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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 



 
 

 
 Side 4 av 6 

 
 
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 
 
 
 
 



Styr ingsparametre Datak ilde 2011 Mål

Antall produserte DRG-poeng Regionale helseforetak 131088 126332

Refunderte polikliniske inntekter Regionale helseforetak 295 mill kr 256 mill kr

Styr ingsparametre Datak ilde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Ok tober November Desember Mål Tiltak  iverk satt for å oppnå styr ingsmålet 

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

idd l h i  (TSB)
NPR 93 79 85 61 63 80 92 89 104 87 63 55

Median v entetid for pasienter innen tv errfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelav hengige 
(TSB)

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

Gjennomsnittlig v entetid i 
spesialisthelsetjenesten NPR 84 82 78 70 74 71 62 82 92 84 83 74 Ned mot 65 

løpedager

Styr ingsparametre Datak ilde 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 
psykisk helsevern og TSB for personer 
under 23 år

NPR

100 %

0 %

0 %

0 %
0 %

Andel epikriser 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 Datak ilde 

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 
poliklinikker. 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. 

        

Kunnskapssenteret (Nasjonale 
brukererfaringsundersøkelse) 

Datakvalitet hovedtilstand psykisk helsevern 
barn og unge

NPR

100 % Det er gjennomført 
k ursing i bl.annet 
DocMap, 
journalsk r iving, 
registreingsrutiner i 
DI PS og BUP-data.

Data for 2011 er ik k e tilgjengelige. 
Det er arbeidet med å bedre 
datak valitet og alle HF-ene har hatt 
fok us på arbeidet.

Styr ingsparametre Datak ilde Mål

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

NPR 100 %

Datakvalitet hovedtilstand psykisk helsevern 
voksne (Andel pasienter m/spesifisert 
diagnose ved utskrivelse) 

NPR 100 %

RUS: 37,1

 Årsdata 2010: 30

Styr ingsparametre Datak ilde 

2010

Det sk al ik k e rapporteres på dette styr ingsparametre da rapporten om Fastlegers erfaringer med distriktspsykiatriske sentre først vil foreligge våren 2012. Dette styr ingsprameteret vil bli 
videreført i Oppdragsdok ument 2012. 

Andel fristbrudd for rettighetspasienter NPR 

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 epikriser ved utskriving 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 utskriving fra sykehusene, og dermed å gi mindre 
korridorpasienter i 2012.    

68 %

27 23

Mål

Det er arbeidet med å bedre datak valitet og alle HF-
ene har hatt fok us på arbeidet. Det er gjennomført 
k ursing i DocMap, journalsk r ivng, 
registrer ingsrutiner i DI PS og BUP-data.

2010 Tiltak  iverk satt for å oppnå styr ingsmålet 

Vurdering av 
måloppnåelsen: 
Er målet nådd? 

Hvis nei, hvorfor 
ik k e?

93,3

Vurdering av måloppnåelsen: Er 
målet nådd? Hvis nei, hvorfor ik k e?

Tiltak  iverk satt for å 
oppnå styr ingsmålet 

2010

47,54933,446,539,360

Ak se 1 - Klinisk  
psyk iatr isk  syndrom

Helse Nord RHF igangsetter et stort 
opplæringsprogram i 2012.

Data for 2011 er 
ik k e tilgjengelig. 

69,5 Data for 2011 er 
ik k e tilgjengelig. 

Styr ingsparametre Datak ilde Ak se 2 - Spes. Utvik lingsforstyrrelser Ak se 3 - I ntelligensnivå Ak se 4 - 
Somatisk e 
tilstander 

Ak se 5 - Ak tuelle vansk elige 
psyk ososiale forhold 

Ak se 6 - Psyk ososialt 
funk sjonsnivå

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 sk al ik k e rapporteres på dette styr ingsparametre da rapporten om Brukererfaringer svangerskal/føde/barsel  først vil foreligge våren 2012. Dette styr ingsprameteret vil bli videreført i 
Oppdragsdok ument 2012. 

Pleie - personalet I nformasjon 

Mål

Tiltak  iverk satt for å oppnå styr ingsmålet 

60 %

2,0 %

5,7 %

18

                                                                                          

73 %

2,8 %

Ikke data

1,6 %

5,9 %

13  Årsdata 2010: 27

Ikke data

1,9 %

Somatikk: 17,2

VOP: 18,9

Opprydding i ventelister og kildedata, systematisk vedlikehold av ventelistene, 
etablere bedre prosedyrer. Økt kompetanse på området gjennom systematisk 
opplæring. Prosjekt for å øke andel oppmøtte  pasienter. Foretakene følges tett 

60 %
RUS: 25,2 RUS: 27,9 RUS: 30,4

Tabellrapportering: Rapportering av styringsparametre 2011 (vedlegg 2 i oppdragsdokumentet)

70 % 83 %

Vurdering av måloppnåelsen:Er målet nådd? Hvis nei, hvorfor 
ik k e?

Ulik  måloppnåelse i foretak sgruppen. Det forventes at t iltak  
som er iverk satt sk al føre til måloppnåelse.

Vurdering av måloppnåelsen: Er målet nådd? Hvis nei, 
hvorfor ik k e?

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

73 % 71 % 77 %89 %

HN RHF vil i 2012 iverk sette tiltak  for bedre informasjon og veiledning 
om ordningen Fritt syk ehusvalg, Dette er lagt inn som k rav i OD 2012 til 
Nordlandssyk ehuset HF som er ansvarlig for det regionale k ontoret for 
fr itt syk ehusvalg.

Vurdering av måloppnåelsen:Er målet nådd? 
Hvis nei, hvorfor ik k e?

Mål Tiltak  iverk satt for å 
oppnå styr ingsmålet 

Vurdering av måloppnåelsen: Er 
målet nådd? Hvis nei, hvorfor ik k e?

Vurdering av måloppnåelsen: Er 
målet nådd? Hvis nei, hvorfor ik k e?

22 19  Årsdata 2010: 24

Leger Pasientsik k erhetStyr ingsparametre Datak ilde 

Rapport publisert 2010

Styr ingsparametre Datak ilde 

2010

Organiser ing 

Polik linisk e inntek ter på om lag 295 mill k r  
overstiger overslagsbevilgningen med om lag 

57 mill k r . 
15 mill k r  er relatert t il engangsinntek ter 

ved Universitetssyk ehuset som har fått 
godk jent etterbetaling på grunn av for lave 

tak stutbetalinger tidligere år k nyttet t il 
laborator ieak tivitet. 

Øvrig avvik  er relatert t il høyere polik linisk  
ak tivitet enn lagt til grunn i budsjettet. Dette 
har sammenheng med ønsk et vr idning mot 

polik linisk  ak tivitet, k rav til øk t 
produk tivitet 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. tertial 2010 1. tertial 20111. tertial 2010

Tiltak  iverk satt 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.

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. tertial 2011



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



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



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
?



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.



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



 

 

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 

  



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.  
 
 

  



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 

 



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 

 
  



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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