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Møtedato: 28. november 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-82/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 128-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 28. november 2012: 
 

Sak 128-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 129-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. oktober 2012 Side 3 
Sak 130-2012 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
jf. Fvl. § 13.1. 

Side 22 

Sak 131-2012 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013 
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd. 

Side 24 

Sak 132-2012 Statsbudsjett 2014 – felles innspill fra alle regionale 
helseforetak 

Side 30 

Sak 133-2012 Statsbudsjett 2014 – innspill fra Helse Nord RHF 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 47 

Sak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 48 

Sak 135-2012 Budsjett 2012 – justering av rammer nr. 3 Side 49 
Sak 136-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging – 

oppfølging av styresak 49-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 56 

Sak 137-2012 Strategi for Nasjonal IKT 2013-2016 Side 57 
Sak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved 

behandling av helseopplysninger i Helse Nord, 
gjennomføring av tiltak og lukking av avvik – oppfølging 
av styresak 20-2011 og styresak 72-2011 

Side 59 

Sak 139-2012 Situasjonen innenfor psykisk helsevern for voksne (PHV), 
for barn og unge (PHBU) og tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengighet (TSB), reduksjon av 
ventetider og fristbrudd – oppfølging av styresak 89-2012 
og 92-2012 

Side 76 

Sak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene 
– felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, 
ledsagertjeneste m. m. 

Side 80 

Sak 141-2012 Ventetider og fristbrudd, opplegg for honorering av 
helseforetak som når kravene – oppfølging av styresak 
115-2012 
 
 
 

Side 85 
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Sak 142-2012 Orienteringssaker Side 88 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
Side 91 

 4. Overenskomstforhandlingene 2012 – prosess og 
resultat  

Side 102 

 5. Pensjonskostnader knyttet til gjestepasienter – 
oppgjør mellom regionene 

Side 105 

 6. NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, 
videre oppfølging i Helse Nord 

Side 108 

Sak 143-2012 Referatsaker Side 113 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 

26.november 2012 
Kopi av protokollen ettersendes. 

  

Sak 144-2012 Eventuelt Side 115 
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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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 

 

Møtedato: 28. november 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-83/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 129-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

31. oktober 2012 

 
 
Protokoll styremøte 31. oktober 2012 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 31. oktober 2012 – kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

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

 
Forfall 
 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Hege K. Antonsen internrevisor 
Erik Arne Hansen regnskapsleder 
Knut Tjeldnes kst. seksjonsleder 
 

I forkant av styremøtet orienterte fagdirektør Jan Norum om Oppdragsdokument 2013 og 
en analyse/gjennomgang av vridning fra døgn- til dagbehandling. 
 
I starten av styremøte la revisjonsselskapet KPMG frem en oppsummering av 
tertialrevisjon nr. 2-2012. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. I den 
forbindelse ble det også avholdt møte mellom ekstern revisor KPMG og styret i Helse Nord 
RHF – uten deltakelse fra administrasjonen, jf. revisjonslovens § 2-3.. 
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Styresak 110-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 110-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 111-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2012 
Sak 112-2012 Tertialrapport nr. 2-2012 
Sak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 
Sak 114-2012 Midlertidig oppdragsdokument 2013 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Sak 116-2012 Budsjett 2013 Helse Nord RHF 
Sak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert 
Sak 118-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:   

Tertialrapport pr. 31.august 2012 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
jf.  Fvl. § 13, 1. ledd nr 2). 
Behandling av denne saken ble fremskyndet til etter  
styresak 111-2012. 

Sak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister 
Sak 120-2012 IKT-plattformprosjekt, sluttrapport 
Sak 121-2012 Implementering av nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i 

Helse Nord – regional handlingsplan, oppfølging av styresak 7-2012 
Sak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord 
Sak 123-2012 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord 

RHF, representasjon fra brukerne i samarbeidsorganer – oppfølging 
av styresak 6-2012 

Sak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, oppfølging av 
styresak 101-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 125-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 126-2012 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 

brukerutvalget av 10. oktober 2012 
 2. Rapport fra Agenda Kaupang av 22. juni 2012 ad. evaluering av 

styrene i helseforetakene – se link: Rapport Agenda Kaupang - 
evaluering av HF-styrene   

 3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartement av 20. september 2012 
ad. godkjenning av sykehus jf spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 

 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 
2012  
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 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. 

 6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 30. oktober 2012 med 
KTV/KVO i Helse Nord RHF ad. tertialrapport nr. 2-2012 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
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Sak 127-2012 Eventuelt 
A. Pasienttransport i Nord-Troms (helsebuss) 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 111-2012  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 27. september 2012 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 27. september 2012 godkjennes.  
 
 
Styresak 112-2012 Tertialrapport nr. 2-2012 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at målene for kvalitetskriteriene, spesielt 

fristbrudd, kreftbehandling, epikrisetid og ventetid nås. Styret understreker 
betydningen av at ansvar plasseres, systemer etableres og ledelsesstøtte gis i alle ledd i 
organisasjonen for gjennomføring av nødvendige tiltak i organisasjonen. Dette må 
følges opp med månedlig informasjon om utviklingen. Styret vil her påpeke at dette må 
særlig styrkes, der tjenestene ytes. 

 
3. Styret ber adm. direktør analysere bemanningsøkningen i helseforetakene og gi 

tilbakemelding til styret på dette. 
 

4. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 
aktuelle helseforetak. 

 
5. Styret vil påpeke viktigheten av å involvere tillitsvalgte og vernetjenesten i 

helseforetakene med hensyn til oppfølgingen av avvik og tiltaksarbeidet

 

 at 
gjennomføringsgraden på omstillings- og forbedringsprogrammene bedres. 
Medvirkning og medbestemmelse fra tillitsvalgte og vernetjenesten er nødvendig for å 
få dette til. 

Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2011 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at målene for kvalitetskriteriene, spesielt 

fristbrudd, kreftbehandling, epikrisetid og ventetid nås. Styret understreker 
betydningen av at ansvar plasseres, systemer etableres og ledelsesstøtte gis i alle 
ledd i organisasjonen for gjennomføring av nødvendige tiltak i organisasjonen. Dette 
må følges opp med månedlig informasjon om utviklingen. Styret vil her påpeke at 
dette må særlig styrkes, der tjenestene ytes. 

 
3. Styret ber adm. direktør analysere bemanningsøkningen i helseforetakene og gi 

tilbakemelding til styret på dette. 
 

4. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske resultatutviklingen i 
aktuelle helseforetak. 

 
5. Styret vil påpeke viktigheten av at gjennomføringsgraden på omstillings- og 

forbedringsprogrammene bedres. Medvirkning og medbestemmelse fra tillitsvalgte 
og vernetjenesten er nødvendig for å få dette til. 

 
 
Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2012 til orientering.  

 
2. 

 

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør å intensivere forbedringsarbeidet rundt de 
pasientadministrative rutiner, slik at arbeidet med å få bort fristbrudd intensiveres.  

Adm. direktør trakk sitt forslag til vedtak til fordel for styreleders forslag. 
 

Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende nytt forslag til punkt 2 i vedtaket: 
 
Styret viser til punkt 3 i vedtaket i styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 og 
foretaksmøtene med helseforetakene, den 22. oktober 2012. Det forventes at 
helseforetakene rapporterer vesentlige forbedringer i arbeidet med fristbrudd innen 
utgangen av 2012. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2012 til orientering.  
 
2. Styret viser til punkt 3 i vedtaket i styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 

og foretaksmøtene med helseforetakene, den 22. oktober 2012. Det forventes at 
helseforetakene rapporterer vesentlige forbedringer i arbeidet med fristbrudd 
innen utgangen av 2012. 

 
 
Styresak 114-2012 Midlertidig oppdragsdokument 2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene 

for 2013 med de endringer som kom frem under behandling av saken.   
 
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.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene 

for 2013 med de endringer som kom frem under behandling av saken.   
 
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.   

 
 
Styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen,  
 rammer og føringer 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret viser til styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering investeringsplan. 

Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2013.  
 

2. Styret viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende 
prioritering i pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Føringene skal legges 
til grunn for planlegging i helseforetakene.  
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3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra 
døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 
 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt 
finansiering og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saken.  

 
5. Styret setter av 33 mill kroner for å stimulere helseforetakene til å nå nasjonale 

og regionale kvalitetskrav, spesielt med fokus på ventetider og fristbrudd. Adm. 
direktør bes om å legge frem en styresak i neste styremøte som beskriver et 
opplegg hvor man disponerer dette beløpet for blant annet å honorere 
helseforetak som har nådd kravene innen utgangen av 1. kvartal 2013. 

 
6. Sentralt overskuddskrav økes med 65

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon + 

 32 mill kroner. Øvrige resultatkrav fastholdes 
slik de ble vedtatt i styresak 72-2012. Helseforetakenes resultatkrav for 2013 
fastsettes slik:  

410
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 

 377 mill kroner 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +41 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  +22 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum + 483

 
 450 mill kroner 

Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil medføre at 
resultatkravet økes tilsvarende. Helseforetaket skal orientere eget styre og Helse 
Nord RHF, når salgsgevinster realiseres og øke sitt resultatkrav. 

 
7. Basisramme for 2013 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

 
 
Tilskudd til aktivitet (65 mill kroner) er foreløpig lagt til særskilt funksjon. Det vil 
fordeles mellom funksjonene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

Basisramme  2013
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 152 418 260 161 188 097 116 933 336 100 1 053 710
Psykisk helse 269 616 785 999 709 113 177 089 88 840 2 030 658
TSB (rus) 31 086 162 434 49 156 24 743 0 267 420
Kapital 71 824 262 153 170 544 63 085 342 000 909 606
Særskilt funksjon 107 762 233 599 62 385 18 307 422 053
Somatikk 556 856 2 592 486 1 299 293 616 381 572 407 5 637 422
Felleskostnader/administrasjon 150 147 150 147
Pasientreiser 216 267 178 924 212 598 123 310 23 707 754 805
Totalt 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 1 513 201 11 225 820
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering investeringsplan. 

Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2013.  
 

2. Styret viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende 
prioritering i pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Føringene skal legges 
til grunn for planlegging i helseforetakene.  

3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra 
døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 
 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt 
finansiering og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saken.  

 
5. Styret setter av 33 mill kroner for å stimulere helseforetakene til å nå nasjonale og 

regionale kvalitetskrav, spesielt med fokus på ventetider og fristbrudd. Adm. 
direktør bes om å legge frem en styresak i neste styremøte som beskriver et opplegg 
hvor man disponerer dette beløpet for blant annet å honorere helseforetak som har 
nådd kravene innen utgangen av 1. kvartal 2013. 

 
6. Sentralt overskuddskrav økes med 32 mill kroner. Øvrige resultatkrav fastholdes 

slik de ble vedtatt i styresak 72-2012. Helseforetakenes resultatkrav for 2013 
fastsettes slik:  
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon + 377 mill kroner 
Helse Finnmark HF +5 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +41 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF  +22 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF  +5 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF 0  
Helse Nord IKT 0 
Sum + 450 mill kroner 

 
Eventuelle gevinster ved salg av anlegg ved helseforetakene vil medføre at 
resultatkravet økes tilsvarende. Helseforetaket skal orientere eget styre og Helse 
Nord RHF, når salgsgevinster realiseres og øke sitt resultatkrav. 
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7. Basisramme for 2013 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

 
Tilskudd til aktivitet (65 mill kroner) er foreløpig lagt til særskilt funksjon. Det vil 
fordeles mellom funksjonene. 

 
 
Styresak 116-2012 Budsjett 2013 Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord 
RHF for 2013 med den endringen som ble vedtatt i punkt 5 i styrets vedtak i styresak 115-
2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord 
RHF for 2013 med den endringen som ble vedtatt i punkt 5 i styrets vedtak i styresak 
115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer. 
 
 
Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret fastsetter med dette de endelige investeringsrammer for Nordlandssykehuset 

Bodø og Vesterålen inklusive prisstigning og byggelånsrenter slik: 
 

Nordlandssykehuset Bodø  3 614 mill kroner  
Nordlandssykehuset Vesterålen 1 070 mill kroner 

 
2. Styret vedtar revidert investeringsplan 2012-2020 slik: 
  

Basisramme  2013
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 152 418 260 161 188 097 116 933 336 100 1 053 710
Psykisk helse 269 616 785 999 709 113 177 089 88 840 2 030 658
TSB (rus) 31 086 162 434 49 156 24 743 0 267 420
Kapital 71 824 262 153 170 544 63 085 342 000 909 606
Særskilt funksjon 107 762 233 599 62 385 18 307 422 053
Somatikk 556 856 2 592 486 1 299 293 616 381 572 407 5 637 422
Felleskostnader/administrasjon 150 147 150 147
Pasientreiser 216 267 178 924 212 598 123 310 23 707 754 805
Totalt 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 1 513 201 11 225 820
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Revidert investeringsplan 2012-2020
Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Helse Finnmark HF
Rus institusjon 20 000 10 000
Spesialist poliklinikk Karasjokk 1 000 2 000 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 2 000 4 000 44 000 50 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 15 000 40 000 53 000 60 000 300 000 400 000 200 000 135 000
Hammerfest nybygg 300 000
Økt MTU/rehab 3 900 26 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000 14 000 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000
Sum Helse Finnmark 30 900 60 000 97 100 103 000 125 000 404 000 490 000 230 000 175 000 40 000 340 000
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
Rehabilitering Narvik 141 000
Nytt sykehus Narvik 200 000 250 000 250 000
A fløy 3 000 30 000 30 000 66 000 200 000 290 000 290 000 200 000 316 000

Pasienthotell UNN 10 000 10 000 10 000 100 000 150 000 95 000
Heliport Harstad 3 000
Heliport UNN forsterkning 10 000
Kvalitetstiltak 5 400
PET skanner 0 90 000 86 000
Økt MTU 48 000 63 000 70 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 97 700 100 000 107 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000
Sum UNN 145 700 228 400 180 000 487 000 545 000 571 000 360 000 300 000 666 000 400 000 400 000
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 507 900 290 000 157 900 398 900 251 200 452 000 450 000 400 000 400 000 287 000
Prisjustering Bodø 3 100 16 000
Endret konsept Bodø 35 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 242 700 258 000 82 000
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
Økt MTU 31 500 14 000 30 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 62 000 55 000 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000
SUM NLSH 473 500 329 400 688 800 596 400 750 000 581 100 459 100 470 000 357 000 70 000 70 000
Helgelandssykehuset HF 7 000
Omstillings midler 28 000
Økt MTU/rehabilitering 0 30 700 10 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 24 500 17 500 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000
SUM Helgelandssykehuset 59 500 48 200 42 400 58 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000
HN IKT 42 900 26 000 24 000
Sykehusapotek 1 000 3 000 13 000 13 000 3 000 3 000
Prosjekter RHF 35 300
RHF Felles regionale IKT prosjekt 69 100 123 000 224 000 223 000 171 000 135 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler 35 000
RHF styrets disp 10 000 300
Sum sykehusapotek og Helse Nord 158 000 187 600 24 000 237 000 236 000 174 000 138 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / buffer kostnadsøkning
Ubrukt tidligere år
Sum forslag investeringer 867 600 853 600 1 032 300 1 482 100 1 692 400 1 767 200 1 489 600 1 102 500 1 300 500 612 500 915 000

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 12



 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret fastsetter med dette de endelige investeringsrammer for Nordlandssykehuset 

Bodø og Vesterålen inklusive prisstigning og byggelånsrenter slik: 
 

Nordlandssykehuset Bodø  3 614 mill kroner  
Nordlandssykehuset Vesterålen 1 070 mill kroner 

 
2. Styret vedtar revidert investeringsplan 2012-2020 slik: 
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Revidert investeringsplan 2012-2020
Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Helse Finnmark HF
Rus institusjon 20 000 10 000
Spesialist poliklinikk Karasjokk 1 000 2 000 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 2 000 4 000 44 000 50 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 15 000 40 000 53 000 60 000 300 000 400 000 200 000 135 000
Hammerfest nybygg 300 000
Økt MTU/rehab 3 900 26 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000 14 000 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000
Sum Helse Finnmark 30 900 60 000 97 100 103 000 125 000 404 000 490 000 230 000 175 000 40 000 340 000
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
Rehabilitering Narvik 141 000
Nytt sykehus Narvik 200 000 250 000 250 000
A fløy 3 000 30 000 30 000 66 000 200 000 290 000 290 000 200 000 316 000

Pasienthotell UNN 10 000 10 000 10 000 100 000 150 000 95 000
Heliport Harstad 3 000
Heliport UNN forsterkning 10 000
Kvalitetstiltak 5 400
PET skanner 0 90 000 86 000
Økt MTU 48 000 63 000 70 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 97 700 100 000 107 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000
Sum UNN 145 700 228 400 180 000 487 000 545 000 571 000 360 000 300 000 666 000 400 000 400 000
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 507 900 290 000 157 900 398 900 251 200 452 000 450 000 400 000 400 000 287 000
Prisjustering Bodø 3 100 16 000
Endret konsept Bodø 35 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 242 700 258 000 82 000
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
Økt MTU 31 500 14 000 30 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 62 000 55 000 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000
SUM NLSH 473 500 329 400 688 800 596 400 750 000 581 100 459 100 470 000 357 000 70 000 70 000
Helgelandssykehuset HF 7 000
Omstillings midler 28 000
Økt MTU/rehabilitering 0 30 700 10 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 24 500 17 500 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000
SUM Helgelandssykehuset 59 500 48 200 42 400 58 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000
HN IKT 42 900 26 000 24 000
Sykehusapotek 1 000 3 000 13 000 13 000 3 000 3 000
Prosjekter RHF 35 300
RHF Felles regionale IKT prosjekt 69 100 123 000 224 000 223 000 171 000 135 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler 35 000
RHF styrets disp 10 000 300
Sum sykehusapotek og Helse Nord 158 000 187 600 24 000 237 000 236 000 174 000 138 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / buffer kostnadsøkning
Ubrukt tidligere år
Sum forslag investeringer 867 600 853 600 1 032 300 1 482 100 1 692 400 1 767 200 1 489 600 1 102 500 1 300 500 612 500 915 000
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Protokolltilførsel til styresak 117-2012 – stemmeforklaring: 
 
Vi stemte for sak 117-2012 under tvil, da vi mente at saken om prosess, historikk samt 
utfordringer som skal behandles i desember burde ligge til grunn for behandling av 
endelige investeringsrammer. 
 
Line M. Sandberg /s/  Inger Jørstad /s/ 
 
 
Styresak 118-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:   
 Tertialrapport pr. 31.august 2012 
    Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
    jf.  Fvl. § 13, 1. ledd nr 2). 
    Behandling av denne saken ble fremskyndet til etter  

styresak 111-2012. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31.august 2012 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31.august 2012 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til de endringer og tiltak som er foreslått i saksfremlegget. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret slutter seg til de endringer og tiltak som er foreslått i saksfremlegget. 
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Styresak 120-2012 IKT-plattformprosjekt, sluttrapport 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapporten fra Plattformprosjektet til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapporten fra Plattformprosjektet til orientering. 
 
 
Styresak 121-2012 Implementering av nasjonale kvalitetskrav til  
 fødselsomsorgen i Helse Nord – regional  
 handlingsplan, oppfølging av styresak 7-2012 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at det jobbes systematisk med 

implementering av nasjonale kvalitetskrav. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til fremdriftsplanen og tiltakene skissert i 

Implementering av nasjonale krav til fødselsomsorg – regional handlingsplan og ber 
adm. direktør sikre at nasjonale kvalitetskrav implementeres i helseforetakene i 
henhold til planen. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør legge frem en risiko- og 

sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i Helse Nord innen utgangen av 2014. Denne skal 
danne grunnlaget for evaluering av den framtidige tjenesten. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at det jobbes systematisk med 

implementering av nasjonale kvalitetskrav. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til fremdriftsplanen og tiltakene skissert i 

Implementering av nasjonale krav til fødselsomsorg – regional handlingsplan og ber 
adm. direktør sikre at nasjonale kvalitetskrav implementeres i helseforetakene i 
henhold til planen. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør legge frem en risiko- og 

sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i Helse Nord innen utgangen av 2014. Denne skal 
danne grunnlaget for evaluering av den framtidige tjenesten. 
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Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten på kvaliteten i fødselsomsorgen for perioden 

2009-11 til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en analyse av seleksjonskriteriene for å 

se nærmere på deres effekt på kvaliteten i fødselsomsorgen. Analysen bes lagt frem 
for styret, etter at disse

 
 seleksjonskriteriene er implementert. 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten på kvaliteten i fødselsomsorgen for perioden 

2009-11 til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en analyse av seleksjonskriteriene for å 

se nærmere på deres effekt på kvaliteten i fødselsomsorgen. Analysen bes lagt frem 
for styret, etter at seleksjonskriteriene er implementert. 

 
 
Styresak 123-2012 Samarbeidsavtale mellom kommunene i  
 Nord-Norge og Helse Nord RHF,  
 representasjon fra brukerne i  
 samarbeidsorganer – oppfølging av  
 styresak 6-2012 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Brukerne gis representasjon i samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og 

Kommunenes Sentralforbund med to representanter. Partene utpeker én 
representant hver. 

 
2. Brukerne skal delta i samarbeidsfora med kommunene i spørsmål som omhandler 

organisering og utforming av tilbudet til pasientene.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Brukerne gis representasjon i samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og 

Kommunenes Sentralforbund med to representanter. Partene utpeker én 
representant hver. 
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2. Brukerne skal delta i samarbeidsfora med kommunene i spørsmål som omhandler 
organisering og utforming av tilbudet til pasientene.  

 
 
Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til 
  tiltak, oppfølging av styresak 101-2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
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. Det vises til styrets vedtak i punkt 5 i styresak 115-2012 Budsjett 2013 

foretaksgruppen, rammer og føringer. Styret ber adm. direktør vurdere økonomiske 
sanksjoner med virkning fra 1. mai

 

 juli 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.     

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
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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. Det vises til styrets vedtak i punkt 5 i styresak 115-2012 Budsjett 2013 

foretaksgruppen, rammer og føringer. Styret ber adm. direktør vurdere økonomiske 
sanksjoner med virkning fra 1. juli 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.     

 
 
Styresak 125-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 15. oktober 2012 
o Informasjon om saken ad. etablering av Norsk senter for partikkelterapi. 

- Møte med ordfører og ledelse i Alta Kommune, den 6. november 2012 
o Informasjon om det planlagte møtet. 
o Styreleder og adm. direktør deltar fra Helse Nord RHF. 

- Kontaktmøte mellom statsråden og styrelederne i RHF-ene, den 20. november 2012 
o Informasjon om det planlagte møtet. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Nødnett – informasjon om status og egen styresak i november/desember 2012.  
- Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av 

helseopplysninger i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og lukking av avvik, 
oppfølging av styresak 20-2011 og 72-2011 
o Det vises til styresak 72-2011 Internkontroll ved behandling av 

helseopplysninger i Helse Nord, fremdriftsplan for gjennomførte og planlagte 
tiltak – oppfølging av styresak 20-2011, vedtakets punkt 2: Styret ber om ny 
statusorientering, når tiltakene i forhold til alle anbefalinger er gjennomført 
og avvikene lukket, senest før sommeren 2012. 

o Saken utsettes til styremøte i november 2012. 
- Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – 

forpliktende tiltaksplan, oppfølging av styresak 79-2012 
o Det vises til styresak styresak 79-2012  Internrevisjonsrapport 04/2012: 

Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør påse at det utarbeides en forpliktende 
tiltaksplan for oppfølging av anbefalingene som er gitt til Helse Nord RHF, 
samt til det enkelte helseforetak, og presentere denne for styret innen 
utgangen av oktober 2012. 

o Saken utsettes til styremøte i desember 2012.  
- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen: 

o Informasjon om hendelsen og politietterforskning av denne. 
o Hendelsesforløpet er meldt til Helsetilsynet. 

Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
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- SANKS:  
o Informasjon om status i utredningsarbeidet. 

- Helikopterberedskap i Finnmark 
o Det ble vist til redningsaksjonen med fiskebåten i havsnød sist uke. 
o Det er relativ dårlig teknisk status på de gamle 330-helikoptre. 
o Informasjon om Hovedredningssentralens planer for helikopterberedskapen. 

- Besøk av statsråd Jonas Gahr Støre i Bodø, den 29. oktober 2012: Åpning av 
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser ved 
Valnesfjord Helsesportsenter og grunnsteinsnedleggelse ved 
Nordlandssykehuset Bodø.  

- Møte med IBM’s globale helseleder Mohammad Narhagi, den 30. oktober 2012 i 
Tromsø: Informasjon. 

- Møte med Universitetet i Tromsø og Hammerfest Kommune: Informasjon. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 126-2012  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget av 10. oktober 

2012 
2. Rapport fra Agenda Kaupang av 22. juni 2012 ad. evaluering av styrene i 

helseforetakene – se link: Rapport Agenda Kaupang - evaluering av HF-styrene   
3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartement av 20. september 2012 ad. godkjenning av 

sykehus jf spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012  

Kopi av protokollen var ettersendt. 
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. 

6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 30. oktober 2012 med KTV/KVO i Helse Nord RHF 
ad. tertialrapport nr. 2-2012 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 127-2012  Eventuelt 
 
Styremedlem Line M. Sandberg stilte spørsmål rundt kvaliteten (tidspunkt og opplegg) 
for pasienttransporten i Nord-Troms (helsebuss). 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak som orienterer om 
tilbudet på pasienttransporten i Nord-Troms, og hvilke retningslinjer som brukes for 
rekvirering av pasienttransport. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 31. oktober 2012 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2011/299-62/012  Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 130-2012 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
jf. Fvl. § 13.1. 

 
 
Det vises til styremøte i Helse Nord RHF, den 3. mai 2012 og behandling av styresak 48-
2012 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21.  
 
Styremedlem Ragnhild Vassvik Kalstad i Helse Finnmark HF har bedt om å bli løst fra 
styrevervet, fordi hun har begynt i stilling som statssekretær i Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet. Se vedlagt brev fra Samtinget av 25. oktober 
2012.  
 
Det må oppnevnes nytt medlem til styret i Helse Finnmark HF etter Ragnhild Vassvik 
Kalstad, og styreleder Kaldhol vil redegjøre muntlig for saken og aktuelle kandidater i 
styremøte, den 28. november 2012.  
 
 

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

A. Styret ber foretaksmøte i Helse Finnmark HF fatte følgende vedtak: 
 

NN, sted, oppnevnes til medlem av styret i Helse Finnmark HF fra dags dato og frem 
til nyvalg våren 2014. NN erstatter Ragnhild Vassvik Kalstad som samtidig trer ut av 
styret. 
 

B. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte i Helse Finnmark HF for endelig 
oppnevning. 

 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Brev fra Sametinget av 25. oktober 2012 
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Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 131-2012 Anskaffelse pasientreiser     

    landeveistransport 2013 

    Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
 



 

 
 

Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
110 2012/289   Asbjørn Elde, 75 51 29 27  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 132-2012 Statsbudsjett 2014 – felles innspill fra alle 

regionale helseforetak 

 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi tilslutning til felles innspill fra de regionale 
helseforetakene til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med statsbudsjett 2014.  
 
Bakgrunn/fakta 
I henhold til Oppdragsdokument 2012, punkt 11 Oppfølging og rapportering, skal de 
regionale helseforetakene innen 10. desember 2012 gi innspill til statsbudsjett 2014. 
 
Det ansees som viktig at de fire RHF-ene gir et omforent innspill til statsbudsjett 2014. 
Spesifikke problemstillinger knyttet til den enkelte region er forutsatt formidlet av det 
enkelte RHF. 
 
Utkast til felles regionalt innspill ble diskutert i AD-møte 1

 

, den 8. oktober 2012. Med 
bakgrunn i denne behandlingen ble arbeidet med felles regionalt innspill til 
statsbudsjett 2014 sluttført, og innspillet blir sendt Helse- og omsorgsdepartementet 
etter behandling i styrene i de regionale helseforetak.  Felles regionalt innspill til 
statsbudsjett 2014 oversendes vedlagt denne styresaken. 

Vurdering 
Felles regionalt innspill til statsbudsjett 2014 har fokusert på de arbeidsoppgaver 
helseforetakene ”må sørge for” i 2014. Arbeidsoppgavene er i hovedsak beskrevet med 
utgangspunkt i dagens organisering og de endringer av samhandlingsreformen som er 
kjent. 
 
Under arbeidet ble det innhentet innspill fra de regionale fagdirektørene, 
økonomidirektørene, HR-direktørene og Nasjonal IKT. Hovedpunktene i disse 
innspillene er tatt inn i vedleggets kapittel 5.  
 
For Helse Nord RHF’s spesifikke innspill til Statsbudsjett 2014 vises til egen styresak. 
 
 
  

                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar felles innspill fra de regionale helseforetakene til 

Statsbudsjett 2014 til etterretning. 
 
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere mengden av kravene i det 

årlige oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør  
 
 
 
 
Vedlegg: Innspill til Statsbudsjett 2014 
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INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2014 
 
1. Sammendrag og konklusjon 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2014 
innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB). 
Dette som et innspill til arbeidet med statsbudsjett for 2014.  
 
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovene for 
tjenester. Det vil også være viktig å øke innsatsen innen forskning og utvikling og å øke 
investeringer i bygg og utstyr. Dette setter krav til mer effektiv bruk av ressursene.  
 
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av 
nye behov, nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder og et ønske om bedre 
behovsdekning. 
  
Analysene i dette innspillet er gjennomført på høyt aggregert nivå og tar utgangspunkt i 
nasjonale tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de 
regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar 
for egen befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF å prioritere og målrette sin 
innsats slik at gitte mål og krav kan nås. 
 
Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 
 
Demografisk betinget ressursvekst:  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en 
forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2013-2014, hvor Magnussenutvlagets 
behovsindekser brukes til å vekte befolkningen i de fire regionene 
 
Realvekst:  
Det gjøres en vurdering av hvor stor vekst utover demografisk betinget vekst som kan 
forventes. Realveksten er en sum av flere forhold. Økt andel eldre medfører økt behov. 
Nye behov oppstår blant annet som følge av at nye – og ofte kostnadskrevende – 
behandlingsmetoder tas i bruk, behandlingsmulighetene øker, indikasjon for 
behandling endres.  På enkelte områder er det ønske om bedre behovsdekning og økt 
kapasitet. I denne sammenheng vurderes også ventetidsutviklingen innen det enkelte 
tjenesteområde og hvor mye aktiviteten må øke for at ventetidsutviklingen skal gå i 
riktig retning og mot nasjonale mål. Faktisk realvekst de siste tre år er en referanse for 
anslag på realvekst.  
 
Figur 1 viser anslagene på økning i aktivitetsbehov fra 2013 til 2014 fordelt på 
demografisk betinget vekst og realvekst. Økningen for somatiske tjenester anslås til 2,5 
prosent. For psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn samt TSB anslås 
veksten til 3 prosent.  
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Figur 1: 

  
I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema: 
 
Implementering av samhandlingsreformen  
Det skal legges til rette for en mer sammenhengende og bærekraftig helsetjeneste med 
større vekt på forebygging og tilbud i kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal bidra 
til kompetanseoppbygging og samtidig utvikle egne tjenester og bli mer spesialisert. 
Spesialisthelsetjenestene skal tilpasses utviklingen i kommunene. Det må også være 
fokus på tjenestene som ikke er omfattet av økonomiske virkemidler. Det må utvikles 
elektroniske løsninger for all samhandling om pasienter. 
 
Pasientsikkerhet 
Det bør utvikles en plan for oppfølging av pasientsikkerhetsarbeidet etter at den 
nasjonale pasientsikkerhetskampanjen avsluttes i 2013.  
 
Behov for en felles nasjonal satsing innen IKT-området 
Utvikling og innføring av nasjonale løsninger må gjennomføres og implementeres i hele 
helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder prosjektene; (1) nasjonal helseportal, (2) 
nasjonal kjernejournal og (3) forenkling av strukturen for meldingsbasert elektronisk 
kommunikasjon. Realisering av dette krever et nasjonalt løft for investeringsmidler 
innen IKT.  
 
Opphør eller reduksjon av tredjeparts finansiering 
Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart – hovedsakelig 
kommunesektoren – kartlegges og gjennomgås.  
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2. Innledning 
I henhold til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 11 Oppfølging og rapportering, skal 
de regionale helseforetakene innen 10. desember 2012 gi innspill til statsbudsjettet for 
2014. 
 
I likhet med tidligere år er de regionale helseforetakene enige om å utarbeide et felles 
innspill. Innspillet fra de regionale helseforetakene gjelder aktivitetsbehov for 
spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) 
og tilbud til rusmiddelavhengige (TSB). I tillegg kommenteres enkelte tema relatert til 
de regionale helseforetakenes økonomiske forutsetninger.  
 
I de nærmeste årene vil det være et sterkt fokus på samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Vekst og utvikling i primærhelsetjenesten vil være viktig for å 
utvikle bærekraftige løsninger for helsetjenesten som helhet.  
 
Det vil samtidig være behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Det vil være behov for 
økte investeringer i bygninger og utstyr og økt innsats innen forsking og utvikling. En 
fortsatt effektivisering av daglige drift vil være et viktig bidrag for å få til dette. Innen 
somatiske tjenester vil dagbehandling og poliklinisk aktivitet fortsatt måtte øke, 
samtidig som gjennomsnittlig liggetid for døgnpasienter forventes å gå ned. Det vil 
fortsatt være et spesielt fokus på både vekst og restrukturering av tilbudet innen 
rusbehandling og psykisk helsevern. Helseforetakene vil med andre ord ha behov for 
økte ressursene på mange områder, samtidig som driftsressursene må brukes stadig 
mer effektivt. Kompetanseutvikling vil være sentralt både i samhandlingen med 
primærhelsetjenesten og innen spesialisthelsetjenesten som sådan. 
 
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og økt andel eldre, men også av 
nye behov, et ønske om bedre behovsdekning og det å ta i bruk nye og 
kostnadskrevende behandlingsmetoder.  
 
Analysene i dette innspillet er gjennomført på høyt aggregert nivå. Mer detaljerte 
analyser ville blant annet kunne gitt bedre forståelse av årsakene til den observerte 
utviklingen de siste årene. Vi mener imidlertid at en overordnet tilnærming gir et godt 
grunnlag og har ikke grunn til å tro at mer detaljerte analyser i vesentlig grad ville 
endret konklusjonene i dette innspillet.  
 
3. Forutsetninger 
Det er forskjeller mellom regionene f.eks. når det gjelder ressursforbruk per innbygger 
innen de forskjellige fagfeltene. Dette gjelder også tilgjengelighet, uttrykt i ventetid for 
pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp. Betraktningene nedenfor tar 
imidlertid utgangspunkt i nasjonale tall og legger som forutsetning at den etablerte 
inntektsmodellen gir de regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle 
sitt ”sørge for”-ansvar for egen befolkning. Det tilligger det enkelte RHF å prioritere og 
målrette sin innsats slik at gitte mål og krav kan nås. 
 
For alle de tre tjenesteområdene vurderes relevante faktorer som vil påvirke 
aktivitetsbehovet frem til 2014: 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 34



 

Demografisk betinget vekst:  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en 
forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2013-2014, hvor Magnussenutvlagets 
behovsindekser brukes til å vekte befolkningen i de fire regionene 
 
Realvekst:  
Vekst utover det som er demografisk betinget, er knyttet til nye behov, økt 
behovsdekning og det å ta i bruk nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder. 
Realvekst er med andre ord en sum av flere forhold. Økt andel eldre medfører økt 
behov. Nye behov oppstår blant annet som følge av at nye – og ofte kostnadskrevende – 
behandlingsmetoder tas i bruk, behandlingsmulighetene øker, indikasjon for 
behandling endres. På enkelte områder er det også ønske om bedre behovsdekning og 
økt kapasitet. I denne sammenheng vurderes ventetidsutviklingen innen det enkelte 
tjenesteområde og hvor mye aktiviteten må øke for at ventetidsutviklingen skal gå i 
riktig retning og mot nasjonale mål. Å ta i bruk nye behandlingsmetoder medfører i 
mange sammenhenger også en effektivisering av tilbudet. Samlet sett er likevel 
utviklingen preget av realvekst i aktivitetsbehov.    
 
Endrede helsepolitiske prioriteringer innebærer ofte at tilbudene til enkelte 
pasientgrupper må styrkes, noe som også kan medføre økt aktivitetsbehov. De senere 
års opprioritering av pasienter med sykelig overvekt er et eksempel på dette. I den grad 
den nye aktiviteten ikke fullt ut kan baseres på ressurser som er frigjort ved 
reduksjoner i lavere prioritert aktivitet, vil dette medføre en realvekst i 
aktivitetsbehovet.  
 
Riktig prioritering er en viktig forutsetning for å oppnå god behovsdekning. Det er en 
særskilt utfordring innen de somatiske tjenestene der det er mange pasienter og mange 
nyhenvisninger. Siden andelen definert som rettighetspasienter er betydelig lavere 
innen somatikk enn de andre tjenesteområdene, blir gruppen pasienter uten rett svært 
stor. Dette er også pasienter som skal ha tilbud om spesialisthelsetjenester innen 
rimelig tid.  
 
Det er viktig at arbeidet med implementering av prioriteringsforskriften og 
prioriteringsveilederne videreføres og at arbeidet med å etablere og drive de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene gis høy prioritet. Resultater fra medisinske 
kvalitetsregistre vil kunne gi grunnlag for vurderinger som sikrer drift med riktig 
innholdsmessig kvalitet og som motvirker overforbruk, underforbruk og feil bruk av 
helsetjenester. 
 
4. Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2014 
 

4.1. Somatiske spesialisthelsetjenester 
Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2014 blir her vurdert på basis av de 
forhold som erfaringsmessig innvirker på behovet for tjenester, og under hensyn til de 
helsepolitiske prioriteringer som gjelder.  
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Aktivitet, behov og realvekst 2008-2011 
Behovsutviklingen er beregnet ut fra Magnussenutvalgets behovsindekser og befolk-
ningsutviklingen i de respektive helseregioner (SSB). Dette er altså en rent demografisk 
fremskrivning av behovene. Tabellen nedenfor viser at den demografisk drevne 
behovsveksten i 2009 var på nivå med forbruksveksten. Realveksten i 2009 var dermed 
nær null. Realveksten i 2010 var svakt negativ, mens den i 2011 igjen var svakt positiv.  
 
Tabell 1: Aktivitet somatisk virksomhet. Nasjonale tall 2008-2011 

 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2011 
 
Ventetider, fristbrudd og behovsdekning 
Hvorvidt de senere års vekst har vært tilstrekkelig til å dekke behovene, kan til en viss 
grad belyses gjennom de endringer som har skjedd i pasientenes ventetider. Redusert 
ventetid indikerer økt grad av behovsdekning og økt ventetid indikerer redusert 
behovsdekning, såfremt det dreier seg om sammenlignbare pasienter, dvs. at 
prioriteringer og henvisningskriterier er uendret. I denne sammenheng kan bl.a. 
anføres følgende: 
• I perioden 2008-2012 er den gjennomsnittlige ventetiden for somatiske 

rettighetspasienter redusert. Fra 2011 til 2012 har gjennomsnittlig ventetid for 
pasienter med og uten rett, sett under ett, blitt redusert, men ventetiden er fortsatt 
høyere enn den var i 2008. Reduksjonen er beskjeden sett i forhold til målet om 65 
dager gjennomsnittlig ventetid totalt for pasienter med og uten rett til nødvendig 
helsehjelp. 

• I perioden 2008-2012 har utviklingen i ventetid for pasienter uten rett til nødvendig 
helsehjelp vært utilfredsstillende i forhold til veksten i behov som skal dekkes. 
Gruppen pasienter uten rett er svært stor, og antall langtidsventende øker i flere 
regioner. 

• Andel av rettighetspasientene i somatisk sektor som opplever fristbrudd har falt fra 
12 prosent til 8 prosent fra 20112

• Ventetiden vil kunne reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra 
primærhelsetjenesten og ved å flytte deler av kontrollvirksomhet fra 
spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. samhandlingsreformen). 

. Andelen fristbrudd har vist en betydelig nedgang 
de senere årene. 

 
Ventetidsutviklingen innen somatisk spesialisthelsetjeneste på landsbasis fra 2008 til 
2011 fremgår av figuren nedenfor. 
 

                                                        
2 Avviklede pasienter 1. tertial 2012 

2008 2009 2010 2011
Estimert årlig tjenesteforbruk, DRG-poeng 1 276 502 1 294 917 1 300 560 1 326 865
Årlig forbruksvekst, prosent 1,4 0,4 2,0
Årlig behov, behovsjustert folkemengde 4 738 321 4 799 810 4 858 199 4 919 769
Årlig demografisk drevet behovsvekst, prosent 1,3 1,2 1,3
Realvekst i forbruk, prosent 0,1 -0,8 0,8
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Figur 2: 

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2012. Norsk pasientregister (Rapport IS-2005)  
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2013-2014  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) forventes det en 
demografisk betinget behovsvekst fra 2013-2014 på 1,3 prosent3

 
.  

Nye behov og økt grad av behovsdekning vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling 
og implementering av ny medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder vil fortsette i 
årene som kommer, og føre til økte behov for tjenester. Nye behandlingsmetoder fører 
også til at pasientene i en del pasientgrupper vil leve lengre enn før, og dermed bidra til 
nye behandlingsbehov. Når det i tillegg tas hensyn til helsepolitisk opprioritering av 
enkelte pasientgrupper og økt andel eldre, medfører det en behovsvekst ut over den 
som er følger av befolkningsvekst alene.  
 
Det er samtidig et mål både å redusere ventetidene og å unngå fristbrudd. Å redusere 
ventetiden ned mot de nasjonale målene, samt å motvirke tendensen til økende antall 
langtidsventende og økte ventetider for den store gruppen pasienter uten rett, bidrar 
også et økt aktivitetsbehov - utover det som er demografisk betinget.  
 
Ut fra dette anslås behovet for realvekst til å være 1,2 prosent, slik at når demografisk 
betinget vekst inkluderes, blir samlet økning for aktivitetsbehov fra 2013 til 2014 på 2,5 
prosent.  
 

                                                        
3 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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I henhold til signalisert aktivitetsvekst i statsbudsjett for 2012, forventes det at deler av 
aktivitetsveksten, også de kommende år, vil legges til kommunene. I estimatene her er 
det ikke korrigert for en slik økt kommunal aktivitet. I fortsettelsen forutsettes det 
imidlertid at andelen av veksten som tillegges kommunene baseres på en systematisk 
evaluering av resultatene som oppnås i løpet av budsjettåret 2012. 
 
Samhandlingsreformen er en retningsreform og vil fases inn over tid. Kommunene skal 
ivareta flere oppgaver og økonomiske insitamenter skal understøtte dette.  Det er 
overført midler til kommunene for å gi eget tilbud til utskrivningsklare pasienter eller 
betale for ekstra døgn i spesialisthelsetjenesten. Utfordringen for 
spesialisthelsetjenesten er å tilpasse aktiviteten i tråd med utvikling av tilbudet i 
kommunene.  Oppbygging av heldøgns øyeblikkelig-hjelp-tilbud i kommunene er også å 
forstå som en oppgaveoverføring. Etablering av øyeblikkelig-hjelp-tilbud vil skje 
gradvis fram til 2016 da alle kommuner etter loven skal ha etablert et slikt tilbud. De 
økonomiske overføringene vil foregå parallelt med oppbyggingen. Hvorvidt dette vil 
medføre en tilsvarende reduksjon i etterspurte tjenester i spesialisthelsetjenesten vil 
avhenge av i hvilke grad det kommunale tilbudet faktisk benyttes som alternativ til 
dagens innleggelser. Det er viktig at dette følges nøye. 
 
Når det gjelder kommunal medfinansiering må dette ses i et langsiktig perspektiv. Det 
vil gå tid før kommunene klarer å bygge opp egne tilbud, eventuelt forebygge, i et slikt 
omfang at behovet for spesialisthelsetjenester blir klart påvirket. Det er derfor viktig at 
en i aktivitetsvurderingene har realistiske mål.    
 

4.2. Psykisk helsevern 
 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 2: Kostnader (millioner kr, faste priser) psykisk helsevern. Nasjonale tall 2007-2011 

 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2011 
 
Finansieringen av psykisk helsevern er ikke aktivitetsbasert på samme måte som de 
somatiske tjenestene. De samlede kostnadene til psykisk helsevern for voksne (VOP) og 
psykisk helsevern for barn og unge (BUP) viser en markert vekst i perioden 2007-2011. 
Det er likevel verdt å merke seg at kostnadene ikke økte fra 2010 til 2011.  
 
Tabellen nedenfor viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne i perioden 
2007-2011 økte med om lag 25 prosent (økning fra 2010 til 2011 på 4 prosent). 
Samtidig ble antall oppholdsdøgn, i hele perioden, redusert med 4,0 prosent, mens 
reduksjonen fra 2010 til 2011 var 3 prosent. 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 %-endr.     
10-11

Psykisk helsevern for voksne 14 568 14 795 15 074 15 566 15 497 -0,4
Psykisk helsevern for barn og unge 2 968 3 063 3 175 3 360 3 435 2,2
Psykisk helsevern samlet 17 536 17 858 18 249 18 926 18 932 0,0
Årlig vekst i prosent 1,8 % 2,2 % 3,7 % 0,0 %
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Tabell 3: Aktivitet psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2007-2011 

 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2011. * Ved beregning av vekst i forbruk er utskrivninger og 
konsultasjoner veiet i forholdet 56/1 (tilsvarende forholdet mellom enhetskostnadene).  
 
Det har det skjedd en aktivitetsmessig omstrukturering innen psykisk helsevern for 
voksne fra innleggelse i sykehusavdelinger til behandling i DPS, med økt vekt på 
poliklinisk behandling og ambulant virksomhet. Dette er i tråd med nasjonale 
prioriteringer innen psykisk helsevern.  
 
Tabell 4: Aktivitet psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2007-2011 

 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2011.   
 * Forbruksvekst beregnet på grunnlag av økning i antall behandlede pasienter. 
 
For psykisk helsevern for barn og unge er utviklingen siste år først og fremst preget av 
en betydelig realvekst i tilbudet: Antall behandlede pasienter økte med 19 prosent fra 
2007 til 2011, antall polikliniske tiltak med 28 prosent. Det har først og fremst vært en 
sterk vekst i det polikliniske tilbudet. Det er imidlertid verdt å merke seg at økningen 
fra 2010 til 2011 var vesentlig lavere enn tidligere år. 
 
 
  

2007 2008 2009 2010 2011 %-endr.         
10-11

Polikliniske konsultasjoner 988 418 1 098 898 1 139 706 1 191 836 1 239 625 4,0
Utskrivninger 47 681 49 195 50 727 52 201 52 763 1,1
Antall oppholdsdøgn 1 481 883 1 383 137 1 350 348 1 328 042 1 288 550 -3,0
Årlig forbruksvekst, prosent * 5,3 3,3 3,4 1,9
Årlig demogr. drevet beh.vekst, 1,5 1,6 1,4 1,5
Realvekst i prosent 3,9 1,7 1,9 0,4

2007 2008 2009 2010 2011 %-endr.         
10-11

Behandlede pasienter 46 123 49 320 52 091 54 012 54 838 1,5
Polikliniske tiltak 717 160 808 814 842 111 906 640 915 965 1,0
Årlig forbruksvekst, prosent * 6,9 5,6 3,7 1,5
Årlig demogr. drevet beh.vekst, 0,3 0,4 0,5 0,5
Realvekst i prosent 6,6 5,2 3,2 1,1
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Figur 3: 

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2012. Norsk pasientregister (Rapport IS-2005)  
 
Til tross for ressurs- og aktivitetsmessig vekst viser ventetidene innen psykisk 
helsevern for voksne kun en beskjeden nedgang for pasienter med rett til nødvendig 
helsehjelp, mens det for pasienter uten rett har vært en økning. Dette kan indikere at 
det har vært en viss behovsvekst men at prioritering og rettighetsvurdering har vært 
stabil. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge (figur 4) er ventetidene redusert i perioden 
fra 2008 til 2012. Reduksjonen er størst for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp, 
men den faller også betydelig for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Andelen 
som innvilges rett til nødvendig helsehjelp i 2011 er på 90 %. En svært stor andel av 
pasientene gis behandling innen 65 dager. Det er derfor viktig å følge med i 
ventetidsutviklingen. 
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Figur 4: 

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2012. Norsk pasientregister (Rapport IS-2005)  
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2013-2014  
Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige er prioriterte områder 
nasjonalt og regionalt.  
 
For psykisk helsevern for voksne er det fortsatt behov for å omstrukturere 
behandlingstilbudene for å oppnå tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på DPS-
nivå. Dette omfatter ytterligere økning av poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for 
ut fra at ventetidene innen psykisk helsevern fortsatt er lange. Det er videre viktig å 
stimulere til enda mer effektiv og aktiv pasientbehandling innen dette fagområdet.  
 
Det vil være viktig å bedre tilgangen på legespesialister samt annet helsepersonell. Det 
bør også vurderes å bedre takstene for samhandling/ veiledning, rehabilitering og 
ambulant virksomhet.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2011-2014 tilsvarer hhv. 1,6, 1,5 
og 1,5 prosent per år i VOP og 0,4, 0,7 og 0,7 prosent per år i BUP.4

 
   

Videre vil nye behov og økt grad av behovsdekning påvirke aktivitetsbehovet. Her vil 
bl.a. endring i sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og større åpenhet 
om psykiske lidelser spille inn. Større åpenhet og økt andel eldre vil gi et økt behov 
innen alderspsykiatrien. Samarbeid med somatiske avdelinger må videreutvikles for 

                                                        
4 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 41



 

mange pasientgrupper. Nye behandlingsmetoder generelt medfører i noen grad nye 
behandlingsbehov. 
 
Det er også et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. 
Ventetiden kan reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra 
primærhelsetjenesten og ved å flytte deler av virksomhet fra spesialisthelsetjenesten til 
primærhelsetjenesten (jf. samhandlingsreformen). Ventetiden kan også reduseres ved å 
gjøre endringer i aktivitetsprofilen til behandlingstilbudet. Det legges likevel til grunn at 
en reduksjon i ventetidene vil kreve ytterligere aktivitetsvekst.  
 
Ut fra dette anslås en nødvendig realvekst i aktivitet for VOP på 1,5 prosent fra 2013 til 
2014. Når demografisk betinget vekst inkluderes, blir dermed det samlede anslaget for 
økt aktivitetsbehov i psykisk helsevern for voksne på 3 prosent.  
 
For perioden 2009-2011 var gjennomsnittlig realvekst innen VOP på 1,3 prosent, mens 
veksten i 2011 var under en prosent. 
 
For BUP er anslaget for realvekst 2,3 prosent, slik at når demografisk vekst inkluderes, 
blir det samlede anslaget på 3 prosent.  
 
For perioden 2009-2011 var gjennomsnittlig realvekst innen BUP på 3.2 prosent. Fra 
2010 til 2011 var realveksten 1,1 prosent.    
 

4.3. Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere (TSB) 
 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 5: Kostnader (millioner kr, faste priser) TSB. Nasjonale tall 2007-2011  

 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2011 
 
I perioden 2007-2011 har ressursene til rusfeltet økt med 31 prosent, og fra 2010 til 
2011 med 4,1 prosent. Veksten i ressursinnsats og aktivitet skyldes at området tidligere 
ikke var gitt tilstrekkelig prioritet og at behovene er synliggjort bl.a. gjennom 
rusreformen og rettighetsfesting. Evalueringen av rusreformen viser også at det har 
vært en betydelig økning i antall henvisninger og at det er opprettet mange nye plasser 
for døgnbehandling. Den sterkeste veksten har imidlertid skjedd i form av polikliniske 
konsultasjoner. 
 
 
 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 %-endr.     
10-11

TSB/Rusbehandling 2 724 2 951 3 215 3 426 3 565 4,1
Årlig vekst i prosent 8,3 % 8,9 % 6,6 % 4,1 %
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Tabell 6: Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2008-2010 

 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009. NB! stemmer dette?   * Vekst beregnet på grunnlag av 
deflatert kostnad. 
 
Eksisterende data på rusfeltet har fortsatt svakheter og sammenligninger mellom år må 
gjøres med forsiktighet. Det er innført obligatorisk registrering av aktivitetsdata fra 1. 
januar 2009. Dette har bidratt til en bedre oversikt og etter hvert et bedre grunnlag for 
fremskrivning av aktivitetsutviklingen. 
 
Registerbaserte årsverk er økt fra 2008-2011 med 19 prosent. Det er særlig helsefagene 
som er prioritert, både ved offentlige og private behandlingsenheter. 
 
Kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser en økning i antall 
døgnplasser fra 2008-2011 på 10 prosent. Antall oppholdsdøgn økte i samme periode 
med 2 prosent, mens antall innleggelser er økt med 9 prosent. Polikliniske 
konsultasjoner var i 2011 nær det dobbelte av nivået i 2007.  
 
Figur 5: 

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2012. Norsk pasientregister (Rapport IS-2005) 

2007 2008 2009 2010 2011 % endr.    
10-11

Døgnplasser 1 593 1 701 1 724 1 753 1,7
Registerbaserte årsverk 3 119 3 313 3 469 3 726 7,4
Oppholdsdøgn 569 139 576 819 575 525 574 167 590 252 2,8
Innleggelser 11 984 11 962 12 316 12 718 13 063 2,7
Polikliniske konsultasjoner 154 746 191 936 233 833 262 223 307 850 17,4
Årlig vekst i prosent * 8,3 8,9 6,6 4,1
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 1,2 1,3 1,2 1,3
Realvekst i prosent 7,1 7,6 5,3 2,8
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Figur 6: 

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2012. Norsk pasientregister (Rapport IS-2005) 
 
Som det fremgår av figurene ovenfor er gjennomsnittlig ventetid for behandling fra 1. 
tertial 2008 til 1. tertial 2011 redusert for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 
(omlag 82 % av alle pasienter). Det samme er tilfelle for pasientgruppen som ikke har 
rett til nødvendig helsehjelp. Utviklingen har således gått i en riktig retning. Årsakene til 
reduksjonen i ventetid for pasienter uten rett er uklare, men synes å være relatert til 
poliklinisk aktivitet hos private avtalepartnerne.  
 
Ventetiden til dagbehandling/innleggelse er vesentlig lenger enn ventetiden for 
poliklinisk behandling. 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2013-2014  
Strukturen på dagens behandlingstilbud er til dels ulik mellom helseregionene, slik at 
behov for omstilling og styrking varierer. Gjennomgående bør fortsatt akuttfunksjoner 
(inkl avrusning og innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes, 
jf. nasjonale strategier5

 

 innen fagfeltet. Det bør videre være en større differensiering og 
styrking av enkelte deler av døgntilbudet. Det er viktig at alle tilbud er lokalt forankret.  

Som en direkte konsekvens av reformen med krav til helsefaglig kompetanse, må 
eksisterende tjenester fortsatt styrkes med økt lege- og psykologbemanning, og annen 
helsefaglig bemanning der det er behov.  
 

                                                        
5 Nasjonal strategigruppe 2, psykisk helsevern og TSB 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 44



 

Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2011-2014 er beregnet til 1,3 
prosent hvert år i perioden.6

 
  

Videre vil nye behov og økt grad av behovsdekning påvirke aktivitetsbehovet. Det 
gjelder bl.a. endring i sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og økt 
kompetanse i utredning og behandling.  Det er samtidig et mål både å redusere 
ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd.  
 
Realveksten for årene 2009-2011 var i gjennomsnitt på 5,2 prosent, mens realveksten 
fra 2010 til 2011 var 2.8 prosent.  
 
Fra 2013 til 2014 anslås en realvekst i aktivitet på 1,7 prosent som nødvendig. Når 
demografisk betinget vekst inkluderes, blir det dermed det samlede anslaget på 3 
prosent. 
 
Økt ressurstilgang i form av økonomisk innsats, flere legestillinger og annet 
helsepersonell vil være sentralt.  
 
5. Andre forhold relatert til statsbudsjettet for 2014 
 
Implementering av samhandlingsreformen  
Samhandlingsreformen er en retningsreform og skal gjennomføres over tid. Gjennom 
reformen skal det legges til rette for en mer sammenhengende og bærekraftig 
helsetjeneste. Det skal legges større vekt på forebygging og flere pasienter skal få tilbud 
i kommunene. For spesialisthelsetjenesten vil det være viktig å kunne: 
– bidra til oppbygging av kompetanse i kommunene og sette kommunene i stand til å 

ivareta nye oppgaver 
– utvikle egne tjenester i tråd med reformen – bli mer spesialisert 
– tilpasse egne tjenester i tråd med utvikling og oppbygging av tjenester i kommunene 
– ha fokus på tjenestene som ikke er omfattet av økonomiske insitamenter – psykisk 

helsevern og rus 
– sammen med kommunene utvikle elektroniske løsninger for all samhandling om 

pasienter  
 
Pasientsikkerhet 
Det bør utvikles en plan for oppfølging av pasientsikkerhetsarbeidet etter at den 
nasjonale pasientsikkerhetskampanjen avsluttes i 2013. Det vil være hensiktsmessig at 
kampanjen følges opp med gjennomføring av tiltak raskest mulig da disse vil kunne gi 
både økonomiske gevinster og pasientnytte. E-læring kan være et aktuelt verktøy for 
kompetanseheving. Et kompetanseprogram kan evt. gjennomføres i en landsomfattende 
regi og organiseres i et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten 
 
  

                                                        
6 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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Behov for en felles nasjonal satsing innen IKT-området 
En rekke forhold tilsier at det er behov for en felles nasjonal satsing på IKT for hele 
helse- og omsorgssektoren – i tillegg til de pågående IKT-satsninger i de ulike delene av 
sektoren. I dag er det strenge regler knyttet til overføring av pasientinformasjon 
mellom virksomheter. Enkel tilgang til pasientens pasientjournal hvor man kan både 
sende, dele og hente informasjon på tvers av virksomheter antas å kunne gi store 
gevinster for både pasienter og helsepersonell.  
 
Målet for en felles nasjonal satsing på IKT for hele helse- og omsorgssektoren må være 
at pasientforløpene på tvers av nivåer og institusjoner i helse- og omsorgstjenesten 
følges av elektronisk pasientinformasjon. En slik satsing vil ha stor betydning både for 
pasientsikkerheten og for effektivitet i helsetjenesten, men innebærer en rekke 
komplekse og omfattende utfordringer som vil kreve statlig finansiering og tilstrekkelig 
gjennomføringstid. 
 
Utvikling og innføring av nasjonale løsninger må gjennomføres og implementeres i hele 
helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder prosjektene; (1) nasjonal helseportal, (2) 
nasjonal kjernejournal og (3) forenkling av strukturen for meldingsbasert elektronisk 
kommunikasjon etter mønster fra Bankenes betalingssentral. De regionale 
helseforetakene har et varierende behov for konsolidering for å legge til rette for at de 
nasjonale initiativene kan implementeres i de enkelte regionale foretakene. 
 
Realisering av dette krever et nasjonalt løft for investeringsmidler innen IKT. I lys av 
Samhandlingsreformen bør det gjennomføres en bred nasjonal gjennomgang av (1) 
pasientforløp på tvers av virksomheter, (2) helsepersonells behov for legitim tilgang til 
relevant medisinsk informasjon, og (3) pasientens behov for å settes i sentrum for 
informasjon om egen helse. Det bør i tillegg vurderes regionale prosjekter knyttet til 
pasientflyt mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og helseforetakene.  
 
Opphør eller reduksjon av tredjeparts finansiering 
Som en følge av oppgaveoverføringer fra trygdeetaten er det i dag slik at 
helseforetakene har finansieringsansvar for tredje part, hovedsakelig 
kommunesektoren. 
 
Dette er kostnader som helseforetakene ikke kan påvirke, de legger beslag på ressurser 
i helseforetakene og bidrar ikke til god økonomistyring. Vi viser i denne forbindelse 
spesielt til, 
Pasienttransport til primærhelsetjenesten (kommune interne turer) og betaling for 
primærhelsetjenestens bruk av laboratorier.  
 
Det bes med dette om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, 
kartlegges og gjennomgås.  
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Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 133-2012 Statsbudsjett 2014 – innspill fra    

    Helse Nord RHF 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012  

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
110 2011/142   Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 135-2012 Budsjett 2012 – justering av rammer nr. 3 

 
 
Formål/sammendrag 
Tydelige og presise rammebetingelser er en forutsetning for god økonomistyring. Det er 
behov for å justere rammene til Helse Nord RHF og helseforetakene på bakgrunn av: 
• Forslag om bevilgning til prosjektet i regi av Nordlandssykehuset HF for reduksjon 

av ventetid/fristbrudd i Helse Nord.  
• Midler til DRG-nettverk i Helse Nord  
• Inndragning av bevilgning til Helgelandssykehuset HF 
• Gi fullmakt til Adm. direktør til å foreta eventuelle justeringer som måtte følge av 

Omgrupperingsproposisjonen 2012 
 
I tillegg orienteres styret i saken om bevilgninger som er innvilget administrativt og 
andre forhold:    
• Fordeling av ekstrabevilgning til brystrekonstruksjon 
• Bevilgning til Nordlandssykehuset HF’s pasientforløpsarbeid for sykelig overvekt  
• Fordeling av fagnettverksmidler  
• Justeringer forskningsmidler 
• Investeringsramme til etablering av DNA-basert HPV (humant papillomavirus) -

analyse ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• Info om tilbakeføring av egenkapitalandeler fra Octapharma  
 
Bakgrunn/fakta/vurdering 
Prosjektet for reduksjon av ventetid/fristbrudd i Helse Nord  
Det vises til styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag og tiltak, 
oppfølging av styresak 101-2012, hvor det ble orientert om at Helse Nord har startet et 
eget prosjekt for reduksjon av ventetid og fristbrudd. Prosjektet ledes av 
Nordlandssykehuset HF (NLSH). Det foreslås at 0,13 mill kroner tildeles helseforetaket i 
2012 og 0,42 mill kroner for 2013 for prosjektledelse.  
 
DRG-nettverk i Helse Nord 
Det foreslås at NLSH tildeles 0,1 mill kroner til DRG-nettverk i regionen. Nettverket har 
vært ledet fra NLSH i 2012.  
 
Orientering om administrative tildelinger og andre forhold 
Brystrekonstruksjon 
I Revidert nasjonalbudsjett 2012 ble bevilgningen til Helse Nord RHF økt med 4,5 mill 
kroner for å styrke tilbudet for pasienter som venter på brystrekonstruksjon med eget 
vev og med protese.  
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I styresak 75-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 2 fikk adm. direktør 
fullmakt til å fordele midlene etter at utredning av utvidelse av plastikkirurgi er 
gjennomført. Det vises også til styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen – 
rammer og føringer hvor estimerte ubrukte midler for 2012 overføres til 2013 (2 mill 
kroner).  
 
Helse Nord har satt i gang et prosjekt for utarbeidelse av en handlingsplan for plastikk 
kirurgi i regionen. I prosjektets mandat inngår en kartlegging av dagens situasjon for 
pasienter med behov for rekonstruksjon av bryst, likeså å foreslå hvordan midler tildelt 
av Helse- og omsorgsdepartementet skal brukes for å redusere ventetiden for disse 
pasientene, både på kort og på lang sikt. Prosjektgruppen har foreslått tiltak som vil 
kunne gi reduksjon av ventetid allerede i 2012, og adm. direktør i Helse Nord RHF har 
gitt sin tilslutning til foreslåtte tiltak. 
 
Helgelandssykehuset HF er innvilget 0,5 mill kroner til å bruke plastikk kirurgisk 
kompetanse og kapasitet i Mosjøen for å ta unna pasienter med behov for sekundær 
protese fra sørlige del av regionen. Det anslås at 10-15 operasjoner med protese kan 
gjennomføres i 2012.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er tildelt 1,134 mill kroner til kortvarig 
prosjekt for å øke operasjonskapasiteten for pasienter med rekonstruksjon med eget 
vev samt protese i Tromsø. Det anslås at det kan gjennomføres fire operasjoner med 
protese og åtte med eget vev. Dette tiltaket er tenkt som et engangstiltak gjennomført i 
2012.  
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) er innvilget 0,24 mill kroner for 2013 til etablering av 
tilbud med primær rekonstruksjon med protese i samarbeid med plastikk kirurg ved 
UNN. Det anslås at det kan gjennomføres tolv operasjoner med protese pr. år. Dette er 
et langsiktig tiltak som forutsetter kapasitet av plastikk kirurg fra UNN samt omlegging 
av drift fra dag til døgn ved NLSH. Det ansees som lite sannsynlig at det vil være mulig å 
iverksette tiltaket i 2012. 
 
Utover det vil adm. direktør fordele ytterligere noen midler til kompetansehevende 
tiltak. 
 
Fagnettverksmidler  
Administrasjonen har tildelt til sammen 0,72 mill kroner til diverse fagnettverk i 
helseforetakene. Nettverkene som er tildelt midler fremkommer av tabellen . 
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Liverpool Care Pathway Helgeland 
I styresak 75-2012 ble det bevilget 1,6 mill kroner til Helgelandssykehuset HF for at 
helseforetaket skal være pilot i Helse Nord for innføring av Liverpool Care Pathway 
(evidensbasert veiledning og tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende). 
Helseforetaket har bedt om at bevilgningen flyttes til 2013, og styret vedtok derfor å 
trekke inn 1,6 mill kroner fra helseforetaket i 2012 og disponere tilsvarende til formålet 
i 2013. Dette er en engangsbevilgning for 2013. 
 
  

Helseforetak Nettverk
 
Innvilget 

Helgeland Nettverk psykosearbeid 40 000                
NLSH Utvikli. Hemmedes rettssikkerhet 20 000                
NLSH nettverk for kreftrehabilitering 20 000                
NLSH Barn som pårørende 60 000                
NLSH Forbedr.arbeid pasientforløp 80 000                
UNN Kontornettverk i habilitering 8 850                  
UNN Reg. nettverk for habilitering 12 650                
UNN Fagnettverk traume 30 000                
UNN Reg. fagnettverk rehabilitering 30 000                
UNN Nucleærmedisinsk fagnettverk 35 000                
UNN Fagnettverk nyremed. Virksomhet 20 000                
UNN Fagnettverk AMK - personell 20 000                
UNN Reg. nettverk for Amb. Rehab. Team 20 000                
UNN Fagn. V. Kliniske Ernæringsfys. 6 000                  
UNN Smertefagnettverk 35 000                
UNN Intensivmedisin 36 000                
UNN Intensiv habilitering 8 850                  
UNN/ KORSN Regionalt fagnettverk smittevern 20 650                
UNN Hørsel og psykisk helse 37 800                
UNN Traumatisk hodeskade 3 000                  
UNN Foreldrekompetanse 60 000                
UNN Møte ledere reg. nettverk haabilitering 15 000                
UNN Seksualitet og funksjonsnedsettelse 5 200                  
UNN Regionmøte føde/gyn 20 000                
Finnmark Fagn. Kliniske Etikkk komiteer 30 000                
Finnmark Reg. fagnettverk UPA 17 000                
Finnmark Alternativ og suppl. Kommunikasjon 30 000                

Totalt 721 000             
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Pasientforløp for pasienter med sykelig overvekt 
Nordlandssykehuset HF ble i Oppdragsdokumentet for 2012 gitt følgende oppdrag: 
 
”Utvikle pasientforløp for pasienter med sykelig overvekt, inkludert utredning, behandling 
og rehabilitering/oppfølging, i samarbeid med kommunehelsetjenesten og de øvrige 
helseforetakene. Plan for pasientforløpsarbeidet skal fremlegges innen utgangen av første 
tertial og løpende rapporteres i de øvrige tertialrapporter”. 
 
0,3 mill kroner ble budsjettert sentralt i vedtatt budsjett og er nå bevilget til NLSH.  
 
Justeringer forskningsmidler 
Både UNN og Universitet i Tromsø (UIT)/Helsefak har samtykket i at prosjektet ”Strain 
and strain rate iaging..." (prosjekt ID 6884) flyttes fra UIT, og det forankres nå på UNN. 
Øremerket tilskudd for 2012 på kr 213.000,- flyttes fra Helse Nord RHF til UNN.  
 
Det foreslås at adm. direktør får fullmakt til andre evt. mindre justeringer tilknyttet 
forskningsbevilgningene.  
 
Oppstart av DNA-basert HPV-analyse ved UNN  
Helse Nord RHF har bedt UNN om å opprette et nytt DNA-basert tilbud for HPV-testing 
med en investeringskostnad skissert til 1 mill kroner. Investeringsrammen til UNN 
foreslås økt med 1 mill kroner.  
 
Tilbakeføring av egenkapitalandeler fra Octapharma (”oppgjørskonto” mellom norske 
blodbanker) 
Helseforetakene har til sammen mottatt 0,9 mill kroner fra Octapharma som er en 
tilbakeføring av resterende egenkapitalandeler med renter. Beløpet fordeles mellom 
helseforetakene ut fra samme nøkkel som ble benyttet tidligere, det vil si i henhold til 
plasmaleveranse fra den enkelte blodbank: 
 
Helgelandssykehuset HF 0,12 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF 0,24 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 0,51 mill kroner 
Helse Finnmark HF 0,09 mill kroner 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF bevilger 0,13 mill kroner og 0,1 mill kroner til henholdsvis 
prosjekt for reduksjon av ventetid/fristbrudd i Helse Nord og DRG-nettverk i regi av 
Nordlandssykehuset HF. 

  
2. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering.  
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3. Adm. direktør gis fullmakt til justeringer av helseforetakenes rammer som eventuelt 
vil følge av omgrupperingsproposisjonen for 2012 og mindre justeringer tilknyttet 
forskningsbevilgningene.  

 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Justerte inntektsrammer 2012 
  Justerte investeringsrammer 2012  
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Basisramme 2012 (i1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum basisramme 2012 pr. november 2011 1 049 200 278 360 1 313 672 4 188 962 2 530 482 1 056 465 10 417 141
Forskning 0
Oppdragsforskning benchmarking radiologi -80 80 0
Overførte kvalitetsmidler -7 500 6 000 1 500 0
Utvikling fødetilbud -6 000 900 2 100 1 900 1 100 0
Pensjon -187 000 21 700 86 200 56 400 22 700 0
Forskning -34 000 30 000 4 000 0
Implementering ny bank -400 100 100 100 100 0
Effekt av ny bankavtale -7 200 2 600 3 500 1 100 0
Aktivitetsskolen -527 527 0
Kompetanseheving Rus DPS - Korus Nord -500 500 0
Prosjekt "transport av psykisk syke" -600 600 0
Revidert nasjonalbudsjett 296 700 296 700
Brystrekonstruksjon 4 500 -4 500 0
Følgetjeneste gravide -4 000 -4 800 5 500 367 1 833 1 100 0
Kompetanseheving fødselsomsorgen -500 79 193 141 87 0
Opphold nært fødested -1 200 -1 800 472 1 164 845 519 0
Fødetilbud NLSH -4 500 4 500 0
Økt kjøp private 13 600 -13 600 0
Styrking drift HF -20 000 3 121 8 419 5 766 2 694 0
Leie fly Svalbard 5 000 -5 000 0
Pensjon nasjonalt gjestepasientoppgjør 14 000 -14 000 0
Omstillingsmidler HLSH -4 000 4 000 0
Prosjekt "Liverpool Care Pathway" -1 600 1 600 0
Pasientsikkerhet NLSH -700 700 0
Fagråd klinisk IKT -203 -679 -399 -219 -1 500
Fagråd klinisk IKT 1 500 1 500
Regionalt fagnettverk lederutvikling -30 30 0
Fagnettverk medarbeiderundersøkelser -46 46 0
Miljøgiftsenter -700 700 0
Besparelse Pasientreiser ANS -1 000 220 320 260 200 0
Brystrekonstruksjon -1 635 1 135 500 0
Fagnettverk -721 77 424 180 40 0
Prosjekt "Liverpool Care Pathway" 1 600 -1 600 0
Pasientforløp fedmbehandling -300 300 0
Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd -130 130 0
DRG-nettverk -100 100 0
Justert basisramme 2012 1 033 231 301 060 1 348 765 4 328 161 2 610 738 1 091 886 10 713 842

Øvrig ramme 2012 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 725            48 234    24 952    73 911       
Samhandling - sykestuer i Finnmark 8 291       8 291          
Kvalitetsregistre 28 676      28 676       
Tilskudd til turnustjeneste 150            724          1 676       1 212       738          4 500          
Tilskudd til turnustjeneste - økt tilskudd 33             77            56            34             200             
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 73 528      73 528       
SUM 103 079    -               9 048       49 988    26 220    772          189 106     

Øremerket tilskudd 2012 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Autismenettverk 2 027       2 027          
NST+ Antibiotikaresistens 36 019    36 019       
NMK 6 865       6 865          
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 560          560             
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 150          150             
Nye nasjonale kompetansesentra 4 000         4 000          
Rusmestringsenhet Bodø/Tromsø Fengsel 975          725          1 700          
Forskning resultatbasert 64 300      64 300       
Fordeling øremerkede midler til forskning (33 425)     692          28 225    3 608       900          -              
Justering forskning øremerkede midler til forskning (213)          213         -              
Tannhelse 2 500       2 500          

-              
SUM 34 662      -               692          77 534    4 333       900          118 121     

TOTAL SUM 1 170 972 301 060 1 358 505 4 455 683 2 641 291 1 093 558 11 021 069

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 54



 

 

Revidert investeringsplan 2012-2020
Tidligere år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Helse Finnmark HF
Rus institusjon 20 000 10 000
Spesialist poliklinikk Karasjokk 1 000 2 000 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 2 000 4 000 44 000 50 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 15 000 40 000 53 000 60 000 300 000 400 000 200 000 135 000
Hammerfest nybygg 300 000
Økt MTU/rehab 3 900 26 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 27 000 14 000 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000
Sum Helse Finnmark 30 900 60 000 97 100 103 000 125 000 404 000 490 000 230 000 175 000 40 000 340 000
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling 20 000 20 000
Rehabilitering Narvik 141 000
Nytt sykehus Narvik 200 000 250 000 250 000
A fløy 3 000 30 000 30 000 66 000 200 000 290 000 290 000 200 000 316 000

Pasienthotell UNN 10 000 10 000 10 000 100 000 150 000 95 000
Heliport Harstad 3 000
Heliport UNN forsterkning 10 000
Kvalitetstiltak 5 400
HPV-analyser 1 000
PET skanner 0 90 000 86 000
Økt MTU 48 000 63 000 70 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 97 700 100 000 107 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000
Sum UNN 145 700 228 400 181 000 487 000 545 000 571 000 360 000 300 000 666 000 400 000 400 000
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 507 900 290 000 157 900 398 900 251 200 452 000 450 000 400 000 400 000 287 000
Prisjustering Bodø 3 100 16 000
Endret konsept Bodø 35 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 64 000 90 000 97 400 229 100 242 700 258 000 82 000
Prisjustering Vesteråelen 2 000 4 800
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
Økt MTU 31 500 14 000 30 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 62 000 55 000 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000
SUM NLSH 473 500 329 400 688 800 596 400 750 000 581 100 459 100 470 000 357 000 70 000 70 000
Helgelandssykehuset HF 7 000
Omstillings midler 28 000
Økt MTU/rehabilitering 0 30 700 10 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 24 500 17 500 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000
SUM Helgelandssykehuset 59 500 48 200 42 400 58 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000
HN IKT 42 900 26 000 24 000
Sykehusapotek 1 000 3 000 13 000 13 000 3 000 3 000
Prosjekter RHF 35 300
RHF Felles regionale IKT prosjekt 69 100 123 000 224 000 223 000 171 000 135 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Omstillingsmidler 35 000
RHF styrets disp 10 000 300
Sum sykehusapotek og Helse Nord 158 000 187 600 24 000 237 000 236 000 174 000 138 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Ufordelt / buffer kostnadsøkning
Ubrukt tidligere år
Sum forslag investeringer 867 600 853 600 1 033 300 1 482 100 1 692 400 1 767 200 1 489 600 1 102 500 1 300 500 612 500 915 000
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Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 136-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging 

– oppfølging av styresak 49-2012 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bjørn Nilsen, 75 51 29 08  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 137-2012 Strategi for Nasjonal IKT 2013-2016 

 
 
Bakgrunn 
I løpet av 2012 har det blitt gjennomført en prosess for å utarbeide Nasjonal IKT's 
strategi for 2013-2016. Strategien for 2013-2016 ble sist behandlet i AD-møtet, den 15. 
oktober 2012. Følgende ble referatført: 
• AD- møtet gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi for 2013-2016 
• Nasjonal IKTs strategi for 2013-2016 oversendes til de regionale helseforetakene for 

styrebehandling mtp gjennomgang og godkjenning. De regionale helseforetakene 
melder tilbake innspill/godkjenning til programkontoret Nasjonal IKT innen 03.12.12 

• AD-møtet gir sin tilslutning til at de regionale helseforetakene bevilger 30 mnok i 
tilskudd til Nasjonal IKT i 2013 

 
Sammendrag 
Følgende er foreslått for strategien 2013-2016: 
 
Formål 
Nasjonal IKT skal gi retningslinjer for IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten gjennom 
felles strategi, samarbeid og samordning. 
 
Visjon 
Samordnet IKT-utvikling for god og sikker pasientbehandling. 
 
Mål 
Målene i strategien 2013-2016 har et sterkere fokus på samhandling og samarbeid i 
helsesektoren enn tidligere. Hovedgrunnen til dette er dagens tydelige satsning fra 
myndighetene på IKT på tvers av tradisjonelle grenser i sektoren.  
 
Det er utformet fem mål for denne perioden. Målene skal bidra til å nå det beskrevne 
fremtidsbildet og Nasjonal IKT's visjon, samtidig som de adresserer sentrale 
utfordringer. Målene i perioden er som følger:  
1. Utforme og forvalte felles beskrivelser av kunnskapsbaserte, prosesstøttende 

kliniske systemer. 
2. Etablere virksomhetsarkitektur som et strategisk middel i spesialisthelsetjenesten. 
3. Være de regionale helseforetakenes samarbeidspart overfor myndighetene i 

nasjonale tiltak. 
4. Koordinere felles IKT-tiltak i de regionale helseforetakene ovenfor øvrige deler av 

helse- og omsorgssektoren. 
5. Ha en felles prioritering og oppfølgning av relevante leverandører. 
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Følgende er foreslått som videre prosess for å ferdigstille strategien:  
 

 
 

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

Nasjonal IKT's strategidokument for 2013-2016 vedtas.  
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Nasjonal IKT's strategidokument 2013-2016 
   Mandat for Nasjonal IKT 
 
   Vedleggene er lagt ut på vårt nettsted, se: 
   Styremøte i Helse Nord RHF, den 28. november 2012 
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Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Namik Resulbegovic, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: 

Internkontroll ved behandling av 

helseopplysninger i Helse Nord, gjennomføring 

av tiltak og lukking av avvik – oppfølging av 

styresak 20-2011 og styresak 72-2011 

 
 
Formål 
Internrevisjonen gjennomførte i 2010 revisjonsprosjektet Internkontroll ved behandling 
av helseopplysninger i Helse Nord. Formålet med revisjonen var å kartlegge om 
foretaksgruppen har etablert og vedlikeholdt et opplegg for internkontroll som gir 
rimelig grad av sikkerhet for at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med 
grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, 
privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger.  
 
En slik håndtering er i tråd med Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt, 
og det er derfor viktig at dette blir tilfredsstillende ivaretatt i Hele Nord. 
 
Denne saken har som formål å orientere styret om status i arbeidet med oppfølging av 
anbefalingene som ble gitt i Internrevisjonsrapport 07/2010. 
 
Bakgrunn/fakta  
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2010-2011 har internrevisjonen 
gjennomført revisjonsprosjektet Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i 
Helse Nord. I tillegg til spesifikke rapporter pr. helseforetak ble det også utarbeidet en 
samlet rapport Internrevisjonsrapport nr. 07/10 som oppsummerer funnene etter 
revisjonen.   
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet denne rapporten i styremøte, den 23. februar 2011, 
jf. styresak 20-2011 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av  
helseopplysninger i Helse Nord, oppsummering. Styret fattet vedtak om at adm. direktør 
sørger for at styret før sommeren 2011 får presentert en fremdriftsplan som viser 
gjennomførte og planlagte tiltak for forbedring av internkontrollen, i samsvar med 
internrevisjonens anbefalinger.  
 
På styremøte i Helse Nord RHF, den 21. og 22. juni 2011 fikk styret presentert vedtatte 
fremdriftsplaner og gjennomførte tiltak, jf. styresak 72-2011 Internkontroll ved 
behandling av helseopplysninger i Helse Nord, fremdriftsplan for gjennomførte og 
planlagte tiltak – oppfølging av styresak 20-2011.  
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Styret ba om ny statusorientering, når tiltakene var gjennomført og avvikene lukket 
senest før sommeren 2012. Årsaken til at styret ikke har fått orientering innen 
sommeren 2012 er at oppfølging av saken ikke ga tilstrekkelige svar på 
gjennomføringsstatus, og det måtte jobbes videre med saken. Dette for at styret skulle 
få en presis og helhetlig orientering.  
 
Helse Nord RHF har fulgt opp saken med helseforetakene, og det foreligger oppdatert 
status pr. september 2012. Internrevisjonen har vært involvert i oppfølgingen.  
 
Av totalt 62 anbefalinger fordelt på helseforetakene er det 30 anbefalinger som anses 
helt fullført, tre anbefalinger delvis fullført, 23 anbefalinger som det fortsatt jobbes med, 
og seks anbefalinger der gjennomføring er planlagt og ikke påbegynt. Noen av de 
gjennomføringstiltakene helseforetakene viser til inkluderer 
prosedyrebeskrivelser/retningslinjer som inngår i utkast til felles styringssystem for 
informasjonssikkerhet (SIS). Informasjonssikkerhetsforum har jobbet lenge for å få på 
plass SIS. Saken er sist diskutert på ledermøte i juni 2012, og det gjenstår fortsatt 
ytterligere avklaringer.  
 
Det finnes vedlagt en fullstendig oversikt over anbefalinger pr. helseforetak med 
vurdering på gjennomføringsstatus på disse. Se vedlegg.  
 
Vurdering og konklusjon 
Krav om at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende 
personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og 
tilstrekkelig kvalitet på helseopplysninger, sammenfaller med Helse Nords 
kjerneverdier. 
 
Sett under ett har helseforetakene fullført omkring halvparten av anbefalingene fra 
internrevisjonen. Gjennomføringen av de resterende anbefalinger pågår, og det 
foreligger konkret angivelse på når også disse forventes fullført.  
 
Statusrapport viser at helseforetakene har fokus på informasjonssikkerhetsarbeid. 
Likevel kan det konstateres at ikke alle anbefalinger fra internrevisjonen er tilstrekkelig 
fulgt opp i foretaksgruppen. Saken vil følges videre opp av adm. direktør. 
 
I tillegg til det arbeidet som foregår i helseforetakene kan det forventes at Helse Nord 
gjennom innføring og implementering av SIS får et godt verktøy for å ivareta 
informasjonssikkerhetsarbeidet. Saken vil bli fulgt opp av adm. direktør. 
 
 

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

1. Informasjon om oppfølgingen av Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved 
behandling av helseopplysninger i Helse Nord – oppsummering tas til orientering.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp de anbefalingene som ikke er fullført. 
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3. Styret ber adm. direktør om å iverksette implementeringen av felles styringssystem 
for informasjonssikkerhet (SIS).  
 

4. Styret ber revisjonskomiteen vurdere en fremtidig oppfølgingsrevisjon.  
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Statusrapport  
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     Status pr. 25.09.2012 
 

Oppfølging av Internrevisjonens anbefalinger i revisjonsprosjektet ”Internkontroll ved behandling av helseopplysninger” 

Nr. Anbefaling Beskrevne tiltak Vurdering 
Sykehusapotek Nord HF Status per 14.09.2012  
1. Etablere og implementere en helhetlig 

internkontroll for personvern/ 
informasjonssikkerhet i foretaket basert på 
sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og klare 
ansvars- og myndighetsforhold. Kontrolltiltak 
som avviksregistrering, sikkerhetsrevisjoner og 
ledelsens gjennomgang må inngå her. Styrende 
dokumenter kan gjerne være felles for 
helseregionen dersom dette er hensiktsmessig. 

RL3380, datert 14.09.2012, fastslår at 
Sykehusapotek Nord HF skal følge 
styringssystemet for informasjonssikkerhet 
i Helse Nord og definerer 
sikkerhetsledelsen i foretaket. 

I arbeid. 
 
Status for implementering av 
styringssystemets elementer 
er ikke undersøkt nå. Det 
forventes at foretaket 
gjennomgår og arbeider videre 
med dette ut fra behov. 

2. Utarbeide en samlet oversikt over alle 
behandlinger av helse- og personopplysninger i 
foretaket og formålet/hjemmelen for 
behandlingen, samt etablere rutiner som sikrer 
at oversikten er oppdatert og fullstendig til 
enhver tid. 

Samlet oversikt og rutine er utarbeidet og 
tilgjengelig i Docmap, OL1653. 
Sist oppdatert 29.08.2012. 

Fullført. 

3. Sørge for at meldeplikten til Datatilsynet 
etterleves for alle meldepliktige behandlinger av 
helse- og personopplysninger. 

Det er gjort en ny vurdering av meldeplikt 
basert på oppdatert oversikt (se pkt.2). 
Melding sendt Datatilsynet 05.09.2012. 
Viser ellers til rutine nevnt over. 

Fullført. 

4. Bidra til at farmasøyters tilgang til, og 
behandling av, helseopplysninger i DIPS blir 
regulert via databehandleravtale med aktuelle 
helseforetak.  

Databehandleravtale med UNN HF er 
etablert. Har ikke fått henvendelse fra 
NLSH HF om problematikken. 

Fullført. 
NLSH og HSYK er gjort 
oppmerksomme på 
tilsvarende behov. 
Foreløpig ikke aktuelt i Helse 
Finnmark. 
 

5. Etablere skriftlige databehandleravtaler med 
aktuelle databehandlere og leverandører, og 
forsikre seg om at deres sikkerhetsstrategi gir 

Databehandleravtale med NAF-Data AS er 
etablert. Fjerntilgang er etablert via sikret 
løsning. 

Delvis gjennomført. 
Databehandleravtale med 
Helse Nord IKT er ikke 
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     Status pr. 25.09.2012 
 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet. etablert, og det foreligger 
ingen planer for dette. 

Helgelandssykehuset HF Status per 21.09.2012  
1. Videreutvikle oversikten over behandlinger av 

helseopplysninger, og etablere rutiner som 
sikrer at oversikten kontinuerlig er oppdatert og 
fullstendig. 

Oppdatert versjon av RL2033 forventes å 
være godkjent innen 31.10. 2012. 

I arbeid. 
 

2. Forsikre seg om at meldeplikten til Datatilsynet 
er ivaretatt for alle meldepliktige behandlinger 
av helse- og personopplysninger, samt etablere 
rutiner som sikrer at nye behandlinger blir 
meldt og at meldingsdatabasen vedlikeholdes. 

Det vises til rutinen nevnt i anbefaling 1. I arbeid. 
Innmeldinger til databasen ble 
utført umiddelbart. 

3. Fastlegge kriterier for akseptabel risiko ved 
behandling av helseopplysninger. 

Er definert i eget dokument datert 
01.02.2012. 

Fullført. 
 

4. Videreføre og videreutvikle gjennomføring og 
bruk av risikovurderinger, gjerne i samarbeid 
med Helse Nord IKT. 

Risikovurdering av informasjonssikkerhet 
gjennomføres regelmessig ifm ledelsens 
gjennomgang. Her identifiseres videre 
behov for nye: 

- ROS-analyser 
- Sikkerhetsrevisjoner 

Viser videre til felles styringssystem.  

Fullført. 
 

5. Vurdere å etablere et tverrfaglig utvalg 
(journalutvalg) der spørsmål knyttet til 
pasientjournal kan behandles. 

Journalutvalg skal etableres innen 15.11. 
2012. PR25504 beskriver utkast til mandat. 

I arbeid. 

6. Sørge for at Journalhåndboken gjennomgås, 
oppdateres og videreutvikles, samt at 
muligheter for større grad av felles praksis i 
bruk av DIPS vurderes. 

Ansvaret for gjennomgang og oppdatering 
tillegges Journalutvalget. Dette blir 
Journalutvalgets første jobb. 

Planlagt, ikke påbegynt. 

7. Innføre rutiner for utpeking og journalføring av 
journalansvarlig person for den enkelte 
pasientjournal innenfor hele helseforetaket. 

Rutine som beskriver utpeking av 
Journalansvarlig person for den enkelte 
pasientjournal vil bli føyd til i 
Journalhånboka, skal være på plass innen 
31.12.12. 

Planlagt, ikke påbegynt. 
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8. Foreta regelmessig gjennomgang av bruk av 
nødrettstilgang i DIPS og begrunnelse for dette. 

Regelmessig gjennomgang er etablert i 
samsvar med prosedyre PR1573. Rapport 
”Blålyslogg” i Dips kjøres siste dag i hver 
måned og leveres fra lokal IT til navngitt 
person i hhv Mo, Mosjøen og 
Sandnessjøen. 

Fullført. 

9. Gjennomgå hele tilgangsregisteret i Sectra PACS 
og fjerne alle tilganger som ikke er personlige og 
begrunnet i tjenestelige behov. 

Gjennomgangen er gjennomført. 
Rutine for å hindre gjentakelse er under 
etablering på røntgenavd. 

Fullført. 

10. Gjennomføre regelmessige undersøkelser av om 
det er samsvar mellom tjenestelige behov og 
aktive tilganger til nettverk og alle aktuelle 
applikasjoner. 

Det vises til beskrivelse i SIS. BAS blir 
verktøyet for å oppdatere tilgangene til de 
ansatte. Som en fast del av årlig 
kvalitetsuke (januar), vil alle lederne få i 
oppgave å gjennomgå tilgangene til sine 
ansatte (iverksettes fra januar 2013). 

I arbeid. 

11. Gjennomføre sikkerhetsrevisjon minimum årlig. Det gjøres årlig sikkerhetsrevisjon etter 
Normens faktaark 6, men ikke etter 
faktaark 6b. 

Fullført. 

12. Iverksette tiltak for jevnlig å forsikre seg om at 
sikkerhetsstrategien hos databehandlere og 
leverandører gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet. 

Følgende spørsmål diskuteres i 
Informasjonssikkerhetsforumet: 
Hva bør kreves for jevnlig å forsikre seg om 
at databehandlere og leverandører har en 
sikkerhetsstrategi som gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet? 

I arbeid. 
Følges videre opp som andre 
saker behandlet i IS-forum. 
 

13. Videreutvikle helseforetakets styrende 
dokumenter og andre internkontrollelementer 
med sikte på forbedring av øvrige svakheter 
Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten. 
 
 

Kontinuerlig prosess. Ved innføring av SIS 
vil dette bli fanget opp mye bedre. 

I arbeid/kontinuerlig. 

Helse Finnmark HF Status per 24.09.2012  
1. Videreutvikle oversikten over behandlinger av 

helseopplysninger, og etablere rutiner som 
Oversikter fra Helse Finnmark: OL1708 og 
RL1910. 

Fullført. 
Oversikt: OK. 
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sikret at oversikten kontinuerlig er oppdatert og 
fullstendig, inkludert informasjon om 
databehandlere. 

 

2. Sørge for at meldeplikten til Datatilsynet 
etterleves for alle meldepliktige behandlinger av 
helse- og personopplysninger. 

Vurdert som ivaretatt. Det er gjennomført 
kartlegging av meldepliktige aktiviteter og 
etablert egne rutiner som automatisk 
varsler ansvarlig om reinnmeldinger når 
dette skal gjøres. Kameraovervåking og 
nøkkelkortsystemer er innmeldt. 

Fullført. 
 

3. Benytte avviksmeldinger mer aktivt i internt 
forbedringsarbeid. 

Superbrukere i klinikkene. Gjennomført 
opplæringstiltak i hele organisasjonen ifm 
oppgradering av Docmap. Avviksmeldinger 
inngår på sakslisten i KVAM/FAMU og KU. 
Det vises også til foretakets 
Kvalitetsstrategi. Kontinuerlig fokus. 

Fullført/kontinuerlig. 

4. Videreføre og videreutvikle gjennomføring og 
bruk av risikovurderinger, gjerne i samarbeid 
med Helse Nord IKT. 

Gjennomført bl.a. ROS-analyse ifm interne 
revisjoner som berører inf.sikkerhet. 
Helse Finnmark HF har opprettet ny stilling 
for IKT-ansvarlig. IKT-bestiller, IKT-ansvarlig 
og informasjonssikkerhetsansvarlig har 
felles treffpunkter, og det planlegges 
gjennomført sikkerhetsrevisjon iht norm 
for informasjonssikkerhet faktaarkene 
6/6b. I dette arbeidet søkes det samarbeid 
med lokal representant fra HN-IKT.  
Det er for øvrig gjennomført 2 kurs for 
interne revisorer som og har fokusert på 
gjennomføring av ROS-analyser. 
Kompetanse til gjennomføring av slike 
analyser er styrket i foretaket. 

Kontinuerlig/i arbeid. 
 

5. Definere hvordan foretakets samlede 
journalsystem er organisert, og etablere rutiner 
som sikrer at informasjon i den enkelte 

Pasientjournaler er fortsatt etablert slik at 
pasienter kan ha deler av sine journaler ved 
begge sykehus, altså ikke et samlet 

Planlagt. 
Ikke etablert samlet journal 
eller rutiner slik at det framgår 
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pasientjournal samsvarer med dette. journalsystem. Det er ikke etablert system 
for at det eksempelvis i journal ved 
Kirkenes sykehus er anmerket at det og 
finnes journal i Hammerfest eller motsatt. 
Sammenslåing planlegges gjennomført som 
en del av FIKS, og først da kan forholdet 
ansees som løst. 

i den enkelte journal at det 
finnes oppl. i flere 
journalsystemer ved HF-et. 

6. Fullføre oppryddingsarbeidet for å skape 
samsvar mellom tilganger til IT-systemer og 
tjenestelige behov, sørge for at tilganger 
løpende inaktiveres når tjenestelige behov 
opphører, samt gjennomføre regelmessige 
kontroller av at samsvar mellom tilganger og 
behov opprettholdes. 

Gjennomført et betydelig oppryddings-
arbeid og avregistrert mange brukere. 
Utførte kontroller har avdekket at tilganger 
ikke alltid blir lukket når ansatte slutter. 
Dette er avviksregistrert. Implementering 
av BAS ansees som det tiltaket som på 
tilfredsstillende måte vil holde nødvendig 
orden i fortsettelsen. Her vil det legges til 
rette for regelmessig kontroll. BAS 
planlegges implementert innen utgangen 
av 2012. 

I arbeid. 
Rydding gjennomført, rutine 
etablert, men det 
gjennomføres ikke 
regelmessige kontroller. 

7. Gjennomgå og oppdatere tilgangsmatrise og 
rollemaler i DIPS. 

Er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Inngår 
imidlertid som ledd i FIKS-prosjektet. 
Kartlegging påbegynnes i september 2012 
av koordinator tilsatt i forbindelse med 
FIKS-prosjektet.    

Planlagt. 

8. Legge til rette for felles praksis i bruk av DIPS og 
andre elektroniske journalsystemer, herunder 
innføre felles rutiner for registrering av 
journalansvarlig person i DIPS. 

Det er utarbeidet flere prosedyrer som skal 
sikre felles praksis i foretaket i bruk av 
DIPS. Se dokumentsamling DS2248. 
EPJ-konsulentene er sentrale i arbeidet. 
27.08.2012: Rutiner og behov for 
registrering av journalansvarlig person tas 
opp internt. Egen kontroll gjennomføres. 

I arbeid. 
 

9. Sørge for at utveksling av røntgeninformasjon 
på tvers av HF-ene samsvarer med gjeldende 
lovverk (eventuelt i samarbeid med andre 

Er imøtekommet – tiltak iverksatt gjennom 
våre datasystemer. 

Fullført. 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 66



     Status pr. 25.09.2012 
 

aktører i Helse Nord), og fjerne tilgangene for 
ansatte ved andre helseforetak til å hente 
røntgeninformasjon fra Helse Finnmark. 

10. Foreta en konkret risikovurdering i forbindelse 
med etablert fjerntilgang til røntgensystemer, 
samt gjennomføre risikoreduserende tiltak 
dersom uakseptabel risiko avdekkes. 

Er imøtekommet. Risikovurdering 
gjennomført og tiltak iverksatt. 

Fullført. 

11. Vurdere etablering av system for 
dokumentasjon/kontroll av uttak og retur av 
papirjournal fra arkiv ved BUP. 

Er imøtekommet – rutine foreligger. 
Ordningen er bekreftet iverksatt. 

Fullført. 
 

12. Gjennomføre sikkerhetsrevisjon og ledelsens 
gjennomgang minimum årlig. 

Rutinebeskrivelser er utarbeidet (PR16506 
og DS6278), men implementering gjenstår. 
Sikkerhetsrevisjon iht norm for 
informasjonssikkerhet faktaarkene 6/6b. 
planlegges gjennomført i utvalgte enheter i 
Klinikk Kirkenes innen utgangen av 2012. 
 
Informasjonssikkerhetsansvarlig i 
samarbeid med foretakets adm sjef 
utarbeider nå mal for innhold or ledelsens 
gjennomgang. Et realistisk mål er å 
gjennomføre ledelsens gjennomgang på 
foretaksnivå med utvalgte tema innen 
utgangen av november 2012. 
Gjennomføringen skal da evalueres med 
hensyn til innhold og hvorvidt 
gjennomgang i ettertid innføres også på 
klinikknivå. I Helse Finnmark kan det være 
aktuelt å vurdere inkludering av både 
kvalitetsaspekter, HMS aspekter samt 
informasjonssikkerhet i ett og samme 
gjennomgangsmøte.  
Styrking av ressurser innen 

I arbeid. 
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informasjonssikkerhetsarbeidet skal kunne 
bedre situasjonen for slik gjennomføring 
samt gjennomføring av nødvendige 
revisjoner. Økte ressurser estimeres som 
nødvendig og for å bedre kunne lykkes med 
implementering av nytt overordnet 
styringssystem for informasjonssikkerhet 
med tilhørende prosedyrer. Innføring av ny 
Helseinformasjonssikkerhetsforskrift 
medfører nye krav og oppgaver som 
forsterker behov for ressursstyrking. 

13. Iverksette tiltak for jevnlig å forsikre seg om at 
sikkerhetsstrategien hos databehandlere og 
leverandører gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet. 

Følgende spørsmål bør diskuteres: 
Hva bør kreves for jevnlig å forsikre seg om 
at databehandlere og leverandører har en 
sikkerhetsstrategi som gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet? Spørsmålet er satt 
på dagsorden både i nettverket for IKT-
bestillere og i IS-nettverket.  
 
Norsk Helsenett SF har i september 2012 
gjennomført en sikkerhetsrevisjon i Helse 
Finnmark (Kirkenes sykehus og Hammerfest 
sykehus). Oppfølging av anbefaling pkt 13 
ble drøftet med representantene fra Norsk 
Helsenett. Ut fra de råd vi har mottatt for 
den fase vi nå er i vil vi iverksette tiltak som 
følger: 
• Velge ut 1-2 legekontorer og be om 

oversendelse/orientering av deres 
styringssystem og prosedyrer for 
gjennomgang hos oss. 

• Bygge opp egen kompetanse ved å 
gjennomføre sikkerhetsrevisjoner i 

I arbeid. 
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utvalgte enheter i eget foretak. 
Se anbefaling 12.   

14. Videreutvikle helseforetakets 
internkontrollrutiner med sikte på forbedring av 
øvrige svakheter Internrevisjonen har påpekt i 
denne rapporten. 

Det er gjennomført flere internrevisjoner 
og påfølgende internkontroller. 

Kontinuerlig. 

Nordlandssykehuset HF Status per 21.09.2012  
1.  Sørge for at utveksling av røntgeninformasjon 

på tvers av HF-ene samsvarer med gjeldende 
lovverk (eventuelt i samarbeid med andre 
aktører i Helse Nord), og fjerne tilgangene for 
ansatte ved andre HF til å hente 
røntgeninformasjon fra NLSH. 

Dette er kommet i orden. Tilgang for 
ansatte ved andre HF til å hente 
røntgeninformasjon fra NLSH er stengt 
(09.05.2011). 

Fullført. 

2. Gi ansatte ved BUPA som yter helsehjelp de 
tilganger i Bupdata som er nødvendige for å yte 
forsvarlig helsehjelp og registrere i pasientens 
journal, via pålogg med unike 
autentiseringskriteria, og fjerne alle muligheter 
for pålogging til Bupdata via felles bruker-ID. 

Dette er kommet i orden (09.05.2011). Fullført. 

3. Finne alternative samarbeidsformer i 
forbindelse med pedagogisk virksomhet for 
pasienter ved BUPA som ivaretar behov for 
informasjon og dokumentasjon innenfor 
gjeldende regelverk, og fjerne tilgangene til 
Bupdata for personer som ikke er underlagt 
NLSHs eller databehandlers 
instruksjonsmyndighet. 

Pedagoger har ikke lengre tilgang til 
Bupdata. Det er utarbeidet rutiner for 
utveksling av informasjon innenfor 
gjeldende regelverk (09.05.2011). 

Fullført. 

4. Kartlegge mangler i personvernombudets 
oversikt over behandlinger av 
helseopplysninger, og etablere rutiner som 
sikret at oversikten kontinuerlig er oppdatert og 
fullstendig, inkludert informasjon om 
databehandlere. 

Det har i den siste tiden vært arbeidet 
intensivt i IS-Forum med å kartlegge og 
skaffe oversikt over alle kliniske systemer 
som det skal søkes dispensasjon for når det 
gjelder HISFOR. Denne rapporten ble 
oversendt Helsedirektoratet uke 37.  

I arbeid. 
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For NLSH dreier det seg om i overkant av 
500 systemer totalt fordelt på 
hovedsystemer, støttesystemer, 
integrasjonssystemer, kliniske systemer og 
historiske arkiv. I dette arbeidet ble det 
også tatt med administrative systemer for å 
skaffe en totaloversikt. I totaloversikten 
inngår også felt for databehandlere. IS-
forum har oversendt informasjonen til HN 
IKT for kvalitetssjekk og bestilt opprettelsen 
av en database for formålet.  
 
Planene fremover er at HN IKT skal 
vedlikeholde basen med støtte fra 
klinikkene til formålsbeskrivelse og 
bestemmelse om lovgrunnlaget. Arbeidet 
med etablering av databasen skal ifg. HN 
IKT være påbegynt. 

5. Fastsette nivå for akseptabel risiko forbundet 
med behandling av personopplysninger og 
videreføre arbeidet med risikovurderinger, 
herunder: etablere et system som sikrer at 
gjennomførte risikovurderinger blir fulgt opp og 
sørge for at det gjennomføres nye 
risikovurderinger før iverksetting av endringer 
som kan påvirke informasjonsbehandlingen.  

I felles styringssystem kap.3.1 beskrives 
akseptkriteriene. 
 
Nytt dataverktøy for dokumentasjon og 
oppfølging av gjennomførte 
risikovurderinger skal prøves ut i løpet av 
høsten 2012.  

I arbeid. 
 

6. Definere hvordan foretakets samlede 
journalsystem er organisert og etablere rutiner 
som sikrer at informasjon i den enkelte 
pasientjournalen samsvarer med dette. 

NLSH har i lengre tid sett fram til 
sammenslåing av alle basene, og vi ser at 
dette vil løse den nevnte problematikken. 
Det regionale ”FIKS- programmet” (spesifikt 
prosjektet ”HOS – Harmonisering, 
Optimalisering og Sammenslåing”) har 

Planlagt. 
Ikke etablert samlet journal 
eller rutiner slik at det framgår 
i den enkelte journal at det 
finnes oppl. i flere 
journalsystemer ved HF-et. 
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blant annet som målsetning å konsolidere 
sykehusenes mange DIPS instanser.  
 
Inntil denne sammenslåingsprosessen er 
gjort, må NLSH forholde seg til egne interne 
sykehus (Bodø, Lofoten, Vesterålen) på 
samme måte som vi forholder oss til 
pasienter fra andre foretak i regionen når 
det gjelder sikring av 
pasientinformasjonen. 
 
NLSH vil utarbeide overordnet prosedyre 
for å sikre at pasientens samlede journal er 
ivaretatt på tvers av enkeltsykehusene 
(databasene). 

 

7. Innføre felles rutiner for registrering av 
journalansvarlig person i DIPS. 

Tatt opp med klinikkene og gjennomført 
stikkprøvekontroll i januar 2011. Kontrollen 
viste fortsatt mangelfull registrering.  
PR04663 i felles styringssystem omtaler 
kravet om utpeking og dokumentasjon av 
journalansvarlig person. Det er likevel 
nødvendig og øke bevisstheten rundt dette 
gjennom opplæring. Se tiltak til anbef. 8. 

I arbeid/planlagt. 
Det framgår ikke av PR04663 
hvor/hvordan journalansvarlig 
person skal registreres i DIPS.  
 

8. Iverksette systematiske tiltak som gjør det mulig 
å avdekke eventuelt misbruk av tilganger. 

Tidligere informert om ”snokeforbud” og 
forbud mot å låne ut passord. 
Stikkprøvekontroll av blålysbruk ble 
gjennomført i mai 2010. Manglende 
begrunnelser ble fulgt opp. Det vises til 
felles prosedyrer om tilgangsstyring 
(DS6273) og om pasientjournalen 
(PR04663). NLSH har utpekt BAS-
administratorer og gjennomført opplæring 
for alle klinikker. 

Ikke iverksatt. 
PR1573 sier at rapport 
”Blålyslogg” skal sjekkes for 
alle innsyn siste dag i hver 
måned.  I tillegg skal det gjøres 
minst 4 rutinekontroller (ikke 
blålys) i året. Slike 
regelmessige kontroller er ikke 
innført i NLSH. 
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Her vil det bli viktig å bevisstgjøre 
klinikkene på innholdet i prosedyrene. 
Planlagte ROS-analyser vil avdekke hvor vi i 
første rekke bør sette inn ressurser til 
bevisstgjøring og opplæring. Dette vil gi en 
indikasjon på hvilke e-læringskurs som bør 
prioriteres først. 

9. Iverksette tiltak for jevnlig å forsikre seg om at 
sikkerhetsstrategien hos databehandlere og 
leverandører gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet. 

Følgende spørsmål diskuteres i 
Informasjonssikkerhetsforumet: 
Hva bør kreves for jevnlig å forsikre seg om 
at databehandlere og leverandører har en 
sikkerhetsstrategi som gir tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet? 

I arbeid. 
Følges videre opp som andre 
saker behandlet i IS-forum. 
 

10. Videreutvikle helseforetakets 
internkontrollrutiner med sikte på forbedring av 
øvrige svakheter Internrevisjonen har påpekt i 
denne rapporten. 

Viser til felles styringssystem. Vil framover 
særlig fokusere på opplærings- og 
informasjonsarbeid. 

Kontinuerlig. 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Status per 03.09.2012  
1. Sørge for at det er samsvar mellom 

dokumentasjon, oppfatninger og praksis for 
ansvars- og oppgavefordeling knyttet til 
internkontroll ved behandling av 
helseopplysninger. Herunder: bringe klarhet i 
hvilken funksjon som er systemeier for DIPS i 
UNN HF, samt hvilke oppgaver dette innebærer. 

SKIS er systemeier for DIPS i UNN HF. 
 
Felles styringssystem for 
informasjonssikkerhet er fremmet for 
beslutning i sykehusledelsen. 

I arbeid. 
 
Godkjenning og 
implementeringstiltak 
gjenstår. 

2. Etablere rutiner for utpeking og journalføring av 
journalansvarlig person for den enkelte 
pasientjournal. 

Innarbeidet i nye rutiner som for tiden er 
under revidering. 
Reimplementeres ved innføring av SIS 

I arbeid. 
 

3. Etablere rutiner som sikrer at alt personell ved 
UNN HF undertegner taushetserklæring, og at 
denne arkiveres i personalmappen. 

Gjennomgang av eksisterende rutine er 
foretatt. 
Planlagt revisjon av kontrollrutine (HR) i 
løpet av høsten i forbindelse med innføring 

Fullført.  
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av nytt personalsystem. 
4. Sørge for at tilganger til IT-systemer trekkes 

tilbake når tjenestelige behov opphører, samt 
gjennomføre regelmessige undersøkelser av 
samsvar mellom tjenestelige behov og aktive 
tilganger til nettverk og alle aktuelle 
applikasjoner. 

De reviderte avdelingene har gjennomgått 
og revidert ansattes autorisasjon. 
Det vil bli en fast årlig gjennomgang ved 
implementering av SIS, og vil gjelde for hele 
UNN. 

Delvis gjennomført. 

5. Vurdere om journalsystemet innenfor barne- og 
ungdomspsykiatrisk virksomhet er 
hensiktsmessig organisert, samt definere 
organiseringen klart, herunder hvilken 
dokumentasjon som skal føres i elektronisk 
journal og hvilken dokumentasjon som skal 
føres i papirjournal. 

BUP har tatt i bruk DIPS, og pasienter ved 
BUP har nå felles journal i UNN HF. 
 

Fullført. 

6. Gjennomføre en separat risikovurdering for 
Bupdata, inkludert risikohåndtering i samsvar 
med virksomhetens akseptkriterier. 
 

Nytt system (DIPS) tatt i bruk. Ikke lenger aktuelt. 

7. Inngå databehandleravtale med Sykehusapotek 
Nord HF. 

Avtale ble underskrevet 09.05.2012 Fullført. 

8. Gjennomføre sikkerhetsrevisjon og ledelsens 
gjennomgang minimum årlig. 

Ledelsens gjennomgang av 
informasjonssikkerhet inngår som en del av 
den ordinære ledelsens gjennomgang. 
Rutine beskrevet i SIS. 

Fullført. 
 

9. Videreutvikle oversikten over behandlinger av 
helseopplysninger slik at det klarere framgår 
hvilke databehandlere som benyttes, samt 
iverksette tiltak for jevnlig å forsikre seg om at 
sikkerhetsstrategien hos databehandlere gir 
tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 

Arbeidet med oversikt er igangsatt og 
planlegges fullført i forbindelse med 
implementering av Helseinformasjons-
forskriften. Planlagt ferdig innen utgangen 
av 2012. 
Følgende spm diskuteres i IS-forum: 
Hva bør kreves for jevnlig å forsikre seg om 
at databehandlere og leverandører har en 
sikkerhetsstrategi som gir tilfredsstillende 

I arbeid. 
 
Andre ledd følges videre opp 
som andre saker behandlet i 
IS-forum. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 73



     Status pr. 25.09.2012 
 

informasjonssikkerhet? 
10. Videreutvikle helseforetakets styrende 

dokumenter og andre internkontrollelementer 
med sikte på forbedring av øvrige svakheter 
Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten. 

Implementering av SIS og at dette inngår i 
det arbeid som allerede er igangsatt i FFS. 
Kontinuerlig prosess. 

Kontinuerlig. 

Helse Nord IKT Status per 17.09.2012  
1. Videreutvikle sikkerhetsrådgivers rolle. Denne funksjonen er forsterket med en 

ekstra stillingsbrøk. Det er etablert ei 
koordinering mellom aktiviteter på 
beskrivende dokumenter/prosedyrer og 
implementering av disse. 

Fullført. 

2. Avklare behov og detaljeringsgrad for 
overordnede konfigurasjonskart med 
Informasjonssikkerhetsforum for Helse Nord og 
HF-enes bestillere, samt utarbeide og holde 
oppdatert slike kart. 

Det er etablert en prosjektgruppe som har 
som mandat å utvikle config gjennom ITIL. 
Denne skal ha beskrevet config prosessen 
innen utgangen av 2012. Dette vil danne 
grunnlaget for å svare på bestillingen. 

I arbeid. 
 

3. Etablere rutiner som sikrer at styrende 
dokumenter er underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring. 

Det er i samsvar med ISO 9001-standarden 
utarbeidet prosedyre for dokumentstyring.  
Denne skal sikre styring av 
versjonsnummer, godkjenning og annen 
identifikasjon av dokumentene, 
oppdatering, distribusjon og arkivering. 

I arbeid. 
En prosedyre er utarbeidet, 
men denne framstår som noe 
mangelfull for å kunne sikre at 
dokumenter er underlagt 
tilfredsstillende 
dokumentstyring. Det er 
ukjent i hvilken grad 
prosedyren er implementert. 

4. Påse at oppfølging av avvik blir dokumentert, og 
at avvik ikke lukkes før besluttede korrigerende 
og forebyggende tiltak er iverksatt. 

Prosedyre for avvik meldt fra HF og internt i 
IKT er etablert. 

Fullført. 
PR26149. 

5. Etablere en felles forståelse for avgrensninger 
mellom hendelsesregistrering i Godrift og 
avviksregistrering, både internt hos HNIKT og i 
forhold til HF-ene, samt bidra til en hensikts-
messig arbeidsflyt for avviksmeldinger mellom 

I samarbeid med IS-forum er det utarbeidet 
en prosedyre for melding av IKT-avvik. 
Dette er en felles prosedyre for alle HF.  

Fullført. 
PR26149. 
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HNIKT og HF-ene. 
6. Gjennomføre sikkerhetsrevisjon og ledelsens 

gjennomgang minimum årlig. 
Prosedyrer for sikkerhetsrevisjon og 
ledelsens gjennomgang er utarbeidet. 

I arbeid. 
Prosedyrer er utarbeidet, men 
det er ukjent i hvilken grad 
disse er implementert. 

7. Vurdere mulighetene for, og verdien av, et 
tettere samarbeid mellom HNIKT og HF-ene i 
forbindelse med gjennomføring av 
risikovurderinger. 

Det er en tett dialog med bestillere, og 
spesielt SKIS, på gjennomføring av 
risikovurderinger. En konkret sak er 
radiologi risikovurderingen, hvor styrings-
gruppen for HN IKT besluttet gjennom-
føring av tiltakene etter en felles prosess 
HNIKT/HF. IS-forum arbeider også med 
med ROS av sikkerhetsarbeidet. 

Fullført/kontinuerlig. 

8. Gjennomføre regelmessige kontroller for å sikre 
at HNIKT-ansattes tilganger samsvarer med 
tjenestelige behov. 

HR-HNIKT er gitt ansvaret å gjennomføre 
årlige kontroller med dette 
(prosedyrefestet). 

I arbeid. 
Prosedyre er etablert, men det 
er ukjent i hvilken grad slik 
kontroll er implementert. 

9. Gjennomføre regelmessige tester for å 
forebygge/avdekke eventuelt misbruk av 
tilganger fra egne ansatte. 

HR-HNIKT er gitt ansvaret å gjennomføre 
regelmessige tester for å forebygge/ 
avdekke evt. misbruk av tilganger fra egne 
ansatte (prosedyrefestet).  

I arbeid. 
Prosedyre er etablert, men det 
er ukjent i hvilken grad slik 
kontroll er implementert. 

10. Sørge for at alle etablerte leverandørkontoer er 
underlagt tilfredsstillende sikkerhetstiltak, og at 
kontoer trekkes tilbake når tjenestelige behov 
opphører. 

• Mal for Databehandleravtale mellom HN-
IKT og leverandør er utarbeidet i samsvar 
med Datatilsynets anbefalinger.  

• Det er etablert rutine for leverandør-
tilganger og kontroll med disse.  

• Eksterne leverandører er kartlagt. 
• Det er inngått databehandleravtaler med 

flere leverandører, MEN det gjenstår 
flere og dette arbeidet pågår. 

Delvis fullført/i arbeid. 
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Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Aina Irene Olsen, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 139-2012 Situasjonen innenfor psykisk helsevern for 

voksne (PHV), for barn og unge (PHBU) og 

tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengighet (TSB), reduksjon av 

ventetider og fristbrudd – oppfølging av 

styresak 89-2012 og 92-2012 

 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne styresaken er å redegjøre for utviklingen innen psykisk helse for 
barn og unge (PHBU), psykisk helse for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusavhengige (TSB). Hovedvekten i saken er lagt på oppfølging av 
styrets vedtak i styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 og en 
redegjørelse for utvikling innenfor PHBU.   
 
Mange barn og unge får behandling innen PHBU i Helse Nord, og det er en stor aktivitet 
i dette fagfeltet. Antallet behandlede pasienter har gått ned fra 2010 til 2011, men det er 
en økning i antall tiltak totalt.  
 
Det er god personelldekning i Helse Nord sammenlignet med de andre regionene. Dette 
har gjort det svært vanskelig å forstå hvorfor de yngste pasientene i Helse Nord må 
vente lengre på behandling.  
 
Når det gjelder VOP har vi sett en positiv utvikling med hensyn til reduksjon i antall 
fristbrudd, men det må fortsatt arbeides videre med å redusere ventetiden.   
  
Innenfor TSB har det blitt gjort et godt arbeid med omstilling. Kvaliteten på tilbudet har 
blitt bedre, bl.a. gjennom kompetanseheving og behandling etter dokumenterte og 
anerkjente behandlingsmetoder.  
 
Det har skjedd en økning i antall plasser for avrusning, vurdering og 
korttidsbehandling. Utfordringen ligger nå i å øke det polikliniske tilbudet i landsdelen, 
slik at vi kan gi flere pasienter tilbud om behandling og redusere ventetider. De 
distriktspsykiatriske sentra (DPS-er) må i samarbeid med fagmiljøene innen TSB 
arbeide for å bedre det polikliniske tilbudet.  
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Kvalitet, trygghet og respekt  
Med bakgrunn i Helse Nords kjerneverdier er det viktig at kvaliteten i 
pasientbehandling og prioritering blir ivaretatt. Trygghet for pasienter og pårørende må 
sikres ved at tilbudet er tilgjengelig, når det er behov for det. Arbeidet for å oppnå korte 
ventetider og ingen fristbrudd er i tråd med respekt for pasienter, pårørende, 
samarbeidspartnere, ansatte og andre berørt.  
 
Bakgrunn/fakta  
Styret i Helse Nord RHF har i flere møter behandlet saker som omhandler ventetider og 
fristbrudd.  
 
I styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke 
handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012 fattet styret følgende vedtak i punkt 2: 
 
Styret ber adm. direktør legge frem en egen styresak om situasjonen innenfor Psykisk 
helsevern for voksne (PHV), for barn og unge (PHBU) og tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) i løpet av høsten 2012. 
 
I styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 fattet styret følgende 
vedtak i punkt 3: 
 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere redegjørelse for utviklingen 
innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i løpet av høsten 2012, jf. styrets 
vedtak, punkt 2 i styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 
foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012. 
 
Med bakgrunn i at begge vedtak handler om det samme, har adm. direktør valgt å følge 
opp vedtakene i en felles styresak.  
 
Det har vært rettet stor oppmerksomhet mot de lange ventetidene og antall fristbrudd 
innen PHBU, PHV og TSB i Helse Nord. Adm. direktør har i faste oppfølgingsmøter med 
helseforetakene, i ledermøter, i fagråd og i de kliniske miljøene arbeidet for å nå 
målsettingene om ingen fristbrudd og en gjennomsnittlig ventetid ned mot 65 dager.         
 
Det er behov for å arbeide videre med å redusere ventetid og fristbrudd innenfor PHBU, 
VOP og TSB. Det vises her til styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete 
forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-2012 som ble behandlet av styret i Helse 
Nord RHF i styremøte, den 31. oktober 2012. Det ble foreslått tiltak for å redusere 
ventetider og hindre fristbrudd. De fleste av tiltakene gjelder også for fagområdene 
PHV, PHBU og for TSB.   
 
En samlet oppsummering av utvikling innen PHBU, PHV og TSB   
Mange barn og unge får behandling innen PHBU i Helse Nord, og det er stor aktivitet i 
fagfeltet. Antall behandlede pasienter går ned fra 2010 til 2011, men det er en økning i 
antall tiltak totalt.  
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Det er meget god personelldekning sammenlignet med de andre regionene. Dette gjør 
det vanskelig å forstå hvorfor de yngste pasientene i Helse Nord må vente lenge på 
behandling.  
 
Det arbeides med utfordringen i RHF-et, i helseforetakene og i de kliniske miljøene. Det 
vil bli gjennomført en nærmere utredning/forskning for å finne svar på dette. Blant 
annet vil forholdet mellom de direkte og indirekte tiltakene bli studert. Helseforetakene 
bør gjennomgå bruken av de totale ressursene som et tiltak for å redusere ventetid og 
fristbrudd.        
 
Når det gjelder VOP ser vi en positiv utvikling, når det gjelder reduksjon i antall 
fristbrudd, men det må arbeides videre med å redusere ventetiden. Det bør vurderes 
om antall konsultasjoner pr. fagårsverk1

  

 kan økes. Dette vil kunne gi stor effekt på 
ventetid og antall fristbrudd. 

Innenfor TSB har det blitt gjort et godt arbeid med omstilling. Kvaliteten på tilbudet har 
blitt bedre, bl.a. gjennom kompetanseheving og behandling etter dokumenterte og 
anerkjente behandlingsmetoder. Det har skjedd en økning i antall plasser til avrusning, 
vurdering og korttidsbehandling. Utfordringen ligger nå i å øke det polikliniske tilbudet. 
Dette vil kunne gi flere pasienter tilbud om behandling og redusert ventetid. De 
distriktspsykiatriske sentre (DPS-er) må i samarbeid med fagmiljøene innen TSB 
arbeide for å bedre det polikliniske tilbudet.  
 
Redusert ventetid og fjerning av fristbrudd innenfor PHBU, VOP og TSB er en 
kontinuerlig oppgave 
Det vises her til styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, 
oppfølging av styresak 101-2012 som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i 
styremøte, den 31. oktober 2012.  
 
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. 

                                                        
1 Med fagårsverk menes antall polikliniske/ambulante årsverk utført av universitets- eller 
høgskoleutdannet personell (ref. Samdata 2011). 
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• Utarbeide oversikter på helseforetaks-, klinikk- og avdelingsnivå over 
fagfelt/diagnosegrupper med fristbrudd og nært forestående 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, 
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.  

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

   

1. Styret i Helse Nord RHF viser til tidligere vedtak om reduksjon av ventetider og 
fristbrudd, og ber adm. direktør om å sørge for at arbeidet med tiltakene innen 
psykisk helsevern intensiveres. 

 
2. Styret ber adm. direktør i samarbeid med helseforetakene sørge for at antall 

konsultasjoner pr. fagårsverk i psykisk helsevern for voksne økes.  
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Utredning 
 
  Vedlegget er lagt ut på vårt nettsted, se: 
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 28. november 2012 
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Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i 

helseforetakene – felles prinsipper for dekning 

av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. 

m. 

 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne styresaken er en oppfølging av styresak 21-2012 Godtgjørelse til 
brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak. Denne saken 
behandlet utelukkende honorering til Regionalt brukerutvalg (RBU) og 
brukerutvalgene. Det ble ikke sett på dekning av diverse kostnader forbundet med 
møter, kurs, kongresser, tapt arbeidsfortjeneste etc. for medlemmer av Regionalt 
brukerutvalg og brukerutvalgene, noe som er nødvendig for å fremme likhet for 
Regionalt brukerutvalg og alle brukerutvalgene i HF-ene. 
 
Bakgrunn/fakta 
Da det jevnlig fra Regionalt brukerutvalg og brukerutvalgene dukker opp spørsmål 
vedrørende dekning av kostnader forbundet med møter, kurs, kongresser, tapt 
arbeidsfortjeneste etc. ønsker én å foreslå felles retningslinjer for Regionalt 
brukerutvalg og brukerutvalg i HF-ene.  
 
Det har hittil vært behov for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, og denne har vært 
dekket etter dokumentasjon fra arbeidsgiver. Det har imidlertid så langt ikke vært 
behov for å ha en holdning til dekning av tapt næringsinntekt, barnepass, tolketjenester 
osv. Dette skyldes trolig sammensetningen av utvalgene.  
 
I styresak 21-2012 ble det fattet følgende vedtak:  
 
1. Prinsippet om lik godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle 

underliggende helseforetak i Helse Nord innføres fra 1. januar 2012.  
 
2. Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 

1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 
helseforetak i Helse Nord fastsettes til:  

 
  

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 80



 

Brukerutvalgets leder      kr 20 500,-  
Brukerutvalgets nestleder     kr 15 000,-  
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg   kr 10 250,-  
Møtegodtgjørelsen til brukerutvalgets medlemmer  kr 1 540,- 

 
2. Fastsatt godtgjørelse dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
Dekning av utgifter i forbindelse med møter bør gjenspeile det samme prinsippet om lik 
dekning av utgifter til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 
helseforetak i Helse Nord. Alle representanter som berettiges honorar, reiseutgifter, 
møtegodtgjørelse etc. skal være oppnevnt av Regionalt brukerutvalg/brukerutvalgene. 
Dette betyr ikke at representanten må være medlem av utvalget, men at de skal 
oppnevnes av disse. Representantene kan gjerne komme fra den interesseorganisasjon 
som passer til aktuelle oppgave. 
 
I forkant av styresak 21-2012 ble det gjort en spørreundersøkelse i de øvrige RHF-ene 
vedrørende honorering for deres Regionale brukerutvalg. I disse svarene fremkom også 
noen opplysninger om tapt arbeidsfortjeneste, tapt næringsinntekt etc.  
 
Dette er satt opp i tabellen nedenfor: 
 
 Tapt arb. 

fortjeneste 
ifm møter for 
medlem 

Reise og 
opphold 
ifm møter 
for 
ledsager 

Tapt 
næringsinntekt 
for medlem 

Dekning av 
utgifter til 
tolk for 
medlem 

Utgifter til 
barnepass ifm 
med møter for 
medlem 

Helse 
Nord  
 

Dekkes - 
dokumentert  

Statens 
satser 

Dekkes -
dokumentert 

Har ikke vært 
aktuelt 

Har ikke vært 
aktuelt 

Helse 
Sør-Øst 
 

Dekkes - Dok. 
tap. maks kr. 
1651,- pr. dag 
 

Kan søkes 
dekket 

Dekkes – Dok. 
tap. maks kr. 
1651,- pr. dag 

Kan søkes 
dekket 

Dekkes med 
kr. 400,- pr. 
dag v/reelt 
omsorgsbehov 

Helse 
Midt 

Dekkes – Dok. 
tap. maks kr. 
2725,- pr. dag 
 

Ikke 
oppgitt 

Dekkes – Dok 
tap. maks kr. 
575 pr. t. inntil 
7,5 t. pr. dag. 

Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

Helse 
Vest 
 

Ingen 
opplysninger 

Statens 
satser 

Ingen 
opplysninger 

Ingen 
opplysninger 

Ingen 
opplysninger 

 
Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet retningslinjer for dekning av utgifter. Ved 
utarbeidelse av forslag til retningslinjer for Helse Nord er det tatt utgangspunkt i 
retningslinjene for Helse Sør-Øst RHF, og disse er revidert for tilpassing til Helse Nord.  
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Ytterligere opplysninger om Helse Sør-Øst’s ordning finnes på følgende link: 
http://www.helse-
sorost.no/pasient/brukermedvirkning/Documents/Retningslinjer%20brukerutvalget%20
fra%202012.pdf 
 
Vurdering 
Gjentagende henvendelser til Helse Nord RHF og stor usikkerhet blant medlemmene i 
Regionalt brukerutvalg og brukerutvalgene om hvordan, hvem og hvor mye som dekkes 
av utgifter tilsier at det bør foreligge klare retningslinjer for dette.  
 
Det anbefales å fastsette retningslinjer for tapt arbeidsfortjeneste, reiser og opphold i 
forbindelse med møter og for eventuell ledsager, for tapt næringsinntekt, utgifter til tolk 
og utgifter til barnepass for medlemmer av Regionalt brukerutvalg og Brukerutvalgene 
slik at klare retningslinjer foreligger. 
 
Retningslinjene som anbefales følger som vedlegg. 
 
Konklusjon 
Det anbefales å fastsette retningslinjer for tapt arbeidsfortjeneste, reiser og opphold i 
forbindelse med møter og for eventuell ledsager, for tapt næringsinntekt, utgifter til tolk 
og utgifter til barnepass for medlemmer av Regionalt brukerutvalg og brukerutvalgene 
slik at klare retningslinjer foreligger. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF fastsetter retningslinjer for utbetaling av godtgjøring til 
medlemmer av det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF og brukerutvalg i 
underliggende helseforetak samt for brukerdeltagelse i prosjekter, prosesser og 
arrangement ledet av Helse Nord RHF og underliggende helseforetak som lagt frem i 
saksdokumentet. 

 
2. Utgifter for deltagelse i prosjektgrupper, fagråd og regionale/lokale utvalg belastes 

gjeldene utvalg/råd fra budsjettår 2014. 
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Forslag til retningslinjer for utbetaling av godtgjøring til medlemmer av 

RBU og BU i HF-ene samt for deltagere i prosjekt, prosesser og 
arrangement ledet av Helse Nord RHF og HF-ene 
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RETNINGSLINJER FOR UTBETALING AV GODTGJØRING TIL 
MEDLEMMER AV REGIONALT BRUKERUTVALG I HELSE NORD 
RHF OG BRUKERUTVALG I HF- ENE SAMT FOR 
BRUKERDELTAGELSE  I PROSJEKT, PROSESSER OG 
ARRANGEMENT LEDET AV HELSE NORD RHF OG 
HELSEFORETAKENE 
 
 
 

1. Ved refusjonskrav til møter/arrangementer  
Ved refusjonskrav til møter / arrangementer annet enn møter i brukerutvalget og 
brukerutvalgets arbeidsutvalg skal innkallinger og eventuell forhånds-
godkjennelse/særlig avtale vedlegges. 

 
2. Skyss- og kostgodtgjøring 

Medlemmene av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF og brukerutvalgene i 
helseforetakene (heretter benevnt brukerutvalgene i Helse Nord)  gis skyss- og 
kostgodtgjøring samt nattillegg tilsvarende statens reiseregulativ. Reiser 
gjennomføres på den for oppdragsgiver  billigste måte. Der det er hensiktsmessig 
benyttes offentlig transportmiddel. Medlemmene gis alminnelig samtykke til å bruke 
egen bil innenfor regionen på reiser i forbindelse med vervet etter regulativets sats. 
Ved lange avstander skal bruk av leiebil vurderes der dette kan gi lavere kostnader. 

 
Utenfor regionen kan egen bil bare nyttes når dette blir den billigste reisemåte eller 
det er en klar ulempe for utførelsen av oppdraget at reisen foretas med offentlige 
transportmidler. Det samkjøres i størst mulig grad. 

 
Ved reiser utenlands for helseforetakets/Helse Nord RHFs regning, skal det foreligge 
forhåndsgodkjenning fra budsjettansvarlig for brukerutvalget. 

 
3. Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste og andre utgifter som utøvelsen av 

vervet nødvendiggjør 
Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste kan gis når utøvelse av verv direkte medfører 
tap i egen inntekt. Dette må dokumenteres. Tapt arbeidsinntekt i privat virksomhet 
som ikke dokumenteres, men som kan synliggjøres, kan dekkes med inntil kr 650,- pr 
dag. 

 
1. Legitimert sats 

 
a) Lønnsmottakere 
Som legitimasjon godkjennes erklæring fra arbeidsgiver for trekk i lønn eller kvittering 
for utgifter til stedfortreder, attestert av arbeidsgiver. Det kan avtales med 
arbeidsgiver at denne utbetaler ordinær lønn mot refusjon fra Helse Nord 
RHF/helseforetaket (inkl sosiale utgifter). 
 
b) Selvstendig næringsdrivende 
Helse Nord RHF refunderer dokumentert reelt tap i inntekt. 
Budsjettansvarlig for brukerutvalget i helseforetaket/Helse Nord RHF skal godkjenne 
fremlagt dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste. 

 
 
 

2. Andre legitimerte utgifter 
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Videre kan legitimerte utgifter (utenom tapt arbeidsfortjeneste) som utøvelsen av 
vervet nødvendiggjør kreves dekket. Utgifter til nødvendig ledsager og tolk dekkes. 

 
3. Møtegodtgjøring - leder-/medlemsgodtgjøring 

 
a) Leder, nestleder og øvrige medlemmer i Brukerutvalget får en møtegodtgjøring f.t. 

pålydende kr. 1540,- 
 
b) Avvikles to eller flere møter samme dag f. eks AU møte + BU møte godtgjøres 

dette som ett møte. 
 
c) Medlemmer i styringsgrupper, prosjekter, fagråd, utvalg osv. godtgjøres med kr 

1540,- pr. møte. Dette betales fra aktuelle prosjekt, fagråd, utvalg osv. sitt 
budsjett. 

 
c)  Tilsvarende møtegodtgjøring gis når møter avvikles som telefonmøte. 
 
d) Tilsvarende møtegodtgjøring gis ved deltagelse i konferanser arrangert av  

helseforetaket hvor aktiv deltagelse kreves ( holde innlegg/oppgaver ifm  
  avvikling etc.). Aktiv deltagelse må dokumenteres ved fremlegg av program etc. 
 
e)  På reisedager uten møter gis ingen møtegodtgjøring. 
 
f)  I forbindelse med studieturer/prosjektreiser, befaringer og kurs/konferanser gis 

bare møtegodtgjøring når det har vært avholdt et ordinært møte eller etter spesiell 
avtale. 

 
4. Deltagelse i møter og lignende hvor ikke Helse Nord RHF er arrangør 

Ved invitasjon/innkalling fra HF eller eksterne arrangører skal det innhentes 
forhåndsgodkjennelse fra helseforetaket dersom deltagelse skal dekkes av det 
regionale foretaket. Slik deltagelse skal fortrinnsvis dekkes av arrangør.  
 

5. Andre utgifter 
 

Utgifter til barnepass kan dekkes når det foreligger et særskilt omsorgsbehov. Det  
kreves at dette dokumenteres. Godtgjørelse utbetales når barnepasser er en person 
som normalt ikke har omsorgsforpliktelser for barnet. 
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Møtedato: 28. november 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum/Knut Tjeldnes, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 141-2012 Ventetider og fristbrudd, opplegg for 

honorering av helseforetak som når kravene – 

oppfølging av styresak 115-2012 

 
 
Innledning 
Det vises til styremøte i Helse Nord RHF, den 31. oktober 2012 og behandling av 
styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer. Styret vedtok 
følgende i punkt 5 i denne styresaken:  
 
Styret setter av 33 mill kroner for å stimulere helseforetakene til å nå nasjonale og 
regionale kvalitetskrav, spesielt med fokus på ventetider og fristbrudd. Adm. direktør bes 
om å legge frem en styresak i neste styremøte som beskriver et opplegg hvor man 
disponerer dette beløpet for blant annet å honorere helseforetak som har nådd kravene 
innen utgangen av 1. kvartal 2013.  
 
I samme styremøte behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 124-2012 Ventetider og 
fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-2012. Styret vedtok 
følgende i punkt 4 i denne styresaken:  
 
Det vises til styrets vedtak i punkt 5 i styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, 
rammer og føringer. Styret ber adm. direktør vurdere økonomiske sanksjoner med 
virkning fra 1. juli 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. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Tiltaket er i tråd med Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Det er 
viktig å redusere fristbruddene snarest mulig for å sikre at pasientene får oppfylt sine 
rettigheter og unngå unødvendig lidelse. Fristen er en maksimumsfrist som er satt ut 
fra sykdommens alvorlighet og mulighet for nytte av behandlingen. I tillegg er andel 
fristbrudd i dag en omdømmeutfordring for Helse Nord.  
 
Bakgrunn/fakta 
Hovedtiltakene for å unngå fristbrudd er i hovedsak firedelt (jf. strategier i styresak 
124-2012): 
1. Bedre logistikk i handtering av henvisninger og planlagte pasientforløp. 
2. Samarbeid på tvers av helseforetakene og mot andre regioner for å benytte 

kapasiteten på best mulig måte. 
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3. Tiltak for å øke kapasitet på kort og/eller lang sikt i eget helseforetak på områder 
der dette er nødvendig. 

4. Kjøp fra private aktører. 
 
Ventetid vil, gjennom fokus på pasienter som har ventet over tolv måneder uten at det 
er medisinsk begrunnet, kunne bli lengre før den bedres. Helse Nord RHF har derfor 
valgt å fokusere på fristbrudd ved bruk av de ekstra midlene avsatt til fristbrudd og 
ventetider 
 
Det vises til informasjon i styresak 124-2012 om at Helse Nord RHF har under 
etablering et regionalt prosjekt for å unngå fristbrudd og redusere ventetider. 
Prosjektet starter 19. november 2012. Direktørmøtet1

 
 er styringsgruppe for prosjektet.   

Forslag til bruk av de 33 mill kroner 
Tidsrom:

 

 Midlene foreslås anvendt i perioden fra dags dato til 1. april 2013. 
Begrensningen er satt, da adm. direktør har pålegg om å utrede sanksjonstiltak med 
virkning fra 1. juli 2013, om stimuleringstiltakene ikke har ønsket effekt. 

Beløp til eventuell utbetaling:

 

 Som vist i figur 1 nedenfor er det satt opp tre trinn på 
arbeidet mot å fjerne fristbrudd. Trinn 1 er satt til 1. januar 2013. De helseforetak som 
når målkravet (<7 %) innen fristen vil få overført et beløp i størrelsesorden 1,2 til 5 mill 
kroner, avhengig av helseforetakets størrelse. Tilsvarende gjelder for milepæl på <5 % 
og <3 %. Måletidspunktene vil bli registrert i henhold til data i vår SAS-portal. Dette da 
NPR-dataene kommer etterskuddsvis. 

Tabell 1. Tabellen viser tidspunkt for når fristbruddskravet for foretakene må være oppfylt 
og hvilket beløp som utløses til overføring fra RHFet. Beløp er i millioner kroner. 
Tidspunkter Fristbruddskrav HFIN HF HSYK NLSH UNN Totalt 
01.01.2013 <7% 1,2 1,2 2,6 5 10 
01.03.2013 <5% 1,2 1,2 2,6 5 10 
01.04.2013 <3% 1,2 1,2 2,6 5 10 

 
Restbeløp (3 mill kroner +) som ikke kommer til utbetaling beholdes til adm. direktørs 
disposisjon. 
 
Opplegget slik skissert ovenfor har fått tilslutning fra de adm. direktørene i 
helseforetakene i direktørmøte, den 15. november 2012. 
 
Vurdering 
Tiltaket følger opp forutsetningene fra styret for bruk av stimuleringsmidlene.  
Opplegget med økonomiske stimuleringsmidler vil sammen med det regionale 
prosjektet for å unngå fristbrudd/redusere ventetider samt øvrig innsats i 
helseforetakenes regi gi et samlet godt opplegg for å nå målet om å fjerne fristbrudd.   
 
 

                                                        
1 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord 
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Konklusjon 
Styret anbefales å godkjenne opplegget med bruk av stimuleringsmidlene. 
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs opplegg for disponering av 33 mill. 
kroner for å nå nasjonale og regionale kvalitetskrav innen ventetider og fristbrudd. 
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. november 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-84/012  diverse     Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 142-2012 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
4. Overenskomstforhandlingene 2012 – prosess og resultat 
5. Pensjonskostnader knyttet til gjestepasienter – oppgjør mellom regionene 
6. NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, videre oppfølging i Helse Nord 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. november 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-84/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 142-2012/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 28. november 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-84/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 142-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 28. november 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-89/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 142-2012/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november 2009. 
 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for 
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte, 
den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Oversikt over oppfølging av styrets vedtak er utarbeidet for å gi styremedlemmer i 
Helse Nord RHF oppdatert informasjon om status i styresaker, fortløpende og 
strukturert. På denne måten sikrer styret i Helse Nord RHF at deres beslutninger følges 
opp og ekspederes, og styrets vedtak gis den kvaliteten som er ønsket og påkrevd. 
 
Styret i Helse Nord RHF må til en hver tid kunne være sikker på at deres vedtak bli fulgt 
opp av administrasjonen på en tilfredsstillende måte. Oversikten over oppfølging av 
styrets vedtak vil bidra til å gi både styremedlemmer, brukere og medarbeidere i hele 
foretaksgruppen trygghet i og respekt for at vedtak gjennomføres i tråd med styrets 
ønsker. 
 
Formål/sammendrag 
Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på 
tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, 
hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i 
gjennomføringen.  
 
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte. 
 
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er 
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig om, dersom en 
styresak må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon 
fra adm. direktør til styret. 
 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Internkontroll i Helse 
Nord RHF – systematikk, 
oppfølging av styresak 
147-2011 

o ref. styresak 147-2011 Internkontroll i Helse 
Nord RHF, vedtakets pkt. 2: Styret ber om 
en ny redegjørelse for systematikken i 
internkontrollen i Helse Nord RHF i løpet av 
2. halvår 2012. 

 

desember 2012 • Det arbeides med oppfølging av saken.  
• Samarbeid mellom fag- og 

eieravdelingen. 
 

Internrevisjonsrapport 
12/09: Forvaltning av 
inventar og utstyr i 
foretaksgruppen, lukking 
av avvik – oppfølging av 
styresak 38-2012 

o ref. styresak 38-2012 Internrevisjonsrapport 
12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i 
foretaksgruppen,  oppdatert tilbakemelding – 
oppfølging av styresak 85-2011, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør sørge for 
at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Helgelandssykehuset HF lukker avvikene 
innen utgangen av 2012, og rapporterer 
dette tilbake til styret. 

 

desember 2012, ev. 
februar 2013 

• Vi venter fremdeles på svar fra 
Helgelandssykehuset HF. 

• Sannsynlig ferdigstillelse desember 
2012.  

Nordlandssykehuset HF 
– byggeprosjekter, 
analyse av 
byggelånsrenter, 
forventet prisstigning og 
modernisering av bygget, 
oppfølging av styresak 
72-2012 og styresak 
105-2012/4 

o ref. styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. 
rullering av investeringsplan, vedtakets 
punkt 8: Styret ber adm. direktør om å gjøre 
en analyse av byggelånsrenter og forventet 
prisstigning samt modernisering av bygget 
frem til ferdigstillelse for 
Nordlandssykehuset HFs prosjekter i 
Vesterålen og Bodø. Styret ber om å bli 
informert om resultatet av denne analysen i 
styremøte i september 2012, og at 
eventuelle endringer i mulig fremdrift for 
Narvik eller Hammerfest innarbeides i 
plandokumentene som kommer i 2013. 

 

desember 2012 • Det arbeides med oppfølging av saken. 
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o ref. styresak 105-2012/4 
Nordlandssykehuset HF byggeprosjekter – 
analyse av byggelånsrenter, forventet 
prisstigning og modernisering av bygget, 
oppfølging av styresak 72-2012 

 
Nye Kirkenes sykehus – 
endelig 
finansieringsplan, 
oppfølging av styresak 
120-2011 

o ref. styresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus 
– godkjenning av plan for forprosjekt, 
vedtakets punkt 3: … Styret ber om at adm. 
direktør søker Helse- og 
omsorgsdepartementet om lån til prosjektet 
og legger fram endelig finansieringsplan for 
prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- 
og omsorgsdepartementet, når svar på 
dette foreligger. 

o ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av styrets 
vedtak: Saken fremmes sannsynligvis 3. 
kvartal 2012. 

 

desember 2012 • Saken fremmes som planlagt. 

Tilbud på 
pasienttransport i Nord-
Troms, oppfølging av 
styresak 127-2012 

o ref. styresak 127-2012 Eventuelt: Styret ber 
adm. direktør om å komme tilbake med en 
styresak som orienterer om tilbudet på 
pasienttransporten i Nord-Troms, og hvilke 
retningslinjer som brukes for rekvirering av 
pasienttransport. 

 

desember 2012 • Orienteringssak 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, 
plan for fremtidige 
parkeringsbehov, 
oppfølging av styresak 
70-2012 

o ref. styresak 70-2012 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av 
forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging, vedtakets 
punkt 10: Styret ber adm. direktør om å 
legge frem en plan innen utgangen av 2012 

desember 2012 
- muntlig 
orientering 
 
1. kvartal 2013  
- vedtakssak 

• Saken skal først behandles i styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

• Følgende prosess er foreløpig 
planlagt: 

o Muntlig orientering til RHF-
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for hvordan fremtidige parkeringsbehov 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø skal løses. 

 

styret i DES2012 om 
saksgangen. 

o Styrebehandling 1. kvartal 
2013. 

 
Internrevisjonsrapport 
04/2012: Bestilling og 
mottak av prøvesvar i 
Helse Nord – 
forpliktende tiltaksplan, 
oppfølging av styresak 
79-2012 

o ref. styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 
04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i 
Helse Nord, oppsummering, vedtakets punkt 
2: Styret ber adm. direktør påse at det 
utarbeides en forpliktende tiltaksplan for 
oppfølging av anbefalingene som er gitt til 
Helse Nord RHF, samt til det enkelte 
helseforetak, og presentere denne for styret 
innen utgangen av oktober 2012. 

 

desember 2012 • Det arbeides med oppfølging av saken.  
• Det innhentes data fra 

helseforetakene med hensyn til 
oppfølging.  

• Svar fra helseforetakene vil avgjøre 
kvaliteten på saken, og om den kan 
fremmes i desember 2012.  

Aktivitetsutvikling i 
Helse Nord, oppfølging 
av styresak 89-2012 

o ref. styresak 89-2012 Reduksjon av 
ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke 
handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-
2012, vedtakets punkt 4: Styret ber om egen 
orientering om aktivitetsutviklingen innen 
utgangen av 2012. 

 

desember 2012 • Saken fremmes som planlagt. 

Henvisningsraten i BUP, 
utredning/forskning – 
status i arbeidet, 
oppfølging av styresak 
89-2012 

o ref. styresak 89-2012 Reduksjon av 
ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke 
handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-
2012, vedtakets punk 3: Styret ber adm. 
direktør om å iverksette 
utredning/forskning for å få svar på hvorfor 
henvisningsraten til barne- og 
ungdomspsykiatrien er så mye større i 
Helse Nord enn i andre regioner. Styret ber 
om en orientering om status i arbeidet i det 

27. februar 2013 • Muntlig orientering om status i 
arbeidet. 
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første styremøtet i 2013. 
 

Internrevisjonsrapport 
15/09: Etterlevelse av 
regelverket for offentlige 
anskaffelser i 
foretaksgruppen – 
statusrapportering, 
oppfølging av styresak 
75-2010 og 86-2011 

o ref. styresak 86-2011 Internrevisjonsrapport 
15/09: Etterlevelse av regelverket for 
offentlige anskaffelser i foretaksgruppen, 
status i problemstillinger fra rapporten – 
oppfølging av styresak 75-2010, vedtakets 
punkt 3: Styret ber om en 
statusrapportering for etablering av 
kategoristyring, herunder lukking av 
avvikene i internrevisjonsrapporten innen 
utgangen av 2012. 

 

februar 2013 • Det arbeides med oppfølging av saken.  
 

Private somatiske 
sykehustjenester – 
anskaffelse, oppfølging 
av styresak 76-2012 

o ref. styresak 76-2012 Private somatiske 
sykehustjenester, anskaffelse, vedtakets 
punkt 3: Styret ber adm. direktør legge frem 
orientering om resultatet av anskaffelsen i 
begynnelsen av 2013. 

 

27. februar 2013 • Anskaffelsen er i rute. 
• Saken fremmes som planlagt. 

Anskaffelse av private 
sykehustjenester – TSB, 
analyse av pris og andre 
kriterier for valg av 
tilbydere, oppfølging av 
styresak 88-2012  

o ref. styresak 88-2012 Private 
sykehustjenester for tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelproblemer (TSB), 
anskaffelse, vedtakets punkt 2: Styret ber 
adm. direktør om å få lagt frem en analyse 
som viser prisen for behandlingstilbud i 
egen regi sammenlignet med private 
aktører og andre kriterier, som f. eks. 
kvalitet som legges til grunn for valg av 
tilbydere. 

 
 

27. februar 2013 • Saken fremmes som planlagt. 
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Brudd på 
vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og 
hviletid i Helse Nord, 
gjennomføring av tiltak 
og utvikling – oppfølging 
av styresak 146-2011 

o ref. styresak 146-2011 Brudd på 
vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og 
hviletid i Helse Nord, vedtakets punkt 2: 
Styret ber om at adm. direktør legger frem 
en ny styresak i 4. kvartal 2012, som viser 
gjennomføring av tiltakene som er 
beskrevet i denne saken og utviklingen av 
brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser 
pr. helseforetak. 

 

27. februar 2013 • Saken fremmes som planlagt. 

Ventetider og fristbrudd 
– rapport fra HF-ene, 
oppfølging av styresak 
113-2012 

o ref. styresak 113-2012 Virksomhetsrapport 
nr. 9-2012, vedtakets punk 2: Styret viser til 
punkt 3 i vedtaket i styresak 101-2012 
Virksomhetsrapport nr. 8-2012 og 
foretaksmøtene med helseforetakene, den 
22. oktober 2012. Det forventes at 
helseforetakene rapporterer vesentlige 
forbedringer i arbeidet med fristbrudd 
innen utgangen av 2012. 

 

27. februar 2013 • Det vises til Fristbruddprosjektet.  
• Prosjektleder tiltrer 19. november 

2012. Prosjektet er planlagt å vare i 
seks måneder. 

• Styresaken fremmes som planlagt 
med en orientering om status i 
arbeidet. 

Regional plan for 
helsemessig og sosial 
beredskap, 
hovedrevisjon, 
oppfølging av styresak 
22-2009 
 

o ref. styresak 22-2009 Rullering av regional 
plan for helsemessig og sosial beredskap for 
2009-2013, vedtakets punkt 3: Planen 
oppdateres kontinuerlig og underlegges 
hovedrevisjon i 2012. 

 

27. februar 2013 • Saken fremmes som planlagt, ev. i 
mars 2013. 

Regional plan for 
redusert og riktig bruk 
av tvang i psykisk 
helsevern, tiltaksplan 
2012-2015 – 

o ref. styresak 41-2012 Regional plan for 
redusert og riktig bruk av tvang i psykisk 
helsevern,  tiltaksplan 2012-2015, vedtakets 
punkt 3: Styret ber adm. direktør om å legge 
frem statusrapport som oppfølging av 

27. februar 2013 • Det foreligger tall som indikerer at 
bruken av tvang reduseres ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  

• Saken fremmes som planlagt. 
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statusrapport, oppfølging 
av styresak 41-2012 

tiltaksplanen årlig, første gang i februar 
2013. 

 

 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-
fløy – bærekraftanalyse 
og omstillingsprogram, 
oppfølging av styresak 
70-2012 

o ref. styresak 70-2012 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av 
forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging, vedtakets 
punkt 5: Styret ber om å få saken tilbake før 
utsendelse av anbudsdokumenter, og ber 
samtidig adm. direktør om å legge frem en 
bærekraftanalyse og et omstillingsprogram 
for Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 

1. kvartal 2013 • Prosessen pågår i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

• Saken fremmes sannsynligvis i 1. 
kvartal 2013. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-
fløy – PET-senter, 
oppfølging av styresak 
70-2012 

o ref. styresak 70-2012 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning 
av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging, vedtakets 
punkt 8: Styret ber adm. direktør komme 
tilbake med idé- og konseptrapport for PET-
senter til behandling i styret. 

 

1. kvartal 2013 • Prosessen pågår. 
• Saken fremmes sannsynligvis i 1. 

kvartal 2013. 

Ventetider og fristbrudd, 
regionalt prosjekt – 
orientering, oppfølging 
av styresak 124-2012 

o ref. styresak 124-2012 Ventetider og 
fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, 
oppfølging av styresak 101-2012, vedtakets 
punkt 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. 

 

1. tertial 2013 • Utarbeidelse av mandatet er i 
sluttføringsfasen.  

• Prosjektvarighet er satt til fire til seks 
måneder. 

• Prosjektleder starter 19. november 
2012, og skal utarbeide detaljert 
prosjekt plan. 

Ventetider og fristbrudd, 
økonomiske sanksjoner – 

o ref. styresak 124-2012 Ventetider og 
fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, 

1. tertial 2013 • Saken må sees i sammenheng med 
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vurdering og forslag til 
opplegg, oppfølging av 
styresak 124-2012 

oppfølging av styresak 101-2012, vedtakets 
punkt 4: Det vises til styrets vedtak i punkt 
5 i styresak 115-2012 Budsjett 2013 
foretaksgruppen, rammer og føringer. Styret 
ber adm. direktør vurdere økonomiske 
sanksjoner med virkning fra 1. juli 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. 

 

fristbruddprosjektet og tiltak som 
først iverksettes.     

• Saken fremmes som planlagt. 

Helse Nord IKT – 
evaluering, oppfølging av 
styresak 94-2005 

o ref. styresak 94-2005 Etablering av Helse 
Nord IKT, vedtakets punkt 7, 2. setning: 
Våren 2007 fremlegges en evaluering.  

 

våren 2013 • Saken har vært utsatt flere ganger av 
ulike årsaker. 

• Forutsatt tildeling av rammeavtaler 
for konsulenter i nær fremtid, sendes 
anbud ut før 31. desember 2012.  

• Konsulenthusets fremdriftsplan vil 
være avgjørende.  

• Saken må ev. fremmes i 2. kvartal 
2013. 

 
Seniorpolitikk i Helse 
Nord – forslag, 
oppfølging av styresak 
40-2012 

o ref. styresak 40-2012 Seniorpolitikk i Helse 
Nord – evaluering, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør sørge for at forslag til ny 
seniorpolitikk legges frem for styret i løpet 
av våren 2013. 

 

19. juni 2013 • Saken fremmes som planlagt. 

Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse 
Nord – konsekvenser av 
seleksjonskriterier m. m., 

o ref. styresak 7-2012 Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 31-2011, vedtakets punkt 4: Styret 
ber adm. direktør fremlegge en styresak 

innen februar 2014 • Det er gjort en kartlegging av 
kvaliteten i dagens tilbud med 
utgangspunkt i ulike kvalitetsregistre 
(jf. styresak 122-2012). 
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oppfølging av styresak 7-
2012 og 122-2012 

som beskriver konsekvenser av de innførte 
seleksjonskriteriene på pasientstrømmene 
og om mulig på behandlingskvaliteten i 
regionen innen to år. 

o ref. styresak 122-2012 Kvalitet i 
fødselsomsorgen i Helse Nord, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør om å 
gjennomføre en analyse av 
seleksjonskriteriene for å se nærmere på 
deres effekt på kvaliteten i 
fødselsomsorgen. Analysen bes lagt frem for 
styret, etter at seleksjonskriteriene er 
implementert. 

 

• Oppdraget vil bli svart ut i samarbeid 
med fagrådet.  

• Ny kartlegging gjennomføres i forkant 
av styresaken.  

Implementering av 
nasjonale kvalitetskrav 
til fødselsomsorgen i 
Helse Nord – risiko- og 
sårbarhetsanalyse av 
fødetilbudet i HN, 
oppfølging av styresak 
121-2012 

o ref. styresak 121-2012 Implementering av 
nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i 
Helse Nord – regional handlingsplan, 
oppfølging av styresak 7-2012, vedtakets 
punkt 3: Styret i Helse Nord RHF ber adm. 
direktør legge frem en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i Helse 
Nord innen utgangen av 2014. Denne skal 
danne grunnlaget for evaluering av den 
framtidige tjenesten. 

 

innen utgangen av 
2014 

• Denne styresaken må sees i 
sammenheng med forangående 
styresak.  

• Det kan bli aktuelt å besvare disse to 
som én styresak.   

Hammerfest sykehus, 
totalrenovering eller 
nybygg, oppfølging av 
styresak 69-2011  

o ref. styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. 
rullering av investeringsplanen, vedtakets 
punkt 8: Styret er inneforstått med at 
Hammerfest sykehus må totalrenoveres 
eller bygges nytt i et 15 års perspektiv. 
Styret ber derfor om en utredning innen 
2015 som danner grunnlag for en slik 

innen 2015 
 

• Det er tidligere varslet at denne saken 
må fremskyndes, jf. styresak 65-
2012/3. 

• Alternativ fremdriftsplan må bli en del 
av rulleringen av nåværende plan i 
juni 2013. 
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avgjørelse. 
o ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av styrets 

vedtak: Utredningen må fremskyndes, jf. 
AD’s muntlig orientering under behandling 
av saken. 

 
Etikk- og verdiarbeid i 
foretaksgruppen, 
oppfølging av styresak 8-
2012 

o ref. styresak 8-2012 Verdibasert hverdag – 
resultat av prosjektet, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør om å gjennomføre 
en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i 
organisasjonen som helhet i 2015. 

 

i 2015 • Saken fremmes som planlagt. 
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Andre styresaker  
– rullerende eller ikke 
datofestet 

Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Bilambulansetjenesten – 
evaluering 

o ref. styresak 52-2009 Kartlegging av 
bilambulansetjenesten perioden 2004-2008, 
vedtakets punkt 1: … Rapporten skal inngå 
som et av grunnlagene i en kommende 
evaluering. … 

o ref. styresak 105-2009/3 og styrets 
behandling av oversikten i styremøte 
18NOV2009 

o ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av styrets 
vedtak: Saken settes på sakslisten igjen, når 
rådgiver Trond Elsbak er tilbake fra 
permisjon (jf. AD’s muntlig orientering 
under behandling av saken).  

 

utsettes på 
ubestemt tid 

• Det er fortsatt ikke egne 
journalsystemer for 
bilambulansetjenesten, og det er 
derfor svært vanskelig å gjennomføre 
en egen evaluering av denne 
tjenesten.  

• Saken er derfor utsatt på ubestemt tid 
i påvente av at muligheten for 
analysering av problemstillingen 
bedres. 

Mediaoppslag ad. 
operasjon av 
hjerneblødning ved 
Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø – 
Helsetilsynets avgjørelse, 
oppfølging av styresak 
82-2012/2 
 

o ref. styresak 82-2012/2 Orienteringssaker 
(AD’s muntlige orienteringer): Styret ber 
om å bli orientert om Helsetilsynets 
avgjørelse i denne saken, når denne 
foreligger. 

ikke tidfestet • Dokumenter er oversendt fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
til Helsetilsynet.  

• Helsetilsynets vurdering avventes.  
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Møtedato: 28. november 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Haakon Eichler/Erik Arne Hansen Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 142-2012/4 Overenskomstforhandlingene 2012   

    – prosess og resultat 

 
 
Formål/sammendrag 
Denne saken er en oppsummering av resultatet av overenskomstforhandlingene i 2012 
i Helse Nord, som i år var et hovedoppgjør. 
 
I forbindelse med forhandlingene 2012 har det vært gjort særskilte forberedelser med 
hensyn til en eventuell streikesituasjon. Dette i form av felles strategi for å sikre 
forsvarlighet ved streik i sykehus. Det har ikke vært streik ved helseforetakene 2012.  
 
Årets oppgjør har hatt fokus på kompetanse og lavtlønnsgrupper. I tillegg har det vært 
fokusert på tiltak for å stimulere til flere hele stillinger og jevnere/mer rettferdig 
fordeling av den ubekvemme arbeidstiden mellom ansatte og grupper. 
 
Oppgjøret ble innledet med sentrale forhandlinger med LO1, YS2 og SAN3 18. april 2012, 
UNIO4 19. april 2012 og Akademikerne5

 
 20. april 2012. 

Man ble enig med LO, YS, UNIO og Legeforeningen om å forhandle frem løsninger både 
sentralt og lokalt. Øvrige forbund, herunder UNIO-/YS  uten A26

 

, skulle gjennomføre 
forhandlinger lokalt ved helseforetakene. 

Oppgjøret i Helse Nord beregnes samlet til å ligge på 3,98 %, mens Helse Nord fikk en 
kompensasjon på 3,5 %. Det vil anslagsvis si en merkostnad på ca. 30-35 mill kroner. 
 
Bakgrunn/fakta 
Forhandlingsmodellen bygger på at konkurranseutsatt industri forhandler først, den 
såkalte Frontfagsmodellen. Dette gir retningen for de påfølgende forhandlingene.  
 
Statens oppgjør kan ses på som frontfaget i offentlig sektor. Staten og KS7

                                                        
1 LO = Landsorganisasjonen i Norge 

 forhandler 
samtidig og påvirker igjen oppgjøret i Spekterområdet. Helse Nord er i Spekterområde 
10. Dette innebærer at resultatet i foregående/ avsluttede oppgjør får stor betydning 
for resultatet i Spekter Helse. 

2 YS = Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
3 SAN = Sammenslutning av akademikergrupper i Spekterområdet 
4 UNIO = Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede 
5 Akademikerne = Yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole 
6 Del A2 = sentrale forbundsvise deler av overenskomsten 
7 KS = Kommunenes Sentralforbund 
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Det ble i oppgjørene i Staten og KS oppnådd en ramme på 4,07 %. 
 
Det har i hele prosessen vært en god dialog mellom tillitsvalgte og helseforetakenes 
forhandlingsutvalg. Man må allikevel kunne si at årets oppgjør ble utfordrende all den 
tid fagforeningenes krav lokalt ble preget av rammene i Staten/ KS. 
 
Et godt utført forhandlingsarbeid ved helseforetakene og en god dialog mellom 
helseforetakene i Helse Nords tariffnettverk resulterte i at man innenfor de frister som 
var satt i innledende forhandlinger, kunne oppnå enighet med de fleste.  
 
Det ble ikke oppnådd enighet lokalt mellom Universitetssykehuset Nord Norge HF og 
forbundene NITO8

 

 og Den norske jordmorforening. Det ble heller ikke oppnådd enighet 
mellom Helgelandssykehuset HF og Norsk psykologforening. 

Forhandlingene med Den norske legeforening og Norsk psykologforening gikk til fase 
III9

 

 ved noen av helseforetakene nasjonalt. Det ble gjort små eller ingen endringer i fase 
III mellom Spekter og de aktuelle forbund. 

Resultat 
Årets forhandlinger er gjennomført i tråd med de gjeldende forhandlingstekniske 
rutiner. 
 

 
 
 
 
                                                        
8 NITO = Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon 
9 fase III = mekling 

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2012
Overheng og glidning fra 2011 Oppgjør 2012 Sum årsvirkning 2012 Overheng til 2013

Foretak Fast lønn 1.1.12Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Finnmark 703 632 159 1,0 % 6 682 584 3,0 % 21 281 847 3,97 % 27 964 431 2,0 % 14 403 323
UNN 2 699 997 579 1,0 % 26 494 879 3,0 % 81 244 898 3,99 % 107 739 777 1,6 % 43 241 088
NLSH 1 443 158 500 1,1 % 15 529 067 3,0 % 42 710 929 4,04 % 58 239 996 1,7 % 24 879 269
Helgeland 588 476 714 1,1 % 6 674 275 2,8 % 16 322 718 3,91 % 22 996 993 2,1 % 12 360 510
Apotek 36 095 000 0,0 % 0 3,8 % 1 379 500 3,82 % 1 379 500 0,0 % 0
RHF 135 292 944 0,6 % 871 270 3,1 % 4 175 738 3,70 % 5 000 419 0,6 % 834 973
Sum 5 606 652 896 1,0 % 56 252 076 3,0 % 167 115 630 3,98 % 223 321 116 1,7 % 95 719 162

Tillegg og overtid 16,0 % 9 000 332 26 738 501 35 731 379 15 315 066
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 4 698 173 13 957 497 18 651 780 7 994 464

Sum 69 950 581 207 811 628 277 704 275 119 028 693

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2012
Overheng og glidning fra 2011 Oppgjør 2012 Sum årsvirkning 2012 Overheng til 2013

Gruppe Fast lønn 1.1.12Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Leger 1 228 903 305 0,0 % 232 371 3,9 % 48 302 983 3,95 % 48 488 765 0,0 % 403 696
Øvrige akademikerne 290 153 685 1,3 % 3 763 481 2,7 % 7 797 451 3,98 % 11 560 932 1,0 % 2 958 324
Unio 1 927 757 371 1,5 % 28 013 598 2,6 % 50 651 329 4,08 % 78 664 927 2,3 % 43 680 929
SAN 386 807 378 0,9 % 3 623 992 3,1 % 11 883 500 4,01 % 15 507 492 1,0 % 3 745 709
LO 1 187 259 623 1,2 % 14 288 395 2,8 % 33 373 504 4,01 % 47 661 899 2,8 % 33 418 427
YS 481 221 337 1,1 % 5 052 161 2,6 % 12 314 080 3,61 % 17 366 241 2,2 % 10 377 106
Andre 104 550 196 1,2 % 1 278 078 2,7 % 2 792 782 3,89 % 4 070 860 1,1 % 1 134 971
Sum 5 606 652 896 1,0 % 56 252 076 3,0 % 167 115 630 3,98 % 223 321 116 1,7 % 95 719 162

Tillegg og overtid 16,0 % 9 000 332 26 738 501 35 731 379 15 315 066
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 4 698 173 13 957 497 18 651 780 7 994 464

Sum 69 950 581 207 811 628 277 704 275 119 028 693
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Det gjennomføres evalueringer av hovedoppgjøret 2012 i regi av Spekter og i 
helseforetakene. 
 
Man vil oppsummere oppgjøret bredt under årets Vinterkonferanse i januar 2013 
(tidligere Vårkonferansen), og samtidig begynne på forberedelsene til mellomoppgjøret 
2013. 
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Møtedato: 28. november 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 142-2012/5 Pensjonskostnader knyttet til gjestepasienter – 

oppgjør mellom regionene 

 
 
Sammendrag 
Denne saken er en oppfølging av protokollen fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 30. 
januar 2012, jf. punkt 4.2. 
 
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak: 
Pensjonskostnader i gjestepasientoppgjøret 
ISF-refusjonen er ment å dekke om lag 40 pst. av gjennomsnittlige kostnader eksklusive 
kapital-kostnader. Analyser av ISF-satsens dekningsgrad viser at ISF-refusjonen nå dekker 
om lag 34 pst. av kostnadene og at basisbevilgningen dekker en tilsvarende høyere andel 
av kostnadene. Årsaken til denne utviklingen er at de regionale helseforetakene har fått 
kompensert enkelte merkostnader gjennom økte basisbevilgninger, herunder økte 
pensjonskostnader og gjennomføring av ny inntektsfordelingsmodell.  
- Foretaksmøtet ba Helse xxxxx RHF ta hensyn til økte pensjonskostnader i 
gjestepasientoppgjøret 2012, slik at dette i større grad reflekterer intensjonen om reell 
kostnadsdekning.  
 
Saken har vært behandlet tre ganger i det nasjonale forum for økonomidirektører i de 
regionale helseforetakene og i møte med Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF har hatt to ulike tilnærminger til beregning av 
oppgjøret og kommet frem til omforent resultat som Helse Midt-Norge RHF og Helse 
Vest RHF har sluttet seg til.  
 
Det foreligger følgende enighetsprotokoll: 
Foretaksprotokollens punkt 4.2 følges opp ved at Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse 
Vest til sammen betaler kr. 31.000.000 til Helse Sør-Øst. Oppgjøret foretas direkte mellom 
RHFene. 
 
Økonomidirektørene tar saken opp med sine respektive Administrerende direktører, hvis 
det ikke kommer frem nye momenter, gjennomføres oppgjøret i løpet av uke 48. 
 
Bakgrunn 
Det ble satt ned en arbeidsgruppe med deltakere fra alle RHF-ene for å komme med 
forslag til løsning av kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
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Arbeidsgruppen har bestått av: 
Anne May Sønstabø   Helse Vest RHF 
Øyvind Røed   Helse Sør-Øst RHF 
Laila Trætli/Mats Troøyen Helse Midt-Norge RHF 
Anne Berit Sund  Helse Nord RHF 
Jann-Georg Falch  Helse Nord RHF (leder av arbeidsgruppen) 
 
Arbeidsgruppen baserte sin utredning på følgende premisser: 
• Dette er ikke en total gjennomgang av inntektsfordelingsmodellen, men avgrenses 

til betaling for gjestepasienter. 
• Arbeidsgruppa har beregnet hva ISF satsen skulle vært dersom økte 

pensjonskostnader var tatt hensyn til i kostnadsvektarbeidet og beregnet 
konsekvensene for gjestepasientoppgjøret. 

• Dette tilleggsoppgjøret håndteres i 2012 og 2013 direkte mellom RHF-ene. 
• Arbeidsgruppa foreslår at HOD håndterer dette i fremtiden enten gjennom 

inntektsmodellen eller gjennom ISF satsene eller endring av basisfinansiering.  
 
I tillegg til Helse Nord RHF’s beregning har Helse Sør-Øst RHF gjort en beregning på 
alternativ tilnærming, med utgangspunkt i den kompensasjonen som er fordelt til 
regionene og beregnet et behov for omfordeling som følge av gjestepasientstrømmene. 
 
Begge analysene konkluderer med at Helse Sør-Øst RHF skal ha tilført ca. 31 mill 
kroner. Dette innebærer at: 
 
Helse Nord RHF    betaler  17,5 mill kroner 
Helse Midt-Norge RHF  betaler   6,2 mill kroner  
Helse Vest RHF  betaler   7,3 mill kroner 
 
Kostnaden på 17,5 mill kroner pr år er innarbeidet i prognosen for 2012 og i budsjett 
for 2013. 
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Vedlegg 
Rapport fra HSØ datert 17. oktober 2012 
Pensjonskostnader har økt i forhold til beregningsprinsipper og -parametre flere 
ganger siden helsereformen trådte i kraft, og endringene har vært særlig kraftige siden 
2008. Helse- og omsorgsdepartementet oppgir at det ligger om lag 8,5 mrd kroner i 
kompensasjon i basisrammene til de regionale helseforetakene. Det er Helse Sør-Øst 
RHF’s oppfatning at det er dette beløpet som må legges til grunn, når de regionale 
helseforetakene bes ta hensyn til endringene i pensjonskostnader i 
gjestepasientoppgjøret. Vår tolkning er således at intensjonen er at det er inntekten til 
ISF-finansiert somatikk som skal ha en 40 % andel variabel finansiering, ikke 
nødvendigvis at ISF-inntekten skal gi 40 % dekning av kostnaden.  
 
En overordnet beregning med utgangspunkt i 8,5 mrd kroner som andel av totale 
kostnader, gir at økningen i pensjonskostnader som følge av endrede 
beregningsforutsetninger er på 7,62 % (8,5 mrd kroner av 111,6 mrd kroner).  
 
Helse Sør-Øst RHF mener at det gir at det bør legges til grunn 7,5 % økning i ISF-prisen i 
en beregning av oppgjør mellom regionene. Gitt en ISF-pris på kr 38.209 i 2012 og 80 % 
dekning i gjestepasientoppgjøret, gir dette følgende netto omfordeling basert på DRG-
poengene fra 2010: 
 

 

Helse Nord Netto DRG- 
poeng 2010

korrigert 
oppgjør  
80%

Midt -2 327 (5 335 110)   
Vest -792 (1 815 754)   
Sør-Øst -4 521 (10 363 849) 
Sum (7 640)               (17 514 712) 
Helse Midt
Nord 2 327 5 335 110    
Vest -665 (1 525 591)   
Sør-Øst -4 377 (10 034 915) 
Sum -2 716 (6 225 397)   
Helse Vest 
Nord 792 1 815 754    
Midt 665 1 525 591    
Sør-Øst -4 637 (10 631 512) 
Sum -3 180 (7 290 167)   
Helse Sør-Øst 
Nord 4 521 10 363 849  
Midt 4 377 10 034 915  
Vest 4 637 10 631 512  
Sum 13 535 31 030 276  
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Møtedato: 28. november 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Oddvar Larsen, 75 51 29 00  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 142-2012/6 NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-

kommisjonen, videre oppfølging i Helse Nord 

 
 
Bakgrunn 
Terroranslaget 22. juli 2011 mot regjeringskvartalet og Utøya satte samfunnets 
beredskap på en alvorlig prøve. Dette gjaldt både innenfor de sektorvise 
beredskapsorganisasjoner, og samhandlingen mellom disse. Evalueringer i ettertid 
viser svakheter og behov for læring og forbedring.  
 
Helsesektoren gjorde en god innsats ved at planverk forelå, og operativ innsats fungerte 
i henhold til dette. Det er likevel påvist behov for forbedringer også innenfor 
helseberedskapen, noe som fremkommer i sektorens egen evaluering.  
 
Helsedirektoratet (H-dir.) er gitt i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
å koordinere en samlet nasjonal oppfølging i helsetjenesten etter 22. juli 2011. Dette 
arbeidet er organisert i et eget prosjekt i perioden 2012-2014, der også RHF-ene skal 
delta. Helse Nord RHF ble orientert om HOD’s oppdrag i møte 6. september 2012.  
 
I denne saken orienteres styret om innhold og opplegg for dette arbeidet. I tillegg 
redegjøres kort for de tiltak som er igangsatt i Helse Nord, uavhengig av dette 
prosjektet. 
 
Aktuelle dokumenter: 
• Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Helsedirektoratet om oppfølging av 

erfaringer etter 22. juli 2011, HOD ref. 201103903-/EJBA, datert 22. august 2012 
• NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen 
• Innstilling fra Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren og 

forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli 
2011 

• Helsedirektoratets rapport Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli 2012. 
Læring for bedre beredskap med vedlegg (oppsummering av anbefalinger), datert 9. 
mars 2012 

• St prp nr 1 (2012-13) 
• Helse- og omsorgsdepartementets møte 6. september 2012 med Helsedirektoratet, 

de regionale helseforetakene og Kommunenes Sentralforbund 
 
Evalueringsrapporter og informasjon om det nasjonale prosjektet i H-dir. er tilgjengelig 
på regjeringens og helsedirektoratets hjemmesider. 
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Nasjonal oppfølging 
Helse- og omsorgsdepartementets overordnede vurderinger og konklusjon 
Etter møte, den 6. september 2012 mellom HOD, Helsedirektoratet, Kommunenes 
sentralforbund og RHF/HF, gjorde departementsråd Anne Karin Lande Hasle slik 
oppsummering: 
Hovedkonklusjon: det er ikke behov for å endre hovedinnretningen på dagens 
helseberedskap. Det er behov for å følge opp tiltak overfor overlevende og pårørende, 
utvikle systemer og rutiner for varsling, kommunikasjon og informasjon, inkludert 
nødmeldetjenesten. Det er behov for nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom 
nødetatene på skadested generelt og på usikret skadested spesielt. Det er behov for 
nasjonale retningslinjer for triagering av pasienter, samt generelt behov for å 
videreutvikle beredskapsplaner, rutiner og kompetanse. 
 
Helsedirektoratets prosjekt 2012-2014 
Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å ivareta oppfølgingen. H-dir. har etter dette 
utarbeidet skisse til nasjonalt prosjekt. Denne er nå til endelig bearbeidelse, bl.a. i 
samråd med RHF-ene. Planen er ferdigstillelse av prosjektbeskrivelsen medio desember 
2012. Selv om prosjektbeskrivelsen ikke er ferdigstilt, er det igangsatt arbeid på noen 
områder. 
 
Innhold 
I sin skisse har H-dir. listet opp en rekke delprosjekter. Disse vil bli gruppert i matrise 
under noen hovedtema i samarbeid med RHF-ene. Delprosjektene omhandler både 
planverk, rutiner og systemer, faglige retningslinjer m. m. Flere av problemstillingene 
gjelder varling og kommunikasjon. Noen hovedpunkter: 
• Helsetjenestens beredskapssystemer for innkalling av personell er i stor grad basert 

på at man manuelt ringer opp ansatte 
• De fleste av landets AMK-sentraler har ikke mulighet til å avlaste hverandre ved 

større hendelser eller utnytte hverandres kompetanse og kapasitet fordi sentralene 
ikke kan se hverandres oppdragsbilder 

• Det er i liten grad etablert løsninger som kan ivareta bortfall eller svikt i AMK-
sentraler 

• Det finnes ikke noe enhetlig eller oppdatert system for triagering av pasienter ved 
masseskader 

• Helsetjenesten mangler oppdatert planverk, funksjonsbeskrivelser og 
kvalifikasjonskrav for ledelse, funksjons- og ansvarsfordeling ved masseskader 

 
Hovedfokus i prosjektet vil være områder, der det sviktet, og der det ble gjort positive 
erfaringer. Videre er det fokus på områder som har relevans for helsetjenestens 
ordinære beredskap og oppgaveløsning.  
 
Noen prosjekter er igangsatt. Dette gjelder: 
 
Tidlig fremføring av lett bærbart båremateriell. Dette var av stor betydning for effektiv 
evakuering av skadde 22/7. det er utarbeidet forslag til nasjonalt innkjøp og 
utplassering av lett bærbart båremateriell og ulltepper ved alle landets 
ambulansestasjoner. Forslaget er behandlet i fagrådet og lagt frem for HOD. 
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Høy overlevelse blant behandlede pasienter 22/7 tilskrives flere forhold, bl.a. kompetanse 
og ressurser ved Oslo Universitetssykehus, men også Ringerike sykehus kompetanse til å 
primærbehandle og stabilisere pasienter. Saken er drøftet i fagråd, og H-dir. vil om kort 
tid klarlegge status for implementering av RHF’s rapport om ”traumesystem i Norge -
forslag til organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter”. 
 
Utarbeidelse av nasjonal standard for prehospital triage (sortering) i 
masseskadesituasjoner (katastrofetriage). Det er utarbeidet en skisse for nasjonal 
standard som er fremlagt for fagrådet. Skissen vil i løpet av kort tid bli sendt på en bred 
ekstern høring. 
 
Gjennomgang og styrking av Flight following – funksjonen for 
ambulansehelikoptertjenesten. En arbeidsgruppe fra Luftambulansetjenesten ANS har 
levert rapport om styrking av Flight following – funksjonen og LA-AMK funksjonen. 
Denne skal styrebehandles om kort tid. 
 
Helsepersonell i usikrede områder. Det er etablert et eget prosjekt som har startet 
arbeidet.  
 
Juridisk avklaring av helsepersonellets rett til å utlevere opplysninger om pasientidentitet 
til politiet ved masseskader. HOD har avklart spørsmålet juridisk og har sendt brev til 
RHF-ene. Helsepersonellet kan i krise- og katastrofesituasjoner utlevere opplysninger 
om navn og innleggelsessted på pasienter behandlet i helsetjenesten i den hensikt å 
varsle pårørende og få oversikt over savnede personer. 
 
Oppfølging i Helse Nord 
Helse Nord samarbeider nært med de andre RHF-ene og H-dir. i ferdigstilling av det 
nasjonale prosjektet, der en bl.a. avklarer hvilke tiltak som skal følges opp nasjonalt, og 
hvilke tiltak som skal følges opp gjennom den ordinære ansvarslinjen i det enkelte RHF 
og HF. Dette vil bli konkret gjennomgått med helseforetakene over nyttår. 
 
Uavhengig av dette er følgende prosesser og tiltak iverksatt i Helse Nord: 
 
Høring til 22. juli kommisjonens rapport 
Helse Nord RHF har avgitt høringsuttalelse med særlig fokus på nytt nødnett som er 
under implementering nasjonalt, samt psykososial oppfølging. Helseforetakene har gitt 
egen uttalelse. 
 
Revisjon av planer 
Arbeidet med revisjon av Regional beredskapsplan og RHF’s interne beredskapsplan er 
påbegynt. I møte med beredskapskontaktene i HF-ene er det enighet om å ha som 
siktemål at alle planer skal være oppdatert innen 31. desember 2013. 
Oppfølgingspunktene fra rapporten må tas hensyn til i revisjoner. 
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Implementering av krisestøtteverktøyet CIM 
Implementering startet 19. september 2012 med oppstartmøte i RHF, der HF-ene 
deltok. Implementering vil skje i perioden januar til mai 2013, og avsluttes med intern 
øvelse i Helse Nord. Det er også et mål å øve CIM under Barents Rescue i september 
2013. 
 
Grenseavtalen Norge/Russland 
Helse Nord RHF har sendt brev til HOD om behovet for oppfølging av avtalen vedr. 
tollklarering (særlig vedrørende utstyr og medikamenter i bilene). Som følge av dette 
ble det avholdt møte mellom HOD og Justisdepartementet (JD) den 24. oktober 2012. 
Saken følges tett opp av HOD, Politi- og beredskapsdepartementet og 
Næringsdepartementet. 
 
Møte med Statoil og ENI1 
Vi har avholdt et møte med Statoil, den 16. oktober 2012 om beredskapssamarbeid, der 
RHF, Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF deltok. Det ble satt 
ned en felles arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til konkretisering. Tilsvarende møte 
med ENI er under planlegging. 
 
Øvelser 
Alle helseforetakene øver beredskapsplanene etter behov. Planlegging av øvelse 
Barents Rescue pågår. Øvelsen er planlagt i perioden 17. - 19. september 2013. 
Erfaringer fra tidligere øvelser og rapporter etter 22. juli 2011 er en del av grunnlaget. 
Selve planleggingsprosessen er en god ”øvelse” ved at planverk m. m. må sjekkes 
underveis. Krisestøtteverktøy CIM skal også øves.  
 
Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal delta operativt. De 
andre helseforetakenes deltakelse er mer avgrenset til varsling, bruken av 
krisestøtteverktøy CIM m. m. Krisestøtteverktøyet CIM inneholder løsning for 
automatisk innkalling av personell, og er kompatibel med de innkallingsverktøy som er 
anskaffet i helseforetakene. 
 
Samhandlingsreformen 
Tjenesteavtale 11 mellom helseforetakene og kommuner omhandler samarbeid om 
beredskap og akuttmedisinsk kjede. Avtalen er foreløpig av generell karakter, men vil 
måtte konkretiseres etter hvert. 
 
Oppfølging av overlevende og pårørende etter hendelsene på Utøya 
Selv om tragedien skjedde i ferieavviklingen, klarte helseforetakene å håndtere krisen 
meget godt. Med bakgrunn i ulikt behov og omfang av tragedien organiserte klinikkene 
krisen på forskjellig måte.  
 
Alle pasienter og pårørende som har ønsket det har fått tilbud om hjelp. Det være seg 
individuell behandling i poliklinikk eller fra ambulant akutteam, og det gis tilbud om 
oppfølging. Det har vært samarbeidet godt med de kommuner som har vært berørt av 
tragedien.  
                                                        
1 ENI er et energiselskap innen leting, produksjon, transport, raffinering og markedsføring av olje og gass.  
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Ventetiden har ved de fleste DPS-ene har vært lik null. Tilbudet kjennetegnes ved lav 
terskel og god tilgjengelighet. Der det har vært ventetid, har pasienten i ventetiden vært 
sikret oppfølging av kommunehelsetjenesten.  
 
Regionalt traumesystem 
Helse Nord er kommet langt i implementering av vedtatt regionalt traumesystem. Det 
er en vedtatt plan, og det er utarbeidet regionale retningslinjer for kommunikasjon og 
overføring av pasienter mellom enheter. Det er ansatt regional traumekoordinatorer (to 
personer i 50 % stilling hver, lege og sykepleier). Det er etablert regionalt 
traumeregister pr. 1. oktober 2012, som blir elektronisk fra og med 1. januar 2013. Det 
er vedtatt og budsjettert med opptrapping i forhold til funksjonsdelingen mellom 
nivåene.  
 
Oppdragsdokumenter 
Når det gjelder eierkrav til oppfølging som skal rapporteres, vil disse måtte tas inn i de 
årlige oppdragsdokumenter fra HOD til Helse Nord RHF og fra Helse Nord RHF til egne 
helseforetak.  
 
Oppsummering og konklusjon 
Helsetjenestens samlede oppfølging etter 22. juli 2011 vil bli koordinert av 
Helsedirektoratet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg må Helse 
Nord RHF og helseforetakene gjennomgå eget planverk innenfor sine respektive 
ansvarsområder, og iverksette tiltak, herunder øve planene.  
 
Helse Nord RHF vil koordinere samarbeidet i foretaksgruppen, også inn mot det 
nasjonale prosjektet. Det er allerede satt i gang arbeid som har stor betydning, bl.a. 
gjelder dette implementering av regionalt traumesystem, beredskapssamarbeid over 
grenser med naboland, og med oljevirksomheten.  
 
Oppfølging av ofrene etter Utøya-katastrofen er fulgt godt opp av helseforetakene.  
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Møtedato: 28. november 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-85/012  diverse     Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 143-2012 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 26.november 2012 

Kopi av protokollen ettersendes. 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. november 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-85/012         Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 143-2012/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 26.november 2012 

    Kopi av protokollen ettersendes. 
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Møtedato: 28. november 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-86/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 16.11.2012 
 

Styresak 144-2012 Eventuelt 
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