
 

 
 

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 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 88



 

 
 

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. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 89



 

 
 

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). 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 98



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.  

Styremøte Helse Nord RHF 
28. november 2012 - sakspapirer

side 111



 

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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