Psykisk Helse Sør-Troms, Senter for Psykisk Helse Midt-
Troms og Senter for Psykisk Helse Ofoten i Avdeling Sør. Vaktsystemet har døgnkontinuerlig 
forvakt/telefonvakt som dekkes av ambulante team og telefonvakt på døgnenhet, og overleger i 
bakvakt som er ansatt i og lokalisert til ulike deler av virksomheten. Overlegene kan delta i direkte 
pasientkonsultasjoner via videosamtaler i samarbeid med ambulante team og døgnenheter. Formålet 
med DeVaVi er å sikre at legespesialist er tilgjengelig for døgnenheter og ambulante team slik at 
pasientene kan få et best mulig tilbud så nært hjemmet som mulig. DeVaVi vil bli vurdert utvidet til 
også å omfatte Senter for Psykisk helse Nord-Troms i Avdeling Nord. Ved klinikkens tredje 
avdeling, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, dekkes akuttfunksjonen av Akuttenheten som 
organiserer både akutt-team og akuttpost. 
 
Helgelandssykehuset HF:  
Det er igangsatt et planarbeid der det skal utarbeides en strategisk utviklingsplan for psykisk helse og 
TSB 2012 -16. Det vil bl.a. bli sett på funksjonsfordeling internt i helseforetaket og samhandling 
med Nordlandssykehuset HF. Kommunene er også sentrale i dette arbeidet.  Utviklingsarbeidet rettes 
mot å oppgradere og gjøre DPS-ene på Helgeland i stand til å utføre de oppgavene som forventes, 
herunder ivareta akuttfunksjoner gjennom døgnet. Behandlingen skal flyttes fra døgnbasert 
behandling til mer poliklinisk, dagbehandling, utadrettet, ambulant tjeneste og oppfølging. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
Foretaket arbeider med et omstillingsprosjekt kalt ”Moderniseringsprosjektet”, som  skal levere sin 
rapport til styremøtet i juni 2012. Omstillingen av psykisk helsevern i Nordlandssykehuset skal sikre 
at behandlingstilbudet dreies fra døgntilbud til dagbehandling, poliklinikk og ambulante tjenester 
med hjemmebehandling. Veien inn og ut av psykisk helsevern skal gå via DPS, også for ø-hjelp. 
Behandlingstilbudet skal dreies fra døgntilbud til dagbehandling, poliklinikk og ambulante tjenester 
med hjemmebehandling. Alle DPS skal ha akutt og krisetjenester og det skal vurderes hvordan krav 
til utvidet åpningstid kan innfris. De spesialiserte og spissede behandlingstilbudene i 
sykehusavdelingene skal vurderes i forhold til omfang og innhold slik at de er i tråd med 
nasjonale/regionale føringer.  
 
Helse Finnmark HF: 
Foretaket har et pågående arbeid, forankret i styret, for å sikre at nødvendige akuttfunksjoner ivaretas 
ved DPSene. Prosjektet vil vurdere modeller som er utviklet ved DPSene i UNN, spesielt med fokus 
på DeVaVi-prosjektet.    
 
 

• Rapportering av utskrivningsklare pasienter til DPS og kommuner til NPR 
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Helse Nord RHF vil følge opp kravet i oppfølgingsmøter med de to helseforetakene som fortsatt ikke 
har etablert prosedyrene for rapportering til NPR.      
  
 
6.5. Kreftbehandling 
 

• Etablering av systemer for å sikre at den vedtatte funksjonsfordelingen innen kreftkirurgi i 
helseregionen følges opp 

Helse Nord RHF har planer om å iverksette overvåking av alle funksjonsfordelinger innen 
kreftkirurgi i vår styringsportal. Her har vi i dag lagt inn i målekortet en ”trafikklysvarsling” (rødt 
ved overtredelse av funksjonsfordelingen) for ende- og tykktarmskreft. De øvrige funksjonsfordelte 
områdene blir lagt inn så snart vi har fått bistand fra fagmiljøene på å definere de DRG-kodene som 
skal inngå for den enkelte prosedyre. Vi håper å få dette på plass i løpet av 2012.  
 
 
7.1. Nasjonale tjenester 
 

• Implementering av nytt styringssystem for nasjonale tjenester 
Helse Nord RHF vil følge opp rapporteringen slik forutsatt, og i henhold til gjeldende forskrift.   

- Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi 
- Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin    

 
NST har en nasjonal styringsgruppe som kom på plass i 2011. Styringsgruppen ledes av Daniel Haga 
fra Helse Midt-Norge RHF. Alle regionale foretak er representert. Styringsgruppen skal også ivareta 
rollen som referansegruppe i forhold til oppdrag fra HOD.   
Referansegruppen for avansert trombocyttimmonologi er ikke på plass, men dette er under arbeid.  
 
 
7.9. Beredskap og smittevern 
 

• Tilpasninger av beredskapsplaner med utgangspunkt i erfaringene fra håndteringen av ny 
influensa A og vulkanutbruddet på Island 

 
Helse Nord har gjort noen oppsummeringer, og planarbeidet er igangsatt i 2012. Hovedrevisjon av 
regional beredskapsplan skal ferdigstilles i 2012. Helseforetakene vil bli involvert, slik at det også 
kan bli gjort nødvendige oppdateringer og tilpasninger i beredskapsplanene i foretaksgruppen. Det 
ble i 2011 besluttet anskaffet CIM (system for krisekommunikasjon). Implementering vil skje 
samordnet med andre RHF og Hdir, med start i 2012. 
 
 

• Deltakelse i planlegging og gjennomføring av Berents Rescue 2011 
  
Helse Nord RHF: Deltok i planleggingen og i Alarmex, samt hadde 2 observatører under øvelsen 
UNN HF: Deltakelse i Alarmex, og deltakelse i feltøvelsen med mottak og viderevarsling av 
meldinger. 4 observatører under øvelsen. 
Nordlandssykehuset HF: 1 person i planleggingsfasen, og deltakelse i øvelsesledelsen. 
1 utrykningsteam, 4-5 personer, under øvelsen. 1 ambulanse bemannet med to ambulansepersonell 
under øvelsen. 
Helgelandssykehuset HF: 1 ambulanse, 2 ambulansearbeidere, 1 utrykningslag - 3 personer.  
Helse Finnmark HF: Varslingsøvelse, 2 personer som observatører under øvelsen. 
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Vedlegg 2 i oppdragsdokument 2011 
Det vises til vedlegg.    
 
 
 
Rapportering vedlegg 3 i oppdragsdokument 2011 
 

• Antall nye desentraliserte tiltak:  
Vi ser det som vanskelig å rapportere på antall desentraliserte tiltak, fordi det ikke er noen entydig 
definisjon på dette. Helse Nord RHF har som uttalt mål å videreføre en betydelig desentralisering av 
høyvolumtjenester, og å gi flere tilgang til spesialisthelsetjenester nærmere hjemmet ved bruk av 
ambulerende spesialister og gjennom telemedisinske tjenester.   
 
 

• Antall nasjonale medisinske kvalitetsregistre som har elektronisk innrapporteringsløsning:  
Vi viser til vedlagte rapport fra SKDE hvor status framgår for alle nasjonale kvalitetsregistre. Pr. 
31.2012 var 7 nasjonale kvalitetsregistre på teknisk innrapporteringsløsning, pr. mai 2012 er tallet 9. 
Fortsatt er det 10 som mangler slik løsning.   
 
 

• Antall barn som fødes av kvinner i LAR-behandling og systematisk registrering av type tilbud 
denne gruppen får:  

Det er ikke registrert fødsler av kvinner i LAR-behandling i 2011. Det iverksettes tett individuell 
oppfølging når LARiNord blir kjent med en graviditet, og er et tett samarbeid med øvrige instanser i 
henhold til gjeldende retningslinjer.   
 
 

• Antall pasienter over 18 år behandlet i henholdsvis sykehus og DPS pr 10 000 innbyggere 
over 18 år fordelt på døgninnleggelser og poliklinisk virksomhet innen psykisk helsevern  

Det er ikke mulig å ta ut tall som kan gi sikre svar på dette. 
 
 

• Antall DPS som tilbyr brukerstyrte senger 
Brukerstyrte senger er etablert i 8 DPSer, og er tilgjengelig i alle helseforetakene. Tilbudet utvikles 
videre i 2012.  
 
 

• Antall ambulante team, fordelt på akutteam, rus/dobbeltdiagnose-team, andre 
behandlingsteam og ambulante team innen BUP: 

Universitetssykehuset Nord-Norge:  
4 ambulante team tilknyttet VOP 
1 akutt ambulant team tilknyttet VOP 
1 ambulant rehabiliteringsteam tilknyttet VOP 
1 ambulant team tilknyttet alderspsykiatrisk poliklinikk 
 
Nordlandssykehuset:  
1 ambulant akutt team, Salten DPS 
1 ambulant rus + LAR team, Salten DPS 
Lofoten; 2 stillinger dedikert til rus - jobber ambulant uten å være formelt ambulant team 
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Vesterålen; 3 stillinger dedikert til rus - jobber ambulant uten å være formelt ambulant team 
 
Helgelandssykehuset: 
1 ambulant team tilknyttet VOP Mo i Rana 
1 ambulant team tilknyttet BUP Mo i Rana 
1 ambulant sped og småbarnsteam tilknyttet BUP Mo i Rana 
1 ambulant team tilknyttet VOP Mosjøen 
Sandnessjøen og Brønnøysund; Jobber ambulant med psykose, dobbeltdiagnose og andre alvorlige 
problemstillinger - ikke formelle ambulante team 
 
Helse Finnmark: 
1 akutt ambulant team, VOP Tana 
1 ambulant team tilknyttet Sanks Lakselv 
1 ambulant ungdomsteam tilknyttet Sanks avd. barn/ungdom, Karasjok 
1 ambulant team Rus, Alta (under oppstart)  
4 ambulante team tilknyttet BUP, Karasjok, Alta, Hammerfest og Tana 
 
 

• Antall utdanningsstillinger for tannleger under spesialisering, om disse er lønnet av 
sykehuset og hvilke tannlegespesialiteter disse gjelder for: 

Det er 1 utdanningsstilling i kjevekirurgi ved Norlandssykehuset, ingen ved andre helseforetak. 
Utdanningsstillingen er delvis lønnet av foretaket, delvis via statlig refusjon av lønnsmidler.  
 
  
  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Jan Norum     Knut Tjeldnes 
fagdirektør     kst. seksjonsleder Kvalitet og samhandling  
 
 
 
Vedlegg: 
Rapportering på vedlegg 2, OD 2011 
Rapport fra SKDE, medisinske kvalitetsregistre 
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Styr ingsparametre Datakilde 2011 Mål

Antall produserte DRG-poeng Regionale helseforetak 131088 126332

Refunderte polikl iniske inntekter Regionale helseforetak 295 mill kr 256 mill kr

Styr ingsparametre Datakilde Januar  Februar  Mars Apr il Mai Juni Juli August September  Oktober November  Desember Mål Tiltak iverksatt for  å oppnå styr ingsmålet 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen 
somatikk NPR 85 83 78 70 74 71 62 82 93 84 84 75
Median ventetid for pasienter innen somatikk NPR 59 59 49 44 50 48 40 61 64 49 49 44
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter inne psykisk 
helsevern for barn og unge (BUP) NPR 71 64 68 69 70 74 65 81 76 74 54 47
Median ventetid for pasienter inne psykisk helsevern 
for barn og unge (BUP) NPR 64 64 56 59 64 70 61 82 78 48 40 39
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen psykisk 
helsevern for voksne (VOP) NPR 66 53 52 53 58 52 53 81 60 64 65 59
Median ventetid for pasienter innen psykisk 
helsevern for voksne (VOP) NPR 43 43 34 39 41 38 34 61 35 34 38 38
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen 
tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB)

NPR 93 79 85 61 63 80 92 89 104 87 63 55

Median ventetid for pasienter innen tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB)

NPR 81 81 60 40 52 60 86 74 80 50 51 42

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten
NPR 84 82 78 70 74 71 62 82 92 84 83 74

Ned mot 65 
løpedager

Styr ingsparametre Datakilde Mål

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

Helsedirekotratet 100 %

Andel rettighetspasienter som gis utredning 
eller behandling innen 65 virkedager i psyki sk 
helsevern og TSB for personer under 23 år NPR

100 %

0 %

0 %

0 %
0 %RUS: 37,1

Andel fristbrudd for rettighetspasienter NPR 

Tiltak iverksatt for  å oppnå styr ingsmålet 

                                                                                          

Somatikk: 17,2

VOP: 18,9

Opprydding i ventelister og ki ldedata, systematisk vedlikehold av ventelistene, 
etablere bedre prosedyrer. Økt  kompetanse på området gjennom systematisk 
opplæring. Prosjekt  for å øke andel oppmøtte  pasienter. Foretakene følges tett opp 
å d tt  k lit t k t i å dli  f l i t

RUS: 25,2 RUS: 27,9 RUS: 30,4

Tabellrapporter ing: Rapporter ing av styr ingsparametre 2011 (vedlegg 2 i oppdragsdokumentet)

70 % 83 %

Vurder ing av måloppnåelsen:Er  målet nådd? Hvis nei, hvor for  
ikke?

Ulik måloppnåelse i foretaksgruppen. Det forventes at tiltak som 
er  iverksatt skal føre til måloppnåelse.

Vurder ing av måloppnåelsen: Er  målet nådd? Hvis nei, hvor for  
ikke?

80 %64 % Det forventes at tiltakene skal bedre måloppnåelsen.

73 % 71 % 77 %89 %

HN RHF vil i 2012 iverksette tiltak for  bedre informasjon og veiledning om 
ordningen Fr itt sykehusvalg, Dette er  lagt inn som krav i OD 2012 til 
Nordlandssykehuset HF som er  ansvar lig for  det regionale kontoret for  fr itt 
sykehusvalg.

Vurder ing av måloppnåelsen:Er  målet nådd? 
Hvis nei, hvor for  ikke?

Polikliniske inntekter  på om lag 295 mill kr  
overstiger  overslagsbevilgningen med om lag 57 

mill kr . 
15 mill kr  er  relater t til engangsinntekter  ved 
Universitetssykehuset som har  fått godkjent 

etterbetaling på grunn av for  lave 
takstutbetalinger  tidligere år  knyttet til 

laborator ieaktivitet. 
Øvr ig avvik er  relater t til høyere poliklinisk 

aktivitet enn lagt til grunn i budsjettet. Dette har  
sammenheng med ønsket vr idning mot 

poliklinisk aktivitet, krav til økt produktivitet og 
arbeid for  å redusere ventetider . 

Somatikk: 22,2

VOP: 4,8

Somatikk: 21,1

VOP: 23,1

                                                                                          

Somatikk: 16,9

VOP: 18,5

                                                                                          

2. ter tial 2010 1. ter tial 20111. ter tial 2010

                                                                                          

Det iverksettes tiltak for å øke den polikliniske kapasitet/aktiviteten innen psykisk 
helsevern  og tsb  for å unngå fristbrudd

Reduksjonen i fristbrudd har vist seg å være svært utfordrende. Det vil 
for 2012 settes strengere krav til måloppnåelse for 2012.

2. ter tial 2011
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Andel epikr iser sendt ut innen en uke

NPR

100 %

Andel korridorpasienter

NPR

Andel pasienter med hjerneinfarkt  som får 
trombolyse NPR

Andel tvangsinnleggelser, ratejustert for 
befolkning i opptaksområdet NPR

Tid fra henvisning til første behandling 
tykktarmskreft. (Median tid til behandling 
virkedager) NPR

Tid fra henvisning til første behandling 
lungekreft (Median tid til behandling 
virkedager) NPR

Tid fra henvisning til første behandling 
brystkreft (Median tid til behanlding 
virkedager) NPR

Styr ingsparametre Datakilde 

Sfinkterruptur (fødselsrifter) grad 3 og 4 
(Andel (prosent) fødselsrifter totalt)

MFR

Antall amputasjoner pr. 1000 
diabetespasienter

NPR

Brukererfaringer kreftpasienter, justert for cae-
mix (Pasienterfaringer kreftbehandling. 
Gjennomsnittsskår på indeksene for 
polikl inikker. Skala 0 - 100 der 100 er best. Kunnskapssenteret (Nasjonale 

brukererfaringsundersøkelse) 

Brukererfaringer svangerskap/føde/barsel 

Kunnskapssenteret (Nasjonale 
brukererfaringsundersøkelse) 

Fastlegers erfaringer med distriktspsykiatriske 
sentre (Gjennomsnittsskårer på indeksene for 
hver helseregion, hvert foretak og DPS 2008. 
Skala 0 - 100 der 100 er best. 

Kunnskapssenteret (Nasjonale 
brukererfaringsundersøkelse) 

 Årsdata 2010: 30

Styr ingsparametre Datakilde 

2010

Det skal ikke rappor teres på dette styr ingsparametre da rappor ten om Fastlegers erfaringer med distriktspsykiatriske sentre først vil foreligge våren 2012. Dette styr ingsprameteret vil bli viderefør t i 
Oppdragsdokument 2012. 

Nordlandssykehuset HF har innført epikriser ved utskriving fra 1. januar 2012. 
Gode erfaringer med dette. NLSH har utviklet rutiner for dette som kan tas i bruk 
av de andre HFene. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har konkrete planer om 
å innføre epikr iser ved utskr iving i 2012. 

Utfordringene er ulikt  fordelt i foretaksgruppen. Det jobbes  med å forbedre dette 
måltallet. Et eksempel er etableringen av en OBS-post ved Nordlandssykehuset som 
er vedtatt og under etablering. Samhandlingsreformen bidrar  til raskere utskr iving 
fra sykehusene, og dermed å gi mindre korridorpasienter i 2012.    

68 %

27 23

Mål

2010 2011

ikke oppdaterte tall fra Helsedirektoratet1,6

ikke oppdaterte tall fra Helsedirektoratet2,4

Kort vurdering av eget 
resultatet på indeksen og på 
hvilke måte dette skal følges 

opp. 

Kort vurdering av eget resultatet på indeksen og på 
hvilke måte dette skal følges opp. 

Kort vurdering av eget resultatet 
på indeksen og på hvilke måte 

dette skal følges opp. 

Kort vurdering av 
eget resultatet på 

indeksen og på hvilke 
måte dette skal følges 

opp. 

Kort vurdering av eget resultatet på 
indeksen og på hvilke måte dette skal 

følges opp. 

Kort vurdering av eget 
resultatet på indeksen og på 
hvilke måte dette skal følges 

opp. 

Det skal ikke rappor teres på dette styr ingsparametre da rappor ten om Brukererfaringer svangerskal/føde/barsel  først vil foreligge våren 2012. Dette styr ingsprameteret vil bli viderefør t i 
Oppdragsdokument 2012. 

Pleie - personalet Informasjon 

60 %

2,0 %

5,7 %

18

73 %

2,8 %

Ikke data

1,6 %

5,9 %

13  Årsdata 2010: 27

Ikke data

1,9 %

60 %

Mål Tiltak iverksatt for  å 
oppnå styr ingsmålet 

Vurder ing av måloppnåelsen: Er  målet 
nådd? Hvis nei, hvor for  ikke?

Vurder ing av måloppnåelsen: Er  målet 
nådd? Hvis nei, hvor for  ikke?

22 19  Årsdata 2010: 24

Leger  PasientsikkerhetStyr ingsparametre Datakilde 

Rappor t publiser t 2010

Styr ingsparametre Datakilde 

2010

Organiser ing 

Tiltak iverksatt for  å 
oppnå styr ingsmålet 

Pårørende 

                                              6,1                                                                                      6,1 Ikke data Ikke data

Andelen epikriser for inneliggende pasienter, er ifølge 
tilbakemeldinger for helseforetakene i årlig melding økt i 2011, fra 
ca 60 % i 2010 til 68 % i 2011. Helse Nord RHF er ikke fornøyd med 
resultatet og vil følge opp saken aktivt overfor helseforetakene.

Nordlandssykehuset Bodø somtaikk har en utfordring i forbindelse 
med ombygging av foretaket samt en stor aktivitetsvekst første 
halvdel 2011.
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Datakvalitet hovedtilstand psyki sk helsevern 
barn og unge

NPR

100 % Det er  gjennomfør t 
kursing i bl.annet 
DocMap, 
journalskr iving, 
registreingsrutiner  i 
DIPS og BUP-data.

Data for  2011 er  ikke tilgjengelige. Det 
er  arbeidet med å bedre datakvalitet og 
alle HF-ene har  hatt fokus på arbeidet.

Styr ingsparametre Datakilde Mål

Datakvalitet lovgrunnlag psyki sk helsevern 
voksne (Andel pasienter lagt inn med utfylt 
lovgrunnlag)

NPR 100 %

Datakvalitet hovedtilstand psyki sk helsevern 
voksne (Andel pasienter m/spesifisert 
diagnose ved utskr ivelse) 

NPR 100 % Det er  arbeidet med å bedre datakvalitet og alle HF-ene 
har  hatt fokus på arbeidet. Det er  gjennomfør t kursing i 
DocMap, journalskr ivng, registrer ingsrutiner  i DIPS og 
BUP-data.

2010 Tiltak iverksatt for  å oppnå styr ingsmålet 

Vurder ing av 
måloppnåelsen: 
Er  målet nådd? 
Hvis nei, hvor for  

ikke?

93,3

Vurder ing av måloppnåelsen: Er  målet 
nådd? Hvis nei, hvor for  ikke?

Tiltak iverksatt for  å 
oppnå styr ingsmålet 

2010

47,54933,446,539,360

Akse 1 - K linisk psykiatr isk 
syndrom

Helse Nord RHF igangsetter  et stor t opplær ingsprogram 
i 2012.

Data for  2011 er  
ikke tilgjengelig. 

69,5 Data for  2011 er  
ikke tilgjengelig. 

Styr ingsparametre Datakilde Akse 2 - Spes. Utviklingsforstyr relser  Akse 3 - Intelligensnivå Akse 4 - Somatiske 
tilstander  

Akse 5 - Aktuelle vanskelige 
psykososiale forhold 

Akse 6 - Psykososialt 
funksjonsnivå

Mål
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Oversikt over etablerte og foreslåtte nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Mai 2012.

Navn Region HF Databeh.
Ansvarlig

Godkjent Registrerer 
data nasjonalt

Dekningsgrad 
institusjon

Dekningsgrad 
individ

Juridisk hjemmel Teknisk plattform Gjenstående arbeid

Nasjonalt register for 
barne- og 
ungdomsdiabetes

Helse Sør-Øst
Oslo

universitets-
sykehus HF

Oslo
universitets-
sykehus HF

2006 Ja 92 % 92 % Konsesjon Planlagt MRS
Ferdigutvikle og implementere 

MRS nasjonalt

Norsk nyfødtmedisinsk 
kvalitetsregister Helse Sør-Øst

Oslo
universitets-
sykehus HF

Oslo
universitets-
sykehus HF

2006 Ja 100 % Ikke kjent
Medisinsk 

fødselsregister-
forskriften

Lokal register-
plattform OUS

Utvikle kvalitetsindikatorer

Cerebral pareseregisteret 
i Norge Helse Sør-Øst

Sykehuset 
Vestfold HF

Sykehuset 
Vestfold HF

2006 Ja 100 % 71 % Konsesjon Planlagt MRS
Utvikle og implementere 

MRS nasjonalt

Nasjonalt register for 
tykk- og endetarmskreft Helse Sør-Øst

Kreft-
registeret

Kreft-
registeret

2009 Ja 100 % 99 %
Kreftregister-

forskriften
Papir

Elektronisk løsning 
under planlegging

Nasjonalt register for 
prostatskreft

Helse Sør-Øst
Kreft-

registeret
Kreft-

registeret
2009 Ja 92 % 81 %

Kreftregister-
forskriften

Papir
Elektronisk løsning 
under planlegging

Nasjonalt traumeregister
Helse Sør-Øst

Oslo
universitets-
sykehus HF

Oslo
universitets-
sykehus HF

2009 Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Konsesjon Planlagt MRS
Utvikle og implementere 

MRS nasjonalt

Norsk intensivregister
Helse Vest Helse Bergen

Helse
Vest RHF

2006 Ja 95 % 95 % Konsesjon MRS
Ferdigstille løsning for elektronisk

rapportsystem

Nasjonalt register for 
leddproteser

Helse Vest Helse Bergen
Helse

Vest RHF
2009 Ja 100 % 97 % Konsesjon Papir

Utvikle og implementere 
MRS nasjonalt

Nasjonalt 
hoftebruddregister

Helse Vest Helse Bergen
Helse

Vest RHF
2009 Ja 100 % 80 % Konsesjon Papir

Utvikle og implementere 
MRS nasjonalt

Nasjonalt 
korsbåndregister

Helse Vest Helse Bergen
Helse

Vest RHF
2009 Ja 100 % 97 % Konsesjon Papir

Utvikle og implementere 
MRS nasjonalt

Norsk MS-register og 
biobank

Helse Vest Helse Bergen
Helse

Vest RHF
2009 Ja 100 % 60 % Konsesjon MRS Økning av dekningsgraden

Leppe- kjeve og 
ganespalteregisteret

Helse Vest Helse Bergen
Helse

Vest RHF
2006 Ja 100 % Ikke kjent Konsesjon MRS I drift

Nasjonalt register for 
kronisk obstruktiv 
lungesykdom

Helse Vest Helse Bergen
Helse

Vest RHF
2006 Nei Regional drift Regional drift Konsesjon MRS Full nasjonal implementering

Norsk diabetesregister 
for voksne

Helse Vest Helse Bergen
Helse

Vest RHF
2006 Ja Ikke kjent  ca 5% Konsesjon

Tre elektroniske 
systemer.

I primærhelsetjenesten: 
NOKLUS diabetesskjema. 

På sykehus: NOKLUS 
diabetesjournal og MRS.

Full nasjonal implementering
på fastlegenivå
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Norsk 
hjerteinfarktregister

Helse Midt- 
Norge 

St. Olav
Nasjonalt 

folkehelse-
institutt

2009 Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt
Hjerte- og 

karforskriften
MRS Full nasjonal implementering

Norsk hjerneslagregister Helse Midt- 
Norge 

St. Olav
Helse Midt-
Norge RHF

2009 Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt
Hjerte- og 

karforskriften
MRS Full nasjonal implementering

Norsk Karkirurgisk 
register

Helse Midt- 
Norge 

St. Olav
Nasjonalt 

folkehelse-
institutt

2009 Ja 100 % 95 %
Hjerte- og 

karforskriften
Planlagt MRS

Ferdigutvikle og implementere 
MRS nasjonalt

Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
ryggkirurgi

Helse Nord UNN Helse Nord RHF 2006 Ja Ikke kjent 42 % Konsesjon Egenutviklet Øke dekningsgrad

Nasjonalt register for 
arvelige og medføste 
nevromuskulære 
sykdommer

Helse Nord UNN Helse Nord RHF 2006 Ja Ikke kjent  ca 5% Konsesjon Papir
Øke dekningsgrad, etablere 
elektronisk registerløsning
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Oversikt over etablerte og foreslåtte nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Mai 2012.

Navn Region HF Databeh.
Ansvarlig

Godkjent Registrerer 
data

Dekningsgrad 
institusjon

Dekningsgrad 
individ

Juridisk hjemmel Teknisk 
plattform

Gjenstående innsats

Nasjonalt register for 
barne- og 
ungdomsdiabetes

Helse Sør-Øst OUS OUS 2006 Ja 92 % 92 % Konsesjon Planlagt MRS
Ferdigutvikle og implementere 

MRS nasjonalt

Norsk nyfødtmedisinsk 
kvalitetsregister Helse Sør-Øst OUS OUS 2006 Ja 100 % Ikke kjent

Medisinsk 
fødselsregister-

forskriften

Lokal register-
plattform OUS

Utvikle kvalitetsindikatorer

Cerebral 
pareseregisteret i Norge Helse Sør-Øst

Sykehuset 
Vestfold

Sykehuset 
Vestfold

2006 Ja 100 % 71 % Konsesjon Planlagt MRS
Utvikle og implementere 

MRS nasjonalt

Nasjonalt register for 
tykk- og endetarmskreft Helse Sør-Øst

Kreft-
registeret

Kreft-registeret 2009 Ja 100 % 99 %
Kreftregister-

forskriften
Papir

Elektronisk løsning 
under planlegging

Nasjonalt register for 
prostatskreft

Helse Sør-Øst
Kreft-

registeret
Kreft-registeret 2009 Ja 92 % 81 %

Kreftregister-
forskriften

Papir
Elektronisk løsning 
under planlegging

Nasjonalt traumeregister
Helse Sør-Øst OUS OUS 2009 Nei - - Konsesjon Planlagt MRS

Utvikle og implementere 
MRS nasjonalt

Norsk kvalitetsregister 
for døvblindhet Helse Sør-Øst 2012* Konsesjon Ingen løsning

Gastronet / ERCP
Helse Sør-Øst 2012*

Kreftregister-
forskriften

Nasjonalt register for 
laparoskopi

Helse Sør-Øst 2012* Konsesjon Open Qreg

Nasjonalt register for HIV
Helse Sør-Øst 2012* Konsesjon MRS

Norsk nefrologiregister
Helse Sør-Øst 2012* Konsesjon

Norsk intensivregister
Helse Vest Helse Bergen Helse Vest RHF 2006 Ja 95 % Ikke kjent Konsesjon MRS

Ferdigstille løsning for elektronisk
rapportsystem

Nasjonalt register for 
leddproteser

Helse Vest Helse Bergen Helse Bergen 2009 Ja 100 % 97 % Konsesjon Papir Ønsker elektronisk løsning

Nasjonalt 
hoftebruddregister

Helse Vest Helse Bergen Helse Bergen 2009 Ja 100 % 80 % Konsesjon Papir Ønsker elektronisk løsning

Nasjonalt 
korsbåndregister

Helse Vest Helse Bergen Helse Bergen 2009 Ja 100 % 97 % Konsesjon Papir Ønsker elektronisk løsning

Norsk MS-register og 
biobank Helse Vest Helse Bergen Helse Bergen 2006 Ja 100 % 60 % Konsesjon MRS

Innkjøring av elektronisk
løsning nasjonalt og økning av 

dekningsgraden
Leppe- kjeve og 
ganespalteregisteret

Helse Vest Helse Bergen Helse Vest RHF 2009 Ja 100 % Ikke kjent Konsesjon MRS
?
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Nasjonalt register for 
kronisk obstruktiv 
lungesykdom

Helse Vest Helse Bergen Helse Vest RHF 2009 Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Konsesjon Planlagt MRS
?

Norsk diabetesregister 
for voksne Helse Vest

Haraldsplass 
diakonale 
sykehus

Helse Vest RHF 2006 Ja Ikke kjent  ca 5% Konsesjon MRS Full nasjonal implementering

Nasjonalt register for 
organispesifikke 
autoimmune sykdommer

Helse Vest 2012* Konsesjon

Nasjonalt register for  
langtids mekanisk 
ventilasjon

Helse Vest 2012* Konsesjon Open Qreg

Nasjonalt porfyriregister
Helse Vest 2012* Konsesjon

Norsk register for invasiv 
kardiologi

Helse Vest 2012* Konsesjon Open Qreg

Det norske 
nyrebiopsiregisteret

Helse Vest 2012* Konsesjon

Norsk 
hjerteinfarktregister

Helse Midt St. Olav FHI 2009 Nei - -
Hjerte- og 

karforskriften
MRS Full nasjonal implementering

Norsk hjerneslagregister
Helse Midt St. Olav

Helse Midt-
Norge RHF

2009 Nei - -
Hjerte- og 

karforskriften
MRS Full nasjonal implementering

Norsk Karkirurgisk 
register

Helse Midt St. Olav FHI 2009 Ja 100 % 95 %
Hjerte- og 

karforskriften
Planlagt MRS

Ferdigutvikle og implementere 
MRS nasjonalt

Norwegian Spinal Cord 
Injury Register

Helse Midt 2012* Konsesjon MRS

Norsk hjertesviktregister
Helse Midt FHI 2012*

Hjerte- og 
karforskriften

MRS

Nasjonalt 
kvalitetsregister for 
ryggkirurgi

Helse Nord UNN 2006 Ja Ikke kjent 42 % Konsesjon Egenutviklet Øke dekningsgrad

Nasjonalt register for 
arvelige og medføste 
nevromuskulære 
sykdommer

Helse Nord UNN 2006 Ja Ikke kjent  ca 5% Konsesjon Papir
Øke dekningsgrad, etablere 
elektronisk registerløsning

Nasjonalt register for 
nakke- og ryggproblemer Helse Nord UNN 2012* Konsesjon MRS

Nasjonalt register for 
hidradenitt

Helse Nord UNN 2012* Konsesjon Open Qreg

* Anbefalt av Helsedirektoratet (brev 26.03.12), mangler endelig godkjenning fra HOD.
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Variabelforklaring:
Variabel Forklaring
Navn Registerets navn
Region Ansvarlig region
HF Hvilket HF har databehandlingsansvar / faglig registerledelse
Godkjent Årstall for godkjenning fra HOD
Registrerer data Hvorvidt det løpende registreres inn data til registeret. Ja / nei.
Dekningsgrad institusjon Andel av aktuelle institusjoner som registrerer inn data
Dekningsgrad individ Andel av aktuell pasientpopulasjon som blir registrert
Juridisk hjemmel Hva er registerets hjemmelsgrunnlag
Teknisk løsning Papir eller elektronisk,  MRS eller annen plattform
Gjenstående innsats Hva gjenstår før registeret er i rutinemessig drift med forventet dekninggrad
Kommentar For eventuelle tilleggskommentarer
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-40/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 66-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg,  

den 11. mai 2012 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref. 
 2012/3-25/014 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 36 

Sted/Dato: 
Bodø, 11.5.2012 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt Brukerutvalg 
Møtedato: 11. mai 2012 
Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø 
Neste møte: 13. juni 2012 – møte i Regionalt Brukerutvalg 

24. august 2012 – møte i arbeidsutvalget til Regionalt Brukerutvalg 
 
 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Torstein Møller nestleder SAFO 
Unni Elise Salamonsen varamedlem – møter for Harry Nøstvik FFO 
Liv Therese Larsen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Brynly Idar Ballari medlem Fylkeseldrerådene 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Arnborg Ramsvik rådgiver Helse Nord RHF 

 
 

Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon:  
Harry Nøstvik medlem FFO 
Aud Overå Fyhn medlem 

Alle tre varamedlemmene var forespurt,  
men ingen hadde anledning til å møte. 

Fylkeseldrerådene 

May Anne Brand medlem 
Alle tre varamedlemmene var forespurt,  
men ingen hadde anledning til å møte. 

Fylkeseldrerådene 
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Helse Nord RHF 
 

Side 2 

 
Sak 41-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 41-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 42-2012 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 21. mars 2012 

og fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget 20. april 2012 
Sistnevnte dokument var ettersendt. 

Sak 43-2012 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalget 
Sak 44-2012 Oppnevning av RBU-representanter til råd og utvalg 
Sak 45-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
Sak 46-2012 Referatsaker 
 1. Brev av 2. april2012 fra LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid) til 

brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. 
evalueringskriterier i anbudskonkurranser 

 2. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF, den 18. april 2012 – med vedlagt forslag om endring i sak 12/12 av 
Torstein Møller og innspill fra Asbjørn Larsen og Stig Moe ad. sak om 
oppnevning av nytt brukerutvalg i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF 
Det ble lagt frem oppdatert utgave av referatet ved møtestart. 

 3. Invitasjon til Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk 
rehabilitering, den 17. og 18. september 2012 i Trondheim 

Sak 47-2012 Eventuelt 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken.  
 
 
Sak 42-2012  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale Brukerutvalget 21. mars 2012 og fra møte  
 i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget  
 20. april 2012 
 Sistnevnte dokument var ettersendt. 
 

 
Vedtak 

Protokoll fra møte i det Regionale Brukerutvalget, den 21. mars 2012 og fra møte i 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget, den 20. april 2012 godkjennes.  
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Helse Nord RHF 
 

Side 3 

 
Sak 43-2012 Oppnevning av arbeidsutvalg i det  
 Regionale brukerutvalget 
 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende representanter til arbeidsutvalget i Regionalt 
brukerutvalg i perioden 2012-2014: 
 
A. Medlemmer: 
 

1. Mildrid Pedersen, leder 
2. Torstein Møller, nestleder 
3. Werner Johansen, medlem 

 
B. Varamedlem: 
 

Åse Almås Johansen 
 
 
Sak 44-2012 Oppnevning av RBU-representanter til råd og utvalg 
 
Følgende representanter oppnevnes: 
 
• Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT)  

Mildrid Pedersen (fra 2012-2014) 
 

• Arbeidsgruppe Samhandlingsreformen, Helse Nord RHF  
Mildrid Pedersen (fra 2012-2014) 

 
• Brukerpanelet Pasientreiser  

Werner Johansen (fra 2012-2014) 
Mildrid Pedersen (fra (2012-2014) 

 
• Revidering av Handlingsplan for Habilitering og Rehabilitering  

Arnfinn Hanssen (fra 2012-2014) 
 
• Regionalt fagnettverk for CFS / ME  

RHF-administrasjonen bes om å gi tilbakemelding, hvorvidt dette nettverket er kommet i 
gang/skal komme i gang. 
 

• Fagråd for gynekologi og fødselshjelp  
Liv Therese Larsen (fra 2012-2014) 
 

• Styringsgruppen for strategisk kompetanseplan, fase 2 
Mildrid Pedersen 
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Helse Nord RHF 
 

Side 4 

 
• Underarbeidsgruppe ”Oppgaveglidning i Helse Nord” i forbindelse med strategisk 

kompetanseplan, fase 2 
Brynly Idar Ballari 

 
 
Sak 45-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Møte ad. brukermedvirkning i forbindelse med Pasientsikkerhetskampanjen, den 23. 
april 2012: Informasjon om temaområder ”I pasientens fotspor” og 
”Pasientambassadører”. RBU’s nestleder supplerte med informasjon fra møtet.  

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 3. mai 2012: Informasjon. 
- Dialogmøte ad. anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige, den 11. mai 2012: Asbjørn Larsen fra RIO Nord deltok 
- E-læringsstrategi: RBU-leder er oppnevnt som representant til referansegruppe i dette 

prosjektet. Informasjon. 
- Møte i styringsgruppen for fase 2 i strategisk kompetanseplan: Informasjon om arbeidet 

i styringsgruppen og planlagt fremdrift i underarbeidsgruppen. 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Arbeid med strategisk plan for brukermedvirkning: Informasjon om planlagt fremdrift. 
- Revisjon av strategi i Helse Nord RHF: Informasjon  

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker  
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Sak 46-2012  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 2. april2012 fra LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeid) til brukerutvalget i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. evalueringskriterier i anbudskonkurranser 
2. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 18. april 2012 

– med vedlagt forslag om endring i sak 12/12 av Torstein Møller og innspill fra Asbjørn 
Larsen og Stig Moe ad. sak om oppnevning av nytt brukerutvalg i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 
Det ble lagt frem oppdatert utgave av referatet ved møtestart. 

3. Invitasjon til Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering, den 17. og 18. 
september 2012 i Trondheim 
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Helse Nord RHF 
 

Side 5 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Sak 47-2012  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 11. mai 2012 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 11MAI2012 – kl. 14.35 
____________________  
Mildrid Pedersen 
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-40/012   Saksbeh/tlf:     Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 66-2012/3 Årsberetning 2011 for Helseforetakenes senter  
    for Pasientreiser ANS, Helseforetakenes  
    Innkjøpsservice AS og  
    Luftambulansetjenesten ANS,  

jf. styresak 65-2011/2 Orienteringssaker  
– adm. direktørs muntlige orienteringer 

 
 
Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-41/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 67-2012 Eventuelt 
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