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Vår ref.:     
2012/3-43/014 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 19.9.2012 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 19. september 2012 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 10. oktober 2012 – arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 

23. oktober 2012 – Regionalt brukerutvalg 
 

Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 

Torstein Møller nestleder SAFO 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Unni Salamonsen varamedlem – møter for 

Liv Therese Larsen  
FFO 

Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 

Werner Johansen medlem FFO 
Brynly Idar Ballari medlem Fylkeseldrerådene 
Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Liv Therese Larsen medlem FFO 
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Sak 68-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 68-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 69-2012 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. juni 

2012 og protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalg, den 24. august 2012 

Sak 70-2012 Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i Helse 
Nord – regional handlingsplan 

Sak 71-2012 Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser - oppnevning av representanter til faglig 
referansegruppe, jf. RBU-AU-sak 19-2012 

Sak 72-2012 Faglig referansegruppe for Nasjonal tjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnsykdommer – oppnevning av brukerrepresentant 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 73-2012 Nettverk for traumatisk hjerneskade – oppnevning av 
brukerrepresentant– informasjon om AU’s elektroniske behandling 
og stadfesting av vedtak 

Sak 74-2012 Opphold for personer med MS på MS-Senteret Hakadal AS 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 75-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

1. Møte mellom Regionalt brukerutvalg og lederne av 
helseforetakenes brukerutvalg, den 20. november 2012 – 
informasjon og planlegging 

 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

1. Samhandlingsreform – orientering om status i arbeidet 
2. Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg, fagråd m. m. – 

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

styresaker  
Sak 76-2012 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF,  
den 13. juni 2012 

 2. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalg, den 24. august 2012 
Protokollen ble formelt godkjent under behandling av sak 69-2012.  

3. Invitasjon til konferanse ”Økt brukermedvirkning, bedre 
forskning!”, den 21. november 2012 i Tromsø 

 4. Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med 
innleggelse på somatiske sykehus 

Sak 77-2012 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
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Sak 69-2012  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt  
 brukerutvalg 13. juni 2012 og protokoll fra møte i  
 arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg,  
 den 24. august 2012 
 
Vedtak 
 
1. Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 13. juni 2012 og protokoll fra 

møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 24. august 2012 
godkjennes.  

 
2. I protokollen fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 13. juni 2012 ble det 

anmerket at RBU-leder (møtende nestleder) ikke hadde noen muntlige 
orienteringer.  

 
 

Sak 70-2012 Implementering av nasjonale kvalitetskrav i  
 fødselsomsorgen i Helse Nord – regional  
 handlingsplan, jf. sak 21-2012 (i arbeidsutvalget til  
 det Regionale brukerutvalget) 
 
Vedtak: 
 
Sak om høring ad. implementering av nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorg utsettes 
til neste møte i Regionalt Brukerutvalg. 
 
 

Sak 71-2012 Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge  
 med funksjonsnedsettelser – oppnevning av  
 representanter til faglig referansegruppe,  
 jf. RBU-AU-sak 19-2012 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg utpeker Torunn Berg fra Unge funksjonshemmede til faglig 

referansegruppe for Nasjonal kompetansegruppe for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser. 
 

2. Regionalt brukerutvalg utsetter utnevning av den andre representanten til faglig 
referansegruppe for Nasjonal kompetansegruppe for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser til møte i arbeidsutvalget til det Regionale Brukerutvalget, 
den 10. oktober 2012. 
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Sak 72-2012 Faglig referansegruppe for Nasjonal  
 kompetansetjeneste for inkontinens og  
 bekkenbunnsykdommer – oppnevning av  
 brukerrepresentant 
   Sakspapirene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg utsetter utnevning av representant til faglig referansegruppe for 
Nasjonal kompetansegruppe for inkontinens og bekkenbunnsykdommer til møte i 
arbeidsutvalget til det Regionale Brukerutvalget, den 10. oktober 2012. 
 
 

Sak 73-2012 Nettverk for traumatisk hjerneskade – oppnevning  
 av brukerrepresentant, informasjon om AU’s  
 elektroniske behandling og vedtak 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF stadfestet følgende vedtak: 
 
Som brukerrepresentant for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF til 
"Nettverk for traumatisk hjerneskade" oppnevnes Lovisa G. Suhr, Personskadeforbundet 
LTN, Finnmark fylkeslag. 
 
 

Sak 74-2012 Opphold for personer med MS på  
 MS-Senteret Hakadal AS 
   Sakspapirene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg viser til henvendelse fra brukerrådet ved MS-senter Hakadal 

AS og ber Helse Nord RHF vurdere tiltak som gir MS-pasienter fra Helse Nord bedre 
tilgang til rehabiliteringstilbud ved MS-senter Hakadal AS. 

 
2. Regionalt brukerutvalg viser til referatet fra møte ad. Helse Nords 

rehabiliteringstilbud av 16. januar 2012 og ber Helse Nord RHF om å sørge for at 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbadet i Tromsø styrker sitt tilbud til denne 
pasientgruppen. 
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Sak 75-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Møte mellom Regionalt brukerutvalg og lederne av helseforetakenes brukerutvalg, 
den 20. november 2012:  

 Informasjon  

 Planlegging 
- Felles møte for RBU-ledere i Stavanger, 21. til 22. mai 2012:  

 Informasjon 

 Neste møte er avtalt til 16. oktober 2012. 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. august 2012 

 Tematime om den reviderte strategien for Helse Nord  

 Besøk av Helse Finnmark Hammerfest og orientering om beredskapen i 
Nordområdene 

 Gjennomgang av sakslisten 

 Neste styremøte avholdes i Trondheim, den 27. september 2012.  

- Strategi- og tiltaksplan for brukermedvirkning i Helse Nord: Informasjon om oppstart 
av arbeidet 

- Plan for rehabilitering: Det ble stilt spørsmål om den reviderte planen er overlevert.  
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 21. og 22. juni 2012 (v/Torstein Møller) 

 Besøk av Sykehusapotek Nord HF – orientering og omvisning 

 Kort orientering om sakslisten 
- Møte i Pasientreiser, den 5. september 2012 (v/Werner Johansen) 

 Orientering om sakslisten 

 Enkelte saker ble det orientert særskilt om. 

 Neste møte er avtalt til 28. november 2012.  

- Nasjonal nettverkskonferanse for bedre rehabilitering, den 17. til 18. september 
2012 (v/Arnfinn Hanssen): Informasjon om programmet 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Samhandlingsreform – orientering om status i arbeidet 
- Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg, fagråd m. m. – informasjonsflyt 

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

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Sak 76-2012  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 13. 

juni 2012  
2. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg,  

den 24. august 2012 
Protokollen ble formelt godkjent under behandling av sak 69-2012.  

3. Invitasjon til konferanse ”Økt brukermedvirkning, bedre forskning!”,  
den 21. november 2012 i Oslo 

4. Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med innleggelse på 
somatiske sykehus 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

Sak 77-2012  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Tromsø, den 19. september 2012 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 19SEP2012 – kl. 14.20 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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	ADP10E.tmp
	Styresak 100-2012 Instruks for styret i Helse Nord RHF, revidering

	ADP130.tmp
	Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012
	Denne styresaken har som formål å gjøre rede for status etter august 2012 på økonomi, aktivitet, bemanning, sykefravær, ventetider og fristbrudd.
	Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.
	Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av kortfattet rapportering fra helseforetakene, siden det foregår en mer omfattende tertialrapportering 2012. En grundigere rapport på 2. tertial vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 31....
	Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet om månedlig rapportering på ventetid og fristbrudd fortsetter også i 2012.
	I de offisielle NPR-tallene er fristbrudd redusert fra 21 % i august 2011 til 17 % i august 2012. Ventetid for alle pasienter er på 82 dager i august 2012 som tilsvarer ventetiden i august 2011. Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid på 76 dager.
	Interne tall viser at fristbrudd er redusert fra 22 % til 14 %, og ventetider for pasienter med/uten rett er fra august 2011 til august 2012redusert fra 67/106 dager til 64/102 dager.
	Flere av våre helseforetak når målsettingen om ventetid på mindre enn 65 dager for pasienter med rett til helsehjelp, mens utviklingen ikke er like bra for øvrige pasienter.
	Den langsomme fremdriften på forbedring i offisielle tall er hovedtema på flere møtearenaer.  Adm. direktør forventer at tydeligere oppfølging mot de mest utsatte fagområder vil øke fremdriften.
	Den somatiske aktiviteten er økt med totalt 2,5 %, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer i hovedsak fra økningen i polikliniske konsultasjoner i foretaksgruppen.
	Aktiviteten for psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) pr. august 2012 har ikke den ønskede utviklingen med dreining mot reduksjon i liggetid pr. pasient og økning i antall utskrevne pasienter. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) v...
	Økt inntekter ekskl. utskrivingsklare pasienter  + 35,5 mill kroner
	Reduksjon i inntekter fra utskrivningsklare pasienter  - 32,8 mill kroner
	Kjøp av offentlige og private helsetjenester  -33,0 mill kroner
	Varekostnader - 50,9 mill kroner
	Lønnskostnader og innleie +24,1 mill kroner
	UAvskrivinger/Andre driftskostnader    -1,0 mill kroner
	UFinansresultat  +18,8 mill kroner
	Totalt avvik driftsresultat  -39,3 mill kroner
	/
	Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i august 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012.
	Prognosen pr. august 2012 for Helse Nord for regnskapsåret 2012 viser et resultat i intervallet 329 til 369 mill kroner som gir et negativt budsjettavvik i intervallet 71 til 31 mill kroner.
	Foretaksgruppen har pr. august 2012 en gjennomføringsgrad på 58,5 % som tilsvarer tiltakseffekter rett i overkant av 112 mill kroner.  Samlet for foretaksgruppen har ikke omstillingstiltakene hittil i år hatt ønsket effekt.
	Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til september 2012 er 12.945, som tilsvarer en gjennomsnittlig økning i bemanningen på 291 månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene er eksklusiv innleid personell.
	Adm. direktør legger frem flere detaljer rundt kvalitet, økonomi og bemanning i styremøtet.
	1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2012 til orientering, men er ikke fornøyd med utviklingen på ventetider og fristbrudd.
	2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i førstkommende styremøte legge frem nye konkrete forslag til tiltak for å nå målsettingene på ventetider og fristbrudd.

	ADP11E.tmp
	Kvalitet
	Ventetid
	Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen på 76 dager for ordinært avviklede pasienter som er tatt til behandling etter å ha stått på venteliste. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er tilsvarende samme periode i fjor. For august 2012...
	Det er fortsatt lengst ventetid innen somatikk med sine 77 dager i gjennomsnitt ventetid hittil i år, mens psykisk helsevern for voksne har hittil i år den korteste ventetiden på 59 dager.
	Helse Nord innfrir målsettingene for gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til prioritert behandling, med unntak av psykisk helsevern for barn og unge. Samlet har foretaksgruppen for pasienter med rett til prioritert helsehjelp hittil i år g...
	Ventetid for psykisk helsevern for barn og unge ligger fortsatt vesentlig over kravet på 30 dager, med et gjennomsnitt hittil i år på 68 dager.
	I august 2012 har ventetiden gått noe opp sammenlignet med nivået før sommeren. Denne økningen skyldes at bemanning og aktiviteten er lavere om sommeren.
	/
	Figur: Ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011til august 2012 - alle avviklede pasienter, avviklede pasienter med- og uten rett til prioritert helsehjelp.
	Kilde: Norsk pasientregister (NPR).
	/
	Figur: Utvikling i gjennomsnittlig ventetid fordelt på fagområde for perioden januar 2011 til august 2012. Kilde: Norsk pasientregister (NPR)
	Fristbrudd
	Andel og antall fristbrudd for avviklede pasienter er redusert den siste måneden og er under samme periode i fjor. Andel fristbrudd er på 17 % i august 2012 mot 21 % i august 2011.
	/
	Figur: Andel fristbrudd for perioden januar 2011til august 2012.
	Kilde: Norsk pasientregister (NPR).
	/
	Figur: Utvikling i andel fristbrudd fordelt på fagområder i perioden januar 2011 til august 2012
	Figur: Endring i antall fristbrudd januar – august 2011 til januar - august 2012.
	Kilde: Norsk pasientregister
	Det vises til styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012.
	Helse Nord har pr. august 2012 ikke nådd målet om å fjerne fristbrudd.
	Aktivitet
	Somatikk
	/
	Tabell: Somatisk aktivitet januar - august 2011 sammenlignet med januar- august 2012
	Det er økning på alle områder innen somatisk aktivitet med unntak av dagopphold innlagte. Aktivitetsveksten i foretaksgruppen har hittil i år vært størst ved polikliniske aktivitet.   Økningen i dagopphold poliklinikk er større enn heldøgnsopphold inn...
	Pr. august 2012 er det totalt en økning innen polikliniske konsultasjoner og dagbehandling i foretaksgruppen, mens heldøgnopphold er omtrent på 2011-nivå. Dette er i tråd med ønsket utvikling om å vri aktiviteten fra heldøgn til dag.
	/
	Figur: Totalt antall liggedøgn etter pasientene er definert som utskrivningsklare og antall utskrivningsklare pasienter i perioden januar 2011 til august 2012.
	Kilde: Helse Nord styringsportal
	Samlet i Helse Nord har antall døgn for utskrivningsklare pasienter blitt betydelig redusert i perioden januar 2011 til august 2012. De siste to måneder viser en liten økning. Antall utskrivningsklare pasienter er redusert noe sammenlignet med samme p...
	Psykisk helsevern og rus
	Psykisk helsevern for barn og unge
	/
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for barn og unge januar - august 2012 sammenlignet med samme periode i 2011
	Ønsket utvikling er reduksjon i liggetid pr. pasient. Dette kan vises gjennom økning i antall utskrevne pasienter samtidig som antall liggedøgn reduseres. Pr. august har ikke Helse Nord denne ønskede utvikling.
	Tilbakemeldingene fra helseforetakene er at det er utfordringer rundt registrering av data i forbindelse med overgang fra BUP-data til DIPS.
	Psykisk helsevern for voksne
	/
	Tabell: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - august 2012 sammenlignet med samme periode i 2011.
	Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) har hittil i år hatt en vekst innen polikliniske konsultasjoner og utskrivelser samtidig som det har vært en reduksjon i liggedøgn og oppholdsdager. Denne vridningen i aktiviteten gjennom økning i a...
	Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har pr. august 2012 en ønsket vridning i aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne. Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF viser også til ønsket vridning med unntak ved poliklinisk...
	Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
	/
	Tabell: Aktivitet TSB januar-august 2012 sammenlignet med samme periode i 2011
	Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en reduksjon på alle områder pr. august 2012 som skyldes at Nordlandssykehuset HF har overtatt LARiNord. På den andre siden har Nordlandssykehuset HF en økning på alle områder som i all hovedsak skyldes etableri...
	Økonomi
	Resultat pr. august 2012
	Helse Nord har for august 2012 et resultat på 51,2 mill kroner og et positivt budsjettavvik på 15,3 mill kroner. Helse Nord har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 39,3 mill kroner.
	/
	Tabell: Budsjettavvik hittil i år i kroner og %.
	Inntekter er hittil i år til sammen 2,7 mill kroner bedre enn budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2011 er driftsinntektene 561,5 mill kroner høyere (6,4 %) og driftskostnadene 484,5 mill kroner høyere (5,6 %).
	/
	Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i august 2012, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett 2012.
	For august 2012 viser alle helseforetakene et positivt budsjettavvik. Hittil i år har Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF de største negative budsjettavvikene.
	Helgelandssykehuset HF har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 25,8 mill kroner. De største utfordringene de siste månedene er knyttet til samhandlingsreformen, økte varekostnader og bemanningsutvikling. Helseforetaket har intensivert arbeide...
	Universitetssykehuset Nord-Norge HF har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 25,6 mill kroner. Helseforetaket har fortsatt de største avvikene knyttet til gjestepasienter, andre driftskostnader og samhandlingsreformen. Prognosen til Universite...
	Sykehusapotek Nord HF har pr. august 2012 et negativt budsjettavvik på 0,9 mill kroner. Prognosen for 2012 er satt til et negativt budsjettavvik på 2,7 mill kroner. Dette tilsvarer årseffekten av de økte pensjonskostnadene.
	Helse Nord IKT har pr. august 2012 et positivt budsjettavvik på 2,0 mill kroner.
	/
	Tabell: Prognose for foretaksgruppen per august 2012.
	Prognosen pr. august 2012 for Helse Nord for regnskapsåret 2012 viser et resultat i intervallet 329 til 369 mill kroner som gir et negativt budsjettavvik i intervallet 71 til 31 mill kroner.
	Oppsummeringen er at det negative avviket hittil i år i all hovedsak skyldes utfordringer knyttet til samhandlingsreformen ved utskrivningsklare pasienter, bemanningsutvikling, gjestepasientkostnader og varekostnader.
	Gjennomføring av tiltak
	Foretaksgruppen har pr. august 2012 en gjennomføringsgrad på 58,5 % som tilsvarer tiltakseffekter rett i overkant av 112 mill kroner.
	/
	Tabell: Realisert omstilling per august 2012 fordelt pr. HF.
	Kilde: ØBAK pr. august 2012
	/
	Tabell: Realisert omstilling og risikovektet budsjetterte effekter per august 2012 fordelt pr. HF.
	Kilde: ØBAK pr. august 2012.
	Adm. direktør har stort fokus på helseforetakenes omstillingsevne. En grunnleggende forutsetning for at Helse Nord skal være i stand til å videreutvikle og investere i årene fremover er at økonomien er god.  Foretaksgruppen må fortsette det kontinuerl...
	Det knyttes fortsatt stor usikkerhet til om de kompenserende tiltak som iverksettes ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF vil bidra til at helseforetakene innfrir styringsmålene for 2012.
	Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet pr. august 2012
	Investeringer
	Det er gjennomført investeringer på til sammen 660 mill kroner i foretaksgruppen pr. august 2012. Dette er 110 mill kroner mindre enn forutsatt i prognosen. Det forventes noe tiltakende investeringsnivå utover høsten, men det vil være ubrukte rammer o...
	/
	Prognose likviditet
	Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juni 48 mill kroner høyere enn prognosen. Sammenholdt med resultatutvikling og fremdrift i investeringsprogrammet hittil i år, er likviditeten om lag 20 mill kroner lavere enn forventet ved utgangen av august...
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