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Styresak 114-2012 Midlertidig oppdragsdokument 2013 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Midlertidig oppdragsdokument (MOD) for 2013 uttrykker Helse Nord RHF’s 
prioriteringer innen rammen av nasjonale krav fra Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) og Helse Nord RHF’s styre.   
 
MOD gjelder inntil styret vedtar oppdragsdokument for 2013. Til grunn for 
prioriteringene ligger tidligere års oppdragsdokumenter, protokoller fra foretaksmøter, 
føringer i forslag til statsbudsjett for 2013 og styresaker om budsjett og investeringer1

 
. 

Krav som er stilt i tidligere oppdragsdokumenter er som hovedregel ikke gjentatt. Disse 
vil bli samlet i tilleggslisten som revideres i endelig oppdragsdokument til styremøtet i 
februar 2013.   
  
MOD til helseforetakene inneholder ikke krav til Helse Nord RHF, inkludert Helse Nord 
IKT og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Disse er presisert i 
HOD’s oppdragsdokument.   
 
Verdier og mål 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard 
som bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Tjenesten skal ha god 
tilgjengelighet. Det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeides for å 
redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper, herunder 
innvandrergrupper. Konsekvenser for likestilling når det gjelder kjønn, 
funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion m. m.. skal kontinuerlig vurderes. 
Verdigrunnlaget skal være synlig i styrende dokumenter.  
 
Etikk og etisk refleksjon skal være en integrert del av foretakskulturen. I dette er Klinisk 
Etikkomité (KEK) og Helse Nords etiske retningslinjer viktige verktøy. KEK skal 
forespørres, der etiske vurderinger er aktuelt.   
  
Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er: 
- Et målrettet kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid som reduserer risiko for skader 

og ulykker til et minimum og gir helseforetakene løpende oversikt over sine data.  
- Et kontinuerlig forbedringsarbeid som gir effektiv og god pasientbehandling. 

                                                        
1 Styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan, styremøte 21. og 22.6.2012 og styresak 
115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen - rammer og føringer, styremøte 31. oktober 2012 
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- En god økonomi som sikrer kostnadseffektive tjenester og planlagte investeringer i 
infrastruktur.  

- En gjennomføringskraft som gjør at faglige planer/retningslinjer og styrevedtak 
iverksettes i tråd med intensjonene. 

- En kommunikasjonsstrategi som ivaretar åpenhet og medvirkning fra omgivelser. 
 

Brukerne av tjenestene skal i sterkere grad involveres i beslutninger av betydning for 
tjenestetilbudet og utforming av tilbudet, blant annet ved utvikling av pasientforløp.  
 
Medarbeidernes erfaringer og kompetanse er avgjørende for å utvikle gode løsninger og 
sikre effektiv gjennomføring. Medvirkning og medbestemmelse skal ivaretas på en god 
måte. 
   
Særlige krav for 2013 
Foretaksgruppen skal realisere kvalitetsstrategien2

 

, fjerne fristbrudd, redusere 
ventetider og bedre pasientsikkerheten. Helseforetakene skal videreutvikle 
helsetjenesten og sikre personell og kompetanse, og bidra til helsesamarbeidet i 
nordområdene.  

Helseforetakene skal ha sterk fokus på gjennomføring av samhandlingsreformen. Dette 
innebærer å bidra til å styrke helsetjenestene i kommunene, og omstille 
spesialisttjenestene med hensyn til kapasitet, kvalitet og tilbudsstruktur i samsvar med 
helsepolitiske mål og prioriteringer. Arbeidet skal forankres i forpliktende avtaler 
mellom helseforetak og kommuner. 
 
Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 2 %. Det 
legges til rette for en aktivitetsvekst på 6,5 % innen poliklinisk virksomhet som 
omfatter psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi, og 1,7 % innen 
innsatsstyrt finansiering (ISF), inkludert midler til brystrekonstruksjon. Til fradrag fra 
dette vekstanslaget kommer økt pasientbehandling i kommunene som følge av 
opprettelse av nye døgntilbud. Dette er anslått å utgjøre om lag 0,8 % av ISF-aktiviteten.  
 
Helse Nords estimat for aktivitet i 2012 sammenholdt med overslagsbevilgning for 
2013 tilsier at samlet aktivitetsnivå skal videreføres på om lag samme nivå som i 2012. 
Dette da helseforetakene har en høyere inngangsaktivitet inn i 2013 enn forutsatt.  
 
Aktiviteten skal vektlegge medisinske fagområder, kronikeromsorg, psykisk helse og 
rusbehandling. Polikliniske tjenester og røntgenundersøkelser knyttet til kreftpasienter 
skal prioriteres. Virksomheten må også gradvis tilpasses endringer i etterspørsel som 
følger av samhandlingsreformen.  
  
Medbestemmelse 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Nord RHF har deltatt i 
utarbeiding av Midlertidig Oppdragsdokument 2013 (MOD 2013) gjennom dialogmøte, 
den 8. oktober 2012.  
 

                                                        
2 Styresak 15-2011 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2011-2014 
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Midlertidig oppdragsdokument 2013 til helseforetakene ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. oktober 2012 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at et forpliktende samarbeid mellom partene er en avgjørende 

faktor for å nå målene om forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet, redusere 
ventetider og trygge framtidige investeringer og utvikle meningsfylte arbeidsplasser.  

 
2. Partene vil påpeke behovet for å ha en systematisk oppmerksomhet på videreutvikling 

av arbeidsmiljø og kompetanseutvikling for å sikre motiverte medarbeidere.  
 

3. Partene viser til arbeidet som ble gjort ved Verdibasert hverdag og vil påpeke leder- og 
medarbeiderskapsdimensjonen for å sikre meningsfulle og trygge arbeidsplasser med 
et godt arbeidsmiljø. Partene vil særlig understreke behovet for å satse på utvikling av 
lederskapet nært der pasientbehandling ytes og der andre tjenester utøves.  

 
4. Partene vil understreke det gode arbeidet som er gjort på alle nivå for en sunn 

økonomisk situasjon i Helse Nord og understreke behovet for at dette videreføres for å 
sikre en forutsigbar og stabil driftssituasjon, utvikle tilbudet og legge grunnlaget for 
hardt tiltrengte investeringer. 

 
5. Innspill som kom frem under drøftingen vil bli tatt med i arbeidet med ferdigstillelse av 

midlertidig oppdragsdokument 2013.  
 
6. Det tas forbehold om eventuelle endringer i resultatkravet til helseforetakene, jf. punkt 

10.1 – etter styrets behandling av budsjett 2013 for foretaksgruppen, den 31. oktober 
2012.  

 
7. Det tas videre forbehold om eventuelle endringer med hensyn til oppfølging av 

lærlinger – etter styrets behandling av sak om rekruttering av lærlinger og 
gjennomføring av lærlingetiden.  

 
Brukermedvirkning 
Midlertidig oppdragsdokument 2013 til helseforetakene ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 23. oktober 2012. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg viser til Midlertidig oppdragsdokument 2013 og vil 

understreke at oppnåelse av de mål som kvalitetsindikatorene stiller, er viktige bidrag 
for at pasientene i Helse Nord skal ha en helsetjeneste som er likeverdig med resten av 
landet.  

 
2. Det er fortsatt uakseptabelt mange pasientskader og uheldige hendelser i sykehusene. 

Regionalt brukerutvalg vil poengtere at det gir pasientene dårligere resultater enn 
nødvendig og negative erfaringer som også skader helsetjenestens omdømme. 
Regionalt brukerutvalg vil understreke at det positive arbeidet som er i gang må 
fortsette og gis forsterket kraft i alle helseforetak. 
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3. Kommunikasjon mellom fagfolk og pasienter er et viktig element i 
behandlingssituasjonen, og vi ser ofte at det er et av de forhold som svikter, når vi får 
uheldige hendelser og klagesaker. RBU vil oppfordre helseforetakene til raskt å følge 
opp situasjoner overfor pasientene, der kommunikasjonsproblemer avdekkes. RBU vil 
foreslå at det gjennomføres forsøk med kurs for behandlingspersonell for å styrke 
kommunikasjonsferdighetene. 

 
4. Regionalt brukerutvalg vil understreke betydningen av at samhandlingsreformen blir 

en innholdsreform, og at dette forutsetter en sterk satsing på forbedring av 
tiltakskjeden bl. a. til skrøpelige eldre, kronisk syke og pasienter med 
rehabiliteringsbehov. 

 
5. Regionalt brukerutvalg vil be om at helseforetakene i 2013 prioriterer 

brukermedvirkning og inkluderer brukerne i pasientforløpsarbeidet. 
 

Strategi- og tiltaksplan for brukermedvirkning som for tiden utarbeides i samarbeid 
med helseforetakene og brukerutvalgene settes opp som orienteringssak i RBU-møte i 
november 2012.  

 
6. Regionalt brukerutvalg vil videre understreke at kvalitetsarbeid og internkontroll skal 

være høyt prioriterte områder også i 2013. Arbeidet må ha et langsiktig perspektiv.   
 
Vurdering 
Adm. direktør vurderer Midlertidig oppdragsdokument 2013 til å ivareta de krav og 
oppgaver som framkommer av Statsbudsjettet, våre strategiske planer og styrets 
vedtak. Midlertidig oppdragsdokument 2013 er også avstemt mot forslag til budsjett 
2013 for foretaksgruppen.  
 
Det har vært gjennomført gode prosesser for utviklingen av dokumentet både mot 
helseforetak, brukerutvalg og de konserntillitsvalgte/konsernverneombud. Alle har 
bidratt til at dokumentet har fått en form og innhold som utgjør et godt midlertidig 
styringsgrunnlag for 2013.  
  
Konklusjon 
Adm. direktør vurderer Midlertidig oppdragsdokument 2013 til å ivareta Helse Nord 
RHFs viktigste prioriteringer og krav til aktivitet overfor helseforetakene.  
 
   

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene 
for 2013.   
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2. Midlertidig oppdragsdokument 2013 legges til grunn for helseforetakenes 
virksomhet fra 1. januar 2013 og frem til endelig oppdragsdokument for 2013 
overleveres i begynnelsen av 2013.   

 
 
Bodø, den 24. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Midlertidig Oppdragsdokument 2013 for helseforetakene 
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1 Verdier og mål 
 
Midlertidig oppdragsdokument (MOD) for 2013 uttrykker Helse Nord RHFs prioriteringer 
innen rammen av nasjonale krav fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHFs 
styre.  MOD gjelder inntil styret vedtar oppdragsdokument for 2013. Til grunn for 
prioriteringene ligger tidligere års oppdragsdokumenter, foretaksprotokoller, føringer i 
forslag til statsbudsjett for 2013 og styresaker om budsjett og investeringer1

Krav som er stilt i tidligere oppdragsdokumenter er som en hovedregel ikke gjentatt. Disse 
vil bli samlet i tilleggslisten som revideres i forbindelse med endelig oppdragsdokument i 
februar 2013.   

. 

 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som 
bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Tjenesten skal ha god tilgjengelighet. 
Det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeides for å redusere sosiale 
helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Konsekvenser 
for likestilling når det gjelder kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion m.v. skal 
kontinuerlig vurderes. Verdigrunnlaget skal være synlig i styrende dokumenter.  
Etikk og etisk refleksjon skal være en integrert del av foretakskulturen. I dette er Klinisk 
Etikkomite (KEK) og Helse Nords etiske retningslinjer viktige verktøy. KEK skal forespørres 
der etiske vurderinger er aktuelt.   
 
Helseforetakene skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og 
myndighetskrav og bidra til at Helse Nord når sine mål innen pasientbehandling, forskning, 
utdanning, innovasjon og opplæring av pasienter og pårørende. Pasientsikkerhet og 
kvalitet skal prege all virksomhet i foretaksgruppen. Målene i Nasjonal 
pasientsikkerhetskampanje skal følges opp.2

 
 

Foretaksgruppen er underlagt styringskrav på budsjettrammer og aktivitetsmål (DRG-
refusjon), samtidig som pasientenes rett til prioritert helsehjelp skal ivaretas innen gitte 
frister uten at ventetiden for andre pasienter blir unødvendig lang. Svaret på denne 
utfordring er bedre styring, ledelse og prioritering, både innen og mellom helseforetak og i 
samarbeid og dialog med kommunehelsetjenesten.  
 
En riktig og likeverdig prioritering og fordeling av helsetjenester gjelder både på 
pasientnivå og populasjonsnivå. Prioriteringsveilederne må praktiseres mest mulig likt, og 
befolkningens forbruk av helsetjenester må ikke variere mer enn det som kan tilskrives 
forskjeller i befolkningens sykelighet og behov. Det trengs både mikrostyring gjennom 
riktig og rettferdig prioritering av enkeltpasienter, og makrostyring i form av monitorering 
og eventuell korrigering av vesentlige forskjeller i forbruksmønstre. Makrostyring må i stor 
grad skje på grunnlag av god dokumentasjon og dialog med fagmiljøene, både om 
henvisningspraksis, indikasjonsstillinger, forbruksnivå, kostnader og nytte. Målet må være 
å redusere uønsket forbruksvariasjon – både overforbruk, underforbruk og feilbruk – med 
sikte på å optimalisere bruken av helsetjenestens ressurser til befolkningens beste. 
Virkemidler for å nå disse mål er bl.a. dokumentasjon, dialog og relative 
kapasitetstilpasninger.   
 
 
                                                 
1 Styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan, møte 21. og 22.6.2012, og styresak om 
Budsjett 2012 foretaksgruppen - rammer og føringer, i møte 31.10.12 
2 www.pasientsikkerhetskampanjen.no 
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Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er: 

- Et målrettet kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid som reduserer risiko for skader 
og ulykker til et minimum og gir foretakene løpende oversikt over sine data.  

- Et kontinuerlig forbedringsarbeid som gir effektiv og god pasientbehandling. 
- En god økonomi som sikrer kostnadseffektive tjenester og planlagte investeringer i 

infrastruktur.  
- En gjennomføringskraft som gjør at faglige planer/retningslinjer og styrevedtak 

iverksettes i tråd med intensjonene. 
-  En kommunikasjonsstrategi som ivaretar åpenhet og medvirkning fra omgivelser  

 
Brukerne av tjenestene skal i sterkere grad involveres i beslutninger av betydning for 
tjenestetilbudet og utforming av tilbudet, blant annet ved utvikling av pasientforløp. 
Medarbeidernes erfaringer og kompetanse er avgjørende for å utvikle gode løsninger og 
sikre effektiv gjennomføring. Medvirkning og medbestemmelse skal ivaretas på en god 
måte. 
 
Særlige mål for 2013 
Foretaksgruppen skal realisere kvalitetsstrategien3

 

, fjerne fristbrudd, redusere ventetider 
og bedre pasientsikkerhet i planperioden 2013-2016. Foretakene skal videreutvikle 
helsetjenesten og sikre personell og kompetanse, og bidra til helsesamarbeidet i 
nordområdene.  

Foretaksgruppen skal ha sterkt fokus på å gjennomføre samhandlingsreformen. Dette 
innebærer å bidra til å styrke helsetjenestene i kommunene, og omstille 
spesialisttjenestene med hensyn til kapasitet, kvalitet og tilbudsstruktur i samsvar med 
helsepolitiske mål og prioriteringer. Arbeidet skal forankres i forpliktende avtaler mellom 
helseforetak og kommuner. 
 
Helse Finnmark HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste i Finnmark i samarbeid med kommunene, og styrke forskning, 
fagutvikling og utdanning. Sykestuene inngår som viktige ledd i behandlingskjeden, og 
arbeidet med faglig videreutvikling av innholdet i denne funksjonen skal videreføres i 
samarbeid med kommunene og Helse Nord RHF. Helseforetaket skal bidra spesielt til 
helsesamarbeidet i nordområdene og til spesialisthelsetjenester for den samiske befolkning. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) skal ivareta regionfunksjonene i Helse Nord, 
og utvikles som et universitetssykehus på et godt internasjonalt nivå. Utviklingen skal skje i 
nært samarbeid med de øvrige helseforetakene. Et godt lokalsykehustilbud og en 
desentralisert spesialisthelsetjeneste skal også videreutvikles i eget opptaksområde i 
samarbeid med kommunene. UNN HF skal ha et særskilt ansvar for forskning, innovasjon, 
fagutvikling og utdanning, for å styrke internasjonalt helsesamarbeid generelt og med spesielt 
fokus på nordområdet.  
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH HF) skal videreføre det brede spesialisttilbudet i nært 
samarbeid med de øvrige helseforetakene. Dette inkluderer også foretakets regionsfunksjoner.   
NLSH HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste i hele sitt opptaksområde i samarbeid med kommunene, samt 
videreutvikle sin forskning, fagutvikling og utdanning. 

                                                 
3 Styresak 15-2011 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2011-2014 
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Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland i samarbeid med kommunene og styrke forskning, 
fagutvikling og utdanning.  
Sykehusapotek Nord HF skal foreslå og tilrettelegge for løsninger som bidrar til effektiv og 
sikker legemiddelforsyning og legemiddelbruk i alle regionens helseforetak. Sykehusapotek 
Nord HF skal drive farmasøytfaglig forskning, tjenesteutvikling, pasientveiledning og 
kompetanseheving i hele helseregionen. Det forutsettes at sykehusapotekets rolle som 
rådgiver overfor helseforetakene innen klinisk farmasi styrkes. 
 
  
2 Aktivitet 
 
Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 2 % på 
nasjonalt nivå fra anslag 2012. Det legges til rette for en aktivitetsvekst på 6,5 % innen 
poliklinisk virksomhet som omfatter psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og 
radiologi og 1,7 % innen innsatsstyrt finansiering (ISF), inkludert midler til 
brystrekonstruksjon. Til fradrag fra dette vekstanslaget kommer økt pasientbehandling i 
kommunene som følge av opprettelse av nye døgntilbud. Dette er anslått å utgjøre om lag 
0,8 % av ISF-aktiviteten. Helse Nords estimat for aktivitet i 2012 sammenholdt med 
overslagsbevilgning for 2013 tilsier at samlet aktivitetsnivå skal videreføres på om lag 
samme nivå som i 2012.  
 
Aktiviteten skal vektlegge medisinske fagområder, kronikeromsorg, psykisk helse og 
rusbehandling. Polikliniske tjenester og røntgenundersøkelser knyttet til kreftpasienter 
skal prioriteres. Virksomheten må også gradvis tilpasses endringer i etterspørsel som 
følger av samhandlingsreformen.  
 
 

3  Kvalitet og pasientsikkerhet 
 
3.1 Kvalitetsforbedring 
Tjenestene skal være av god kvalitet, trygge og sikre. Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig og 
viktig del av den ordinære virksomheten og et prioritert ansvar for styret og ledere på alle 
nivå. Helse Nords kvalitetsstrategi utarbeidet i 2011 er retningsgivende for foretakenes 
arbeid på dette feltet.  
Kvalitetsarbeid forutsetter regelmessig å evaluere virksomhetens kliniske resultater. Dette 
innebærer å sikre at virksomheten til enhver tid er basert på oppdatert og dokumentert 
kunnskap. 
 
Helseforetakene skal: 
• Delta i regionalt arbeid for å gjøre faglige retningslinjer mv. i Docmap4

• Implementere oppdaterte nasjonale kliniske retningslinjer, legge disse i Docmap og 
sørge for at disse legges til grunn for medisinsk praksis. 

 tilgjengelig for 
kommunene.  

• Gjennomgå egen praksis og opplæringsbehov på prioriteringsveilederne, veileder for 
registrering av aktivitet og Forskrift for ventetidsregistrering.  

• Ta i bruk felles e-læringsplattform. 
• Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR5

                                                 
4 Docmap er foretaksgruppens elektroniske kvalitetssystem. 

. 

Styremøte Helse Nord RHF 
31. oktober 2012 - sakspapirer

side 11



 7 

• Innregistrere komplette data til alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre som 
omfattes av helseforetakets virksomhet. 

• Drive systematisk forbedringsarbeid i alle deler av virksomheten basert på regelmessig 
evaluering av klinisk praksis. Dette inkluderer resultater fra kliniske kvalitetsregistre 
der slike er etablert. 

• Delta i arbeid med regionalt kvalitetsnettverk, jf. Helse Nords kvalitetsstrategi. 
• Bruke sykehusapoteket mer aktivt som rådgivere innen klinisk farmasi for å oppnå 

bedre og mer sikker bruk av medikamenter. 
 
UNN HF skal: 
• Drive nasjonale medisinske kvalitetsregistre, der UNN HF har databehandlingsansvar, i 

henhold til konsesjon. 
• Sikre at nasjonale medisinske kvalitetsregistre med databehandlingsansvar i UNN HF 

oppnår akseptable nasjonale dekningsgrader hva gjelder både innregistrerende enheter 
og registrerte enkeltpasienter. 

• Formidle relevante resultater og kvalitetsindikatorer fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre med databehandlingsansvar i UNN HF til både allmennhet og til 
innregistrerende enheter. 

• Rapportere på internkontroll, informasjonssikkerhet og risikostyring med hensyn til 
måloppnåelse for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  

 
NLSH HF og Helse Finnmark HF skal: 
• Gjennomgå medisinsk kodekvalitet, jf. styresak om internkontroll behandlet i Helse Nord 

RHFs styre i 20126

 
.  

 
3.2 Pasientsikkerhet 
 
Helseforetakene skal:  
• Følge opp den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i tråd med styringsgruppens 

vedtak. 
• Delta på alle innsatsområder i pasientsikkerhetskampanjen. 
• Videreutvikle arbeidet med ny meldeordning (3.3.-meldinger) til Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten og bruke erfaringene i eget forbedringsarbeid.   
 
Helseforetakene skal styrebehandle: 
• Statusrapporter fra Pasientsikkerhetskampanjen. Disse skal blant annet omfatte GTT7

 

-
resultater og oppfølging av disse.  

 
 
 
 
 
4 Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning  
 
                                                                                                                                                              
5 Nasjonalt pasientregister. 
6 Styresak 93-2012, Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis 
7 Global Trigger Tool 
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Tjenestene skal være tilgjengelige og innrettet etter brukernes behov. Brukermedvirkning 
er av stor betydning for å utvikle tjenestetilbudet. Helseforetakene bes involvere brukerne 
aktivt blant annet i arbeid med pasientforløpsprosjekter.  
 
Helseforetakene skal: 
• Ikke ha fristbrudd.     
• Redusere gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder samlet til maksimalt 60 dager. 
• Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for undersøkelse/behandling i 

første svar på henvisningen.  
• Følge opp strategi og tiltaksplan for brukermedvirkning i helseforetakene.     
• I samarbeid med SANKS8

• Øke bruken av teleradiologi. 

 inngå forpliktende samarbeid om kompetanseutvikling 
knyttet til samisk språk og kultur i pasientbehandling. 

 
 

5 Samhandlingsreformen  
 
Samhandlingsreformens helsepolitiske mål om kvalitet og prioritering skal oppnås. 
Arbeidet skal forankres i forpliktende avtaler mellom helseforetak og kommuner.  
Reformens prioriterte målgrupper, personer med sammensatte og/eller kroniske lidelser, 
skal gis økt oppmerksomhet.  
 
Helseforetakene skal: 
• Prioritere faglig utviklingsarbeid i henhold til inngåtte avtaler med kommunene, 

herunder etablere øyeblikkelig hjelp-tjenester, kompetanseoppbygging og 
pasientforløp.  

• Gi økt fokus til personer med sammensatte og/eller kroniske lidelser. Kunnskapen om 
”The Chronic Care Model”9

• Følge opp de forpliktelser som følger av samarbeidsavtalene, herunder dokumentasjon 
av og aktiv håndtering av avvik. 

 skal styrkes, og prinsippene i denne modellen skal legges til 
grunn for behandlingen.   

• I samarbeid med kommunene og brukerne videreføre arbeidet med å utvikle 
standardiserte pasientforløp for de store pasientgruppene. Dette skal inkludere 
pasienter med kroniske sykdommer. Nettverkssamarbeidet mellom helseforetakene og 
mellom helseforetakene og kommunene skal styrkes. 

• I samarbeid med kommunene bidra til oppbygging og drift av kommunale døgnbaserte 
ø-hjelpfunksjoner. Disse skal sikre likhet og tilgjengelighet til akuttfunksjoner av god 
kvalitet uavhengig av bosted. Hensynet til gode og forsvarlige beredskapsordninger må 
ivaretas gjennom avtalene som inngås.  

• Drive systematisk opplæring av personell som er nødvendig for å gjennomføre 
samhandlingsreformen. Et grunnlag for dette er kartlegging av behov og anbefalte tiltak 
i sluttrapport januar/februar 2013 fra prosjektet Kompetansebehov etter 
samhandlingsreformen10

• Videreføre arbeidet med å desentralisere kontroller. 
. 

                                                 
8 Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern 
9 The Chronic Care Model  -  innebærer vektlegging av helhetlige pasientforløp der pasienten medvirker (shared 
decision making) både i valg og gjennomføring av behandling 
 
10 Rapport utarbeidet av Margrete Gaski, forventes ferdig januar/februar 2013   
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• Følge opp samhandlingstiltak i Helse Nords vedtatte handlingsplan for pasient- og 
pårørendeopplæring.11

• Foreslå for samarbeidsorganene mellom kommunene og helseforetakene at tillitsvalgte 
inviteres til å delta   

 

  
UNN HF skal: 
• Sørge for at Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) bistår 

helseforetakene i implementering og bruk av telemedisinske løsninger i gjennomføringen 
av samhandlingsreformen. 
 

NLSH HF skal:  
• Etablere samarbeidsorgan (OSO) etter samme modell som øvrige helseforetak. 

 
 
6 Pasienttilbud 
 
6.1 Kreftbehandling  
 
Helseforetakene skal: 
• Påse at Pasientrettighetslovens krav til fristfastsettelse og forløpstid er oppfylt, og at 

nasjonale kvalitetsindikatorer etterleves. 
• I samarbeid med øvrige helseforetak utvikle og ta i bruk standardiserte 

pasientforløpsprotokoller for de viktigste kreftformer, blant annet gjennom 
prosjektgruppene for regional kreftplan. 

• Iverksette tiltak i henhold til regional handlingsplan for plastikk-kirurgi og midler 
fordelt over budsjett 2013  

• I samarbeid med UNN og NLSH sikre et godt tilbud til kreftpasienter 
 
UNN HF skal: 
• Styrke tilbudet for kreftpasienter innen utredning, diagnostikk og behandling.    
• Styrke tilbudet ved Vardesenteret med 1 stilling, og etablere ”Pusterom” ved UNN Tromsø.   

 
NLSH HF skal: 
• Styrke tilbudet for kreftpasienter innen utredning, diagnostikk og behandling  
• Styrke tilbudet med 0,5 kreftsykepleier ved Vardesenteret i Bodø.  
  
 
6.2 Svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg 
 
Nasjonale krav til tjenesten skal ivaretas gjennom regional og nasjonal handlingsplan for 
fødselsomsorgen. Denne gir et bilde av dagens status i regionene for innføringen av de 
nasjonale kvalitetskravene for fødselsomsorgen, en beskrivelse av arbeidet som hittil er 
gjort og forslag til fremtidige tiltak for å sikre en tjeneste i tråd med nasjonale føringer. 
  
Helseforetakene skal: 
• Hvert tertial gi en oppdatert status for situasjonen på fødeinstitusjonene vedrørende 

implementering av kvalitetskrav, herunder en kort oversikt over særskilte utfordringer 
                                                 
11 ”Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord”, vedtatt i Helse Nord RHFs 
styre 27.9.12 
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samt planlagte/gjennomførte tiltak. Rapporteringsskjema som er benyttet i 
handlingsplanen skal brukes.  

• I påvente av utviklet løsning iverksette tiltak for å begrense risikoen ved bruk av to 
journalsystemer for fødende (Partus og DIPS). 

• Inngå dialog med kommunene med mål om å få på plass organisering av fødestua i tråd 
med krav i veileder. 

 
6.3 Traumebehandling/karkirurgi  
  
Helseforetakene skal 
• Implementere regionale retningslinjer for kommunikasjon, transport og overflytting av 

alvorlig skadde pasienter i Helse Nord. 
• Tilrettelegge og følge opp traumesystemet, inkl. levere data til regionalt traumeregister 

fra 1.1.2013 og implementere destinasjons- og kommunikasjonsprotokoller.  
 
UNN HF skal: 
• Øke eget tilbud for pasienter med behov for ablasjonsbehandling av atrieflimmer og i 

samarbeid med øvrige helseforetak sørge for at landsdelens pasienter gis et likeverdig 
tilbud på dette området, om nødvendig ved kjøp av tjenester utenfor Helse Nord.  

 
NLSH HF skal:  
• Bygge opp kapasitet innen karkirurgi og intervensjonsradiologi. 
 
6.4 Oppfølging av regionale handlingsplaner innen kronikeromsorg 

m.v.    
I budsjettrammene for 2013 er det avsatt øremerkede midler til å følge opp regionale 
handlingsplaner i lungemedisin, nyreerstattende behandling og revmatologi, jf. styresak 
72/2012.    
 
Helseforetakene skal  
• Innen utgangen av 2. tertial utarbeide plan for opptrapping av tjenestene for nyresyke 

og for nyreerstattende behandling. 
 
UNN HF skal: 
• Ansette ny overlege i revmatologi.  
• Styrke lungemedisin, jf. økt budsjettramme til å iverksette handlingsplan.   
 
NLSH HF skal: 
•  Styrke lungemedisin, jf. økt budsjettramme til å iverksette handlingsplan.   
 
Helse Finnmark HF skal: 
• Utrede hvordan foretaket kan ta et større ansvar for pasienter med nyresykdommer.  
 
 
6.5 Habilitering og rehabilitering  
 
Helseforetakene skal: 
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• Følge opp ny regional handlingsplan for rehabilitering12

 
.   

UNN HF skal:  
• Bistå Helse Nord RHF i å utarbeide kravspesifikasjon for nye avtaler med de private 

rehabiliteringsinstitusjonene.   
• Bistå Helse Nord RHF i å gjennomføre krav fra HOD i forbindelse med overtakelse av 

nasjonalt ansvar for ledelse og koordinering av døvblindesentrene.   
 
6.6 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og 

annen avhengighetsbehandling 
 
Helseforetakene skal: 
• Forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon. 
• Utarbeide og følge opp samarbeidsrutiner og forankre disse i tjenesteavtalene med 

kommunene.  
• Bedre tilgjengeligheten til behandling for gravide/mødre med rusavhengighet/psykiske 

problemer og med barn i alderen 0-6 år. Det skal etableres tverrfaglige nettverk i 
samarbeid med kommunene.      

 
UNN HF skal: 
• Etablere regionalt tilbud for gravide/mødre med rusavhengighet/psykiske problemer og 

med barn i alderen 0-6 år.  
 
NLSH HF skal: 
• Ivareta psykologtilbudet ved rusmestringsenheten i Bodø fengsel.       
 
6.7 Psykisk helsevern   
 
Helseforetakene skal: 
• Utarbeide og iverksette felles prosedyrer for prioriteringspraksis som sikrer 

likeverdigetjenester innen barne- og ungdomspsykiatriske tilbud.   
• Rapportere i 1. tertial prosentandel av de totale økonomiske rammene innen psykisk 

helsevern som går til psykisk helse for barn og unge. 
• Sørge for at fristbrudd ikke forekommer innen barne- og ungdomspsykiatrien, og at 

ventetider er maksimum 50 dager. 
• Planlegge og iverksette tiltak for å forebygge selvmord i psykiatrisk sengepost innen 

psykisk helse for voksne.   
• Følge opp prosessen med funksjons- og arbeidsdeling mellom sykehus og DPS.13

 
 

UNN HF skal: 
• Styrke arbeidet med å rekruttere leger til voksenpsykiaterutdanningen.  
 
Helse Finnmark HF skal: 
• Styrke arbeidet med å rekruttere leger til voksenpsykiaterutdanningen.  
• Sørge for at SANKS innen utgangen av 1. tertial utarbeider en søknad om nasjonal 

tjeneste.14

                                                 
12 Forslag til regional handlingsplan for rehabilitering mottatt oktober 2012, fra Helse Nords fagråd for 
rehabilitering. Skal på høring før behandling i Helse Nord RHF. 

 

13 Jf. krav i OD 2012, med bakgrunn i tilrådninger fra Nasjonal strategigruppe 2 
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• Sørge for at SANKS bedrer egen kompetanse i sørsamisk språk og kultur. 
 
6.8 Pasient- og pårørendeopplæring 
 
Helseforetakene skal: 
• Styrke pasient- og pårørendeopplæringen inkl. tilbudene innen psykisk helse og rus.
• Følge opp regional strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring.

  
15

 
 

 
7 Andre områder 
 
7.1 Beredskap og smittevern 
 
Helseforetakene skal: 
• Innen 31.12.13 ha oppdatert egen krise- og katastrofeplan. 
• Implementere krisestøtteverktøyet CIM. 
• Delta i planlegging og i øvelsen Barents Rescue 2013. 
• Styrke tiltaksarbeidet for å redusere sykehusinfeksjoner og sette mål for reduksjon av 

infeksjoner, jf. mål i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen  
• Sikre nødvendig kompetanse i sterilsentralene, jf. regional smittevernplan.16

 
  

7.2 Forebygging og folkehelsesamarbeid 
 
Forebygging er et viktig mål i samhandlingsreformen. Helse Nord RHF har inngått 
samarbeidsavtale med fylkeskommunene. Denne omhandler tiltak som skal følges opp av 
helseforetakene. Helseforetakene har i samhandlingsreformen inngått egne tjenesteavtaler 
med kommunene om forebygging. 
   
Helseforetakene skal: 
• Bistå kommunene med kompetanse for å fremme sekundærforebyggende tiltak innen 

blant annet diabetes, psykisk helse og skadeforebygging. 
  

7.3  Barents helsesamarbeid/nordområdesatsingen 
 
Nordområdene er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Helse Nord vil ha en sentral 
rolle i utviklingsarbeidet innenfor helse- og sosialtjeneste, herunder beredskap.  
 
Helseforetakene skal: 
• Delta i helsesamarbeidet i Barentsregionen. 
 
 

8 Utdanning av helsepersonell 
 
Helseforetakene skal gi kvalitetsmessig god og utviklingsorientert praksis av god kvalitet. 
Denne må også ha fokus på pasientforløp, og det må samhandles med kommunene. 
 

                                                                                                                                                              
14 Jf. FOR-2010-12-17-1706  
15 Vedtatt i Helse Nord RHFs styremøte 27.8.2012 
16 Smittevernplan 2012-2015 Helse Nord, vedtatt i Helse Nord RHFs styremøte 3.5.2012  
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Helseforetakene skal: 
• Sørge for kvalitetsmessig god og utviklingsorientert praksis.   
• Vektlegge kompetansebehov som følger av gjennomføring av samhandlingsreformen, og 

samarbeide med kommunene for å vedlikeholde og styrke deres kompetanse.   
• Styrke oppfølgingen av fysioterapeuter i turnustjeneste.  
• Forbedre oppfølgingen av lærlinger, i tråd med føringer i egen styresak 31.10.2012.  
  
 
9 Forskning og innovasjon  
 
9.1 Forskning  
 
Helseforetakene skal: 
• Ivareta sitt ansvar for å finansiere og stille til rådighet infrastruktur for forskning.  
• Ha brukermedvirkning i forskning, enten i utforming av prosjekter, i styringsgrupper 

eller vurderingskomiteer, i tillegg til at det må vektlegges å rekruttere pasienter på en 
god måte til deltakelse i forskning. 

• Ha rutiner for å implementere forskningsresultater. 
• Prioritere samhandlingsrelevant forskning.17

• Iverksette større grad av forskningssamarbeid med kommunesektoren, på basis av 
inngåtte samarbeidsavtaler i 2012. 

 

 
9.2 Innovasjon    
 
 Helseforetakene skal: 
• Arbeide for å skape kultur og aksept for innovasjon.  
• Implementere rapportering på de nye innovasjonsindikatorene. Disse skal hjelpe 

helseforetakene til registrering av innovasjon i eget helseforetak.  
 

 
10  Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
10.1 Resultatkrav 
Helseforetakene skal realisere følgende resultatmål i 2013: 
 
Helse Finnmark overskudd 5 mill kroner 
UNN HF overskudd 41 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF overskudd 22 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF overskudd 5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF Økonomisk balanse  
 
Helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle komplette og reelle tiltaksplaner for å 
sikre at de økonomiske kravene oppfylles i 2013 og i planperioden (2013-2016). 
Helseforetakene tilføres 65 mill kroner i 2013 og 33 mill kroner i 2013 som et bidrag fra 
RHF til gjennomføring av tiltak. 
  

                                                 
17 Helse- og omsorgsdepartementets samhandlingsforskningsstrategi (2012-2015). 
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10.2 Risikostyring og internkontroll 
 
Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges opp 
for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets 
målsettinger vil bli oppfylt.  
 
Helse Nord RHF har identifisert tre hovedmål for risikostyringen for 2013: 
 

1. Fristbrudd skal unngås, og ventetiden skal ned for de som i dag venter for lenge. 
2. Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og internkontroll skal være en integrert del av 

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

  
Helseforetakene skal: 

• Gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte retningslinjer og rapportere til 
Helse Nord RHF i samsvar med disse. 

• Sørge for å ha minst en årlig gjennomgang fra ledelsen av foretakets interne styring 
og kontroll. Ledelsens vurderinger og beslutninger skal dokumenteres.      

 
 Helseforetakene skal styrebehandle: 
• Årlig gjennomgang av tilstanden i helseforetaket med hensyn på risikovurdering, 

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

opphold, herunder også 

• Rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder foretaket og vedta plan for 
oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, jf. krav i OD 2011.   

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

  
 
10.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 
Helseforetakene skal gjennomføre investeringsplanen slik den er vedtatt i budsjett 2013. 
Eventuelle avvik i fremdrift skal fortløpende avklares med Helse Nord RHF. Helse Nord 
RHF skal gis plass i intern prosjektgruppe på månedlige statusmøter i plan- og 
gjennomføringsfasen.  
 
Helseforetakene skal:  
• Innrette virksomheten etter RHF-styrets vedtak om konsolidert budsjett i møte 

31.10.12.    
• Rapportere kvartalsvis fremdrift og kostnadsoppfølging i store pågående 

byggeprosjekter, samt i utbyggingsfasen rapportere månedlig status til 
virksomhetsrapporten.  

• Følge opp vedlikeholdstiltak for 2013-2016 slik de kommer frem gjennom samordning 
av vedlikeholdsplanen, driftsbudsjett og investeringsplan.  

• Ferdigstille arbeidet med å registrere alle sykehusbygg etter klassifikasjonssystemet og 
oppdatere denne løpende i den nasjonale databasen for registrering av sykehusbygg.  

• Følge opp forvaltningsplanene utarbeidet i 2012 i henhold til landsverneplanen for 
helsebygg.  

• Samarbeide med eiendomsforum om å foreslå organisering av planlegging og 
gjennomføring av utbyggingsprosjekter i Helse Nord. 
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• Utarbeide utviklingsplaner i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging forut for 
planlegging av investeringsprosjekter i samarbeid med Helse Nord RHF. 

 
10.4 Innkjøp 
 
Helseforetakene skal: 
• Følge opp Helse Nords strategiplan for innkjøp og HINAS’ strategiplan, med tilhørende 

handlingsplaner.  
• Sørge for nødvendige ressurser til innkjøpsfunksjonen, systemutvikling og -forvaltning, 

herunder stille til rådighet ressurser i regionale og nasjonale anskaffelser. 
• Etablere en plan for ferdigstillelse av ”bølge 218

 

” – innkjøps- og logistikksystemet, samt 
plan for fullimplementering. 

10.5 Gaver, stiftelser, legater og fond 
 
 Helse Finnmark HF, UNN HF og NLSH HF skal:   
• Rapportere på status i arbeidet med å bringe helseforetakets forhold til stiftelser og 

legater m.v. i samsvar med stiftelsesloven og Helse Nords konsernbestemmelser, innen 1. 
5.13. 

 
 
10.6 Klima- og miljøtiltak  
 
Helseforetakene skal: 
• Alle helseforetakene skal ferdigstille arbeidet med å etablere miljøledelse. Arbeidet med 

miljøsertifisering etter NS-ISO 14001 skal følges opp.  
• Ferdigstille arbeidet med å utforme klima- og miljøstyring, kartlegge foretakets 

miljøpåvirkning og utarbeide miljømål, og ferdigstille plan for gjennomføring av 
miljøsertifisering i samarbeid med øvrige HF og valgt sertifiseringsorgan. 

• Følge opp ENØK-tiltakene som blir besluttet gjennomført i ENØK-planen som 
utarbeides for Helse Nord mot slutten av 2012 etter behandling av søknad om støtte til 
planen fra ENOVA. 

 
10.7 Organisasjons- og lederutvikling, arbeidsgiverstrategi 
 
10.7.1 Personal og kompetanse 
 
Helseforetakene skal: 
• Arbeide med å innføre en felles metode for forbedringsarbeid innen kvalitet og 

pasientforløp, herunder opplæring av førstelinjeledere. 
• Delta i arbeidet med å styrke nettverk og utvikle førstelinjeledere. 
• Innarbeide måltall for antall årsverk og innleie, og sikre balanse mellom disse 
• Bidra til at valgt system og organisatorisk løsning for e-læring blir implementert i 

foretaksgruppen. 
• Delta i regionalt samarbeid på utvalgte fagområder for å få bedre koordinert 

ferieavvikling, og å unngå uhensiktsmessig bruk av vikartjenester.  
• Innføre aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. 

                                                 
18 Fase 2 av Helse Nords handlingsprogram for innføring av nytt innkjøpssystem – ”Clockwork”. 
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• Videreutvikle samarbeidet med tillitsvalgte. Dette inkluderer tydeliggjøring av 
partssamarbeidet og medbestemmelse.    

 
 
10.7.2 Helse, miljø og sikkerhet 
 
Helseforetakene skal: 
• Utarbeide handlingsplan og tidsplan for forberedelse, gjennomføring og oppfølging av 

medarbeiderundersøkelse i foretaket for perioden 2013-2014. 
• Fortsette arbeidet med å få kontroll på arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Avvik skal 

registreres og kategoriseres, og handlingsplaner for ytterligere forbedringer skal 
utarbeides innen 01.05.13.  

 
 
10.7.3 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
 
Helseforetakene skal: 
• Videreføre arbeidet med Helseinformasjonssikkerhetsforskriften.19

• Avgi personell til deltakelse i FIKS og Medikasjon-Kurve-prosjektet. 
 

 
 
11 Oppfølging og rapportering 
 
Dette kapitlet presiserer krav til oppfølging og utvikling av data og datakvalitet samt 
rutiner og frister for rapportering som skal følges i 2013. Kravene til enhetlig og 
standardisert regnskapsføring i foretaksgruppen gjelder all offisiell rapportering. Helse 
Nord RHF vil publisere standardiserte virksomhetsrapporter basert på uttrekk fra LIS20

 

, og 
helseforetakene skal levere analyser av de innsendte data. Alle krav som skal rapporteres 
er lagt i vedlegg. 

Rapporteringskravene fra Helse- og omsorgsdepartementet vil bli innarbeidet i Helse Nord 
RHFs rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding, Det vil framgå hvilke av kravene 
fra HOD som helseforetakene skal rapportere på, og hvilke som skal følges opp gjennom 
virksomhetsrapporteringen eller følges opp direkte fra Helse Nord RHF. 
 
Helseforetakene skal: 
• Sikre de pasientadministrative rutinene slik at helseforetaket avgir riktig rapportering 

til NPR.  
• Sette av tilstrekkelige ressurser til å implementere LIS, samt kvalitetssikre data og lære 

opp eget personell. 
• Delta i Helse Nord RHFs arbeid med forenkling av virksomhetsrapporteringen, 

herunder kortere rapporteringsfrist og samordning av rapporter til styret og Helse 
Nord RHF. 

 
Oversikt over rapporteringsrutiner og frister 
 
Rapportering Innhold Frister 

                                                 
19  2011-06-24 nr. 6 Forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i 
behandlingsrettede helseregistre 
20Lederinformasjonssystem/Helse Nords styringsportal 
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Månedlig: Månedsrapport i tråd med mal. Månedsregnskap skal være avsluttet innen den 12. 
kl 12 i påfølgende måned. Dersom den 12. ikke er 
en virkedag er fristen påfølgende virkedag kl 12.  
 
ØBAK og økonomirapport skal oversendes RHF  
senest innen kl 12 to dager etter 
regnskapsavslutning. Frist for økonomirapport 
skyves tilsvarende.  
 

Tertialrapport:  
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes    
 
 

Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak): 
6. juni 2013 
6. oktober 2013 
 
Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
24. mai 2012 
28. september 2012 
NB: Fullstendig ØBAK og økonomirapport sendes 
to dager etter regnskapsavslutning. 

Årlig melding:  
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes   
 

Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 20. 
mars  
Administrativt behandlet årlig melding: 21. 
februar. 

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

Styrebehandling av årsregnskap for 2012:  
20. mars 2013.  
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Møtedato: 31. oktober 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 
 

Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til 

tiltak, oppfølging av styresak 101-2012 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 i 
styremøte, den 27. september 2012. Styret fattet følgende vedtak: 
 
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.  
 

3. Styret viser til styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 
foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012, vedtakets punkt 
5. Helseforetakene skal sikre at pasienter som ikke kan få behandlingstilbud i eget 
helseforetak innen fristen, får adekvat tilbud – fortrinnsvis i egen region. Vedtaket 
videreføres i foretaksmøte med helseforetakene snarest mulig. 

 
Denne saken er en oppfølging av styrets vedtak i punkt 2 ad. konkrete forslag til tiltak 
for å målsettingene på ventetider og fristbrudd. 
 
Lang ventetid og fristbrudd på utredning og behandling oppleves av mange pasienter 
som et stort problem. Tiltak som bidrar til å redusere uønsket ventetid og unngå 
fristbrudd er i tråd med Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.      
  
Bakgrunn/fakta 
I tråd med styrets vedtak i punkt 3 ble det gjennomført foretaksmøter med 
sykehusforetakene i regionen, den 22. oktober 2012.   
 
Som en oppfølging av styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 
foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012 vil det bli lagt frem 
styresak om fristbrudd og ventetider innen psykisk helsevern for voksne (VOP), barn og 
ungdomspsykiatri (BUP) og tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengighet (TSB) i løpet av høsten 2012. Styresaken er planlagt til møte, den 
28. november 2012.  
 
Det vises for øvrig til status og vurdering av fristbrudd og ventetid i styresak 112-2012 
Tertialrapport nr. 2-2012 og styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr 9-2012.   
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Status – fristbrudd  
Helseforetakene skal ”sørge for at foretaket ikke har fristbrudd”. Dette er nedfelt i 
kapittel 3.2. i Helse Nord RHFs oppdragsdokument til helseforetakene. 
 
Andel fristbrudd er pr. august 2012 på 17 % for Helse Nord som helhet. Det er 
betydelige forskjeller mellom fagområder og helseforetak. Helgelandssykehuset HF har 
pr. dags dato færrest fristbrudd og en positiv utvikling.  
 
Helse Nord har høyest antall fristbrudd innen fagområdene psykisk helsevern, ortopedi, 
fordøyelsessykdommer, øre-nese-hals sykdommer og hjertesykdommer.   
 
Helse Nord RHF har under etablering et regionalt prosjekt for å unngå fristbrudd. 
Direktørmøtet i foretaksgruppen er oppnevnt som styringsgruppe. Prosjektoppstart er 
beregnet til november 2012. Prosjektet vil forsterke innsatsen i vår egen region 
gjennom identifisering av alle henviste pasienter som ikke kan behandles innen fristen. 
Disse vil bli behandlet i annet helseforetak i regionen, andre regioner eller ved private 
institusjoner. Økt bruk av avtalespesialister er også aktuelt. 
 
Erfaringer fra andre helseregioner vil bli inkludert i arbeidet. Tett oppfølging, sterk 
ledelsesforankring, stor oppmerksomhet på nært forestående fristbrudd, rask effektiv 
vurdering av henvisninger (innen 48 timer) og dedikert personell til oppgaven, er alle 
eksempler på erfaringer som har gitt gevinst. 
 
Status – ventetider  
For august 2012 er gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i alle fagområder 
samlet 82 dager. Dette er tilsvarende ventetiden for samme periode i fjor.     
 
Helse- og omsorgsdepartementets krav til Helse Nord RHF er at gjennomsnittlig 
ventetid skal være ned mot 65 dager. Helse Nord RHFs krav til helseforetakene er 
forsterket til at gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder skal reduseres til under 60 
dager. Figur 1 viser utviklingen i de fire RHF-ene i 2012.   
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Figur 1. Figuren viser utviklingen i fristbrudd for de fire RHFene i perioden januar til august 2012. 
 
Tiltak – fristbrudd og ventetider   
Aktuelle tiltak, basert på erfaringer i Helse Nord og i de andre regionale helseforetak:   
- Sterk ledelsesforankring og engasjement i arbeidet med å forhindre fristbrudd og 

redusere ventetid. 
- Tett oppfølging av helseforetakene, i oppfølgingsmøter og gjennom rapporteringer. 
- Kontinuerlig ”rydding” i ventelister og ingen ventetid ut over tolv måneder uten at 

dette er medisinsk begrunnet.  
- Kort frist for vurdering av elektive henvisninger gjennom oppgraderte rutiner og 

kontinuerlig måling av tid fra mottatt henvisning til vurdering.  
- Registrering og oppfølging av tid fra fristbrudd til behandling.  Andel pasienter med 

fristbrudd behandlet innen én og to uker etter fristens utløp måles.   
- Korrekt håndtering av pasientdatasystemet – ”glemt av sykehuset” 
- Kvalitetssikre nye systemer: DIPS-BUP, DIPS-RUS. 
- Pasienter på ventelister tilbys behandling ved andre helseforetak, når helseforetaket 

selv ikke kan holde fastsatt frist. 
- Utarbeide oversikter på helseforetaks-, klinikk- og avdelingsnivå over 

fagfelt/diagnosegrupper med fristbrudd og nærtkommende fristbrudd. Oversiktene 
må følges opp aktivt for å fjerne fristbrudd.  

- Bruke fagråd og fagnettverk i fagområder med lange ventetider aktivt. Dette for å 
sikre forståelse og samarbeid i arbeidet.  

- Sikre kontinuerlig og god opplæring i prioriteringsforskriften, 
prioriteringsveilederne og bruken av disse.  

- Alle som vurderer elektive henvisninger må gjennomføre e-læringskurset 
«Prioritering i spesialisthelsetjenesten» og bestå kursprøven. 

- Langtidsplanlegging av ferieavvikling og annet fravær. 
- Målrettet bruk av ekstrainnsats gjennom henvisning til annet helseforetak eller kjøp 

av tjenester hos private tilbydere eller avtalespesialister som kan behandle 
pasienten innen fristen. Andre alternative kan være innleie av personell, 
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kveldspoliklinikker, investering i utstyr og infrastruktur, tildeling av legehjemler og 
utprøving av alternative arbeidsformer. 

- Registreringsproblemer av rett til helsehjelp når pasienten henvises videre fra 
lokalsykehus og til annet sykehus, må løses. Informasjon om vurderings- og 
behandlingsfrister må følge viderehenvisningene til ”sekundærsykehuset”. Der 
denne informasjonen mangler, må dette etterspørres.  

- Desentralisering av enkelte pasienttilbud må vurderes. Et eksempel er oppbygging 
av plastikk-kirurgi i Helgelandssykehuset HF. 

 
Adm. direktør vil foreslå å innføre økonomiske sanksjoner fra 1. mai 2013 til 
helseforetak som har fristbrudd av noen betydning på dette tidspunkt. Tiltaket vil bli 
forelagt styret i egen sak. I denne sammenheng vil også forventede endringer i pasient- 
og brukerrettighetsloven bli inkludert.  
 
Vurdering 
En god medisinsk eller kirurgisk behandling med minst mulige bivirkninger og 
komplikasjoner er viktigst i pasientbehandlingen. Dernest er en kort ventetid av 
betydning for å begrense pasientenes lidelser og plager. Behandlingsfrister settes med 
bakgrunn i nasjonale prioriteringsveiledere utarbeidet av fagfolk.  
 
Tiltak for å hindre fristbrudd og redusere lange ventetider omfatter flere forhold og vil 
ofte være to sider av samme sak: Intern logistikk, systematisk oppfølging av 
fagområdene med høy andel fristbrudd, riktig bruk av prioriteringsveilederne og 
rutiner for viderehenvisning av pasienter med risiko for fristbrudd er aktuelle 
forbedringstiltak. Gjennomføring av disse vil kreve en sterk ledelsesmessig oppfølging i 
alle ledd.  
 
Det må også sikres at fagområder med ufullstendige NPR-registreringer får tilstrekkelig 
oppmerksomhet.     
 
Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, som nå er på høring, viser at Helse- og 
omsorgsdepartementet ønsker å skjerpe kravene. Dette for å unngå fristbrudd og korte 
ned uønsket ventetid. Helse- og omsorgsdepartementet har signalisert en klar 
forventning om at Helse Nord innen kort tid har en sterk reduksjon av fristbruddene. 
 
Konklusjon 
Det er en rekke tiltak i Helse Nord og i andre regionale helseforetak som samlet vil gjøre 
det mulig å forbedre vår oppfølging av fristbrudd og ventetid, slik at nasjonale mål kan 
oppnås. Tiltakene vil bli diskutert med helseforetakene for å sikre god forankring og 
inklusjon i helseforetakenes egne handlingsplaner. Det regionale fellesprosjektet 
forventes å gi helseforetakene drahjelp i dette arbeidet. 
 
Forslag i pasient- og brukerrettighetsloven om styrkede pasientrettigheter 
understreker behovet for tett oppfølging og effektive tiltak for å unngå fristbrudd og 
oppnå redusert ventetid.        
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Det planlagte regionale prosjektet vil kreve et skjerpet fokus i helseforetakene. Dette 
må skje gjennom hyppig og tydelig lederoppfølging samt gode rutiner for daglig 
oppfølging av henvisningene for å sikre kort ventetid og god oversikt over nært 
forestående fristbrudd.  
 
Der helseforetaket ikke kan sikre behandling innen gitt frist, skal helseforetaket, 
gjennom samarbeid med prosjektledelsen, sikre at fristen oppfylles ved annet 
helseforetak, privat institusjon eller av avtalespesialister. 
 
 

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

1. Styret viser til foretaksmøter med helseforetakene, den 22. oktober 2012, og 
forutsetter at foretaksvise handlingsplaner for å unngå fristbrudd for 
rettighetspasienter gjennomføres som planlagt. Styret ber adm. direktør om å sikre 
at helseforetakenes ledelse intensiverer oppfølgingen av fristbrudd og ventetider. 

 
2. Det vises til aktuelle tiltak for å redusere ventetid og unngå fristbrudd. Styret ber 

adm. direktør om å sørge for at disse inkluderes i den tette dialogen og oppfølgingen 
av helseforetakene. Spesiell oppmerksomhet bør legges på forbedrede rutiner og 
god logistikk. 

 
3. Styret viser til det planlagte regionale prosjektet for å redusere ventetid og unngå 

fristbrudd og ber om å bli orientert om erfaringene innen utgangen av første tertial 
2013.  

 
4. Styret ber adm. direktør vurdere økonomiske sanksjoner med virkning fra 1. mai 

2013 til helseforetak som ikke har nådd målet for fristbrudd. Det bes om at dette 
fremlegges som en egen sak til styret innen utgangen av første tertial 2013.     
 

 
Bodø, den 24. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-77/012         Bodø, 24.10.2012 
 

Styresak 126-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 23. oktober 2012 

    Kopi av protokollen var ettersendt. 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2012/3-55/014 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 23.10.2012 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 23. oktober 2012 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
Neste møte: 26. november 2012 – Regionalt brukerutvalg 

11. desember 2012 – 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 
Bjørn Helge Hansen varamedlem – møter for 

Åse Almås Johansen 
FFO 

Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 
Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF 
Anca Heyd med. rådgiver Helse Nord RHF 
Arnborg Ramsvik rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Åse Almås 
Johansen 

medlem FFO 

Brynly Idar 
Ballari 

medlem 
Det var ikke mulig å innkalle varamedlem på grunn av 
for kort tid før møtestart. 

Fylkeseldrerådene 
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Sak 78-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 78-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 79-2012 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. 

september 2012 og protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 
Regionale brukerutvalg, den 10. oktober 2012 

Sak 80-2012 Midlertidig oppdragsdokument 2013 til helseforetakene 
Sak 81-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Sak 82-2012 Tertialrapport nr. 2-2012 
Sak 83-2012 Strategi i Helse Nord – revidering 
Sak 84-2012 Implementering av nasjonale krav i fødselsomsorgen – regional 

handlingsplan, høring 
Sak 85-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen– muntlig 

• Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste 
for leger – høring, jf. styresak 108-2012 

• Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord 
• Samhandlingsreform 
• Brukerkonferanse 2013 – avklaring av aktuelle temaer 
• Møte mellom Regionalt brukerutvalg og lederne av 

helseforetakenes brukerutvalg, den 27. november 2012 – 
endring av møtedato 

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

Sak 86-2012 Referatsaker 
 1. Møtereferat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF, den 12. september 2012 
 2. Pasientkonferansen 2012 – presentasjoner  

Presentasjonene er lagt ut på internett – se: 
http://pasientsikkerhetskonferansen.no/?page_id=1096 

Sak 87-2012 Eventuelt 
A. Sommerstengte fødestuer – konsekvenser  

Sak 88-2012 Regionalt fagråd radiologi i Helse Nord RHF – oppnevning av 
brukerrepresentant 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
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Sak 79-2012  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt  
 brukerutvalg, den 19. september 2012 og protokoll  
 fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale  
 brukerutvalg, den 10. oktober 2012 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 19. september 2012 og protokoll 
fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 10. oktober 2012 
godkjennes.  
 
 
Sak 80-2012 Midlertidig oppdragsdokument 2013 til  
 helseforetakene 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg viser til Midlertidig oppdragsdokument 2013 og vil 

understreke at oppnåelse av de mål som kvalitetsindikatorene stiller, er viktige 
bidrag for at pasientene i Helse Nord skal ha en helsetjeneste som er likeverdig med 
resten av landet.  

 
2. Det er fortsatt uakseptabelt mange pasientskader og uheldige hendelser i 

sykehusene. Regionalt brukerutvalg vil poengtere at det gir pasientene dårligere 
resultater enn nødvendig og negative erfaringer som også skader helsetjenestens 
omdømme. Regionalt brukerutvalg vil understreke at det positive arbeidet som er i 
gang må fortsette og gis forsterket kraft i alle helseforetak. 

 
3. Kommunikasjon mellom fagfolk og pasienter er et viktig element i 

behandlingssituasjonen, og vi ser ofte at det er et av de forhold som svikter, når vi 
får uheldige hendelser og klagesaker. RBU vil oppfordre helseforetakene til raskt å 
følge opp situasjoner overfor pasientene, der kommunikasjonsproblemer avdekkes. 
RBU vil foreslå at det gjennomføres forsøk med kurs for behandlingspersonell for å 
styrke kommunikasjonsferdighetene. 
 

4. Regionalt brukerutvalg vil understreke betydningen av at samhandlingsreformen 
blir en innholdsreform, og at dette forutsetter en sterk satsing på forbedring av 
tiltakskjeden bl. a. til skrøpelige eldre, kronisk syke og pasienter med 
rehabiliteringsbehov. 

 
5. Regionalt brukerutvalg vil be om at helseforetakene i 2013 prioriterer 

brukermedvirkning og inkluderer brukerne i pasientforløpsarbeidet. 
 

Strategi- og tiltaksplan for brukermedvirkning som for tiden utarbeides i samarbeid 
med helseforetakene og brukerutvalgene settes opp som orienteringssak i RBU-
møte i november 2012.  
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6. Regionalt brukerutvalg vil videre understreke at kvalitetsarbeid og internkontroll 
skal være høyt prioriterte områder også i 2013. Arbeidet må ha et langsiktig 
perspektiv.   

 
 
Sak 81-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om forslag til budsjett 2013 for foretaksgruppen 

til orientering. 
 
2. RBU vil understreke behovet for at nødvendige ressurser settes inn for å styrke arbeidet 

med kvalitet og pasientsikkerhet i helseforetakene. 
 
3. RBU vil poengtere at brukerutvalgene i helseforetakene må gis likeverdige muligheter til 

å drive sitt arbeid og derfor må det avsettes nødvendige ressurser i alle helseforetak til å 
ivareta dette.  

 
4. Brukerutvalgene i helseforetakene oppfordres til å bidra med sin kompetanse for å 

påvirke budsjettarbeidet og prioriteringene i det enkelte helseforetak. 
 
 
Sak 82-2012 Tertialrapport nr. 2-2012 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg understreker at Helse Nords målsetting er å unngå 

fristbrudd. Det forutsettes at arbeidet med å redusere antall fristbrudd for å gi 
pasienter et likeverdig behandlingstilbud, forsterkes. Fleksibilitet i bruk av egen 
kapasitet, bruk av avtalespesialister, sykehus i andre regioner og kjøp fra private 
sykehus må vurderes. 

 
2. RBU ser med bekymring på at den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern 

for barn og unge (PHBU) samlet sett har gått ned i Helse Nord. RBU ber Helse Nord 
om å satse sterkere på dette området for å øke den samlede aktiviteten. 

 
3. Regionalt brukerutvalg er enig om at det er behov for ytterligere opptrapping av 

gjennomføringsgraden på omstillings- og forbedringsprogrammene.  
 
 
Sak 83-2012 Strategi i Helse Nord – revidering 
 
Vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med revidering av strategien til 
orientering. 
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Sak 84-2012 Implementering av nasjonale krav i  
 fødselsomsorgen – regional handlingsplan, høring 
 
Vedtak: 
 
1. Planen Implementering av nasjonale krav til fødselsomsorgen – regional 

handlingsplan tas til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg vil understreke at organiseringen av fødselsomsorgen i 

Helse Nord må sikre at nasjonale kvalitetskrav kan ivaretas, samtidig som den 
desentraliserte strukturen opprettholdes. 

 
3. Det vises til nødvendigheten av å følge opp tiltaksplanen og evalueringer underveis, 

evt. i form av risiko- og sårbarhetsanalyser. 
 
 
Sak 85-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og underliggende helseforetak, 
jf. styresak 21-2012 i Helse Nord RHF: Det ble presisert at fastsatt godtgjørelse 
dekker ordinære og ekstraordinære møter. Spørsmålet om 
møtegodtgjørelse/honorar til andre enn RBU-medlemmer som er oppnevnt til 
forskjellige råd/grupper, tas opp i forbindelse med den planlagte styresaken om 
felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste m. m. 

• Pasientsikkerhetskonferanse 26. – 27. september 2012: Informasjon. Her vises til 
sak 86-2012/2 Referatsaker, Pasientkonferansen 2012 – presentasjoner.  

• Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. september 2012: Informasjon 
• Høringsmøte i Helsedirektoratet om Nasjonal strategi for kreftområdet, den 17. 

oktober 2012: Informasjon om høringen og mulighet for å gi innspill 
• RBU-ledermøte 16. oktober 2012: Gjennomgang av oppdragsdokument m. m. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
• Regional rehabiliteringskonferanse 17. – 18. oktober 2012: Informasjon v/medlem 

Werner Johansen 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Forslag om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven – høringsfrist 16. januar 
2013. Behandles i RBU-AU-møte 11. desember 2012. 

• Besøk av statsråd Jonas Gahr Støre, den 29. oktober 2012: Informasjon 
• Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger – høring, jf. 

styresak 108-2012 
• Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord: Informasjon 
• Samhandlingsreform: Informasjon om status i arbeidet. 
• Brukerkonferanse 2013 – avklaring av aktuelle temaer tas i neste RBU-møte i 

november 2012. 
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• Møte mellom Regionalt brukerutvalg og lederne av helseforetakenes brukerutvalg, 
den 27. november 2012 – endring av møtedato 

• MS-senter Hakadal: Informasjon om det planlagte møte med senteret. 
• Høringssaker i Helse Nord RHF: Informasjon om håndtering av høringssaker i 

Regionalt brukerutvalg 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker  
 
Vedtak: 
 
1. Framlagte saker tas til orientering.  
 
2. I sak 85-2012/3, kulepunkt 3 Informasjon fra RHF-ledelsen ad. forslag om 

forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger – høring vedtok Regionalt 
brukerutvalg følgende:  

 
Regionalt brukerutvalg ser med bekymring på de foreslåtte endringene i 
turnustjenesten og frykter at det vil gå ut over legetjenesten i utkantstrøkene i 
Norge. 

 
 
Sak 86-2012  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Møtereferat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 

12. september 2012 
2. Pasientkonferansen 2012 – presentasjoner  

Presentasjonene er lagt ut på internett – se: 
http://pasientsikkerhetskonferansen.no/?page_id=1096 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Sak 87-2012  Eventuelt 
 
A. Sommerstengte fødestuer – konsekvenser  
RBU-medlem May Anne Brand stilte spørsmål rundt konsekvenser av sommerstengte 
fødestuer. RHF-ledelsen redegjorde for bakgrunnen for sommerstenging og 
organiseringen av dette. 
 
Vedtak: 
 
Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
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Sak 88-2012 Regionalt fagråd radiologi i Helse Nord RHF  
 – oppnevning av brukerrepresentant 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes til møte i Regionalt brukerutvalg, den 26. november 2012.  
 
 
Bodø, den 23. oktober 2012 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 23OKT2012 – kl. 17.00 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 31. oktober 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-77/012         Bodø, 24.10.2012 
 

Styresak 126-2012/5 Protokoll fra drøftingsmøte, den 22. oktober 

2012 med FTV/FVO i Helse Nord RHF ad. 

budsjett 2013 Helse Nord RHF 

    Kopi av protokollen var ettersendt. 
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