
 

 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med sakspapirer 
 
 
 

Dato: 19. desember 2012 
 
Kl.: 8.30 til ca. 13.30 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-91/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 145-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 19. desember 2012: 
 

Sak 145-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 146-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

28. november 2012 
Side 3 

Sak 147-2012 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark 
– mandat for arbeidet  
Sakspapirene ettersendes. 

Side 15 

Sak 148-2012 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og 
implementering av pasientrettighetsdirektivet, 
høringsuttalelse 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 16 

Sak 149-2012 Nordlandssykehuset HF – byggeprosjekter, 
modernisering av bygget, oppfølging av styresak 72-2012, 
105-2012/4 og 118-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 17 

Sak 150-2012 Nye Kirkenes sykehus – endelig finansieringsplan, 
oppfølging av styresak 120-2011 

Side 18 

Sak 151-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging – 
oppfølging av styresak 49-2012, jf. styresak 136-2012 

Side 21 

Sak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon Side 29 
Sak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Side 38 
Sak 154-2012 Virksomhetsrapport nr. 11-2012 

Sakspapirene ettersendes eller legges frem ved møtestart. 
Side 43 

Sak 155-2012 Plan for internrevisjon 2013-2014 Side 44 
Sak 156-2012 Internkontroll i Helse Nord RHF – systematikk, oppfølging 

av styresak 147-2011 
Side 48 

Sak 157-2012 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og 
utstyr i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 38-2012 

Side 52 

Sak 158-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av 
prøvesvar i Helse Nord – forpliktende tiltaksplan, 
oppfølging av styresak 79-2012 

Side 55 

Sak 159-2012 Orienteringssaker Side 59 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av 

styresak 89-2012 
Side 62 

 4. Avskrivingsbeløp på investeringene Side 76 
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 5. Risikostyring 2013 i foretaksgruppen 
– overordnede mål 

Side 78 

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

Side 80 

Sak 160-2012 Referatsaker Side 89 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 1. juni 2012 
  

 2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 3. desember 2012 
ad. styresak 119-2012 Rullering av plan for 
avtalespesialister 

  

 3. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale 
brukerutvalget, den 11. desember 2012 
Kopi av protokollen ettersendes. 

  

 4. Nordlandssykehuset HF: Styresak 79-2012 Ekstern 
revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - 
oppfølgingsrevisjon 

  

Sak 161-2012 Eventuelt Side 103 
 
 
Bodø, den 7. desember 2012 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-92/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 146-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

28. november 2012 

 
Protokoll styremøte 28. november 2012 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 28. november 2012 – kl. 10.30 
Møtested: Meyergården Hotel, Mo i Rana 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Leif Arne Asphaug Hansen varamedlem – møter for styremedlem Sandnes 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Kari B. Sandnes styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Hege K. Antonsen internrevisor 
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I forkant av styremøtet gjennomførte styret i Helse Nord RHF egenevalueringen for 2012.  
 
 
Styresak 128-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 128-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 129-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. oktober 2012 
Sak 130-2012 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1. 
Sak 131-2012 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013 

Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd. 
Sak 132-2012 Statsbudsjett 2014 – felles innspill fra alle regionale helseforetak 
Sak 133-2012 Statsbudsjett 2014 – innspill fra Helse Nord RHF 

Sakspapirene var ettersendt.  
Sak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 

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

styresak 49-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 137-2012 Strategi for Nasjonal IKT 2013-2016 
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 

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 

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

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

Sak 142-2012 Orienteringssaker 
 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 
Sak 143-2012 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 26.november 

2012 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
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 2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 16. november 2012 ad. ingen 
utlysning av avsluttede avtalehjemler til Vesterålen Øre-, nese-, 
halsklinikk på Myre 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 3. Brev fra Salten Regionråd av 26. november 2012 ad. uttalelse i 
forbindelse med utbyggingen av Nordlandssykehuset Bodø 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 144-2012 Eventuelt 
A. Helse Finnmark HF og ventelister 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 129-2012  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 31. oktober 2012 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 31. oktober 2012 godkjennes.  
 
 
Styresak 130-2012 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret 

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

 
Styreleder la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
A. Styret ber foretaksmøte i Helse Finnmark HF fatte følgende vedtak: 
 

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

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

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

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

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

 
 
Styresak 131-2012 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 

2013 
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd. 
 

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret slutter seg til innretning i anskaffelse av pasientreiser landeveis, slik det er 

presentert i saksfremlegget med den presiseringen vedr. akseptabel ventetid som kom 
fram under behandling av saken. Det vises til protokoll fra møte i Regionalt 
brukerutvalg, RBU-sak 91-2012 Anskaffelse pasientreiser landeveis transport 2013, 
vedtakets punkt 2. Innspill fra Regionalt brukerutvalg tas inn i kravspesifikasjonen for 
anskaffelsen med unntak av krav om hjertestarter som må utredes nærmere. 

 
2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte 

problemstillinger under anskaffelsen. 
 
3. Styret ber adm. direktør legge frem orientering om resultatet av anskaffelsen etter 

at anskaffelsen er gjennomført.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til innretning i anskaffelse av pasientreiser landeveis, slik det er 

presentert i saksfremlegget med den presiseringen vedr. akseptabel ventetid som 
kom fram under behandling av saken. Det vises til protokoll fra møte i Regionalt 
brukerutvalg, RBU-sak 91-2012 Anskaffelse pasientreiser landeveis transport 2013, 
vedtakets punkt 2. Innspill fra Regionalt brukerutvalg tas inn i kravspesifikasjonen 
for anskaffelsen med unntak av krav om hjertestarter som må utredes nærmere. 

 
2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte 

problemstillinger under anskaffelsen. 
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3. Styret ber adm. direktør legge frem orientering om resultatet av anskaffelsen etter 
at anskaffelsen er gjennomført.  

 
 
Styresak 132-2012 Statsbudsjett 2014 – felles innspill fra alle 

regionale helseforetak 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
 
 
Styresak 133-2012 Statsbudsjett 2014 – innspill fra Helse Nord 

RHF 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs vurdering av særskilte forhold og 
utfordringer i Nord-Norge, og ber om at disse meldes inn som Helse Nord RHF’s innspill 
til Statsbudsjett 2014.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs vurdering av særskilte forhold og 
utfordringer i Nord-Norge, og ber om at disse meldes inn som Helse Nord RHF’s innspill 
til Statsbudsjett 2014.  
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Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2012 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge det igangsatte regionale prosjektet for å 

redusere ventetid og unngå fristbrudd tett opp, for å nå nasjonale og regionale krav 
på disse kvalitetsindikatorer, jf. styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – 
konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-2012 – punkt 3 i vedtaket. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2012 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge det igangsatte regionale prosjektet for å 

redusere ventetid og unngå fristbrudd tett opp, for å nå nasjonale og regionale krav 
på disse kvalitetsindikatorer, jf. styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – 
konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-2012 – punkt 3 i vedtaket. 

 
 
Styresak 135-2012 Budsjett 2012 – justering av rammer nr. 3 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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.  
 
3. Adm. direktør gis fullmakt til justeringer av helseforetakenes rammer som eventuelt 

vil følge av omgrupperingsproposisjonen for 2012 og mindre justeringer tilknyttet 
forskningsbevilgningene.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
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2. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering.  
 
3. Adm. direktør gis fullmakt til justeringer av helseforetakenes rammer som eventuelt 

vil følge av omgrupperingsproposisjonen for 2012 og mindre justeringer tilknyttet 
forskningsbevilgningene.  

 
 
Styresak 136-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles 

oppfølging – oppfølging av styresak 49-2012 
 Saken utsettes til behandling i styremøte,  
 den 19. desember 2012. 
 
 
Styresak 137-2012 Strategi for Nasjonal IKT 2013-2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Nasjonal IKT's strategidokument for 2013-2016 vedtas.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Nasjonal IKT's strategidokument for 2013-2016 vedtas.  
 
 
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 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å iverksette implementeringen av felles styringssystem 

for informasjonssikkerhet (SIS).  
 

4. Styret ber revisjonskomiteen vurdere en fremtidig oppfølgingsrevisjon.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets 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. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å iverksette implementeringen av felles styringssystem 

for informasjonssikkerhet (SIS).  
 

4. Styret ber revisjonskomiteen vurdere en fremtidig oppfølgingsrevisjon.  
 
 
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 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
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 til nasjonal 
standard på tre konsultasjoner pr. dag.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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 til nasjonal 
standard på tre konsultasjoner pr. dag.  
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Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i 
helseforetakene – felles prinsipper for 
dekning av tapt arbeidsfortjeneste, 
ledsagertjeneste m. m. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
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 med de endringer som kom frem under behandling av saken med 
hensyn til utgifter til barnepass og tak for dokumentert tap i inntekt. 

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

gjeldene utvalg/råd fra budsjettår 2014. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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 med de endringer som kom frem under behandling av saken med 
hensyn til utgifter til barnepass og tak for dokumentert tap i inntekt. 

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

gjeldene utvalg/råd fra budsjettår 2014. 
 

 
Styresak 141-2012 Ventetider og fristbrudd, opplegg for 

honorering av helseforetak som når kravene – 
oppfølging av styresak 115-2012 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets 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. 
 
 
Styresak 142-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med Alta Kommune, den 6. november 2012 – sammen med adm. direktør: 
Informasjon om møtet og den planlagte utredningen i regi av Helse Nord RHF 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 15, 1. ledd. 

- Møte mellom statsråd Jonas Gahr Støre og styrelederne i RHF-ene, den 20. 
november 2012:  
o Informasjon om sakslisten. 
o Enkelte saker ble det gitt nærmere informasjon om. 

- Henvendelse fra Vesterålen regionråd ad. avtalehjemler til Vesterålen Øre-, nese-, 
halsklinikk på Myre, jf. styresak 143-2012/2 Referatsaker: Informasjon om 
henvendelsen 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, 

gjennomføring av tiltak og utvikling – oppfølging av styresak 146-201  
o Saken skulle vært styrebehandlet i løpet av 4. kvartal 2012. 
o Utsettes til styremøte i februar 2013. 

- Bemanningsøkning i foretaksgruppen – gjennomgang, oppfølging av styresak 101-
2012 og 112-2012 
o Det vises til styremøte 27. september 2012: I forbindelse med styresak 101-

2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 ba styret om en egen styresak i neste 
styremøte som redegjør grundig for økningen i personell i hvert HF. 
Prosjektstillinger vs. faste varige stillinger m. m. (f. eks. byggeprosjekter, 
FIKS), jf. styresak 112-2012, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør 
analysere bemanningsøkningen i helseforetakene og gi tilbakemelding til 
styret på dette. 

o Informasjon som ble gitt muntlig i styremøte 31. oktober 2012 ansees som 
utfyllende.  

- Eksperthjelp til helsemyndigheter i Ungarn, 29. september til 24. oktober 2012, jf. 
styresak 94-2012/1 Orienteringssaker, styreleders orienteringer – andre 
strekpunkt: Informasjon om oppholdet. 

- Helse Nord IKT - evaluering 
o Det vises til styresak 94-2005 – vedtakets pkt. 7, 2. setning: Våren 2007 

fremlegges en evaluering. 
o Styresaken utsettes til våren 2013.  

- Helikopterbaseutredning i Midtre Hålogaland 
o Informasjon om prosjektgruppens anbefaling på fase 1. 
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- Manglende utsending av epikriser i 2011 
o Informasjon om saken og mulige konsekvenser for pasienter. 
o Saken følges opp med helseforetaket. 

- Fellesmøte for avtalespesialister i Helse Nord, den 5. november 2012 i Tromsø: 
Informasjon 

- Læringsnettverk Pasientsikkerhetskampanjen, den 7. november 2012 i Tromsø: 
Åpning ved adm. direktør 

- Møte i Samhandlingsutvalget, den 8. november 2012 i Tromsø: Informasjon 
- Deltakonferansen 2012, den 14. november 2012 på Sundvolden: Informasjon 
- Spekters sykehuskonferanse 2012, den 19. november 2012 i Oslo: Informasjon 
- Regionalt samarbeidsmøte mellom ledelsen og tillitsvalgte/vernetjenesten i RHF-et 

og HF-ene, den 20. november 2012 i Tromsø: Informasjon 
- Norsk Overlegeforenings avdelingslederseminar, den 21. og 22. november 2012 på 

Soria Moria: Informasjon 
- Avtalehjemler i Vesterålen og Lofoten, jf. styresak 142-2012/1 Orienteringssaker: 

Redegjørelse for bakgrunnen for den vedtatte endringen i Vesterålen og Lofoten. 
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 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 143-2012  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 26.november 2012 

Kopi av protokollen var ettersendt. 
2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 16. november 2012 ad. ingen utlysning av 

avsluttede avtalehjemler til Vesterålen Øre-, nese-, halsklinikk på Myre 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

3. Brev fra Salten Regionråd av 26. november 2012 ad. uttalelse i forbindelse med 
utbyggingen av Nordlandssykehuset Bodø 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 144-2012  Eventuelt 
 
A. Helse Finnmark HF og ventelister 
 
Styremedlem Inger Jørstad stilte spørsmål rundt håndteringen av ventelister i Helse 
Finnmark HF, jf. oppslag i media. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Finnmark HF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 28. november 2012 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 7. desember 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 19. desember 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Finn Henry Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 147-2012 Utredning av spesialisthelsetilbudet i 

Alta/Vest-Finnmark – mandat for arbeidet  

    Sakspapirene ettersendes. 
 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
19. desember 2012 - sakspapirer

side 15



 

 
 

Møtedato: 19. desember 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 148-2012 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven 

og implementering av 

pasientrettighetsdirektivet, høringsuttalelse 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 19. desember 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 149-2012 Nordlandssykehuset HF – byggeprosjekter, 

modernisering av bygget, oppfølging av 

styresak 72-2012, 105-2012/4 og 118-2012 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 19. desember 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 150-2012 Nye Kirkenes sykehus – endelig 

finansieringsplan, oppfølging av styresak 120-

2011 

 
 
Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – 
godkjenning av plan for forprosjekt i styremøte, den 26. oktober 2011. Det ble fattet 
følgende vedtak i punkt 3: 
 
Hele prosjektet med bygging vil bli søkt finansiert med 609 mill kroner i egenkapital fra 
Helse Finnmark HF og tilsvarende beløp i lån fra Helse Nord RHF. I tillegg kommer årlig 
prisstigning og byggelånsrenter. 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. 
 
I vedtakets punkt 3 ble det bedt om at det blir lagt fram endelig finansieringsplan, når 
lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreligger. I Helse- og 
omsorgsdepartementets del av statsbudsjettet for 2013 (Prop. 1 S (2012–2013) 
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)) står det følgende om Kirkenes 
under post 82 Investeringslån: 
 
Det foreslås at nytt sykehus ved Helse Finnmark, Kirkenes, tas inn i låneordningen for 
regionale helseforetak med en bevilgning på 40 mill. kroner i 2013. Nytt sykehus i 
Kirkenes, skal ivareta endrede krav til pasientflyt, logistikk og standard, behov for 
samordning av somatikk og psykisk helsevern, inneholde rehabilitering for hele Finnmark, 
ivareta behov for samhandling med kommunene i opptaksområdet, samt ha fleksibilitet til 
å håndtere effektene av Barentssamarbeidet. Det foreslås en øvre låneramme til prosjektet 
på 600 mill. 2013-kroner som utbetales i utbyggingsperioden 2013–2018. Dette utgjør om 
lag halvparten av forventet prosjektkostnad. Lånet vil bli utbetalt iht. framdrift i 
utbyggingsperioden, og vil bli indeksregulert i tråd med basisrammen til de regionale 
helseforetakene. 
 
Styret i Helse Nord RHF stadfestet i styresak 120-2011 i vedtakets punkt 2 
kostnadsrammen for prosjektet med 1 203 mill kroner pr 15. august 2010. Lånebehovet 
fra HOD er således dekket opp i tråd med tidligere vedtak, forutsatt at Stortingets 
behandling av statsbudsjettet gir vedtak som foreslått. 
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I styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan ble det gjort rede 
for prioritering i tre ulike klasser av investeringene i Helse Nord, slik de er vedtatt 
gjennom tidligere saker. Prosjekter i klasse 1 omfatter fremskyndet oppstart av 
Kirkenes sykehus i medhold av vedtak i styresak 120-2011 som nevnt foran.  
 
I styresak 94-2012/6 Nye Kirkenes sykehus – kvalitetssikring av konseptfasen vises det til 
at det er gjort rede for økonomi og bærekraft i konseptrapporten, og at det vil være 
behov for å gjennomføre nye analyser i forprosjektet. Dette vil bli fulgt opp i arbeidet 
med forprosjektrapporten av styringsgruppen og Helse Finnmark HF. 
 
Den eksterne finansieringen av prosjektet er sikret gjennom lånetilsagn.  
 
En oppdatert gjennomgang av økonomi og bærekraft vil bli foretatt i forprosjektet. Det 
vil komme noen endringer i forprosjektet sammenlignet med konseptrapporten. 
Endringene vil for det første være knyttet til at en eventuell beslutning om flytting av 
døgnplasser for psykisk helse fra Tana, skal inngå i nytt sykehus. Det er antydet et 
program på knapt 750 kvm netto (1 500 kvm brutto) ved en lokalisering sammen med 
Nye Kirkenes Sykehus.  
 
I tillegg medfører samhandlingsreformen behov for å ta ned sengetall (foreløpig er det 
anslått fem senger) og økt behov for polikliniske arealer sammenlignet med 
konseptrapporten.  
 
Endelig vil det bli foreslått å utvide kjøkkenløsningen i samarbeid med vertskommunen 
og noen arealøkninger som følge av nye forskrifter knyttet til universell tilgjengelighet.  
 
Samlet brutto arealøkning for alle poster vil utgjøre om lag 2 100 kvm og en kostnad på 
132 mill kroner i tillegg til vedtatt ramme. Inntekter som bidrar til medfinansiering av 
den antatt økte investeringen, vil komme fra tilhørende bortfall av driftskostnader i 
Tana, kommunal andel for drift av kjøkken samt en helsefaglig driftseffektivisering på 5 
%. Kostnadene for store deler av tilleggsarealene vil således bli dekket opp gjennom 
driften. Disse vil også bli redegjort for i forprosjektrapporten. 
 
Ferdig forprosjektrapport, vil ha siste behandling i styringsgruppen, den 28. juni 2013, 
med påfølgende styrebehandling i Helse Finnmark HF, oversendelse til Helse Nord RHF 
i løpet av august 2013 og parallell oppstart detaljprosjektering fra medio 2013 med 
forbehold om styrevedtak om byggestart, slik at kontinuiteten i prosjektet kan 
opprettholdes.  
 
Arbeidet med endelig finansieringsplan i forprosjektet vil bli fulgt opp gjennom Helse 
Nord RHFs representant i styringsgruppen for prosjektet. 
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Kvalitet, trygghet og respekt 
Nytt sykehus i Kirkenes vil bidra positivt til å heve kvaliteten i tilbudet og dermed 
respekten for pasientene i opptaksområdet til Helse Finnmark HF. Et nytt sykehus vil 
være et vesentlig bidrag til trivsel for både pasienter, medarbeidere og for 
lokalsamfunnet i Kirkenes-området. For rehabilitering gjelder dette hele Finnmark, og i 
tillegg kan dette prosjektet være et positivt bidrag til Norges satsing på nordområdene 
og Barentsregionen. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at styret tar til orientering at ekstern lånefinansiering av 
prosjektet vil være på plass så snart statsbudsjettet for 2013 er endelig vedtatt av 
Stortinget.  
 
Videre foreslås det å ta til orientering at arbeidet med forprosjektet går etter planen, og 
at det vil foreligge en oppdatering av økonomi, bæreevne og finansieringsplan i 
forprosjektrapporten, når den kommer til styret tidlig på høsten i 2013. Da vil endelig 
finansieringsplan med egenkapital fra Helse Finnmark HF, inkludert 
effektiviseringsgevinster, samt resterende behov for lånefinansiering bli redegjort for. 
 
Godkjenning av forprosjekt og eventuelt forslag til vedtak om byggestart vil bli lagt frem 
for styret i Helse Nord RHF tidlig på høsten i 2013, etter forutgående styrebehandling i 
Helse Finnmark HF. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at grunnlaget for ekstern lånefinansiering 
av Nye Kirkenes Sykehus er sikret, under forutsetning av at forslaget til 
statsbudsjett for 2013 blir vedtatt som foreslått. 

 
2. Styret holder fast ved kostnadsrammen for prosjektet som tidligere vedtatt, og tar til 

orientering at forprosjektet arbeider med en oppdatering av økonomi og bæreevne, 
samt finansieringsplan.  

 
 
Bodø, den 7. desember 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 19. desember 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Haug/Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 151-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging 

– oppfølging av styresak 49-2012, jf. styresak 

136-2012 

 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nord har gjennom flere styresaker siden oppstarten i 2002 vedtatt hvordan 
beslutning og finansiering av investeringer skal gjennomføres. Her nevnes blant annet 
styresak 57-2002 Konsernbankstruktur / finansforvaltning, styresak 58-2002 
Investeringsrammer 2002. Finansiering av investeringer, styresak 68-2002 
Nordlandssykehuset HF. Utbygging og modernisering, styresak 60-2003 Revisjon av drifts- 
og investeringsrammer 2003, styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering 
og kapitalforvaltning i Helse Nord, styresak 112-2005 Endring av helseforetakenes 
vedtekter – avhending av fast eiendom og lånerammer og styresak 109-2007 
Konsernbestemmelser investeringer.  
 
Konsernbestemmelser for investeringer var et krav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF i foretaksmøte, den 17. februar 2007. I 
tillegg kommer bestemmelser i lover, vedtekter og foretaksmøter, samt styrevedtak i 
forbindelse med de årlige budsjetter. Det vil si at foretaksgruppen har overordnede 
retningslinjer for planlegging, dokumentasjon og godkjenning av investeringer. Disse 
ble samlet i ett dokument som vedlegg til styresak 109-2007.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok rullering av investeringsplanen frem til 2020 i 
styremøte, den 22. juni 2012 og 31. oktober 2012. Normal prosedyre er rullering av 
plan i styremøte i juni hvert år. 
 
I styremøte, den 28. november 2012 vedtok styret i Helse Nord RHF å utsette denne 
saken til behandling i styremøte, den 19. desember 2012.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
De foreslåtte endringene i oppfølging av investeringer, herunder konsernbestemmelser 
for investeringer bidrar til økt trygghet for at prosjektene gjennomføres etter plan, og 
for at ferdige anlegg blir så gode som forutsatt både for pasienter, medarbeidere og 
regionen.  
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Bakgrunn 
Nye sykehusbygg er ikke et mål, men et virkemiddel for å oppnå Helse Nords mål om 
likeverdige helsetilbud med høy kvalitet på samme måte som alle andre investeringer i 
anlegg, utstyr og IKT-systemer. 
 
Investeringer i nye store bygg er sjelden økonomisk lønnsomme i seg selv. Men nye 
bygg gir mulighet for nye behandlingsmetoder og økt kvalitet i pasientbehandlingen. 
Dette er den primære årsaken til at styret i Helse Nord RHF har holdt tilbake inntekter 
som skal bidra til å finansiere driften av nye sykehusbygg. 
 
Nye sykehusbygg skal finansieres av tre kilder: 
• Bortfall av kostnader ved dagens bygg (avskrivninger, drift, vedlikehold med mer). 

Siden investeringsplanen er forsinket, er flere av de gamle sykehusbyggene 
nedskrevet, før de nye står ferdig. Dette er begrunnelsen for å sette krav til 
overskudd i perioden frem til de nye byggene tas i bruk. 

• Effektivisering og forbedring i driften som resultat av nye og moderne lokaler. Dette 
er bakgrunnen for at det stilles krav om en omstillings-/utviklingsplan for sykehuset 
som skal settes i verk, når de nye lokalene tas i bruk. 

• Bidrag fra RHF-et. Helse Nord RHF planlegger med overskudd i årene fremover. 
Årsaken er todelt: På kort sikt er målet å sikre likviditet til å finansiere 
investeringsutbetalingene, men på lengre sikt er begrunnelsen å styrke økonomien i 
helseforetakene når de nye sykehusene tas i bruk. 

 
Investeringsplanen i Helse Nord er ambisiøs. Det kreves betydelig innsats i driften av 
helseforetakene for å sikre profesjonell gjennomføring. 
 
Styret har vedtatt en investeringsramme på 11,4 mrd kroner i perioden 2012-2020. 
Investeringsaktiviteten er på det høyeste i 2015 med ca 1,8 mrd kroner i årlige 
investeringer. Det er viktig at de rammene som helseforetakene skal styre etter og de 
fullmakter som gjelder for gjennomføring av investeringsprosjekter til enhver tid er 
oppdatert og i tråd med styrets beslutninger.  
 
Pågående prosjekter må følges opp tett, for å sikre oss mot avvik og overskridelser som 
kan ramme oppstart av nye prosjekter. For å forenkle oppfølgingen og redusere risiko 
for uforutsette hendelser, er det nødvendig å gjennomgå premissene for 
byggeprosjektene og fastsette endelige rammer som også inkluderer byggelånsrenter 
og prisstigning.  
 
I denne styresaken fremlegges forslag til felles oppfølging av byggeprosjekter. Formålet 
med forslaget er at disse skal bidra til å sikre tydelighet i oppfølgingen av store 
enkeltprosjekter og dermed kontroll med gjennomføringen av hele investeringsplanen. 
Denne oppfølgingen er en naturlig del av konsernbestemmelsene for investeringer.  
 
Forslag til endringer i dagens regelverk for oppfølging av store prosjekter: 
• Investeringsplanen og bærekraftsanalysene skal baseres på totale kostnader. Det vil 

si også byggelånsrenter (renter på investeringslånet), forventet prisstigning i 
perioden og reserver. 
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• Det skal foreligge en utviklingsplan for HF-et, før idéfasearbeidet påbegynnes, i tråd 
med veilederen for tidligfaseplanlegging. 

• Reserver og fullmakter. Rammen til prosjekteier (HF) skal baseres på P50, med 
tillegg for avsetning for uspesifiserte, forventede kostnader P85. 

• Konkret beskrivelse av reserver og plan for kutt, dersom rammene ikke holder. 
• Regler for å utløse reserver. Prinsipper for endringsledelse skal være definert med 

hensyn til hvilke fullmakter som tilliger styre, adm. direktør, byggeleder, 
prosjektleder. Det skal også tas stilling til, om RHF-et skal være med i beslutning om 
frigivelse av deler av rammen av uspesifiserte, forventede kostnader. 

• Krav til innhold i tertialrapporten. 
 
Krav til investeringsplanlegging og beslutning av gjennomføring  
Grunnlaget for planlegging avstore investeringer ligger i veileder for 
tidligfaseplanlegging som gis ut av Helsedirektoratet. Ny utgave er datert desember 
2012. Det nye i tidligfaseplanleggingen av store investeringer er: 
• at helseforetaket, eventuelt foretaksgruppen skal ha utarbeidet en utviklingsplan, 

før prosjektets idéfase igangsettes. Den skal blant annet ha en 
organisasjonsutviklingsplan som skal være en av begrunnelsene for prosjektet. 

• at det i konseptfasen skal utredes minst tre likeverdige alternativer, og at det skal 
gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) for prosjekter over 
500 mill kroner, før beslutning om alternativ for gjennomføring av et eventuelt 
forprosjekt tas. 

• at Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) lånebehandling for store investeringer 
(over 500 mill kroner) bygger på sannsynlig prosjektkostnad som er satt til P50 (50 
% sannsynlighet for at beregnet byggekostnad overholdes). 

• at normalt vil lån fra HOD bli gitt med 50 % av sannsynlig prosjektkostnad med 20 
års nedbetalingstid (låneandel fra HOD på 50 % kan variere, avhengig av RHF-ets 
bæreevne). 

 
De enkelte trinnene i tidligfaseplanleggingen fremgår av figuren nedenfor. 

 
 
Utviklingsplanen skal vise helsefaglige og prosjektenes prioritet, organisasjonsutvikling, 
samt avhengighet til hverandre i investeringsplanen (B1). 
 
I idéfasen identifiseres og godkjennes de alternative løsningene som er bærekraftige og 
som skal videreføres i konseptfasen (B2). 
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Konseptfasen omfatter relativt detaljerte utredninger av de aktuelle alternativene til et 
nivå som gir grunnlag for å beslutte hvilket alternativ som gir den beste løsningen 
innenfor de definerte rammene. Konseptrapport sammen med rapport fra KSK og 
eventuelle endringer av konseptrapporten som KSK har medført, gir grunnlaget for å 
realitetsbehandle om prosjektet kan gjennomføres (eller ikke) (B3).  
 
Lønnsomhetsvurdering av prosjektalternativene og helseforetakets totale økonomiske 
bærekraft skal foreligge før realitetsbehandling i B3.  
 
Avhengig av prosjektets størrelse skjer denne behandlingen på HF- eller RHF-nivå. Her 
vises det til gjeldende konsernbestemmelser som nå foreslås endret i egen styresak i 
dette styremøte. Investeringsprosjekter som skal godkjennes i styret i Helse Nord RHF, 
skal alltid behandles i lokalt HF-styre på forhånd. 
 
Både konseptrapporten og den tilhørende KSK-rapporten er grunnlag for 
styringsdialogen som RHF-et har med HOD. 
 
Forprosjektfasen utvikler og detaljerer løsningen og kvalitetssikrer 
prosjektkostnadene. Så fremt det ikke har skjedd endringer som krever oppdatering 
av grunnlaget, skjer det i forprosjektfasen ingen endringer i innhold og kapasitet for 
virksomheten.  
 
Det er behov for å kvalitetssikre prosjektkostnadene og forutsetningen for 
lønnsomhetsvurderingen på et mer detaljert grunnlag. Grunnlaget i forprosjektet 
baserer seg på større detaljering av romprogram, valg av materialer og informasjon om 
entreprenør- og utstyrsmarkedet nærmere byggestart. Forprosjektrapporten med basis 
i konseptrapporten gir grunnlag for beslutning om gjennomføring av 
investeringsprosjektet (B4). 
 
Tidligfaseveilederen er den som både helseforetakene skal følge i sin planlegging, og 
som HOD bruker i sin behandling av prosjektene (faglig godkjenning av sykehus og 
eiermessig tilsagn om lån til prosjekter).  
 
Adm. direktør tilrår styret å ta endringene i ”Veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter” til etterretning, og at prinsippene i hovedtrekk også følges i 
planleggingen av mindre prosjekter, med kostnadsrammer større enn 50 mill kroner. 
 
Krav om styrebehandling 
Gjeldende konsernbestemmelser regulerer rapportering til styret over foretatte 
investeringer, fattede administrative beslutninger og investeringskostnad sammenholdt 
mot plan.   
 
Det foreslås å legge inn tilleggspunkter i konsernbestemmelsene om oppfølging av 
prosjektene i forhold til gjeldende bestemmelser. 
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1. I konsernbestemmelsene er det lagt inn krav om tertialvis rapportering. Ordningen 
med tertialvis rapportering for investeringer under utførelse opprettholdes, men 
adm. direktør foreslår noen tillegg i rapporteringen. Rapportene skal utarbeides 
med følgende innholdsfortegnelse, hvor det nye er i uthevet skrift: 
a. Innledning som beskriver prosjektet og det arbeidet som er gjennomført i 

perioden, samt overordnet økonomi og et sammendrag av rapportens 
hovedpunkter. 

b. Økonomi med beskrivelse av og kostnader for de ulike faser og hvordan dette er 
i forhold til budsjett og fremdrift i aktivitet. Rapporten skal vise oversikt 
over gjenstående beløp av rammen for uspesifiserte kostnader. 

c. Oversikter over tidligere og kommende avtaler i prosjekter og hvordan disse 
avropene stemmer overens med fasenes budsjetter. 

d. Fremdrift med oversikt over gjennomførte arbeider hittil og spesifikt for siste 
tertial, samt oversikt over arbeider planlagt i kommende periode. 

e. Oversikt over overordnede beslutninger i prosjektet siste tertial. 
f. Oppdatert vurdering av risikoelementer i prosjektet der sannsynlighet og 

konsekvens er registrert for hvert risikoelement i tråd med Helse Nords 
veieleder for risikostyring. 

2. Det skal gjennomføres oppfølgingsmøter i hvert HF, der det pågår større 
utbyggingsprosjekter1

3. I de månedlige, ordinære oppfølgingsmøtene mellom HF-ene og RHF-et skal status i 
utbyggingsprosjekter være på dagsorden. HF-et lager en forenklet månedlig 
rapportering i virksomhetsrapporten for hvert utbyggingsprosjekt på inntil 
en halv side. 

. Representant fra Helse Nord RHF inviteres til møtene. 

4. Ved signaler om avvik skal disse varsles umiddelbart både til HF-ledelsen og 
til RHF-et, dersom avviket overstiger 10 mill kroner. Normalt skal avvik 
rapporteres i tertialrapporten, men store avvik med budsjettmessige 
konsekvenser skal vurderes styrebehandlet i førstkommende styremøte. 

 
Krav til godkjenning av Helse Nord RHF og krav til innhold i beslutningsgrunnlag, 
slik disse fremgår av styresak 109-2007, opprettholdes. Adm. direktør foreslår at 
avsnitt 8 (se nedenfor) presiseres og legges frem som egen styresak med følgende 
forslag til endring: 
• At byggelånsrenter og prisvekst underveis i byggeperioden skal inkluderes i omsøkt 

beløp. 
• Tydeliggjøring av basis for investeringsramme for prosjekter, begrepene sannsynlig 

investeringskostnad og sikkerhetsmarginer (”P50” og ”P85”), og i hvilken grad det 
er tatt høyde for uspesifiserte kostnader. 

• Tydeliggjøring at prinsipper for endringsledelse, disponering av usikkerhetsposter i 
prosjekter, skal være definert på forhånd. 

 
Alle store prosjekter skal ha en prosjektramme som tilsvarer P50 (50 % sannsynlighet 
for at utbyggingskostnaden holdes), inkludert beregnede byggelånsrenter og forventet 
prisstigning, samt innlagte mulige tilleggskostnader.  
 

                                                        
1 Utbyggingsprosjekter: Byggeprosjekter med ramme > 50 millioner. 
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Ut over dette skal det tas høyde for forventninger knyttet til udefinerte kostnader som 
en kan forvente kommer i løpet av prosjektperioden. Dette gir styret mulighet til å ta 
beslutning på nivå P85, det vil si 85 % sannsynlighet for at prosjektet kan gjennomføres 
innenfor omsøkt ramme. Dette innebærer en risiko for at budsjettet kan overskrides og 
også en sannsynlighet for at kostnadene blir lavere enn P85. I differansen mellom P50 
og P85 er det innebygget indirekte reserver i prosjektene. Regler for disponering av 
reservene skal være definert på forhånd. 
 
Det skal i tillegg settes opp en liste over elementer i prosjektet som kan tas ut, dersom 
prosjektrammen ikke kan overholdes. I tillegg skal det tas høyde for en ekstra 
usikkerhet som tilsvarer P85. Denne utløses kun etter forutgående styrebehandling i 
prosjekteiende HF og eventuelt i RHF-et. 
 
Vurderingen av prosjektenes kostnadsusikkerhet kan illustreres ved kurven nedenfor: 
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Rammen for et prosjekt er satt sammen slik: 

 
 
Den samlede rammen for enkeltprosjekter skal godkjennes av styret i Helse Nord RHF.  
 
Denne rammen skal omfatte alle kostnader beskrevet i kulepunktene tidligere i 
avsnittet og slik det fremgår av listen ovenfor. Det enkelte helseforetak kan ikke 
overskride denne rammen.  
 
Beslutningen om gjennomføring av et prosjekt skal være basert på  
• oppdatert bærekraftsanalyse for helseforetaket som er prosjekteier og tilhørende 

bærekraftsanalyse for investeringsplanen til foretaksgruppen. 
• likviditetsbudsjett for gjennomføring av prosjektet og samlet for helseforetaket og 

tilhørende virkning for foretaksgruppens likviditet. 
 
Det enkelte helseforetak skal godkjenne og styre prosjektet innefor denne rammen i 
gjennomføringen av prosjektet. Helseforetakets styre skal fastlegge fullmakter og 
rammer for adm. direktør i helseforetaket (eller den som denne viderefører fullmakt til 
– utbyggingssjef og eventuelt videre til prosjektleder). 
 
P85 skal benyttes som ramme i investeringsplanen til Helse Nord RHF.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør vurderer at det er viktig å oppdatere konsernbestemmelsene for 
investeringer, slik at vi etablerer forutsigbare rammebetingelser for styring av store og 
samtidige prosjekter i regionen.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner de foreslåtte endringer til planlegging, 

gjennomføring og oppfølging av byggeprosjekter i Helse Nord. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene å sikre at disse endringene 

blir innarbeidet i de lokale helseforetakene i regionen. 
 
 
Bodø, den 7. desember 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 19. desember 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, 

revisjon 

 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nord har gjennom flere styresaker siden oppstarten i 2002 vedtatt hvordan 
beslutning og finansiering av investeringer skal gjennomføres. Her nevnes blant annet 
styresak 57-2002 Konsernbankstruktur / finansforvaltning, styresak 58-2002 Prinsipper 
for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord styresak, 112-2005 
Endring av helseforetakenes vedtekter – avhending av fast eiendom og lånerammer og 
styresak 109-2007 Konsernbestemmelser investeringer.  
 
Endelig vises det til styresak 151-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging – 
oppfølging av styresak 49-2012, jf. styresak 136-2012 som behandles i samme styremøte 
som denne saken. Styresak 151-2012 omhandler oppfølging av store byggeprosjekter i 
Helse Nord. 
 
Denne styresaken omhandler forslag til endringer i konsernbestemmelser for 
investeringer vedtatt i styresak 109-2007.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Konsernbestemmelser for investeringer bidrar til: 
o Økt kvalitet i saksgrunnlagene før beslutning om større investeringsprosjekter. 
o Større trygghet for en bedre oversikt over fremtidige økonomiske forpliktelser. 
o Større trygghet for at forutsetning for og konsekvensen av investeringer er godt 

forankret i alle ledd i det aktuelle HF og i RHF-et. 
o At det utvises respekt for at investeringsbeslutninger forplikter hele regionens 

handlingsrom. Hovedregel er at eventuelle overskridelser i ett helseforetak ikke skal 
skyve på handlingsrommet i et annet helseforetak. 

 
Foreslåtte endringer 
Det foreslås nå at byggelånsrenter og prisstigning eksplisitt skal inngå i 
investeringsrammene for de store byggeprosjektene. Dette er en nødvendig 
forutsetning for å kunne realisere vedtatt investeringsplan hvor vi skal ha opptil fire 
store byggeprosjekter pågående samtidig.  
 
Investeringsrammene i Helse Nord har siden oppstarten i 2002 inkludert alle 
kostnader. Unntaket har vært de to store byggeprosjektene til Nordlandssykehuset HF 
som i den innledende planfasen har vært håndtert annerledes, det vil si ekskl. 
byggelånsrenter og fremtidig prisstigning.  
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Årsaken til dette var dels stor usikkerhet knyttet til om prosjektene faktisk lot seg 
realisere, og at kommunikasjonen med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om lån 
og tillatelse til å starte opp var basert på disse forutsetningene. Det var imidlertid hele 
tiden en forutsetning at også prisstigning og byggelånsrenter skulle inngå i 
planrammene.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok derfor i investeringsplanen 2011-2018 (jf. styresak 72-
2010 Investeringsplan 2011-2018, rullering), som ble behandlet i styremøte, den 22. juni 
2010, å øke rammene til disse to prosjektene med forventet årlig prisstigning frem til 
ferdigstillelse. Byggelånsrentene ble ikke håndtert i denne saken, fordi endelig 
lånetilsagn og dermed grunnlag for å beregne fremtidige renter på byggelånene ikke var 
klar på det tidspunkt. 
 
Siden alle konsekvensene av investeringene kommer i regnskapene til det 
helseforetaket som investerer, må vi sikre at: 
• Samlede konsekvenser av endelig investeringsbeløp i løpende kroner kommer frem 

på det enkelte helseforetak. Hvis ikke, medfører det en risiko for at regionen som 
helhet påtar seg for store samtidige forpliktelser. 

• Styrene i helseforetakene som har et helhetlig ansvar for investeringene, også har 
oversikt over alle forutsetningene for prosjektene. 

 
Det legges føringer for at styrene i helseforetakene skal ta stilling til endringsledelse i 
store prosjekter. Med dette menes hvilke fullmakter som skal legges til prosjekt-
/byggeleder, adm. direktør og til styret hva gjelder bruk av avsatte reserver (innenfor 
P85).  Det skal også tas stilling til, om en begrenset del av reserven skal besluttes i 
samråd med RHF-et, før den endelig disponeres. 
 
I tillegg legges inn et nytt punkt for hastefullmakt i tilfelle havari på kritisk 
medisinteknisk utstyr.  
 
Dette er diskutert i direktørmøte1

 

, den 15. november 2012, jf. sak 142-2012. Innspillene 
fra direktørene er tatt hensyn til i styresak 151-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles 
oppfølging – oppfølging av styresak 49-2012, jf. styresak 136-2012.  

Konsernbestemmelsene henviser til ”Veileder for Tidligfaseplanlegger i 
Sykehusprosjekter”. Denne er oppdatert i 2011. Styret gjøres med dette oppmerksom 
på de to vesentligste endringene:  
1. Det er stilt krav til at det skal foreligge en utviklingsplan før oppstart av 

planprosessen. Utviklingsplanen er ”et framtidsbilde av foretakets planer for 
virksomhetsmessig og bygningsmessig utvikling for å nå målsettingene, samt de 
tiltak som dette krever”2

2. At det stilles krav om ekstern kvalitetssikring (KSK) av konseptvalget. Styrets 
grunnlag for å beslutte gjennomføring blir dermed konseptrapport sammen med 
KSK-rapport. 

. 

 

                                                        
1 direktørmøte: forum for adm. direktører i underliggende helseforetak i Helse Nord 
2 Se www.sykehusplan.no 
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Vurderinger 
Eieravdelingen i Helse Nord RHF har deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet 
endringsforslaget til ”Tidligfaseplanleggeren av sykehusprosjekter” og har hatt god 
dialog med helseforetakene i regionen om de øvrige endringene.  
 
Adm. direktør mener at de foreslåtte endringer vil gi Helse Nord bedre 
beslutningsunderlag, før vedtak om byggeprosjekter fattes, bedre oppfølging av 
prosjektene under byggeperioden, og større sannsynlighet for god oppfølging av 
prosjektforutsetninger og resultater. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar konsernbestemmelser for investeringer med de 
foreslåtte endringene.  

 
2. Styreleder bes innkalle til foretaksmøte i helseforetakene for overlevering av 

konsernbestemmelser for investeringer. 
 
 
Bodø, den 7. desember 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Nåværende konsernbestemmelser for investeringer  

– ref. styresak 109-2007 (med spor endringer) 
 

Utrykt vedlegg:  Veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter 
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Vedlegg 1 
(ref. DocMap PR 16969 – Styresak 109-2007 Nytt forslag Styresak xx-2012) 

 
 

KONSERNBESTEMMELSER INVESTERINGER I HELSE NORD 
 
1. Formål 
Konsernbestemmelsene fastsetter fullmakter og krav til behandling og dokumentasjon 
av investeringsbeslutninger. Bestemmelsene skal bidra til:  

a) Riktig/god prioritering av investeringsmidlene 
b) DekkendeTilstrekkelig beslutningsgrunnlag med hensyn til kvalitet, økonomi, 

org.utvikling og andre konsekvenser  
 
2. AvgrensningVirkeområde  
Konsernbestemmelsene omfatter alle former for investeringer i realkapital, dvs. i 
bygninger, inventar og utstyr. 
 
3.  Fastsetting av investeringsvolum 
 

3.1. Overordnet investeringsramme  
Styret i Helse Nord RHF beslutter samlet investeringsvolum i foretaksgruppen, 
herunder: 

a) samlet investeringsramme for det enkelte helseforetak 
b) investeringsramme for fellesprosjekter 
c) fordeling av investeringsramme i det enkelte helseforetak mellom større 

enkeltprosjekter og disponibel ramme for helseforetaket til inventar/utstyr og 
mindre bygningsmessige investeringer 

d) forutsetninger for disponering av investeringsrammen 
e) finansiering av investeringsvolumet 

 
Investeringsvolumet fastsettes på grunnlag av vurdering av foretaksgruppens 
økonomiske bæreevne, økonomiske resultater, status og fremskriving av disponible 
likvide midler, samt tilgang på lånemidler.  
 

3.2. Helseforetakets fullmakter med hensyn til investeringsvolum  
Investeringsrammen til det enkelte helseforetak er et øvre tak på investeringsvolumet 
det aktuelle året. Helseforetak har ikke fullmakt til å øke investeringsrammen eller gjøre 
omfordeling i forhold til fordeling vedtatt av styret i Helse Nord RHF 
 
Helseforetak har ikke fullmakt til å fatte investeringsbeslutninger som legger 
forpliktelser på Helse Nord RHF’s styres disponering av fremtidige års 
investeringsramme. 
 

3.3. Låneopptak og leasing/leieavtaler 

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Skrift: 16 pt

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)
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Helseforetak har ikke fullmakt til å ta opp lån til finansiering av investeringer utover hva 
som innvilges av Helse Nord RHF til enkeltprosjekter. Finansiell leasing er å betrakte 
som låneopptak. Låneopptak i eide aksjeselskap skal hensyntas sammen med 
helseforetakets låneramme. 
 
Det vil være gråsoner mellom låneopptak/finansiell leasing og ulike former for 
leieavtaler. Alle leie- og leasingformer kan betraktes som alternative finansieringsmåter 
for egne investeringer. På den bakgrunn skal alle anskaffelser av bygninger og 
inventar/utstyr vurderes på samme måte etter disse konsernbestemmelsene, uavhengig 
av finansieringsmåte. Dette innebærer samtidig at ulike finansieringsmåter skal 
vurderes opp mot egenfinansiering. Dvs. at det skal foretas reelle vurderinger av hvilken 
finansieringsmåte som er driftsøkonomisk mest gunstig, og unngå mindre lønnsomme 
valg med begrunnelse knappe investeringsrammer.  
.  
4.  Årlig plan for disponering av investeringsramme 
Styret i det enkelte helseforetak skal årlig behandle og vedta investeringsplan for 
kommende år. Dette skal senest skje i forbindelse med behandling av det årlige 
driftsbudsjettet slik at driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i 
driftsbudsjettet. 
 
Følgende krav stilles til helseforetakets investeringsplan: 

a) Analyse av foretakets økonomiske bæreevne. Herunder vurdering av om 
foretaket har likviditet til å betale investeringen, og driftsøkonomi til dekke evt. 
merkostnader som følge av investeringene innenfor fastsatt resultatkrav 

b) Samlet vurdering av økonomiske konsekvenser av investeringene i 
investeringsåret, samt helårskostnad/besparelse i påfølgende år. 

c) Fordeling av investeringsramme på enkeltprosjekt, evt. samlesummer for mindre 
prosjekter/anskaffelser. 

d) Fastsetting av administrative fullmakter i forhold til iverksetting av investeringer 
innenfor de rammer som fremkommer av disse konsernbestemmelsene. 

e) Vurdering av om de enkelte prosjekter er av en slik art at det påvirker 
pasienttilbudet, oppgavefordeling mellom enheter i helseforetaket eller 
oppgavefordeling mellom helseforetak, samt vurdering av om investeringen etter 
disse konsernbestemmelsene skal godkjennes av RHF før iverksetting.  

 
 
5.   Investeringsbeslutning  
Styrene i helseforetakene skal hvert år behandle langsiktig plan for investeringer, samt 
neste års investeringsbudsjett 
 
Før en investering iverksettes og det inngås økonomisk forpliktende avtaler, skal 
helseforetaket fatte en konkret investeringsbeslutning for hvert enkelt prosjekt..  
 
Som grunnlag for denne beslutningen skal det ligge vurderinger skal alle relevante 
elementer vurderes, herunder: 

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)
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a) er det fortsatt behov for investeringen – jf Tidligfaseplanleggeren 
b) er det skjedd endringer som medfører behov for annen prioritering innenfor 

investeringsrammen 
b) vurdering av alternativer til investeringen 

c) har foretakets økonomiske situasjon endret seg slik at det kan påvirke 
investeringsvolumet 

d) utfyllende og oppdatert konsekvensvurdering av anskaffelsen, herunder 
utarbeidelse av økonomisk analyse knyttet til investering og drift av anskaffelsen 

e) analyse av konsekvensen av den planlagte investeringens effekter på 
virksomhetens øvrige aktiviet, herunder organisering, kompetanse- og 
bemanningsutvikling 

f) hvilken anskaffelsesprosedyre som etter anskaffelsesregelverket er korrekt, 
hensiktsmessig og gi økonomisk beste løsning 

e)g) sikre korrekt anskaffelse og 
økonomisk beste løsning  
- vurdering av alternative løsninger 
- er anskaffelsen i samsvar med besluttede standarder og strategier i 

foretaksgruppen   
- aktuelle innkjøpsavtaler i regi av HINAS, Helse Nord eller foretaket 
- kan anskaffelsen koordineres med anskaffelser i andre enheter eller 

helseforetak 
- oppfølging av lov og forskrift for anskaffelser 

f)h) sikre korrekt behandling av 
investeringen i hht disse konsernbestemmelsene med hensyn til styrebehandling 
i foretaket og godkjenning av Helse Nord RHF 

 
 
6.  Krav til styrebehandling i helseforetaket 
Styret i helseforetaket skal behandle følgende i forhold til investeringer: 

a) årlig investeringsplan 
b) evt. revideringer av planen 
c) enkeltprosjekter med samlet investeringssum 5 mill kr eller mer 
d) enkeltprosjekter som i stor grad påvirker pasienttilbudet 
e) enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom enheter i 

helseforetaket  
f) enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak og/eller 

har driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen 
g) enkeltprosjekter som medfører økte kostnader til drift utover forutsatt i 

investeringsplan og inkludert i driftsbudsjettet 
h) orientering om status fremdrift og investeringskostnad per investeringsprosjekt 

hvert tertial 
 
Dette er minimumskrav til styrebehandling. Styret i det enkelte helseforetak kan 
beslutte strengere krav med hensyn til styrebehandling. 
 
7. Krav til godkjenning av Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF skal godkjenne følgende investeringer: 

a) enkeltprosjekter med samlet investeringssum 10 mill kr eller mer 

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Innrykk: Venstre:  1,27
cm,  Ingen punktmerking eller
nummerering, Tabulatorstopp: Ikke på 
10 cm

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)

Formatert: Norsk (bokmål)
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b) enkeltprosjekter som i stor grad påvirker pasienttilbudet 
c) enkeltprosjekter som påvirker oppgavefordelingen mellom helseforetak, og/eller 

har driftsøkonomiske konsekvenser for andre deler av foretaksgruppen 
d) enkeltprosjekter som medfører større endring i oppgavefordeling mellom 

enheter i samme helseforetak 
e) enkeltprosjekter som medfører avvik fra fastsatte standarder eller strategier i 

foretaksgruppen 
 

Investeringer opp til 50 mill kr kan godkjennes av administrerende direktør. Prosjekter 
med samlet investeringssum på 50 mill kr eller mer skal godkjennes av styret i Helse 
Nord RHF. Helse- og omsorgsdepartementet skal orienteres om investeringer over 500 
mill kr, samt behandle investeringer over 1 mrd kr med hensyn til finansiering.  
 
 
8. Krav til beslutningsgrunnlag og dokumentasjon 
Beslutningsgrunnlaget skal inneholde følgende vurderinger som skal dokumenteres og kunne 
etterprøves: 

a) Hensikt og mål med investeringen. Strategisk tilknytning. Er det fortsatt riktig å 
prioritere denne investeringen, er behovet fortsatt til stede, evt. har det skjedd noe som 
endrer prioriteringene. 

b) Beskrivelse av investeringen/prosjektet, herunder: 
- Gjennomføringsplan inkludert fremdrift 
- Kompetanse/opplæringsbehov 
- Behov for personellressurser til gjennomføring og prosjektorganisering 

c) Konsekvenser av å gjennomføre investeringen/prosjektet 
- Kost/nyttevurderinger for pasienter, ansatte, miljø, driftsøkonomi, likviditet og 

lånebehov 
- Helsefaglige vurderinger 
- Konsekvenser for bemanningsbehov etter at investeringen er gjennomført 
- Konsekvenser for rutiner og arbeidsfordeling 
- Behov for organisasjonsutviklingsprosjekt eller andre tiltak for å sikre 

gevinstrealisering 
- Konsekvenser for oppgavefordeling mellom enheter og mellom helseforetak, og for 

andre helseforetaks driftsøkonomi 
d) Beskrivelse av alternativer (på hvilke andre måter kan målet med investeringen nås) 
e) Strategi for Gjennomføring av anskaffelsen. Eksisterer avtaler i regi av foretaket, Helse 

Nord eller HINAS. Sikres at lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges, og er 
konkurransegrunnlaget slik utformet at det fremmer og ikke hemmer konkurranse. Kan 
anskaffelsen koordineres med tilsvarendre anskaffelser i andre helseforetak. 

f) Økonomisk analyse skal inneholde: 
- Investeringsanalyse og økonomisk lønnsomhetsanalyse, herunder konsekvenser for 

drift, transport av pasienter og finanskostnader 
- Kritiske variabler og økonomiske konsekvenser av endring i disse 
- For prosjekter som går over mer enn 2 år og over 50 millioner kroner: 

Forutsetning om byggelånsrenter og prisvekst underveis i byggeperioden 
- Risikovurderinger 
- Vurdering av størrelse på forventede tillegg og usikkerhetsavsetning, dvs. forskjellen 

på P50 og P851

                                                           
1 Alle store prosjekter skal ha en prosjektramme som tilsvarer P50 (50 % sannsynlighet for at utbyggingskostnaden 
holdes), inkludert beregnede byggelånsrenter og forventet prisstigning, samt innlagte mulige tilleggskostnader. Ut 
over dette skal det tas høyde for forventninger knyttet til udefinerte kostnader som en kan forvente kommer i løpet av 
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- Har foretaket økonomisk bærekraft til å foreta investeringen og til å dekke de 
eventuelle fremtidige konsekvensene av investeringen 

g) Finansiering av investeringen. Hvordan skal investeringskostnaden dekkes (er det behov 
for lån eller økt driftskreditt), og hvordan skal eventuelle økte driftskostnader dekkes 
inn.  

 
h) Vurdering av om styrebehandling og evt. godkjenning av Helse Nord RHF er nødvendig i 

hht disse konsernbestemmelsene 
h)i) Prinsipper for endringsledelse. Hvilke fullmakter skal ligge til styre, AD og prosjektleder 

knyttet til bruk av uforutsett-posten tilsvarende P85. 
 
 
9. Hastefullmakt 

I tilfelle havari på kritisk medisinteknisk utstyr har AD v/helseforetakene fullmakt til å omgå 
saksgang og dokumentasjonskrav nevnt tidligere i dette dokument. Slik beslutning skal gjøres i 
tråd med de krav til godkjenning som fremgår av pkt 7 over. Kravene til overholdelse av 
regelverket for offentlige anskaffelser kan ikke fravikes. 

 
10. Rapportering av store byggeprosjekter 

a) For utbyggingsprosjekter > 50 millioner skal det utarbeides tertialrapporter til styre og RHF. 

Ved signaler om avvik > 10 millioner skal dette varles umiddelbart både til HF-ledelsen og til 

RHF. 

b) I månedlige ordinære oppfølgingsmøter skal utbyggingsprosjekter være på dagsorden. HF 

lager en forenklet månedlig rapportering i Virksomhetsrapport for hvert utbyggingsprosjekt 

på inntil ½ side. 

c) Parallelt med gjennomføring av prosjektet skal foretaket forberede organisasjonen på de 

endringer som investeringen vil foranledige. 

Avsluttende kommentarer 
Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter skal legges til grunn for alle 
sykehusprosjekter der bygg og anlegg er en sentral del av prosjektet. 
 
Hensikten med dokumentasjonskravene er å sikre at beslutningen er tatt på et godt 
fundert grunnlag, og at det er godtgjort at investeringen er formålstjenlig.  
 
Det er også en målsetting Helse Nord RHF på et tidligere tidspunkt skal involveres i 
eventuelle avvik i forhold til planlagt framdrift og rammer. 
 

                                                                                                                                                                                     
prosjektperioden. Dette gir styret mulighet til å ta beslutning på nivå P85 – dvs. 85% sannsynlighet for at prosjektet 
kan gjennomføres innenfor omsøkt ramme. Dette innebærer en risiko for at budsjettet kan overskrides – og også en 
sannsynlighet for at kostnadene blir lavere enn P85. I differansen mellom P50 og P85 er det innebygget indirekte 
reserver i prosjektene. Regler for disponering av reservene skal være definert på forhånd, herunder om RHF skal være 
involvert i disponering av deler av rammen for P85 
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Omfanget av vurderingene og dokumentasjonen vil variere i forhold til investeringens 
størrelse. Dess større investering, eller der investeringen innebærer vesentlige 
endringer eller førstegangsanskaffelse, jo større krav stilles til innhold og omfang i 
forhold til punktene over. 
 
For reanskaffelse av utstyr mv som er utrangert og må erstattes, er kravene til omfang 
av vurdering og dokumentasjon tilsvarende mindre. Her kreves at det gjøres vurdering 
av om det er riktig og hensiktsmessig å foreta en reanskaffelse, samt konsekvensen av 
ikke å foreta reanskaffelse.. 
 
Uavhengig av investeringens størrelse og type, skal det imidlertid alltid
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 gjøres en 
økonomisk analyse, sikre korrekt gjennomføring av anskaffelsen, samt vurdering og 
planlegging av hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre at planlagte økonomiske 
gevinster av investeringen realiseres. 
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Møtedato: 19. desember 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tove C. Kristensen, 75 51 29 00  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord 

 
 
Formål/sammendrag 
I prosjektplanen for strategisk kompetanseplan fase 2 angis helsefagarbeidere 
(hjelpepleiere omfattes også av dette begrepet, slik det brukes i denne sammenhengen) 
som en av yrkesgruppene med særlig rekrutteringsutfordringer.  
 
Satsing på lærlinger innen helsearbeiderfaget er et av tiltakene som skal utredes i fase 
2. Med bakgrunn i statusbeskrivelsen fra fase 1 ble det opprettet en 
underarbeidsgruppe Utredning om helsefagarbeidere i sykehus som har bestått av 
følgende representanter: 
1. Veronica Jacobsen, faglig ansvarlig for helsefaglærlingene i Nordlandssykehuset HF 
2. Randi Irtun, rådgiver fag- og forskningssenteret i Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF 
3. Kari B. Sandnes, konserntillitsvalgt LO Stat 
4. Eirik Sundan, rådgiver Nordland Fylkeskommune 
5. Tove Cecilie Kristensen, rådgiver HR/org i Helse Nord RHF (leder av 

arbeidsgruppen) 
 
Med bakgrunn i statusbeskrivelsen for helsefagarbeiderne fikk arbeidsgruppen 
følgende oppgave:  
 
Tiltaksområde rekruttering 
1. Arbeidsgruppen skal sammenfatte erfaringer med helsefagarbeiderlærlinger i 

helseforetakene i Helse Nord.  
- Tilfredsstiller fagplanene på vg3 spesialisthelsetjenestens behov?  
- Hva har fungert bra?  
- Hva bør forbedres?  
- Hvilke suksesskriterier kan identifiseres for en velfungerende lærlingeordning?  
- Hva må til for å rekruttere nyutdannede lærlinger til videre jobb i våre sykehus?  
- Kostnadsaspektet ved lærlingeordningen bør belyses.  

 
2. Arbeidsgruppen skal innhente erfaringer fra andre HF og kommuner (også utenom 

Helse Nord) som har lykkes med lærlingeordningen, og vurdere hva som kan 
overføres til våre helseforetak.  
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3. Arbeidsgruppen skal foreslå tiltak til hvordan Helse Nord RHF og HF-ene kan jobbe 
strategisk med rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget, både elever og 
voksne med realkompetanse (praksiskandidatordningen). Arbeidsgruppen bes å ta 
stilling til om vekslingsmodellen beskrevet i St. meld 13 (2011-2012) bør prøves ut i 
et av fylkene i nord.  

 
4. Arbeidsgruppen skal i forbindelse med sak til styret i Helse Nord RHF om 

lærlingeordningen for helsefagarbeidere komme med en anbefaling til 
prosjektgruppen Strategisk kompetanseplan fase 2, til hvordan lærlingordningen for 
helsefagarbeidere bør organiseres i helseforetakene. 

 
Tiltaksområde strategisk bruk og utvikling av kompetanse 
1. Arbeidsgruppen bør si noe om hvilke oppgaver og funksjoner helsefagarbeiderne 

bør ha i somatiske sykehusavdelinger og i psykisk helsevern.  
 
2. Arbeidsgruppen skal utrede hvilke videreutdanninger som bør tilbys 

helsefagarbeidere i fagskole, og hvilken rolle helsefagarbeidere med 
videreutdanning kan ha i ulike avdelinger i somatisk sykehus og psykisk helsevern.  

 
Dagens organisering i Helse Nord 
I oppdragsdokumentene til helseforetakene angir Helse Nord styringsmål for lærlinger 
innen ambulanse og helsefag. Kravet er et minimumskrav for inngåtte nye 
lærlingekontrakter det aktuelle året. Helseforetakene kan inngå flere kontrakter enn 
angitt i styringsmålet.  
 
Refusjon gis i henhold til følgende tabell i 2012: 
 
År 2012 Helsefag Ambulanse Totalt 
Helse Finnmark HF 2 3 5 
UNN HF 8 8 16 
NLSH HF 8 8 16 
Helgelandssykehuset HF 4 4 8 
Totalt 22 23 45 
 
Det er et krav at helseforetakene aktivt samarbeider med fylkeskommune, 
opplæringskontorer og videregående skoler. Helse- og omsorgsdepartementet har gått 
bort fra måltall for lærlinger i oppdragsdokumentet. Helse Nord har opprettholdt 
tidligere måltall fra 2011 i påvente av ny organisering for lærlingeordningen. 
 
Det ytes et tilskudd pr. lærling fra fylkeskommunen på kr 109 234,- fordelt på begge 
årene. Helse Nord RHF har i tillegg gitt et tilskudd på kr 50 000,- pr. lærling, og dette 
tilskuddet gis til alle lærlinger, ikke bare helsefaglærlinger. Det er kun i Helse Nord at 
slike ekstra tilskudd til inntak av lærlinger gis. Ingen andre helseregioner har liknende 
ordning. 
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Anbefaling om framtidig organisering 
På bakgrunn av de positive erfaringene fra Nordlandssykehuset HF anbefaler 
arbeidsgruppen å videreutvikle denne modellen, slik at den gjøres gjeldende for alle 
helseforetakene i Helse Nord. 
 
Arbeidsgruppen anbefaler at det opprettes et prosjekt av en varighet på tre år, og hvor 
det blir gjort en grundig evaluering etter endt prosjektperiode. 
 
Det foreslås at det opprettes treårige prosjektstillinger i alle helseforetak, hvor disse vil 
være fagansvarlig for helsefaglærlinger. Dette finansieres ved omdisponering av 
midlene som tidligere er gitt helseforetakene som direkte tilskudd for hver lærling. 
Tilskudd for hver lærling som tas inn, har ikke hatt den effekten som ønsket i forhold til 
å stimulere til å ta inn lærlinger i helseforetakene. En fagansvarlig er identifisert som en 
så viktig nøkkel for å lykkes med å utdanne lærlinger, at arbeidsgruppen vil anbefale en 
slik omdisponering.  
 
Stillingsandelen for prosjektstillingene kan avklares lokalt i hvert helseforetak, men det 
anbefales ikke mindre enn 50 %. Helse Nord RHF vil fordele midlene (som tidligere ble 
gitt som tilskudd pr. læring) likt på helseforetakene, innenfor den samme økonomiske 
rammen som i 2012.  
 
Prosjektstillingene vil ha det faglige ansvaret for helsefagarbeiderlærlingene i 
helseforetakene og ha kontinuerlig oppfølging av disse i læretiden. Andre viktige 
ansvarsområder vil være:  
- veilede instruktørene som har lærlinger 
- bistå enhetslederne i forhold til lærlingeordningen som for eksempel informasjon 

om fagplaner etc.  
- rekruttering av nye helsefagarbeidere 
 
Fagansvarlig vil ha et tett samarbeid med opplæringskontorene i regionen. Fagansvarlig 
vil også ha ansvar for utviklingen av opplæringsboken og ha ansvar for at denne er 
tilpasset lokale forhold. I tillegg vil fagansvarlig ha ansvar for å utvikle metoder og 
verktøy for å effektivisere det faglige oppfølgingsarbeidet. 
 
Videre anbefales det at det etableres studietilbud i regionen for utdanning av 
instruktører etter modell fra Stavanger Universitetssykehus. 
 
Arbeidsgruppen anbefaler prosjektperiode 2013-2015, avhengig av når stillingene blir 
besatt. 
 
Det anbefales videre at det opprettes et faglig nettverk bestående av fagansvarlige ved 
helseforetakene og en representant fra Helse Nord RHF. Det er viktig å kunne dra nytte 
av de gode erfaringer Nordlandssykehuset HF har gjort seg, og fagansvarlig ved 
helseforetaket kan være en inspirator og faglig veileder for de andre. Det anbefales i den 
forbindelse at stillingen i Nordlandssykehuset HF økes til 100 % i prosjektperioden.  
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Helse Nord RHF anbefales å ha en koordinerende og ledende rolle i prosjektperioden. 
Det faglige nettverket bør få i oppdrag å utarbeide en plan for hvordan rekrutteringen 
av lærlinger til helsearbeiderfaget kan styrkes, og hvordan de fagansvarlige kan jobbe 
kontinuerlig med rekrutteringsarbeid.  
 
Prosjektets status følges opp i fagsjef-, personalsjef-, direktørmøte årlig. 
 
Styringsmål for helseforetakene vil, som tidligere, bli fulgt opp gjennom 
Oppdragsdokumentet. 
 
Helse Nord RHF bør etablere faste møtearenaer med fylkeskommunene i landsdelen for 
å komme i dialog om utdanning av helsefagarbeidere i nord, og for å drøfte nye 
videreutdanninger for helsefagarbeidere.     
 
Oppsummering 
Arbeidsgruppen har med bakgrunn i vedlagte rapport kommet med en anbefaling om 
framtidig organisering av lærlingeordningen i Helse Nord som følger: 
- Det anbefales at det opprettes et prosjekt av en varighet på tre år, hvor det blir gjort 

en evaluering etter endt prosjektperiode. Prosjektperiode: 2013-2015. 
- Det anbefales at det opprettes treårige prosjektstillinger på hvert helseforetak. 

Stillingsandelen kan avklares lokalt, men det anbefales ikke mindre enn 50 %. Det 
anbefales at stillingen som fagansvarlig i Nordlandssykehuset HF økes til 100 %, 
som kan være en inspirator og faglig veileder for de andre foretakene i 
prosjektperioden. 

- De som blir tilsatt i disse stillingene vil være fagansvarlig for helsefaglærlingene i 
lærlingetiden og veilede instruktører etc. De vil også ha et tett samarbeid med 
opplæringskontorene i regionen. 

- Dette finansieres ved omdisponering av midlene som tidligere er gitt 
helseforetakene som direkte tilskudd for hver lærling. 

- Det anbefales at det etableres studietilbud i regionen for utdanning av instruktører. 
- Det anbefales at Helse Nord RHF har en ledende og koordinerende rolle i 

prosjektperioden, og at det opprettes et faglig nettverk bestående av fagansvarlige 
ved helseforetakene og en representant fra Helse Nord RHF. 

- Det presiseres at hvert enkelt helseforetak på selvstendig grunnlag har ansvar for å 
ta inn et tilstrekkelig antall lærlinger for å dekke helseforetakets behov for 
kompetanse og arbeidskraft. 

- Det anbefales at det opprettes et samarbeidsforum med fylkeskommunene.  
- Prosjektets status følges opp i fagsjef-, personalsjef-, direktørmøte årlig. 
- Styringsmål for foretakene vil, som tidligere, bli fulgt opp gjennom 

Oppdragsdokumentet. 
 
Medbestemmelse 
Organisering av lærlinger i Helse Nord ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 4. desember 2012 med følgende 
enighetsprotokoll: 
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1. Partene gir sin tilslutning til prosjektet som vil bidra til at lærlinger i helsefag 
gjennomfører sin lærlingeperiode og kan gå ut i arbeid i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. 

 
2. Partene vil understreke nødvendigheten av at det etableres systemer for å 

gjennomføre lærlingeperioden som sikrer at flest mulig lærlinger gjennomfører 
lærlingetiden og oppnår fagbrev. 

 
3. Partene vil understreke behovet for at det etableres gode nettverk mellom 

helseforetakene slik at erfaringer formidles, og at foretaksgruppen samlet blir gode på 
gjennomføring. 

 
Vurdering 
Adm. direktør slutter seg til arbeidsgruppens forslag til endring av organisering av 
lærlingeordningen i Helse Nord. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Utredning om helsefagarbeidere i sykehus til 
orientering. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør gjennomføre de foreslåtte endringene i 

tråd med oppsummeringen i saksfremlegget. 
 
3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det utarbeides en sluttrapport som legges frem 

for styret, når prosjektet er gjennomført, forslagsvis i slutten av 2015. 
 
 
Bodø, den 7. desember 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Rapport Utredning om helsefagarbeidere i sykehus 

Opplæringsbok NLSH 
 

Vedleggene er lagt ut på vårt nettsted – se: 
Styremøte i Helse Nord RHF, den 19. desember 2012 

 
Utrykt vedlegg:  Læreplan i helsearbeidfaget VG3 / Opplæring i bedrift 
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Møtedato: 19. desember 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 154-2012 Virksomhetsrapport nr. 11-2012  

    Sakspapirene ettersendes eller legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 19. desember 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 155-2012 Plan for internrevisjon 2013-2014 

 
 
Formål/sammendrag 
I denne saken fremmes forslag om plan for internrevisjon 2013-2014 i det regionale 
helseforetaket og foretaksgruppen. Forslaget er fremmet i samråd med 
revisjonskomiteen. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har som oppgave å overvåke det regionale 
helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og 
internkontroll. Dette innebærer bl.a. å se etter at internkontrollen bidrar til å sikre 
etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav, inklusive etiske retningslinjer. 
Helseforetakenes ivaretaking av Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og respekt vil 
dermed stå sentralt i alle internrevisjonens prosjekter. 
 
Bakgrunn/fakta 
I instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt 4.1, stilles følgende krav til 
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal minst en gang per år 
utarbeide en revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger. 
Revisjonsplanen forelegges administrerende direktør for uttalelse, behandles i 
revisjonskomiteen og vedtas av styret. Praksis har i flere år vært at styret vedtar en 
toårsplan, som vurderes/rulleres hvert år.  
 
Internrevisjonen arbeider i dag etter plan for internrevisjon 2011-2012, vedtatt av 
styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 27. april 2011, jf. styresak 50-2011 Plan for 
internrevisjon 2011-2012.  
 
Arbeidet med planen for 2013-2014 har foregått slik:  
- Revisjonskomiteen gjennomgikk i møte, den 28. september 2012 (sak 22/12) en 

foreløpig liste over aktuelle revisjonsprosjekter for 2013-2014, utarbeidet av 
internrevisjonen med utgangspunkt i deres vurdering av risiko og vesentlighet i 
foretaksgruppen.  

- Liste/plan ble deretter drøftet med representanter for alle helseforetakene i møte i 
oktober.  

- Justert oversikt ble gjennomgått i møte med adm. direktør, den 26. november 2012.  
- Adm. direktørs kommentarer ble innarbeidet i oversikten, som ble behandlet av 

revisjonskomiteen i møte, den 7. desember 2012 (sak 28/12). Revisjonskomiteen 
vedtok å legge følgende forslag til revisjonsplan for 2013-2014 frem for styret:  
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1. Intern styring og kontroll i FIKS-programmet  
 Formål: Bekrefte at det er etablert en hensiktsmessig og effektiv organisering, 

styring og kontroll med FIKS-programmet som gir rimelig grad av sikkerhet for at 
formålet med programmet ivaretas, og at fastsatte målsettinger oppnås. (FIKS: Felles 
innføring av Kliniske Systemer.) Prosjektet omfatter programmets etablerings- og 
planleggingsfase.   
Prosjektet pågår, etter vedtak i revisjonskomiteen 01.06.12.  

 
2. Pasienttransport  
 Formål: Å undersøke i hvilken grad det er god styring og kontroll i de sentrale, 

tverrgående arbeidsprosesser mellom Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 
(PasANS) og helseforetak som har pasientreisekontor.  
 
Dette er et felles prosjekt mellom internrevisjonen i alle fire regioner og i PasANS.  
Prosjektet pågår, etter behandling i revisjonskomiteen 16.05.12.  

 
3. Ventetider og fristbrudd 

Formål: Bekrefte at registreringspraksis knyttet til rettighetsvurdering, ventetid, 
fristbrudd og behandlingsstart sikrer ivaretakelse av pasientrettigheter, pålitelig 
rapportering, og at nasjonale og regionale føringer etterleves. Herunder at pasienter 
som nærmer seg fristbrudd skal tilbys alternativt behandlingssted i egen region.  
 

4. Styring og kontroll med byggeprosjekter i Helse Nord  
 Formål: Undersøke om det er etablert tilstrekkelig styring og kontroll med: 

a) Byggeporteføljen i Helse Nord 
b) Et utvalgt byggeprosjekt i regionen. 

 
5. Riktig legemiddelbruk og legemiddelliste ved utskriving 
 Formål: Bekrefte at helseforetakene har iverksatt rutiner som gir rimelig grad av 

sikkerhet for at innlagte pasienter får riktige legemidler og at den 
legemiddelinformasjon som gis ved utskriving danner et korrekt og fullstendig 
grunnlag for pasientens videre legemiddelbehandling. 

 
6. Intern styring og kontroll i FIKS-programmet 

Formål: Bekrefte at det utøves en hensiktsmessig og effektiv styring og kontroll med 
FIKS-programmet som gir rimelig grad av sikkerhet for at formålet med programmet 
ivaretas, og at fastsatte målsettinger oppnås.  
 
Dette er en oppfølging av prosjekt 1 ovenfor, som var begrenset til å gjelde 
programmets etablerings-/planleggingsfase.  
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7. Implementering av samhandlingsreformen 
Formål: Undersøke om foretakene har fulgt opp forventningene til omstilling og 
utvikling knyttet til implementering av samhandlingsreformen, og om 
samarbeidsavtaler og tjenesteavtaler følges opp med konkrete samhandlingstiltak i 
tråd med reformens krav og intensjoner.  

 
8. Bemanning, arbeids- og hviletider i ambulansetjenesten 

Formål: Bekrefte at bilambulansetjenesten i Helse Nord tilfredsstiller forskriftskrav 
til bemanning og kompetanse og arbeids- og hviletidsbestemmelser. 
 

9. Beredskap 
 Formål: Undersøke om Helse Nords beredskaps- og kriseplaner samsvarer med 

føringer fra myndigheter, om disse blir fulgt, om planverk og kompetanse 
vedlikeholdes, og hvordan kommunikasjon og samhandlingen med eksterne parter 
fungerer. 

 
10. Polikliniske kontroller etter behandling i et helseforetak 

Formål: Undersøke hvordan ”Prosjekt desentralisering av kontroller” er fulgt opp i 
foretaksgruppen, og hvilke kriterier som regulerer hvor planlagte kontroller etter 
behandling i et helseforetak skal utføres. 
 

11. Rådgivningsprosjekt: Kompetanseheving/opplæring av interne revisorer i HF-
ene  
Internrevisjonen ønsker å bidra til komptanseheving av internrevisjonen i HF-ene 
slik at de fungerer best mulig, som del av foretakets internkontroll. 

 
Vurdering/konklusjon 
Forslaget til plan for internrevisjon 2013-2014 er basert på internrevisjonens vurdering 
av risiko og vesentlighet i foretaksgruppen. Planen har vært forelagt adm. direktør for 
uttalelse, og adm. direktørs vurdering var kjent for revisjonskomiteen, da komiteen 
behandlet planen.  
 
Revisjonsplanen er dermed utarbeidet og behandlet i henhold til instruks for 
internrevisjonen i Helse Nord RHF. Revisjonskomiteen har også lagt internrevisjonens 
bemanning og ressurser til grunn for sine vurderinger. På denne bakgrunn mener adm. 
direktør det fremlagte forslag til plan for internrevisjon 2013-2014 er et godt 
utgangspunkt for internrevisjonens prioriteringer og arbeid i denne perioden. 
 
Den foreslåtte planen bør følges så langt mulig. Det må likevel forventes at det kan bli 
behov for endringer, for eksempel for å gi plass til andre prosjekter. Revisjonskomiteen 
bør derfor kunne vedta endringer i planen. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2013-2014 vedtas som fremlagt. 

 
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
Bodø, den 7. desember 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 19. desember 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rolandsen/Bang, 75 51 29 00  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 156-2012 Internkontroll i Helse Nord RHF – systematikk, 

oppfølging av styresak 147-2011 

 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken er en oppfølging av styresak 147-2011 Internkontroll i Helse Nord RHF 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 14. desember 2011. 
Styret vedtok følgende i punkt 2: Styret ber om en ny redegjørelse for systematikken i 
internkontrollen i Helse Nord RHF i løpet av 2. halvår 2012. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord RHF henvendte seg i brev av 27. april 2006 til Sosial- og helsedirektoratet 
for å få avklart om internkontrollkravet i § 3 i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 
også omfatter de regionale helseforetakene. Helsedirektoratet fastsatte i brev av 22. 
november 2007 at så er tilfelle. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt  
Internkontroll er et verktøy som skal øke sannsynligheten for at virksomheten har 
fokus på sine overordnede mål, og prioritering av aktiviteter som skal øke 
sannsynligheten for måloppnåelse. Gjennom god internkontroll får Helse Nord RHF et 
målrettet fokus på risikostyring, prioritering og oppfølging av egne handlingsplaner.  
 
Internkontroll bidrar til økt kvalitet i vår interne administrasjon, og relasjonen med 
interne og eksterne parter og større trygghet for at vi prioriterer de riktige aktivitetene. 
Dette gjør vi i respekt for vårt samfunnsansvar, og for at våre ansatte skal ha en 
arbeidsplass som de trives og kan vokse i. 
  
Status i arbeidet med forbedringen og videreutviklingen av internkontrollen i 
Helse Nord RHF 
I styresak 147-2011 ble det gitt en oversikt over hva som er blitt behandlet i 
ledermøtene i Helse NOrd RHF med en punktvis oversikt over tiltak som ble 
gjennomført i 2011 og tiltak som skulle gjennomføres i løpet av 2012.  
 
Det ble våren 2012 gjennomført flere interne arbeidsmøter. Disse møtene ble 
sammensatt av medarbeidere fra alle avdelinger og ulike roller i RHF-et. Formålet var å 
identifisere kritiske suksessfaktorer for å nå Helse Nords overordnede mål, kartlegge 
risiko for manglende oppnåelse av disse, samt prioritere hvilke av målene en vil ha 
spesiell oppfølging av fremover.  
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Dette er i tråd med Helse Nord RHFs styrende dokument Intern styring og kontroll i 
Helse Nord RHF.  
 
Utfallet av arbeidsmøtene har resultert i en tiltaksplan hvor de viktigste punktene er:  
• Etablering av et internkontrollutvalg med én representant fra hver avdeling. 

Gruppen skal ledes av foretaksadvokat, og dens mandat er gjennomføring og 
oppfølging av risikovurderinger, handlingsplaner og overordnet tilsyn med 
kvalitetsparametre i Helse Nord RHF. Gruppen skal i 2013 ha tertialvise møter. 

• Felles forståelse for betydningen av oppdatert og hensiktsmessig 
ledelsesinformasjon og samarbeid på tvers av avdelinger. 

• Identifisering av Helse Nord RHF ’s rolle i å identifisere og beslutte korrigerende 
tiltak. 

• Betydningen av at roller, ansvar og grensesnitt blir tydelig definert på alle nivå i 
RHF-et. 

 
Det er gjennomført flere parallelle oppgaver i arbeidet med forbedringen og 
videreutviklingen av internkontroll i Helse Nord HRF. 
 
• Ferdigstille Helse Nord RHFs styrende dokument Intern styring og kontroll i Helse 

Nord RHF   
Det var satt en frist til å ferdigstille dette dokumentet våren 2012 og var vurdert 
styrebehandlet juni 2012. Ledergruppen er orientert underveis, for å kunne komme 
med innspill til arbeidet.  Dokumentet legges frem for offisiell styrebehandling 
sammen med denne sak. 
 

• Kvalitetssystemet – DocMap 
Det er etablert en hensiktsmessig struktur i DocMap og rutiner som sikrer at 
kvalitetssystemet vedlikeholdes og oppdateres løpende er på plass. I dette ligger at 
det er utarbeidet rutiner for:   
1) Beskrivelse av struktur/godkjenning 
2) Godkjenning av dokumenter og for endringer i disse 
3) Revisjon av dokumenter 
 
Det har vært en opprydding i DocMap hvor alle dokumenter har fått en ansvarlig 
saksbehandler og med oppfølgingsfrist.  

 
Rutiner for hvordan ansatte skal bli kjent med nye eller endrede dokumenter er 
også etablert. Videre er ansvar og roller for bruk av kvalitetssystemet for Helse Nord 
RHF definert. Det er etablert brukerveiledninger for DocMap med tilhørende 
dokumentsamlinger for ansatte, ledere, utarbeidere og dokumentansvarlige, i tillegg 
til veiledere for bruk av DocMap både med hensyn til styrende dokumenter og 
melding om avvik/forbedringsforslag.  
 
Det er lederens ansvar å påse at den enkelte medarbeider har satt seg inn i, og er 
kjent med prosedyrene. Det er et krav at alle skal kunne den. Det arbeides med den 
interne kulturen som skal gjøre at organisasjonen arbeider med kontinuerlig 
forbedring av prosedyrer og standarder.  
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• Avvikshåndtering i Helse Nord RHF 

Som en del av arbeid med internkontroll i Helse Nord RHF, herunder registrering og 
håndtering av melding om avvik og forbedringsforslag er prosedyren Avvik og 
forbedringsforslag Helse Nord RHF utarbeidet.  
 
Det er etablert snarvei fra intranett ”Meld avvik/forbedringsforslag” slik at man kan 
gå rett til påloggingsbilde i kvalitetssystemet og rett til avviks-/forbedringsmodulen, 
der valgene er tilpasset vårt behov.   
 
I rutinen for melding av avvik og håndtering/oppfølging av meldte avvik, er det 
definert hva som skal inngå av type avvik, og hva som skal meldes på andre måter (f. 
eks. systemfeil IKT). 
 
Det gjenstår å innarbeide rutiner for å: 
1. Registrere avvik: Hittil er det et begrenset antall av våre medarbeidere som har 

tatt i bruk avviksmodulen i DocMap.   
2. Etterspørre avvik: For 2013 skal det defineres ukentlige målsettinger for antall. 

Dette som en del av å trene organisasjonen i å se på avvik som en viktig del av 
forbedringsarbeidet.  

3. Standardisere behandlingen: I 2013 blir det utarbeidet enkle kurs i standardisert 
avviksbehandling slik at vi øker sannsynligheten for å lykkes å iverksette 
korrigerende tiltak som hindre uønskede hendelser i å komme tilbake. 

 
Vurdering 
Gjennom utarbeidelsen av Helse Nords styrende dokument Intern styring og kontroll i 
Helse Nord RHF, risikovurdering av kritiske suksessfaktorer for å nå overordnede 
målsettinger, utarbeidelse av handlingsplaner og innføring av avviksbehandling, mener 
adm. direktør at organisasjonen har tatt et viktig steg i å sette retning for videre 
forbedringsarbeid. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen for systematikken i internkontrollen i 

Helse Nord RHF til orientering. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF tar Helse Nord RHFs styrende dokument Intern styring og 

kontroll i Helse Nord RHF til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. desember 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør  
 
 
 
Vedlegg: Helse Nord RHFs styrende dokument  

Intern styring og kontroll i Helse Nord RHF 
 
Vedlegget er lagt ut på vårt nettsted – se: 
Styremøte i Helse Nord RHF, den 19. desember 2012 
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Møtedato: 19. desember 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 157-2012 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av 

inventar og utstyr i foretaksgruppen, 

oppfølging av styresak 38-2012 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 40-2010 Internrevisjonsrapport nr. 12/2009: 
Forvaltning av inventar og utstyr i styremøte, den 26. mars 2010. Denne styresaken ble 
senere fulgt opp med styresak 85-2011 og styresak 38-2012. 
 
Styret behandlet styresak 38-2012 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar 
og utstyr i foretaksgruppen, oppdatert tilbakemelding – oppfølging av styresak 85-2011 i 
styremøte, den 29. mars 2012. Det ble fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 
 
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. 

 
Kvalitet, Trygghet og Respekt 
Internrevisjon er en viktig del av god virksomhetsstyring som skal sikre kvalitet i alle 
ledd. Gjennom oppfølging av anbefalingene fra revisjonen, skaper vi trygghet for at 
forbedringsarbeid og systematikk har fokus i helseforetakene.  
 
Sammendrag 
Alle helseforetak i Helse Nord ble som følge av styresak 40-2010 bedt om å gjennomgå 
anmerkningene i Internrevisjonsrapport 12/09 og melde tilbake hvordan oppførte 
mangler er fulgt opp.  
 
Dette ble fulgt opp i styresak 85-2011 og i styresak 38-2012. Som vist i vedtaket fra 
styresak 38-2012, gjensto det fortsatt avvik som ikke var lukket i to av helseforetakene. 
I denne saken gjøres det rede for hvordan dette er fulgt opp i de to helseforetakene.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
I styresak 38-2012 manglet tilbakemelding på gjennomføring av tre tiltak i 
helseforetaket. Disse er nå gjennomført i følge e-post fra helseforetaket i mars 2012: 
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• Kassasjon av utstyr:  
o Utstyr som skal avskrives, verdi > kr. 100.000: Strategi for planlagt 

utskiftning/utfasning.  
o Avdelingsutstyr, verdi < kr. 100.000; Det er opp til avdelingen å rapportere 

ønske om utskiftning. Gjeldende vedtatte rutine (godkjent av styret) er at det er 
avdelingen selv som må dekke kostnadene.  

• Risikovurderinger på driftsteknisk utstyr: UNN har etablert egne rutiner på dette. 
Disse er gjennomført og ligger i/vedlikeholdes i FDV1

• Kompetanseoversikt: Er etablert og vedlikeholdes/oppdateres fortløpende i FDV-
systemet.  

-systemet. 

• Risikovurderinger foreligger bare for driftsteknisk utstyr. 
 
Dette viser at UNN har gjennomført de fleste anbefalingene i rapporten. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helseforetaket har gjennomført tiltak for de fleste av manglene som er påpekt, men har 
ikke gjort mer enn det som ble meldt tilbake i styresak 38-2012, i følge e-post fra 
helseforetaket i november 2012.  
 
Helgelandssykehuset HF har med andre ord fremdeles noen gjenstående punkter, før de 
har gjennomført alle anbefalingene i rapporten. 
 
Oppsummering av oppfølgingen av internrevisjonen 
Alle helseforetakene unntatt Helgelandssykehuset HF har gjennomført tiltak knyttet til 
anbefalingene i internrevisjonsrapporten. De viktigste manglene er knyttet til 
gjenstående risikovurderinger og rutinebeskrivelser for utrangering. Det siste gjelder til 
en viss grad også UNN. 
 
Vi registrerer at enkelte helseforetak bruker forholdsvis lang tid på å iverksette tiltak på 
noen av forholdene som er påpekt. I respekt for at det kan være prioriteringshensyn i 
helseforetakene, mener adm. direktør at det er forsvarlig at noen av tiltakene 
gjennomføres med utsatt tidsfrist. 
 
Styresaken og tilbakemeldingene fra helseforetakene er lagt frem for Internrevisjonen I 
Helse Nord RHF for uttalelse. Internrevisjonens kommentarer er innarbeidet i denne 
styresaken. 
 
Vurderinger og anbefalinger 
Adm. direktør anbefaler at både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Helgelandssykehuset HF blir bedt om å ferdigstille manglende risikovurderinger og 
rutinebeskrivelser for utrangering innen mars 2013. 
 
 
 
  

                                                        
1 FDV: forvaltning, drift og vedlikehold 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 

Helgelandssykehuset HF følger opp anbefalingene knyttet til risikovurdering og 
rutinebeskrivelser for utrangering innen utgangen av mars 2013. 

 
 
Bodø, den 7. desember 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 19. desember 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Grete Åsvang, 75 51 29 09  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 158-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og 

mottak av prøvesvar i Helse Nord – 

forpliktende tiltaksplan, oppfølging av styresak 

79-2012 

 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF gjennomførte i 2012 revisjonsprosjektet Bestilling 
og mottak av prøvesvar i Helse Nord. Formålet med revisjonen var å undersøke om det 
er etablert intern styring og kontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for at bestilte 
prøvesvar kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen forsvarlig 
tid. 
 
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 04/2012, herunder en forpliktende 
tiltaksplan for oppfølging av anbefalingene som ble gitt Helse Nord RHF, samt til det 
enkelte helseforetak. 
 
Bakgrunn  
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2011/2012 har internrevisjonen 
gjennomført revisjonsprosjektet Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord. I tillegg 
til spesifikke rapporter pr. helseforetak ble det også utarbeidet en samlet rapport 
Internrevisjonsrapport nr. 04/12 som oppsummerer funnene etter revisjonen.   
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012:  
Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering i styremøte, den 21. juni 
2012. Styret fattet følgende vedtak i 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. 
 
I styremøte, den 31. oktober 2012 orienterte adm. direktør styret om at saken vil bli 
lagt frem i styremøte i desember 2012, jf. styresak 125-2012/2 Orienteringssaker, adm. 
direktørs muntlige orienteringer, tredje strekpunkt. Utsettelsen var begrunnet med 
kapasitetsmessige årsaker. 
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Tiltak/oppfølging per desember 2012 
Helse Nord RHF har fulgt opp saken som følger: 
• Sendt ut eksplisitt brev til helseforetakene i november 2012 for å hente inn 

foretaksvise tiltaksplaner.  
• Planlagt oppfølging av helseforetakene i forhold til de foretaksvise anbefalinger og 

tiltaksplaner. Møtefrekvens starter 11. januar 2013 og vil være gjennomført med det 
enkelte helseforetak innen utgangen av februar 2013. 

• Gjennomført møte med FIKS (Felles Innføring Kliniske Systemer) i november 2012 
for å avklare i hvilken grad utfordringene omtalt i internrevisjonens rapport 
planlegges ivaretatt via FIKS-programmet. 

• Innhentet oppdatert fremdriftsplan fra FIKS-programmet. 
• Innhentet status for oppgradering av Message Broker1

 
 (MB) fra Helse Nord IKT. 

Internrevisjonen har vært involvert i arbeidet. 
 
Oppfølging av anbefalinger til helseforetakene pr. desember 2012 
Helseforetakene er i gang med oppfølging av de foretaksspesifikke anbefalingene. 
Tiltaksplanene er så langt ikke styrebehandlet i helseforetakene. De foretaksspesifikke 
anbefalinger og tiltaksplaner vil bli gjennomgått og diskutert med det enkelte 
helseforetak i løpet av første tertial 2013. I disse møtene vil oversikt over hvilke 
utfordringer som løses gjennom FIKS-programmet også bli kommunisert. 
 
Oppfølging av anbefalinger til Helse Nord RHF pr. desember 2012 
På bakgrunn av revisjonens funn ble følgende anbefalinger gitt til Helse Nord RHF: 
 
1. Avklare nærmere i hvilken grad svakhetene/utfordringene som er omtalt i kap. 5.2.2 

og 5.2.3 planlegges ivaretatt via FIKS-programmet, eventuelt kan inkluderes i dette, 
og hvilken framdrift som planlegges. Denne informasjonen bør kommuniseres raskt til 
foretakene som grunnlag for arbeid med anbefaling 3 og 5 ovenfor. 

2. Vurdere om noen av svakhetene/anbefalingene som fremgår av rapporten tilsier at 
foretaksgruppen bør samarbeide om oppfølgingstiltak, og eventuelt ta initiativ til slikt 
samarbeid. 

 
Vedr. anbefaling 1:  
På sikt vil samhandling mellom de ulike elektroniske fagsystemer (Patologi, 
Mikrobiologi, Klinisk biokjemi, Radiologi og DIPS2

 

) gjennomgås i FIKS-programmet, slik 
at vi kan realisere de sammenhengende pasientforløpene i helseforetakene. I dette 
ligger blant annet å bygge opp gode rekvireringsprosesser i de ulike avdelingene mot 
fagsystemene.  

Vedlagte oversikt viser oppdatert fremdriftsplan for implementering av elektronisk 
bestilling og utsending av laboratoriesvar mellom DIPS og fagsystemene internt i den 
enkelte sykehusenheten, mellom sykehusenheter internt i det enkelte helseforetak og 
mellom helseforetak i helseregionen pr. desember 2012 (se vedlegg).  

                                                        
1 Elektronisk integrasjonsløsning som er nødvendig for bestilling og mottak av prøvesvar mellom de ulike 
elektroniske fagsystemer.  
2 Elektronisk pasientjournal 
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Oversikten danner grunnlag for vurdering av hvilke utfordringer som løses gjennom 
FIKS-programmet og til hvilken tid. 
 
Kommentarer til viktige utfordringer presentert i Internrevisjonens rapport kap. 5.2.2 
og 5.2.3: 
• Elektronisk bestilling og mottak av svar mellom Mikrobiologi-systemet og DIPS 

avhenger av oppgradering av Message Broker. Dette krever en nyere versjon av 
DIPS, som bare Nordlandssykehuset HF (NLSH) har innført. Message Broker skal 
derfor oppgraderes først i NLSH som en pilot. Det har vært avholdt workshop og 
piloten er i planleggingsfasen. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vil få 
oppgradert Message broker etter pilot på NLSH, og når UNN har tatt i bruk den 
nyere versjonen av DIPS. 

• Elektronisk bestilling og mottak av svar mellom Medisinsk biokjemi-systemene i de 
ulike helseforetakene (Lab2Lab3

• Dokumentasjon på hvilke bestillinger som er gjort, i journalen. Utfordringen vil være 
løst, når alle bestillinger og svar går elektronisk. Utfordringen er gitt som anbefaling 
i de foretaksspesifikke rapportene. Helse Nord RHF vil i møte med helseforetakene 
få avklart hvilke alternative tiltak som velges. 

) avhenger av samme oppgradering av DIPS, som 
nevnt i punket over.   

• Felles rekvirentregister i regionen vil være en klar målsetning. Et slikt register kan 
legges i DIPS, men det krever at helseforetakene har en felles database for DIPS. 
Dette er ikke mulig etter dagens regelverk. Det er imidlertid planlagt igangsetting av 
samordning og standardisering av rekvirentregistrene gjennom FIKS-programmet, 
der en starter med å samordne rekvirentregistrene innad i det enkelte helseforetak. 
Helseforetakene vil måtte gjennomgå eksisterende rutiner for rydding og 
oppdatering av sine rekvirentregistre. Ryddearbeidet starter umiddelbart, og vil 
pågå løpende gjennom hele FIKS-programmet.   

• Manglende sendeskjema. Innføring av elektronisk bestilling vil redusere utfordringen 
med manglende sendeskjema. Frem til da vil det håndteres gjennom bedring av 
rutiner på foretaksnivå. 

 
Vedr. anbefaling 2:  
I de planlagte møtene med helseforetakene vil ytterligere tiltak bli vurdert der den 
elektroniske løsningen ligger langt frem i tid, eller ikke løser problemstillingen påpekt 
av internrevisjonen. Samtidig vil det vurderes om der er behov for samarbeid om tiltak. 
 
Vurdering og konklusjon 
Internrevisjonens foretaksvise rapporter ble fortløpende oversendt helseforetakene i 
første halvår 2012. 
 
Rapportenes anbefalinger er gjort kjent for fagmiljøene i helseforetakene, og oppfølging 
av anbefalingene pågår. I henhold til Oppdragsdokumentet til helseforetakene skal alle 
internrevisjonsrapporter styrebehandles, og det skal vedtas en plan for oppfølging av 
internrevisjonens anbefalinger. Ingen av helseforetakene har så langt styrebehandlet 
plan for oppfølging av anbefalingene.   

                                                        
3 Elektronisk samhandling mellom de elektroniske fagsystemene på de ulike helseforetak. 
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Dette er en kompleks sak med mange ulike elektroniske fagsystemer som skal 
samhandle. Utfordringene er ulike fra fagsystem til fagsystem, noe som krever ulike 
tiltak. Det vil derfor ta tid å planlegge og iverksette alle tiltakene. 
 
Helse Nord RHF vil i første tertial 2013 følge opp helseforetakenes tiltaksplaner og 
vurdering av behov for samarbeid i foretaksgruppen. Utfordringer som ikke lar seg løse 
gjennom FIKS-programmet vil bli gjennomgått for vurdering av alternative tiltak. 
Samtidig skal det vurderes behov for midlertidige tiltak der løsning gjennom FIKS-
programmet ligger langt frem i tid. 
 
Fremdriftsplan for oppfølging av anbefalinger til Helse Nord RHF: 

 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av 
Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – 
oppsummering til orientering.  

 
2. Styret ber om å få fremlagt ny sak, når nødvendige tiltak er iverksatt, senest innen 

utgangen av 2013. 
 
 
Bodø, den 7. desember 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Fremdriftsplan for implementering av elektronisk bestilling og 

svarutsending for ulike typer prøvesvar i Helse Nord 
  
 

Fremdriftsplan - Oppfølging fra Helse Nord RHF des.12 jan.13 feb.13 mar.13 

  Kartlegge innføring elektronisk bestilling og svar  
Fremlegge kartlegging for helseforetakene 
Gjennomgå foretaksspesifikke anbefalinger med det enkelte helseforetak 
Innhente fremdriftsplan på oppgradering til nyere versjon av DIPS for UNN 
Innhente plan for styrebehandling i helseforetakenes styrer 
Vurdere samarbeid om tiltak i forhold til: 
o  

   Rydding og oppdatering i rekvirentregister 
o  

   Dokumentasjon på hvilke bestillinger som er gjort 
o  

   Vurdering alternative tiltak, der elektronisk løsning ikke løser utfordringer 
o  

   Vurdering midlertidige tiltak der elektronisk løsning er for langt frem i tid 
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Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-93/012  diverse     Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 159-2012 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. Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 
4. Avskrivingsbeløp på investeringene 
5. Risikostyring 2013 i foretaksgruppen – overordnede mål 
6. Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. desember 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-93/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 159-2012/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-93/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 159-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Kirsti Freibu, 75 51 29 66  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av 

styresak 89-2012 

 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og 
fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012 i 
styremøte, den 29. august 2012. Styret fattet følgende vedtak i punkt 4: Styret ber om 
egen orientering om aktivitetsutviklingen innen utgangen av 2012. 
 
Nåsituasjonen i Helse Nord viser at aktiviteten innenfor somatikken har økt med 2,4 
prosent fra juni 2011 til juni 2012, noe som er tre ganger mer enn 
budsjettforutsetningene (0,8 prosent). Dette kan være med på å påvirke ventetider og 
fristbrudd og ha sammenheng med at vi har økt bemanningen på flere områder. 
 
Innledningsvis i denne saken gis en kort redegjørelse for bakgrunnen og målsettingen 
med analysen. Det gis også en kort oppsummering av resultatene. Det vises for øvrig til 
analysen for mer detaljerte resultater. 
 
Målet med analysen er å gjøre en nærmere undersøkelse av somatisk virksomhet for å 
kartlegge hvor aktivitetsøkningen er, samt se på mulige bakenforliggende årsaker.  
 
Arbeidet er direkte relatert til våre grunnleggende verdier om: 
• Kvalitet i interne rutiner og pasientbehandling. 
• Trygghet for at befolkningen skal få utført sine helsetjenester i riktig tid. 
• Respekt for at våre medarbeidere står midt inne i en stor og krevende oppgave. 
 
Vurdering 
DiagnoseRelaterte grupper (DRG) er et pasientklassifiseringssystem hvor 
sykehusopphold eller polikliniske konsultasjoner i somatiske institusjoner klassifiseres 
i grupper som er medisinsk meningsfulle og ressursmessig tilnærmet homogene. DRG 
gir en oversiktlig beskrivelse av sykehusets aktivitet og pasientsammensetning.  
 
Samlet sett har det i perioden hittil i år per 2. tertial 2010 til 2. tertial 2012 vært en 
økning på 5 319 DRG-poeng (7 prosent). Økningen var størst fra 2010 til 2011 med 4,4 
prosent økning, mens økningen var 2,4 prosent fra 2011 til 2012. 
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DRG-er deles inn etter hoveddiagnose som hovedsakelig følger organsystemet (25 
grupper). I analysen ser vi at hoveddiagnosegruppene myeloproliferative sykdommer 1

 

 
og lite differensierte sykdommer i fordøyelsesorganene, sykdommer i muskel-
/skjelettsystemet og bindevev samt sykdommer i sirkulasjonsorganene er de som har 
mest økning i produksjon av DRG-poeng i perioden hittil i år 2. tertial 2010 til hittil i år 
2. tertial 2012. Disse hoveddiagnosene har samlet sett økt med 2 864 DRG-poeng som 
tilsvarer 54 prosent av den totale økningen. Videre er disse fire hoveddiagnosene blant 
de gruppene med størst produksjon av antall DRG-poeng og har dermed relativ høy 
andel DRG-poeng av totalt antall DRG-poeng.  

På helseforetaksnivå ser vi i figur 3 at det er Universitetssykehuset Nord-Norge HF som 
har størst produksjon av DRG-poeng i analyseperioden og har 39 706 DRG-poeng hittil i 
år 2. tertial 2012. Deretter følger Nordlandssykehuset HF med 23 013 DRG-poeng, 
Helgelandssykehuset HF med 10 254 DRG-poeng og Helse Finnmark HF med 8 522 
DRG-poeng i samme periode.  
 
Tabell 1 - Endring produksjon DRG-poeng i prosent pr foretak (Kilde: Analysesenteret)

 
 
Tabell 2 - Somatisk aktivitet fordelt på omsorgsnivå hittil i år pr 2.tertial 2010 – hittil i år 
pr 2.tertial 2012 og prosentvis endring (kilde: analysesenteret) 

 
 
Den somatiske virksomheten i foretaksgruppen er fortsatt relativt høy, men siste år er 
økningen avtagende. Samtidig er det en betydelig høyere økning i dagbehandling 
sammenlignet med døgnopphold som er i henhold til ønsket utvikling. 
 
  

                                                        
1 Myeloproliferative sykdommer kan defineres som blodkreft og andre tilstander med unormal høy cellevekst 
som ikke trenger å være ondartet. 

Helse Finnmark HF 1,7 % 2,7 %
Helgelandssykehuset HF 1,7 % 1,5 %
Nordlandssykehuset HF 5,7 % 2,8 %
Unn HF 5,1 % 2,4 %
Samlet Helse Nord 4,4 % 2,4 %

Helseforetak
Endring 2010 - 
2011 i prosent

Endring 2011 - 
2012 i prosent

Omsorgsnivå Helseforetak
Per august 

2010
Per august 

2011
Per august 

2012
Endring 

2010-2011
Endring 

2011-2012
Endring 

2010-2012
Helgelandssykehuset HF 7 781               8 008            8 150               2,9 % 1,8 % 4,7 %
Nordlandssykehuset HF 15 849             16 625         16 709             4,9 % 0,5 % 5,4 %
UNN HF 23 240             23 319         23 823             0,3 % 2,2 % 2,5 %
Helse Finnmark HF 7 280               7 302            7 366               0,3 % 0,9 % 1,2 %

Døgnopphold Helse Nord RHF 54 150             55 254         56 048             2,0 % 1,4 % 3,5 %
Helgelandssykehuset HF 53 263             55 448         59 031             4,1 % 6,5 % 10,8 %
Nordlandssykehuset HF 89 598             93 332         95 889             4,2 % 2,7 % 7,0 %
UNN HF 155 636           164 072       165 757           5,4 % 1,0 % 6,5 %
Helse Finnmark HF 37 273             38 247         41 358             2,6 % 8,1 % 11,0 %

Dag/poliklinikk Helse Nord RHF 335 770           351 099       362 035           4,6 % 3,1 % 7,8 %
Total Helse Nord RHF 389 920           406 353       418 083           4,2 % 2,9 % 7,2 %

Døgnopphold

Dag/poliklinikk 
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Brukermedvirkning 
Analyse av aktivitetsutviklingen i somatisk virksomhet, oppfølging av RBU-AU-sak 16-
2012 vil bli behandlet i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, 
den 11. desember 2012. Protokoll fra dette møtet vil bli ettersendt. 
 
Avslutning 
Analysen viser en økning i aktiviteten i Helse Nord som er høyere enn ønskelig sett i 
sammenheng med budsjettforutsetningen. Vi ser at det er antakelig flere 
bakenforliggende årsaker til denne utviklingen som vi ikke klarer å avdekke i denne 
overordnede analysen.  
 
Samtidig er det enkelte faktorer som vi helt klart kan utelukke som direkte årsak til at 
aktiviteten har økt. Befolkningsmengden har blant annet vært tilnærmet stabil i 
analyseperioden samt at befolkningsandelene i nedslagsfeltene til helseforetakene er 
nærmest uendret. Videre har funksjonsfordelingen mellom helseforetakene ikke endret 
seg i særlig grad i perioden. Årsaken til økning i aktiviteten kan derfor mest sannsynlig 
ikke forklares med økning i befolkningsmengden eller endring i funksjonsfordelingen. 
 
De fire hoveddiagnosene som nevnt over står for hele 54 prosent av den totale 
økningen i DRG-poeng i analyseperioden. Disse har størst økning hovedsaklig i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.  
 
Enkelte oppgaver tilhørende disse hoveddiagnosene er funksjonsfordelte til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Samtidig er en del av 
disse diagnosene knyttet opp til DRG-poeng med høy vekting. Dette gjør at en liten 
endring i antall pasienter kan gjøre store utslag i antall DRG-poeng for 
diagnosegruppen.  
 
Videre ser vi ingen klar sammenheng mellom antall DRG-poeng og liggedager pr. 
opphold. I noen tilfeller går antall liggedager pr. opphold ned, selv om antall DRG-poeng 
øker. Dette kan i noen sammenhenger forklares med samhandlingsreformen.  
 
For Helse Nord er det en ønsket utvikling at andel av aktiviteten får en vridning fra 
døgn- til dagbehandling, og at dagbehandling og poliklinikk øker mer enn 
heldøgnsopphold. Vi ser i analysen at utviklingen for Helse Nord som helhet går i riktig 
og ønskelig retning. 
 
 
 
Vedlegg:  Analyse av aktivitetsutviklingen i Helse Nord 
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Analyse av aktivitetsutviklingen i Helse Nord 
 
Formål 
I styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, 
oppfølging av styresak 73-2012, ber styret om en egen orientering om aktivitetsutviklingen. 
 
Finansieringen av de regionale helseforetakene er i hovedsak todelt og består av en basisbevilgning 
og en aktivitetsbasert bevilgning, innsatsstyrt finansiering (ISF). Den prosentvise andelen som 
aktivitetsbasert bevilgning utgjør, er politisk bestemt og kan variere. Innsatsstyrt finansiering skal 
sammen med øvrige finansieringsordninger understøtte de regionale helseforetakenes «sørge for»-
ansvar og bidra til at fastsatte aktivitetsmål nås på en mest mulig effektiv måte. 
 
Samlet utbetaling over de aktivitetsbaserte ordningene skjer på grunnlag av registrert aktivitet. Dette 
innebærer at departementet på forhånd ikke vet hvor store utbetalingene vil bli, og er dermed en 
overslagsbevilgning. Den er basert på en prognose for aktivitet per 1.tertial 2011, og departementet 
forventet videreføring av dette nivået samt en økning i 1,1 prosent i 2012. I løpet av høsten 2011 
justerte Helse Nord RHF prognosetallene med faktisk aktivitet, og kom frem til at Helse Nord sin 
budsjettforutsetning for aktivitet kom på 0,8 prosent for 2012. 
 
Nåsituasjonen i Helse Nord viser at aktiviteten innenfor somatikken har økt med 2,4 prosent fra juni 
2011 til juni 2012, noe som er tre ganger mer enn budsjettforutsetningene. Dette kan være med på å 
påvirke ventetider og fristbrudd og ha sammenheng med at vi har økt bemanningen på flere 
områder. 
 
Målet med denne rapporten er å gjøre en nærmere analyse innenfor somatisk virksomhet for å 
kartlegge hvor aktivitetsøkningen er, samt se på mulige bakenforliggende årsaker. I denne saken vil 
styret først bli orientert om aktivitetsutviklingen på overordnet nivå for deretter se utviklingen på 
foretaksnivå. Videre vil det bli sett på om økningen i aktiviteten har vært størst innen døgn- eller 
dagopphold. 
 
Materialet 
Materialet som viser produksjonen av antall DRG poeng i analysen er hentet fra Analysesenteret 
(ASL). Tallene er basert på hittil i år tall per 2.tertial hvert år. Analysesenteret har foretatt en DRG 
gruppering av aktiviteten. Grupperingen følger 2012-logikk for årene 2010-2012 som gjør at tallene 
er sammenlignbare og får frem reel vekst i denne perioden. Samtidig er anslaget i 
overslagsbevilgningen på en vekst på 0,8 prosent basert på faktisk antall poeng uavhengig av årets 
logikk.  
 
Videre er data om liggetid og aktivitet på omsorgsnivå hentet fra Helsedirektoratets nettsider og er 
offisielle tall. 
 
Utvikling DRG poeng - Helse Nord 
DiagnoseRelaterte grupper (DRG) er et pasientklassifiseringssystem hvor sykehusopphold eller 
polikliniske konsultasjoner i somatiske institusjoner klassifiseres i grupper som er medisinske 
meningsfulle og ressursmessig tilnærmet homogene. DRG gir en oversiktlig beskrivelse av sykehusets 
aktivitet og pasientsammensetning.  
 
Figuren nedenfor gir en oversikt over antall DRG poeng produsert hittil i år 2.tertial 2010 til 2.tertial 
2012.  
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Figur 1 – Antall DRG poeng med 2012 logikk Helse Nord hittil i år 2.tertial 2010 – hittil i år 2.tertial 2012 (Kilde: 
Analysesenteret) 

Her ser vi at aktiviteten i form av DRG poeng har økt fra 76 177 hittil i år 2.tertial 2010 til 79 563 hittil 
i år 2.tertial 2011 som tilsvarer en økning på 4,4 prosent. Hittil i år 2.tertial 2012 var det produsert 
81 485 DRG poeng, som tilsvarer en økning på 2,4 prosent fra samme periode forrige år. Dette er en 
økning som er 1,6 prosentpoeng høyere enn budsjettforutsetningene på 0,8 prosent. 

Det er 25 hoveddiagnosegrupper i DRG systemet. Tabell 1 nedenfor viser hvordan DRG poengene 
fordeler seg på disse i analyseperioden.  

Tabell 1 Utvikling og endring i antall DRG poeng i absolutte tall og prosent fordelt hoveddiagnoser (Kilde: 
Analysesenteret)

 

Samlet sett har det i perioden hittil i år per 2.tertial 2010 til 2.tertial 2012 vært en økning på 5 319 
DRG poeng (7 prosent). Økningen var størst fra 2010 til 2011 med 4,4 prosent økning, mens økningen 

 
poeng

 
poeng

 
poeng

 
poeng prosent

 
poeng prosent

Faktorer som påvirker helsetilstanden 3 844 4 392 4 114 548 14,3 % -278 -6,3 %
Forbrenninger 128 184 117 56 43,7 % -67 -36,5 %
Indresekretoriske,ernærings-og stoffskiftesykd. 1 571 1 668 1 657 96 6,1 % -11 -0,7 %
Infeksiøse & parasittære sykdommer 2 144 2 025 2 081 -119 -5,5 % 56 2,8 %
Kategorier utenom hoveddiagnosegruppene 459 492 456 33 7,3 % -36 -7,3 %
Myeloproliferative sykdommer og lite differensiert 2 981 3 348 3 729 368 12,3 % 380 11,4 %
Nyfødte m/ tilst. som har oppstått i perinatalperi 3 217 2 950 3 081 -267 -8,3 % 131 4,4 %
Nyre-og urinveissykdommer 3 805 4 031 4 069 227 6,0 % 38 0,9 %
Psykiske forstyrrelser og adferdsforstyrrelser 499 550 572 50 10,1 % 23 4,1 %
Signifikant multitraume 243 259 390 16 6,6 % 131 50,4 %
Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter 864 843 957 -20 -2,4 % 114 13,5 %
Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapp 627 728 719 101 16,1 % -9 -1,2 %
Sykdommer i bryst 502 679 672 177 35,2 % -7 -1,1 %
Sykdommer i fordøyelesesorganene 7 121 7 546 7 910 425 6,0 % 364 4,8 %
Sykdommer i hud,underhud og bryst 1 939 1 885 1 927 -54 -2,8 % 43 2,3 %
Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganene 1 903 1 995 1 829 92 4,8 % -166 -8,3 %
Sykdommer i lever,galleveier og bukspyttkjertel 1 888 2 165 2 117 277 14,7 % -48 -2,2 %
Sykdommer i mannlige kjønnsorganene 850 1 044 1 098 193 22,8 % 54 5,2 %
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev 11 234 11 782 12 072 548 4,9 % 290 2,5 %
Sykdommer i nervesystemet 5 724 5 696 6 030 -28 -0,5 % 334 5,9 %
Sykdommer i sirkulasjonsorganene 11 061 11 255 11 548 194 1,8 % 293 2,6 %
Sykdommer i åndedsrettsorganene 6 359 6 448 6 786 88 1,4 % 339 5,3 %
Sykdommer under svangerskap,fødsel og barseltid 3 002 3 010 2 966 8 0,3 % -44 -1,5 %
Øre-,nese og halssykdommer 2 492 2 651 2 591 159 6,4 % -60 -2,3 %
Øyesykdommer 1 720 1 936 2 006 216 12,5 % 70 3,6 %
Totalt 76 177 79 563 81 496 3 386 4,4 % 1 933 2,4 %

Endring DRG 
poeng 2012-2011

Hoveddiagnoser
Endring DRG 

poeng 2011-2010

Hittil i år 
2.tertial 

2010

Hittil i år 
2.tertial 

2011

Hittil i år 
2.tertial 

2012
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var 2,4 prosent fra 2011 til 2012. Hoveddiagnosene med størst produksjon av DRG poeng i perioden 
som inngår i analysen, er sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev og sykdommer i 
sirkulasjonsorganene.  

I absolutte tall i perioden 2010 til 2011 er den største økningen i gruppene faktorer som påvirker 
helsetilstanden og sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev, begge med 548 DRG poeng. I 
perioden hittil i år 2.tertial 2011 til hittil i år 2.tertial 2012 var det diagnosegruppen 
myeloproliferative sykdommer1

Hittil i år 2.tertial 2010 til hittil i år 2.tertial 2011 var det størst prosentvis økning i gruppene 
forbrenninger (43,7 prosent) og sykdommer i bryst (35,2 prosent). I perioden hittil i år 2.tertial 2011 
til 2.tertial 2012 ser vi at det var høyest prosentvis økning i signifikant multitraume (50,4 prosent) og 
skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter (13,5 prosent).  

 og lite differensiert som har størst økning med 379 poeng og 
gruppen sykdommer i fordøyelsesorganene med 364 poeng. 

Imidlertid er flere av hoveddiagnosegruppene relativt små grupper med liten produksjon av DRG 
poeng sammenlignet med de gruppene med høyest produksjon. Dette fører til at enkelt hendelser i 
en liten DRG gruppe kan påvirke statistikken slik at den prosentvise endringen fra ett år til ett annet 
gjør betydelig utslag, mens samlet sett for Helse Nord kan økningen utgjøre en liten prosentandel. I 
en nærmere analyse av produksjonen av antall DRG poeng vil det derfor være mer hensiktsmessig å 
følge utviklingen på hoveddiagnosegruppene som er størst i absolutte tall samt utgjør størst andel av 
økningen av produksjonen de to siste årene.  

Hoveddiagnosegruppene myeloproliferative sykdommer og lite differensiert, sykdommer i 
fordøyelsesorganene, sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev og sykdommer i 
sirkulasjonsorganene er de som har mest økning i produksjon av DRG poeng i perioden hittil i år 
2.tertial 2010 – hittil i år 2.tertial 2012. Disse hoveddiagnosene har samlet sett økt med 2 864 DRG 
poeng som tilsvarer 54 prosent av den totale økningen. Videre er disse 4 hoveddiagnosene blant de 
gruppene med størst produksjon av antall DRG poeng og har dermed relativ høy andel DRG poeng av 
totalt antall DRG poeng.  

 
                                                           
1 Myeloproliferative sykdommer kan defineres som blodkreft og andre tilstander med unormal høy cellevekst som ikke 
trenger å være ondartet. 
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Figur 2 - Økning antall DRG poeng hittil i år 2.tertial 2010 - hittil i år 2.tertial 2012 (Kilde: Analysesenteret) 

Utvikling DRG poeng – helseforetak 
På foretaksnivå ser vi i figur 3 at det er UNN HF som årlig i analyseperioden har høyest produksjon av 
DRG poeng. Hittil i år 2.tertial 2012 har de produsert 39 706 DRG poeng. Deretter følger 
Nordlandssykehuset HF med 23 013 DRG poeng, Helgelandssykehuset HF med 10 254 DRG poeng og 
Helse Finnmark HF 8 522 DRG poeng i samme periode.  
 

 
Figur 3 - Antall DRG poeng pr foretak (Kilde: Analysesenteret) 

 

Tabell 2 - Endring produksjon DRG poeng i prosent pr foretak (Kilde: Analysesenteret)

 

I prosentvis endring er det Nordlandssykehuset HF og UNN HF som har størst økning i antall DRG 
poeng i analyseperioden. Nordlandssykehuset HF har størst økning både fra 2010 til 2011 og fra 2011 
til 2012 med henholdsvis 5,7 og 2,8 prosent, mens UNN HF hadde en økning i samme periode på 
henholdsvis 5,1 og 2,4 prosent. Fra 2010 til 2011 var det Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset 
HF som hadde lavest økning på 1,7 prosent og fra 2011 til 2012 var det Helgelandssykehuset HF som 
hadde lavest økning i DRG poeng med 1,5 prosent. 

Årsakene til at Nordlandssykehuset HF og UNN HF har høyere økning enn de øvrige foretakene kan 
være flere. I forhold til befolkningsmengden er den tilnærmet uendret i analyseperioden. Vi ser i figur 
4 nedenfor at andelen av befolkningen i nedslagsfeltene til foretakene er stabil i perioden 2010 til 
2012. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) har befolkningsmengden økt i liten grad i analyseperioden.  
Det vil si at det ikke har vært noen betydelig økning i befolkningen som i seg selv gir økt etterspørsel 
etter tjenester i somatikken. 

Helse Finnmark HF 1,7 % 2,7 %
Helgelandssykehuset HF 1,7 % 1,5 %
Nordlandssykehuset HF 5,7 % 2,8 %
Unn HF 5,1 % 2,4 %
Samlet Helse Nord 4,4 % 2,4 %

Helseforetak
Endring 2010 - 
2011 i prosent

Endring 2011 - 
2012 i prosent
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Figur 4 – Andel av befolkningen tilhørende hvert foretak (kilde: SSB) 

Funksjonsfordelingen i sykehusene har også vært stabil i analyseperioden. Det betyr at endring i 
fordelingen av oppgaver mellom sykehusene mest sannsynlig ikke har noen betydning for den 
økningen vi ser i produksjonen av antall DRG poeng.  

Videre i analysen skal vi se hvordan de 4 hoveddiagnosegruppene som har høyest DRG produksjon og 
størst endring i absolutte tall på foretaksnivå sett i sammenheng med liggetiden. Dette for å se om 
det er noen sammenheng mellom økning i antall produserte DRG poeng og liggedager per opphold. 

Tabell 3 – Utvikling DRG poeng perioden hittil i år 2.tertial 2010-2012, sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev 
(Kilde: Analysesenteret) 

 

 

Figur 5 - Liggedager per opphold, sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev (Kilde: NPR) 

Hoveddiagnose 
sykdommer i muskel-
skjelettsystemet og 

bindevev

Antall DRG poeng 
hittil i år 2.tertial 

2010

Antall DRG poeng 
hittil i år 2.tertial 

2011

Antall DRG poeng 
hittil i år 2.tertial 

2012

Endring antall 
DRG poeng 
2010-2011

Endring antall 
DRG poeng 
2011-2012

Helgelandssykehuset HF 1 394 1 566 1 463 172 -103
Helse Finnmark HF 1 437 1 366 1 249 -71 -118
Nordlandssykehuset HF 3 352 3 476 3 596 124 121
UNN HF 5 051 5 374 5 765 323 391
Totalt 11 234 11 782 12 072 548 290
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Sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og bindevev er hoveddiagnosegruppen med størst 
produksjon av antall DRG poeng. Hittil i år 2.tertial 2012 var det registrert totalt 12 070 DRG poeng. 
Siden 2010 har det samlet sett vært en økning på 839 DRG poeng og er den gruppen med størst 
økning i absolutte tall. Det er UNN HF som står for den største økningen på til sammen 714 poeng i 
perioden hittil i år 2.tertial 2010-2.tertial 2012. Helse Finnmark HF hadde en nedgang på 189 DRG 
poeng og Nordlandssykehuset HF en økning på 69 i perioden hittil i år 2.tertial 2010-2012.  

Innen denne hoveddiagnosen har det hos UNN HF vært en særskilt stor økning innen diagnosene 
innsetting av hofteleddsprotese m/bk (med og uten komorbiditet eller komplikasjoner) med 182 DRG 
poeng og poliklinisk behandling av revmatiske lidelser med infusjon av særskilte legemidler med 71,8 
DRG poeng i perioden hittil i år 2.tertial 2010 til 2.tertial 2012. For Nordlandssykehuset HF er det 
diagnosene innsetting av hofteleddsprotese u/bk med 136 DRG poeng og operasjon på humerus og 
kne/legg/fot ekskludert kneleddsoperasjon over 17 år u/bk med 55 DRG poeng i samme ovennevnte 
periode. 
 
Vi har prøvd å se nærmere på økningen på diagnosene med innsetting av hoftleddsprotese kan 
skyldes at UNN HF og NLSH HF har en større andel eldre pasienter samt at det har vært økning i 
befolkningen blant disse. Eldre pasienter vil være kasus for en slik type behandling som kan skyldes 
fall og generell slitasje. Vi ser en liten økning i antall eldre pasienter i nedslagsfeltet til UNN HF og 
NLSH HF i analyseperioden som kan indikere at det er i noen grad sammenheng mellom antall eldre i 
befolkningen og aktivitet innen diagnosene med innsetting av hofteleddsprotese.  
 
Ulik kodepraksis kan være en del av forklaringen på ulikhetene mellom UNN HF og NLSH HF på med 
og uten komplikasjoner. 
 
Samtidig som vi ser at det er en relativt stor økning i DRG produksjonene, har liggedager per opphold 
blitt redusert. 1.tertial 2010 var det i gjennomsnitt 0,5 liggedager per opphold som ble redusert til 
0,3 liggedager per opphold ved 2.tertial 2012. Det vil si at det mest sannsynlig ikke er noen signifikant 
sammenheng mellom økning i antall DRG poeng og antall liggedager per opphold for 
hoveddiagnosen sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev. 
 
Det er en nedgang i antall liggedager per opphold for samtlige foretak. Foretaket som hadde størst 
nedgang i liggedager per opphold er Nordlandssykehuset HF med en nedgang på 0,3 liggedager i 
analyseperioden. Færrest liggedager per opphold har Helgelandssykehuset HF. En av årsakene til 
dette kan være deres velfungerende samarbeid med Helseparken. Tilsvarende effekt kan knyttes opp 
mot samhandlingsreformen, som kan være en av årsakene til at liggedager per opphold for Helse 
Nord samlet er blitt redusert. Det ser altså ut til at samhandlingsreformen fungerer etter hensikt og 
formål. 
 
Tabell 4 – Utvikling DRG poeng perioden hittil i år 2.tertial 2010-2012, sykdommer i sirkulasjonsorganene (Kilde: 
Analysesenteret) 

 

Hoveddiagnose 
sykdommer i 

sirkulasjonsorganene

Antall DRG poeng 
hittil i år 2.tertial 

2010

Antall DRG poeng 
hittil i år 2.tertial 

2011

Antall DRG poeng 
hittil i år 2.tertial 

2012

Endring antall 
DRG poeng 
2010-2011

Endring antall 
DRG poeng 
2011-2012

Helgelandssykehuset HF 1 082 1 131 1 076 49 -55
Helse Finnmark HF 774 775 794 1 19
Nordlandssykehuset HF 2 337 2 414 2 465 77 51
UNN HF 6 867 6 935 7 214 68 279
Totalt 11 061 11 255 11 548 194 293
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Figur 6 - Liggedager per opphold, sykdommer i sirkulasjonsorganene (Kilde: NPR) 

Nest største hoveddiagnosegruppe er sykdommer i sirkulasjonsorganene (hjerte, blodkar og blod). 
Hittil i år per 2.tertial 2012 hadde det vært en aktivitet på 11 548 DRG poeng i Helse Nord. Totalt sett 
var det en økning på til sammen 487 DRG poeng i perioden hittil i år 2.tertial 2010 til 2.tertial 2012. Vi 
ser i tabell 4 ovenfor at den største økningen er på UNN HF i perioden hittil år 2.tertial 2010 – 
2.tertial 2011 med 279 DRG poeng. UNN HF har også den høyeste aktiviteten blant foretakene, 
imidlertid er økningen betraktelig høyere i prosent i samme periode sammenlignet med de andre 
foretakene. 

Innen denne hoveddiagnosen har det hos UNN HF vært særskilt stor økning innen diagnosene 
innsetting av hjertetransplantasjon inkludert ekstrakorporal/assistert sirkulasjon med 165 DRG poeng 
og kateterbasert aortaklaffimplantasjon med 185 DRG poeng i analyseperioden. For 
Nordlandssykehuset HF er det diagnosen større kardiovaskulære operasjoner u/bk med en økning på 
46 DRG poeng som utgjør en stor andel av økningen i samme periode. 
 
Diagnosene som skiller seg ut hos UNN HF ovenfor er funksjonsfordelte oppgaver som de utfører, 
samt at dette er diagnoser med høy vekting i DRG poeng. Konsekvensen av dette er at en liten økning 
i antall pasienter gir store utslag i antall poeng. Årsaksforklaringene på økningen kan være for 
eksempel at UNN HF har økt sin kapasitet i form av kompetanse og lokaler. Imidlertid er dette en 
betraktning som ikke er verifisert. 

Fra 1.tertial 2010 til 2.tertial 2012 har antall liggedager per opphold økt fra 1,0 til 1,1. UNN HF som 
har den største økningen i produksjon av DRG poeng har også har en økning på antall liggedager per 
opphold fra 1,1 til 1,4 i samme periode. Ut i fra resultatene i analysen har vi ingen klare indikasjoner 
på årsaken til at antall liggedager per opphold har økt med 0,1. 

Tabell 5 – Utvikling DRG poeng perioden hittil i år 2.tertial 2010-2012, sykdommer i fordøyelsesorganene (Kilde: 
Analysesenteret)  

 

Hoveddiagnose 
sykdommer i 

fordøyelsesorganene

Antall DRG poeng 
hittil i år 2.tertial 

2010

Antall DRG poeng 
hittil i år 2.tertial 

2011

Antall DRG poeng 
hittil i år 2.tertial 

2012

Endring antall 
DRG poeng 
2010-2011

Endring antall 
DRG poeng 
2011-2012

Helgelandssykehuset HF 1 082 1 092 1 183 10 91
Helse Finnmark HF 814 916 969 102 53
Nordlandssykehuset HF 1 988 2 075 2 211 87 136
UNN HF 3 237 3 463 3 547 226 84
Totalt 7 121 7 546 7 910 425 364
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Figur 7 - Liggedager per opphold, sykdommer i fordøyelsessystemet (Kilde: NPR) 

Sykdommer i fordøyelsesorganene er den hoveddiagnosegruppen med 3.største aktivitetsnivå. Hittil i 
år per 2.tertial 2012 var det en aktivitet på til sammen 7 910 DRG poeng. Økningen i perioden hittil i 
år 2.tertial 2010 til 2.tertial 2012 var totalt på 789 DRG poeng og er dermed den gruppen med nest 
mest økning i denne perioden. Alle helseforetakene i Helse Nord opplevde økning i aktiviteten på 
denne diagnosegruppen. I absolutte tall er det UNN HF som har den største økningen på til sammen 
310 DRG poeng og Nordlandssykehuset HF med 223 DRG poeng. Imidlertid har økningen i forhold til 
total aktivitet for foretakene vært størst for Helse Finnmark HF med en økning på 154 DRG poeng, 
som tilsvarer en økning 18,9 prosent siden hittil i år 2.tertial 2010.  

Innen denne hoveddiagnosen har det hos UNN HF vært en særskilt stor økning innen diagnosene 
poliklinisk behandling av mage-tarmlidelser med infusjon av særskilte legemidler med 51 DRG poeng 
og poliklinisk ekstern strålebehandling ved kreft i fordøyelsesorganer med 50 DRG poeng i perioden 
hittil i år 2.tertial 2010 til 2.tertial 2012. For Nordlandssykehuset HF er det diagnosen poliklinisk 
behandling av mage-tarmlidelser med infusjon av særskilte legemidler med 97 DRG poeng i samme 
ovennevnte periode. 

I perioden 1.tertial 2010 til 2.tertial 2012 har antall liggedager per opphold på denne 
hoveddiagnosegruppen blitt redusert med 0,1 liggedager. Ved 2.tertial 2012 var det i snitt 0,8 
liggedager per opphold. Selv om Helse Finnmark HF har forholdsmessig størst økning i produksjonen 
av DRG poeng, har de en nedgang på 0,1 liggedager per opphold fra 1.tertial 2010 til 2.tertial 2012. 
Det vil si at det er lite trolig at det er noen signifikant sammenheng mellom antall DRG poeng og 
antall liggedager per opphold. 

Tabell 6 - Utvikling DRG poeng perioden hittil i år 2.tertial 2010-2012, myeloproliferative sykdommer og lite differensiert 
(Kilde:Analysesenteret)

 

Hoveddiagnose 
myeloproliferative 
sykdommer og lite 

differensiert

Antall DRG poeng 
hittil i år 2.tertial 

2010

Antall DRG poeng 
hittil i år 2.tertial 

2011

Antall DRG poeng 
hittil i år 2.tertial 

2012

Endring antall 
DRG poeng 
2010-2011

Endring antall 
DRG poeng 
2011-2012

Helgelandssykehuset HF 359 313 399 -46 86
Helse Finnmark HF 252 291 400 39 109
Nordlandssykehuset HF 798 891 1 058 94 166
UNN HF 1 571 1 853 1 872 282 19
Totalt 2 981 3 348 3 729 368 380
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Figur 8 - Liggedager per opphold, myeloproliferative sykdommer og lite differensiert (Kilde: NPR) 

Myeloproliferative sykdommer kan defineres som blodkreft og andre tilstander med unormal høy 
cellevekst som ikke trenger å være ondartet. Hoveddiagnosen myeloproliferative sykdommer og lite 
differensiert har hittil i år per 2.tertial 2012 hatt en aktivitet på 3 728 DRG poeng. Dette er ikke en av 
de gruppene med høyest aktivitet, men er imidlertid valgt ut på grunn av den store økningen i DRG 
poeng fra hittil i år 2.tertial 2010 til 2.tertial 2012. Økningen i denne perioden var på til sammen 748 
DRG poeng, som tilsvarer gruppen med tredje største økning blant alle hoveddiagnosegruppene. 
Aktiviteten har altså økt med 26 prosent av opprinnelig aktivitetsnivå hittil i år per 2.tertial 2010. Det 
har vært økning på alle helseforetakene i Helse Nord i analyseperioden. I perioden hittil i år 2.tertial 
2010 til hittil i år 2.tertial 2012 har den prosentvise økningen vært størst i Helse Finnmark HF med 59 
prosent (148 DRG poeng). Deretter ser vi at Nordlandssykehuset HF har hatt en økning på 33 prosent 
(260 DRG poeng) og UNN HF 19 prosent (301 DRG poeng) i perioden. 

Innen denne hoveddiagnosen har det hos UNN HF vært en særskilt stor økning innen diagnosene 
akutt leukemi 0-17 år med 111 DRG poeng og kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, 
uspesifisert med 85 DRG poeng i analyseperioden. For Nordlandssykehuset HF er det diagnosene 
kjemoterapi u/akutt leukemi som bidiagnose, gruppe 1 med økning på 114 DRG poeng og akutt 
leukemi for pasienter over 17 år med økning på 58 DRG poeng i samme ovennevnte periode. 
 
Diagnosene som skiller seg ut har høy DRG vekt. Dette innebærer som nevnt tidligere at en økning i 
få pasienter kan gjøre stort utslag i antall DRG poeng. 

Samtidig som vi ser at antall DRG poeng i myeloproliferative sykdommer og lite differensiert har økt 
med 26 prosent, har antall liggedager per opphold blitt halvert. 1.tertial 2010 var det 0,6 liggedager 
per opphold, mens ved 2.tertial 2012 var det 0,3 liggedager per opphold. Størst nedgang i liggedager 
ser vi hos UNN HF og eneste foretak med økning er Helse Finnmark HF. Ved UNN HF var det 0,9 
liggedager per opphold ved 1.tertial 2010 og 0,2 liggedager per opphold ved 2.tertial 2012. I samme 
periode hadde Helse Finnmark HF økt fra 0,2 liggedager per opphold til 0,4 liggedager per opphold. 

 
Aktivitet og omsorgsnivå 
For foretaksgruppen er det en ønsket utvikling at andel av aktiviteten får en vridning fra døgn til 
dagbehandling og at dagbehandling og poliklinikk øker mer enn heldøgnsopphold. Bakgrunnen til 
dette er blant annet at det er mer kostnadseffektivt for foretakene samt at det har vist seg å 
effektivisere behandlingsforløpene og samtidig øke kvaliteten på tjenestene. 
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I tabellen nedenfor blir det sett på aktiviteten fordelt på omsorgsnivå. Tallene er hentet fra 
Helsedirektoratet og er de offisielle aktivitetstallene. 

Tabell 7 Somatisk aktivitet fordelt på omsorgsnivå hittil i år pr 2.tertial 2010 – hittil i år pr 2.tertial 2012 og prosentvis 
endring (kilde: analysesenteret) 

 

I tabell 7 ser vi nærmere på antall opphold og konsultasjoner i somatisk virksomhet samlet i Helse 
Nord i perioden hittil i år 2.tertial 2010 – hittil i år 2012. Den somatiske virksomheten i 
foretaksgruppen er fortsatt relativt høy, men siste år er økningen avtagende. Samtidig er det en 
betydelig høyere økning i dagbehandling sammenlignet med døgnopphold som er i henhold til 
ønsket utvikling. 
 
Den somatiske virksomheten ved UNN er omtrent på samme nivå som i 2011. Tidligere økning i 
aktivitet, og særlig i dag/poliklinikk, ser nå ut til å ha stoppet opp.  
 
Nordlandssykehuset HF øker på alle omsorgsnivå. Det er en ønsket utvikling ved at dagbehandling og 
poliklinikk har økt mer enn heldøgnsopphold, og det jobbes fortsatt med å vri aktiviteten fra døgn til 
dagbehandling.  
 
Helgelandssykehuset HF har de to siste årene hatt en høyere økning innen dag/poliklinikk enn 
heldøgnsopphold innlagte.  

Helse Finnmark HF har hatt fokus på å redusere ventetider og unngå fristbrudd og har derfor økt den 
polikliniske aktiviteten. Klinikken har ikke klart å få til en tilstrekkelig vridning fra døgn til 
dagbehandling. Årsaken til at de ikke har klart å redusere heldøgn skyldes bl.a. økning i antall 
akuttinnleggelser, noe økning av innleggelser av pasienter som går i dialyse og til kreftbehandling.  
 
Avslutning 
Analysen viser en økning i aktiviteten i Helse Nord som er høyere enn ønskelig sett i sammenheng 
med budsjettforutsetningen. Økningen er spesielt stor hos Nordlandssykehuset HF og UNN HF. De 
har begge en økning i antall produserte DRG poeng rundt 8 prosent de to siste årene. Vi ser at det er 
antakelig flere bakenforliggende årsaker til denne utviklingen som vi ikke klarer å avdekke i denne 
overordnede analysen. Samtidig er det enkelte faktorer som vi helt klart kan utelukke som direkte 
årsaker til at aktiviteten har økt. Befolkningsmengden har vært tilnærmet stabil i analyseperioden 
samt at befolkningsandelene i nedslagsfeltene til foretakene er nærmest uendret. Videre har 
funksjonsfordelingen mellom foretakene ikke endret seg i særlig grad i perioden. Årsaken til økning i 
aktiviteten kan mest sannsynlig ikke i forklares med økning i befolkningsmengden eller endring i 
funksjonsfordelingen. 
 

Omsorgsnivå Helseforetak
Per august 

2010
Per august 

2011
Per august 

2012
Endring 

2010-2011
Endring 

2011-2012
Endring 

2010-2012
Helgelandssykehuset HF 7 781               8 008            8 150               2,9 % 1,8 % 4,7 %
Nordlandssykehuset HF 15 849             16 625         16 709             4,9 % 0,5 % 5,4 %
UNN HF 23 240             23 319         23 823             0,3 % 2,2 % 2,5 %
Helse Finnmark HF 7 280               7 302            7 366               0,3 % 0,9 % 1,2 %

Døgnopphold Helse Nord RHF 54 150             55 254         56 048             2,0 % 1,4 % 3,5 %
Helgelandssykehuset HF 53 263             55 448         59 031             4,1 % 6,5 % 10,8 %
Nordlandssykehuset HF 89 598             93 332         95 889             4,2 % 2,7 % 7,0 %
UNN HF 155 636           164 072       165 757           5,4 % 1,0 % 6,5 %
Helse Finnmark HF 37 273             38 247         41 358             2,6 % 8,1 % 11,0 %

Dag/poliklinikk Helse Nord RHF 335 770           351 099       362 035           4,6 % 3,1 % 7,8 %
Total Helse Nord RHF 389 920           406 353       418 083           4,2 % 2,9 % 7,2 %

Døgnopphold

Dag/poliklinikk 
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På hoveddiagnosenivå ser vi at sykdommer i muskel- skjelettsystemet og bindevev, sykdommer i 
sirkulasjonsorganene, sykdommer i fordøyelsesorganene og myeloprofilerative sykdommer står for 
hele 54 prosent av den totale økningen i DRG poeng fra hittil i år 2.tertial 2010 til hittil i år 2.tertial 
2012. Gjennomgående er økningen på disse hoveddiagnosene størst hos UNN HF og 
Nordlandssykehuset HF. Enkelte oppgaver tilhørende de fire hoveddiagnosene nevnt over er 
funksjonsfordelte til UNN HF og Nordlandssykehuset HF. Samtidig er en del av disse diagnosene 
knyttet opp til DRG poeng med høy vekting. Dette gjør at en liten endring i antall pasienter kan gjøre 
store utslag i antall DRG poeng for diagnosegruppen.  
 
Videre ser vi ingen klar sammenheng mellom antall DRG poeng og liggedager per opphold. I noen 
tilfeller går antall liggedager per opphold ned selv om antall DRG poeng øker. Dette kan i noen 
sammenhenger forklares med samhandlingsreformen.  
 
Aktiviteten fordelt på omsorgsnivå ser vi totalt sett øker i betydelig grad, samtidig som den ønskelige 
vridningen fra døgn til dagbehandling skjer. 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
19. desember 2012 - sakspapirer

side 75



 

 
 

Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 159-2012/4 Avskrivingsbeløp på investeringene 

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, 
revidert i styremøte, den 31. oktober 2012. I forbindelse med behandling av styresaken 
ba styreleder om en oversikt over avskrivingsbeløp på investeringene. 
 
Oppdatert beregning av fremtidige avskrivninger gjennomføres årlig som en del av 
rullering plan/investeringsplan som behandles i juni. Oversikt over fremtidige 
avskrivinger er viktig informasjon, både for å kunne estimere fremtidig likviditet og 
dermed mulig investeringsramme, men også for å kunne planlegge i forhold til de økte 
kostnadene som nye store investeringer medfører. 
  
Bakgrunn 
Oppdatert oversikt over fremtidige avskrivninger ble siste presentert for styret som en 
del av premissene for styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av 
investeringsplan.  
 
Denne oversikten baserer seg på helseforetakenes siste styrebehandlede 
bærerkraftsanalyser og informasjon om planlagte investeringer i Helse Nord RHF og 
Helse Nord IKT. 
 

 
 
Beregningen som ble gjennomført i vår, viser at avskrivningen forventes å øke med 133 
mill kroner eller en akkumulert økning på 20 % i perioden. Dette tilsvarer en årlig 
økning på 2,2 %. 
 
Siden opprettelsen av Helse Nord i 2002 er avskrivningene nominelt uendret. I 2002 
var de 597 mill kroner, mens vi i revidert budsjett 2012 har budsjettert med 604 mill 
kroner. Korrigert for lønns- og prisstigning i perioden betyr dette en realreduksjon i de 
årlige avskrivningene på 170 mill kroner fra 2002.    
 
  

Avskrivninger 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Helse Finnmark 75 000 73 000 73 000 64 700 67 900 57 000 54 100 52 600 50 900 108 800 111 100
UNN HF 287 965 259 300 267 000 246 000 262 000 275 000 251 000 253 000 206 000 213 000 221 000
NLSH 177 180 154 200 154 500 146 900 179 800 233 100 243 800 250 900 277 600 288 700 288 600
Helgeland 71 582 71 000 69 500 70 300 69 900 69 700 69 500 68 700 68 100 68 100 68 100
HN IKT 40 309 40 300 42 000 44 000 46 000 48 000 50 000 52 000 54 000 54 000 54 000
Apotek 744 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
FIKS 11 000 23 000 33 000 40 000 42 000 42 000 42 000 42 000
RHF 17 418 18 000 3 200 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
Effekt av økt MTU 5 000

sum 670 198 621 600 610 000 601 700 667 400 734 600 727 200 738 000 717 400 793 400 803 600
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Vedtatt investeringsplan 

 
 
Styret har nå vedtatt å utvide investeringsprogrammet og fremskynde oppstart av nytt 
sykehus i Kirkenes. Dette vil medføre en svak økning i avskrivningene i årene fremover. 
Disse nye planpremissene legges nå til grunn for oppdatering av helseforetakenes 
bærekraftsanalyser og deretter for rullering av investeringsplanen i juni 2013. 
 
Utvidelse av investeringsrammene vil medføre netto økte kostnader og dermed større 
utfordringer for helseforetakene. En fremskynding av vedtatte prosjekt vil derimot ikke 
innebære økte økonomiske utfordringer, verken for driften eller likviditetssituasjonen 
så lenge HF-ene og RHF-et realiserer de planlagte overskuddene. 
 
RHF-et og HF-ene planlegger med overskudd i driften i perioden frem til investeringene 
ferdigstilles. Dersom investeringene ferdigstilles tidligere enn planlagt, reduseres 
kravet til overskudd i HF-ene og bidraget fra RHF-et overføres HF-ene tidligere. Dette 
innebærer at driften ikke påvirkes i særlig omfang. Når investeringene tas i bruk 
tidligere, øker avskrivningene og dermed utlignes likviditetseffekten av lavere 
overskudd. 
 
Vurdering 
Adm. direktør vil komme tilbake med ny oppdatert oversikt over fremtidige 
avskrivninger i forbindelse med styrets behandling av styresak om rullering av plan 
2014-2021 i juni 2013, basert på nye oppdaterte bærekraftsanalyser fra 
helseforetakene. 
 

Helseforetak 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HF HF 103 000           125 000           404 000           490 000           230 000           175 000           40 000           340 000         

UNN 487 000           545 000           571 000           360 000           300 000           666 000           400 000         400 000         

NLSH 596 400           750 000           581 100           459 100           470 000           357 000           70 000           70 000           

HLSH 58 700             36 400             37 100             42 500             42 500             42 500             42 500           45 000           

Felles regionale 237 000           236 000           174 000           138 000           60 000             60 000             60 000           60 000           

Styresak 117-2012 1 482 100       1 692 400       1 767 200       1 489 600       1 102 500       1 300 500       612 500         915 000         

Avskrivinger 72-2012 601 700           667 400           734 600           727 200           738 000           717 400           793 400         803 600         

Helse Finnmark
Innfasing 
nybygg KKN

Full effekt 
nybygg KKN

UNN
Innfasing A-
fløy

Full effekt A-
fløy

NLHS

Innfasing 
NLSH V-ålen 
+ K blokk 
Bodø

Full effekt 
NLSH V-ålen

Ferdig-
stillelse 
NLSH Bodø
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Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Erling Bang, 75 51 29 00   Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 159-2012/5 Risikostyring 2013 i foretaksgruppen – 

overordnede mål 

 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å orientere styret i Helse Nord RHF om de 
overordnede mål som legges til grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2013. 
 
Risikostyring er et verktøy for proaktiv styring som gir grunnlag for å identifisere, 
vurdere og håndtere potensiell risiko ved hjelp av en strukturert tilnærming. 
Risikostyring tydeliggjør sammenhengen mellom de målene helseforetakene i Helse 
Nord styrer etter og risikoer som kan true oppfyllingen av disse målene.  
 
I tråd med årshjulet for risikostyring vedtatt i styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 31-
2009 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord har adm. direktør i Helse Nord RHF satt 
overordnede mål for risikostyring for 2013. Disse målene er satt ut fra de utfordringene 
som er vurdert å kreve mest oppmerksomhet i 2013.  
 
Målene skal danne grunnlaget for helseforetakenes risikostyring i 2013 og understøtter 
føringer i oppdragsdokumentet som sendes helseforetakene i starten av 2013.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Risikostyring er en aktivitet som understøtter Helse Nords verdier, spesielt ved at den 
skal øke kvaliteten i styringen mot viktige mål, samt skape trygghet for at risikoen innen 
disse områdene er akseptabel.  
 
Hovedmål 1  
Pasientsikkerhet, Kvalitetssikring og Internkontroll skal være en integrert del av 
ledelsesfokus på alle nivå 
 
• Delmål/KSF hovedmål 1:  

• Gjennomføring av kvalitetsstrategi skal være tema på alle ledermøter. 
• Internkontroll skal være tilstrekkelig dokumentert i henhold til § 5 i forskrift om 

internkontroll i sosial- og helsetjenesten. 
• Oppdaterte faglige retningslinjer og prosedyrer skal være tilgjengelige og i bruk i 

DocMap. 
• Mest mulig lik og kunnskapsbasert behandlingspraksis. 
• Delta i nasjonal pasientsikkerhetskampanje og rapportere gjennomførte tiltak 

innen fastsatte frister. 
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Trygghet for at internkontrollen i Helse Nord er godt dokumentert og tilgjengelig for 
bruk er viktig for å opprettholde pasientsikkerheten og tilliten til helsetjenestene. 
Standardiserte behandlinger basert på dokumentert kunnskap gir en trygghet for 
kvalitet i behandlingen.  
 
Hovedmål 2  
Ventetiden skal ned for de som i dag venter for lenge 

 
• Delmål/KSF hovedmål 2:  

• Fristbrudd skal ikke forekomme. 
• Redusere gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder samlet til maksimalt 60 

dager. 
• Ingen må vente i over ett år på behandling med mindre det foreligger medisinske 

begrunnelser med å vente med å starte behandlingen.  
• Pasienten prioriteres i samsvar med nasjonale veiledere. 

 
Kravene innen ventetid og fristbrudd er ytterligere innskjerpet og har en sentral plass i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Hovedmål 3  
Virksomheten skal ha aktivitetsnivå og økonomiske resultat i tråd med budsjett 
  
• Delmål/KSF hovedmål 3:  

•  Innholdet i aktiviteten innrettes mot prioriterte områder i tråd med budsjett. 
 
Helse Nord står foran en rekke større investeringer, blant annet i medisinskteknisk 
utstyr og sykehusbygg. For å kunne bære disse investeringene er Helse Nord avhengig 
av å ha et driftsnivå på linje med budsjettet. Dersom Helse Nord ikke klarer økonomiske 
resultatmålene, vil investeringer måtte utsettes. 
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Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 159-2012/6 Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, 

oppfølging av styresak 127-2012 

 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 127-2012 Eventuelt som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i 
styremøte, den 31. oktober 2012. Styret fattet følgende 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. 
 
Det ble henvist til et medieoppslag knyttet til en uønsket hendelse hvor en pasient var 
henvist til transport med maxitaxi fra Kvænangen til Tromsø. Dette er en anstrengende 
reise som tur/retur tar ca. 16 timer, og som for denne pasienten ble særdeles 
anstrengende. 
 
Generell kommentar 
Retten til pasientreiser er hjemlet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 som sier at 
stønad ytes bare til dekning av reiseutgifter til det nærmeste stedet, der helsetjenesten 
kan gis.  Billigste reisemåte med rutegående transportmiddel skal legges til grunn, med 
mindre pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å nytte et dyrere transportmiddel, 
eller det ikke er rutegående transport. 
 
Rett til å få dekket dyrere transportmiddel må være dokumentert av behandler. 
Mangler det rutegående tilbud på strekningen, vil rekvisisjon bli utstedt av 
pasientreisekontoret. 
 
Helse Nord har etablert en felles reisepolitikk som tilsier at det må påregnes ventetid i 
forbindelse med reisen. Det er også fastsatt en norm for reise- og ventetid. Pasienter 
med særskilte behov skal ikke ha reise- eller ventetid som påfører dem unødig 
belastning.  
 
Transport av pasienter med særlige behov skal gjennomføres slik at hensynet til 
pasientens verdighet og behov for tilpassende sittestillinger ivaretas. Transporten skal 
ha en komfort som ikke påfører pasienten urimelige belastninger eller forverrer 
pasientens helsetilstand.  
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Reisepolitikken er etablert for å sikre forsvarlig og effektiv ressursbruk. De fleste 
pasienter har ikke behov for tilrettelagt transport, men får rekvisisjon på grunn av 
manglende rutegående tilbud. Policyen sikrer at ventetiden ikke blir uforholdsmessig 
lang, og ofte er den kortere enn de som må tilpasse seg rutetidene til fly, båt eller buss.  
 
Det er også mange som har et medisinsk behov som gjør at rutegående tilbud ikke kan 
benyttes, men dette betyr ikke at normal ventetid i henhold til reisepolitikk påfører 
pasienten belastning eller forverre pasientens helsetilstand.  
 
Det er behandlers ansvar å vurdere pasientens helsetilstand og sikre at pasienter som 
har særskilte behov skal få et tilbud som er i tråd med våre grunnleggende verdier om 
kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Det er pasientreisekontorets ansvar å sørge for at innholdet i transporttilbudet er kjent 
hos behandlerne slik at riktig transportmiddel benyttes. Dette er særlig kritisk i faser 
hvor en gjør endringer transporttilbudet. 
 
Ut over dette vises det til reisepolitikk for pasientreiser, se vedlegg. 
 
Forsøksprosjekt Storslett – Tromsø  
Det ble satt i gang et forsøksprosjekt i regi av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
mellom Storslett og Tromsø i oktober 2012.  Målet med dette tilbudet var å øke 
samordning av transport for å redusere drosjekostnader, der det er mulig i henhold til 
bestilling fra ansvarlig behandler.  
 
Dette prosjektet ble gjennomført med bil (maxitaxi) med plass til 9-16 personer.  
Transporttilbudet ble etablert innefor eksisterende avtale med leverandør. Bilen er 
spesialbygd med spesielt brede og gode seter, og hvor ryggen kan legges ned.  
 
Prosjektet ble avsluttet i oktober og er evaluert. Vi viser til vedlagte kortversjon av 
evalueringen (se vedlegg) som er sendt til brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. 
 
Den konkrete hendelsen 
Den aktuelle hendelsen med pasientreisen fra Kvænangen til Tromsø er behandlet av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF på bakgrunn av klage framsatt 30. oktober 2012. 
Vi viser her til svar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF datert 16. november 2012 
(utrykt vedlegg) som har beklaget hendelsen, og der det konkluderes med at det ble gitt 
for dårlig informasjon til legekontorene i forkant av prosjektet. En slik informasjon 
skulle ha gjort behandlerne i stand til å rekvirere riktig transport i henhold til 
pasientens helsetilstand. 
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Konklusjon 
Rammeavtalene som er inngått med leverandørene har som formål både å sikre et riktig 
og økonomisk ressursbesparende tilbud om transport for pasienter uten spesielle 
behov og å sikre et riktig og tilpasset tilbud til pasienter som i henhold til rekvisisjon fra 
behandler må ha spesialtilpasset transport.  
 
Pasientreisekontorene i helseforetakene arbeider løpende med oppfølging av 
leverandører og rekvirenter for å følge opp avtaler og rekvisisjonspraksis som sikrer 
pasienter med spesielle behov tilpasset transport. 
 
 
 
Vedlegg:  Kortversjon; ”Evaluering av forsøksprosjekt Storslett – Tromsø” 

Reisepolitikk for pasientreiser i Helse Nord – datert 01.12.2009  
 
Utrykt vedlegg: Resultat av klagebehandling – brev til pårørende datert 16.11.12 

Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl § 13.1, jf. Fvl § 13.1. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
19. desember 2012 - sakspapirer

side 82



 

   

Pasientreiser – UNN HF 
sidenr. 1 

 

 

 

 

 

FORSØKSPROSJEKT MAXI STORSLETT-TROMSØ OKT.2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Styremøte Helse Nord RHF 
19. desember 2012 - sakspapirer

side 83



 

   

Pasientreiser – UNN HF 
sidenr. 2 

 

 

 

 

 

FORSØKSPROSJEKT MAXI STORSLETT-TROMSØ OKT.2012 
 

1. Bakgrunn for igangsettelse av prosjektet 
Pasientreiser ved UNN HF har fått i oppdrag av Direktøren å redusere drosjekostnader ved å inngå 

kontrakter med større kjøretøy og foreta maksimal samordning, der det er mulig i henhold til 

bestilling fra ansvarlig behandler. 

Pasientreiser inngikk følgende avtaler i Nord-Troms etter anbudsprosess medio 2011 med 

avtalevarighet på 3 år: 

Transportkategori A – oppdrag som utføres med 1 – 4 personer i bilen  

Transportkategori B – oppdrag som utføres med 5 – 8 personer i bilen 

Transportkategori C – oppdrag som utføres med 9 – 16 personer i bilen 

Transportkategori C ble ikke startet opp ved avtaleinngåelse, da det var behov for nærmere 

utredning i forhold til passasjergrunnlag/ukedager. 

På bakgrunn av interne beregninger og samarbeid med avtalepart på transportkategori C ble det 

vedtatt å starte opp et forsøksprosjekt i oktober 2012 med transport mellom Storslett og Tromsø. 

Analyser av behovet tilsier at vi første halvdel av uken vil benytte transporter i kategori C, mer enn 9 

personer. I andre halvdel av ukene planlegges i størrelse kategori B (5-8 pers) og A (1-4 pers). 

Avtalepart har gått til innkjøp av en spesiallaget maxitaxi med utvidet komfort for kategori C. 

2. Praktisk gjennomføring  
Kategori C ble benyttet på 10 turer fra Storslett til Tromsø og 7 turer fra Tromsø til Storslett i løpet av 

4 uker i oktober 2012. Øvrige dager ble det benyttet kategori A og B som før.  Pasientreiser hadde et 

utvidet samarbeid med behandlere ift tilpassing av timeavtaler i henhold til ruteoppsettet. Ved 

bestillinger hvor det var angitt spesielle medisinske forhold ble behandler oppringt ift avklaring om 

pasienten kunne benytte maxitaxi eller om det var spesielle forhold som gjorde at pasient måtte ha   

vanlig drosje og dette ble hensyntatt.  

3. Tilbakemeldinger                                                                                                       

3.1 Positive  
 God tilbakemelding fra de fleste pasienter, komforten er like bra/bedre enn i en vanlig 

personbil. 

 God kommunikasjon med behandlere ift endring av time der det var mulig. 

 Legekontor/behandlere som har fått informasjon om prosjektet er positivt innstilt til bruk av 

maxitaxi dersom kvalitet/komfort er bra. 

3.2 Negative  
 Pasienter som hadde fått time sent på dagen ble henvist til å følge oppsatt transport 06.00 

fra Nordreisa. 

 Lang reise, mye venting.   

 Ikke spisepause og mulighet for toalettbesøk 

 Bytte fra liten til større bil – høyere innstigning 

 Informasjon til behandler har vært mangelfull 
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Pasientreiser – UNN HF 
sidenr. 3 

 

 

 

 

 

FORSØKSPROSJEKT MAXI STORSLETT-TROMSØ OKT.2012 
 

4. Evaluering/Konklusjon 
4.1 Informasjon til behandlere/avtaleparter                                                                             

Legekontorene i Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen ble besøkt under prosjektperioden, hvilket bidro 

til oppklaring av uklarheter. Avtalepart som har tilkjøring og ringer opp pasienten dagen før for å 

opplyse om hentetidspunkt må opplyse om evt. skifte av transportmiddel for å sikre at pasienten er 

informert på forhånd. 

I etterkant ser vi at det burde vært bedre informasjon til behandlere i forkant av bruk av maxitaxi. 

God informasjon om storbilens seter, komfort, plass til rullestol/gåstol etc., er vesentlig for at 

behandler kan foreta riktig vurdering ift type transportmiddel som er riktig for den enkelte pasient. 

God kvalitet på kjøretøyet er avgjørende for pasientens opplevelse av reisen. 

 

4.2 Tilbakemelding fra pasienter/ledsagere 

Behov for toalettbesøk skal ivaretas under transporten, sjåfør og pasient/ledsager må kommunisere 

bedre om behovet for stopp underveis. Spisepause dekkes ikke iht Syketransportforskriften. UNN har 

eget hvile-/stille rom der pasienter kan hvile ved behov, dette bør det informeres bedre om. 

Mulighet for ekstra trappetrinn ved påstigning bør vurderes. Transporten bør tilpasses bedre iht til 

pasientens timer for å minimere ventetid. 

 

4.3 Lang reise til/fra behandler 

Sammenligner vi denne transporten kontra det å bruke ”vanlig” taxi på denne strekningen, så vil ikke 

reisetid være vesentlig forskjellig.  I de fleste tilfeller samordnes alle taxireiser fra Nord Troms til 

Tromsø, noe som gjør at pasientene må forvente litt ventetid før/etter behandling.  Skal man unngå 

noe ventetid, er det rekvirenten som har ansvaret for å gi Pasientreiser beskjed om at pasienten ikke 

kan vente så lenge før/etter behandling. For å korte ned den lange reisetiden fra Nord-Troms er bruk 

av fly fra Sørkjosen også et alternativ ved reise til Tromsø. 

 

 

 

 

 

Marit Gonsholt 

avdelingsleder Pasientreiser UNN HF 

 

 
 

5. Bilder 
Bilder av Mercedes Sprinter 2012 modell brukt i prosjektet, vedlagt bilde av komfortstolene som er 

brukt i denne bilen. 
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Reisepolitikk for pasientreiser i Helse Nord 
 

Pasienten har rett til å få dekket nødvendige utgifter når han/hun må reise i forbindelse med 

undersøkelse og behandling. 

 

Generelt 

 Hovedregel er at billigste reisemåte med rutegående transport til nærmeste 

behandlingssted dekkes.  

 Ventetid må påregnes i forbindelse med reisen. Selv om bruk av rutegående tilbud 

medfører ventetid, gir ikke dette rett til annen, dyrere transport. Når det ikke finnes 

rutegående alternativ, og pasienten ikke kan bruke egen bil, kan Pasientreiser rekvirere 

annen transport. Pasientreiser skal også skrive ut rekvisisjon på reise med fly, der det må 

brukes. 

 Dersom det er helsemessig nødvendig med dyrere transportmiddel, kan 

lege/helsepersonell med rekvisisjonsrett skrive ut rekvisisjon. For eksempel har pasienter 

krav på annen transport (drosje/turvogn) når de har store bevegelsesvansker eller betydelig 

redusert orienteringsevne, og ikke kan ta rutegående transport. 

 

Bestilling fly/drosje/turvogn 

 Flyreise skal bestilles snarest etter mottak av innkallingsbrev på telefon 05515. 

 Det skal velges et reisealternativ som tar høyde for noe forsinkelse i behandlingen. 

 Rimeligste reisealternativ med fly skal velges, men det må tas hensyn til den totale reisen, 

både med hensyn til kostnad og reisetid. 

 Drosje/turvogn må bestilles elektronisk innen kl. 13.00 siste hverdag før avreise, med 

unntak av øyeblikkelig hjelp turer. 

 

Norm for reisetid og ventetid 

Når pasienten har behov for rekvisisjon til dyrere transportmiddel (drosje/turvogn) av 

helsemessige årsaker gjelder følgende normer for ventetid: 

 For reiser som varer 45 minutter eller mindre aksepteres at pasienten får en ventetid før og 

etter behandling på inntil 45 minutter. 

 For reiser som varer ut over 45 minutter aksepteres inntil 2 - 3 timer ventetid på 

behandlingsstedet, i for- og etterkant av behandling. 

 For samkjørte reiser aksepteres som hovedregel at reisetiden kan forlenges med inntil 1 

time, men forlengelsen skal ikke alene overstige reisetiden ved direkte transport. 

 Reisetid beregnes fra det sted første passasjer tas opp og frem til bestemmelsesstedet. 

 Pasienter med særskilte behov skal ikke ha reise- eller ventetid som påfører dem unødig 

belastning. 

 Transport av pasienter med særlige behov skal gjennomføres slik at hensynet til 

pasientens verdighet og behov for tilpassende sittestillinger ivaretas. Transporten skal ha 

en komfort som ikke påfører pasienten urimelige belastninger eller forverrer pasientens 

helsetilstand. 

 Normene for reisetid og ventetid før og etter behandling kan justeres av helseforetaket 

dersom konkrete lokale/geografiske behov tilsier det. 
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-------------------- 

 

Dekning av pasientreiser er en rettighet regulert i Pasientrettighetsloven § 2 – 6 og 

Spesialisthelsetjenesteloven § 5 – 5 og Syketransportforskriften, FOR 2008-07-04 nr 788 

 

 

Godkjent av avd. direktør Paul M. Strand 

 

  

Helse Nord RHF 

1. desember 2009 

 

 

 

Vedlegg:  Reisepolitikk Helse Nords flyplasser 
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Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-94/012  diverse     Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 160-2012 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 1. juni 2012 
2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 3. desember 2012 ad. styresak 119-2012 Rullering 

av plan for avtalespesialister 
3. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget, den 11. 

desember 2012 
Kopi av protokollen ettersendes. 

4. Nordlandssykehuset HF: Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem 
og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. desember 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-94/012         Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 160-2012/1 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

    den 1. juni 2012 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752

Deres ref.: Vår ref.:
2012/30 /013

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg, 75 51 29 02

Sted/dato:
Bodø, 12.06.2012

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 01. JUNI 2012

Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte på Radisson Blu Hotel i Tromsø den 1. juni
2012 kl. 12:00 – 12:20.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Inge Myrvoll

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)

Følgende saker var til behandling: 

16/12: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 16.05.2012
17/12: Justering av plan for internrevisjon 2011-2012                              
                                              

SAK 16/12 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 16.05.2012 

Utsendt utkast til protokoll ble godkjent.

SAK 17/12 JUSTERING AV PLAN FOR INTERNREVISJON 2011-2012

Revisjonssjef orienterte om at status i internrevisjonens arbeid tilsier oppstart av nytt 
revisjonsprosjekt i løpet av sommeren. De gjenværende prosjektene i vedtatt revisjonsplan for 
2011-2012 fremstår ikke som hastesaker, og internrevisjonen ønsker nå å starte et prosjekt som 
går ut på å undersøke om Helse Nord RHF har etablert tilfredsstillende styring og kontroll med 
FIKS-programmet (Felles Innføring av Kliniske Systemer). Revisjonen vil ha fokus på om 
programmet er organisert og styres på en måte som gir rimelig grad av sikkerhet for at formålet 
med det ivaretas, og at fastsatte målsettinger oppnås.

Revisjonskomiteen drøftet saken og ga sin tilslutning til at prosjektet om intern styring og 
kontroll i FIKS-programmet tas inn i revisjonsplanen for 2011-2012. 

Trondheim, 28.09.2012

_________________ ________________ ______________ ___________
Inger Lise Strøm Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Inge Myrvoll
          Leder
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Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-94/012         Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 160-2012/2 Brev fra Vesterålen Regionråd av    

    3. desember 2012 ad. styresak 119-2012  

    Rullering av plan for avtalespesialister 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-94/012         Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 160-2012/3 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det 

Regionale brukerutvalget, den 11. desember 

2012 

 
 
Kopi av protokollen ettersendes. 
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Møtedato: 19. desember 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-94/012         Bodø, 7.12.2012 
 

Styresak 160-2012/4 Nordlandssykehuset HF: Styresak 79-2012 

Ekstern revisjon av internkontrollsystem og 

kvalitetssikring – oppfølgingsrevisjon  

 
 
Se vedlagt kopi. 
 
 
 
Vedlegg: Rapport fra Deloitte av november 2012  

Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring  
– oppfølgingsrevisjon   
 
Vedlegget er lagt ut på vårt nettsted – se: 
Styremøte i Helse Nord RHF, den 19. desember 2012 
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Styresak 79/2012                            Møtedato: 13. desember  2012                                                            1 

 

 

 

 

 

Dokumenter i saken: 

 

Trykte vedlegg:  Rapport fra Deloitte ”Ekstern revisjon av internkontrollsystem og 

kvalitetssikring – oppfølgingsrevisjon” 

 

Ikke trykt vedlegg:  Styresakene 35/2010, 42/2010, 54/2010, 79/2010, 6/2011 

   
 

 

Bakgrunn 

Med bakgrunn i den såkalte ”kirurgiskandalen” i 2009/2010, hvor flere pasienter ble operert utenfor 

retningslinjene for funksjonsfordeling i Helse Nord, ble det stilt spørsmål ved om virksomheten ved 

Nordlandssykehuset var under betryggende kontroll. Styret i Nordlandssykehuset HF behandlet i møte den 

2.juli 2010 styresak 35/10 Kreftkirurgi ved Nordlandssykehuset HF, og vedtok følgende i punkt 4 i saken: 

 

”Styret ber om at det i samarbeid med Helse Nord RHF, iversettes ekstern revisjon av internkontroll og 

kvalitetssikringssystemet i Nordlandssykehuset HF. Styret anmoder også internrevisjonen i Helse Nord RHF 

om å iverksette en systemgjennomgang i Nordlandssykehuset HF.” 

 
Med bakgrunn i dette vedtak, gjennomførte Deloitte høsten 2010 en ekstern revisjon av internkontroll- og 

kvalitetssikringssystemet ved Nordlandssykehuset. Revisjonen ble foretatt med fokus på NLSHs etterlevelse 

av Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20.12.2002. Revisjonsrapporten fastslo at 

Nordlandssykehusets internkontroll- og kvalitetssystem til dels inneholdt vesentlige mangler, og ikke 

tilfredsstilte kravene i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Internkontrollen ga ikke rimelig 

grad av sikkerhet for at den kliniske virksomhet var under tilfredsstillende kontroll og at tjenestene ble levert 

i samsvar med fastsatte kvalitetskrav. Videre konkluderte rapporten med:  

 

”I revisjonsprosessen har Deloitte hatt god dialog med ledelsen ved Nordlandssykehuset. I den 

forbindelse har vi registrert at ledelsen har en forståelse av de kontrollutfordringer foretaket står 

ovenfor, og at de har fokus på tiltak som etter vår vurdering er godt tilpasset utfordringene. Vi vil 

understreke at det er viktig at ledelsen får nødvendig støtte til å kunne arbeide med disse tiltakene over 

tid. 

 

Mangler som er avdekket i Nordlandssykehusets internkontroll- og kvalitetssystem, og som foretaket bør 

gjøre noe med, knytter seg til følgende forhold: 

a) Internkontroll- og kvalitetssystemet i foretaket er ikke forankret i anerkjente rammeverk for intern 

kontroll. Dette betyr at Nordlandssykehusets kvalitetssystem ikke er satt inn i en helhetlig 

internkontrollsammenheng, noe som øker risikoen for at internkontrollsystemet ikke er dekkende 

og tilpasset virksomhetens behov. Kvalitetssystemet i Nordlandssykehuset beskriver kun krav til 

 

 

 

                  Direktøren 

 

 

 

 

 

Styresak 79-2012  

Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon 

 

 

Saksbehandler: 

Håvar Jørgensen 

 

 Saksnr.: 

2010/1702 

 

Dato: 

05.12.2012 
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internkontroll på områdene kvalitet, informasjonssikkerhet og HMS. Det fremgår ikke hvordan og 

om kvalitetssystemet sikrer at det er tilstrekkelig internkontroll i forhold til andre regelverk, mål 

og vedtak som gjelder for foretaket.  

b) Docmap, som er foretakets kvalitetssystem, er ikke tatt i bruk som forutsatt: 

 Kvalitetssystemet mangler styrende dokumenter på flere områder, blant annet knyttet til 

samhandling, prioritering og rapportering. 

 Enkelte styrende dokumenter er i liten grad selvforklarende og har resultert i at de har blitt 

forstått og praktisert ulikt i forskjellige enheter i foretaket. 

 Mange prosedyrer er ikke beskrevet og mange beskrevne prosedyrer er ikke lagt inn. 

 Ansvarsforhold knyttet til prosedyrer er ikke tilstrekkelig avklart. 

 Mange overlappende prosedyrer/samme type prosedyre er beskrevet i mange enheter.  

 Mange av dokumentene i Docmap er lagt inn med en dokumenttype som ikke samsvarer med 

innholdet i dokument. 

 Det er ikke gitt retningslinjer for hva som skal arkiveres av resultatdokumenter. 

c) Foretaket har per i dag ikke et enhetlig avviksrapporteringssystem. Dette har ført til ulik praksis 

innenfor foretaket. Dagens rutiner gir ikke sikkerhet for at alle avvik blir meldt og behandlet i 

henhold til foretakets retningslinjer. I spørreundersøkelse til ledere og ansatte i 

Nordlandssykehuset kommer det frem at det er forskjellig meldekultur i foretaket, at det er uklart 

for mange hva som skal meldes og at avvik som skulle vært meldt, ikke blir meldt. 

d) Det er ikke etablert tilstrekkelige rutiner og kontrollmekanismer som gjør det mulig for lederne å 

følge opp at kravene i foretakets kvalitetssystem blir etterlevd. Det fremgår også av 

spørreundersøkelsen og i intervju at fastsatte krav ikke er tilstrekkelig kommunisert og at flere 

ledere ikke er kjent med innholdet i sentrale retningslinjer. Dette har ført til at flere av de krav 

som er satt til oppfølging av internkontroll og kvalitet ikke er fulgt opp som forutsatt i foretaket. 

Dette gjelder blant annet at: 

 Risikovurderinger ikke gjennomføres som forutsatt 

 Ledelsens gjennomgang kun utføres unntaksvis 

 Interne revisjoner i liten grad gjennomføres 

 Det er i liten grad etablert kvalitetsmål på klinikk-, avdelings- eller enhetsnivå 

e) Det er i liten grad etablert styrende dokumenter knyttet til samhandling i Nordlandssykehuset. 

Dette er viktig for å sikre at samhandlingen skjer i henhold til overordnede prinsipper, som blant 

annet bør inneholde en presisering av ansvar, roller, struktur og organisering. Det skjer en 

omfattende daglig samhandling ved Nordlandssykehuset; på tvers av enheter, avdelinger og 

klinikker, og mellom sykehuset og eksterne parter. Manglene ved kvalitetssystemet betyr ikke at 

de fora og løsninger for samhandling som er valgt nødvendigvis er lite hensiktsmessige, men på 

grunn av at de i liten grad er dokumentert fører dette til at det blir svært vanskelig å ha oversikt 

over den samlede internkontrollen i behandlingskjeden.  

Styret og ledelsen ved Nordlandssykehuset har etter sommeren 2010 tatt viktige beslutninger om å 

iverksette tiltak for å rette opp svakhetene i foretakets internkontroll- og kvalitetssikringssystem. Det 

er startet et planmessig arbeid i klinikkene for å få tatt i bruk kvalitetssystemet fullt ut. Videre er det 

startet en prosess for å implementere konkrete tiltak rettet mot pasientsikkerhet og kvalitet. Dette 

innebærer blant annet tiltak for å styrke bruken av det pasientadministrative systemet, innføre 

pasientsikkerhetsvisitter, utnytte informasjon i det pasientadministrative systemet til bruk ved 

oppfølging av vedtatte funksjonsfordelinger i foretaket, identifisering av behandlingsrisiko gjennom 

implementering av Global Trigger Tool, samt innføring av sjekklisten Trygg kirurgi.” 

 

Styret i NLSH ble den 01.11.2010 i sak 54/2010 orientert om resultatet fra revisjonen og vedtok da at de 

tiltak som var iverksatt i henhold til styrets vedtak i sak 42/2010 var sammenfallende med de anbefalinger 

som ble gitt i revisjonsrapporten. Disse vedtak omfattet følgende: 
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1. Styret slutter seg til innholdet i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet slik det er presentert i 

saksutredningen. 

2. Følgende tiltak skal gjennomføres: 

a. Docmap skal tas i bruk fullt ut som kvalitetssystem i NLSH 

b. Trygg Kirurgi sjekklisten skal innføres 

c. Det gjennomføres innledende undersøkelse av ansattes holdninger til pasientsikkerhet 

d. Det gjennomføres innledende undersøkelse av sykehusdødelighet 

e. Standardisert sykehus dødelighetsrate og skadefrekvens per 1000 liggedøgn monitoreres 

f. Det innføres pasientsikkerhetsvisitter 

g. Det innføres avdelingsvise/seksjonsvise kvalitetsparametre 

h. Det skal utvikles en pasientsikkerhets score for NLSH 

i. Det skal brukes tverrfaglige team for gjennomgang av diagnostikk og behandling av 

kreftpasienter 

j. Det skal etableres systematisk bruk av komplikasjonsmøter i kjernevirksomheten ved NLSH 

De nye prosedyrene og verktøyene forutsettes utviklet slik at de også knytter foretaket tettere 

mot primærhelsetjenesten. 

3. Styret godkjenner at det iverksettes arbeid med kvalitetsheving høsten 2010 som gir 

merkostnader/inntektsbortfall på inntil 10 mill kr. Dette vil gi en forverring av resultatprognosen 

for Nordlandssykehuset for 2010. 

4. Styret forutsetter at arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet skal frigjøre ressurser som bidrag 

til å løse Nordlandssykehusets økonomiske utfordring. Det legges til grunn at permanent økt 

ressursbehov til vedlikehold og videreutvikling av kvalitetssystemet fra 2011 løses gjennom 

omprioritering av ressurser. 

5. Det utvikles en møteplan med innlagt tema og foredrag som underbygger og understøtter styrets 

kunnskap og involvering i kvalitetsarbeidet i foretaket. Rapport fra arbeidsgruppen for 

pasientsikkerhet og kvalitet. 

Opprettelsen av arbeidsgruppen, den såkalte ”Kampanjegruppen”, hadde som målsetning å koordinere, støtte 

og være pådriver i arbeidet med tiltakene i styresak 42/2010. Gruppen bestod av leger, sykepleier, 

bioingeniør fra klinikk, samt flere fra stab. 

 

Senere, i styresak 79/2010, fattet styret vedtak om at kvalitetssystemet i Nordlandssykehuset skulle være et 

styringssystem som sikrer kvalitet i pasientbehandlingen ved at alle forutsetninger for dette er under kontroll. 

Styret la også vekt på at arbeidet med oppgraderingen av kvalitetssystemet skulle sikre at neste eksterne 

revisjon ikke skulle avdekke vesentlige mangler. I samme styresak uttalte styret behov for å vurdere den 

daværende organiseringen av kvalitetsarbeidet. På bakgrunn av dette vedtok styret: ”Styret vil understreke at 

rapporten også tar opp behovet for å se på organisatoriske tiltak for å sikre et gjennomgående 

kvalitetssystem i NLSH HF. Styret forventer at direktøren iverksetter tiltak for å sikre nødvendig ledelse, 

kvalitet og kompetanse knytet til dette arbeidet”. 

 

Dette dannet bakgrunn og motivasjon for at direktøren i februar 2011 etablerte en avdeling for 

”Kvalitetssystemer, IKT og Prosesstøtte” (heretter omtalt som KIP). I styresak 6/2011 ble det i 

orienteringssak redegjort for etableringen , og at KIP sammen med den allerede etablerte 

”Kampanjegruppen” (senere Pasientsikkerhetsgruppen) og foretaksledelsen ville få et særskilt ansvar for 

gjennomføringen av tiltak gitt i styresak 42/2010. 

 

Nordlandssykehuset har satset tungt på å forbedre internkontroll- og kvalitetssystemet. Arbeidet har vært 

omfattende, og har av denne grunn tatt tid. Likevel har man opprettholdt det målrettede arbeidet med kvalitet 

og pasientsikkerhet. Arbeidet med internkontroll og kvalitetssikring er av natur en løpende prosess med 

kontinuerlig forbedring som fokus. 
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Ekstern revisjon høsten 2012 
I regi av avdeling for Kvalitetssystemer, IKT og prosesstøtte (KIP), utarbeidet NLSH konkurransegrunnlag 

og forespørsel om oppfølgingsrevisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset 

HF. Dette ble sendt til seks potensielle tilbydere den 27.januar d. a. Tre tilbud ble mottatt,  og gjennom en 

grundig evaluering falt valget på Deloitte. 

 

I henhold til vår forespørsel var oppstart berammet til uke 16, men pga. begrensninger hos NLSH i forhold til 

tilgjengelige ressurser ble oppstartsmøtet senere avtalt til 3/5-12. Imidlertid måtte oppstart igjen skyves, 

denne gang fordi Deloitte pga uforutsette forhold (force majeure) var forhindret i å starte revisjonsarbeidet. 

Som en følge av dette besluttet direktøren å utsette oppstart av ekstern revisjon til primo september. Dette ble 

styret orientert om i styresak 35/2012. 

 

Den 6. September ble det avholdt åpningsmøte med Deloitte. Oppdraget var presisert som en 

oppfølgingsrevisjon, med samme tema og områder som revisjonen i 2010. I tillegg ble det fra 

foretaksledelsen presisert at man ikke bare ønsket sikkerhet for at man drev virksomheten i tråd med lov og 

forskrift, men at revisjonen også ville bidra med påpekninger og råd for nye forbedringsområder. 

 

Revisjonen er nå gjennomført, og har omfattet en gjennomgang av organisering og tiltak på foretaksnivå og i 

tre klinikker (AKUM, Diagnostisk og KirOrt). Endelig revisjonsrapport ble fremlagt foretaket den 

29.november, og danner grunnlaget for denne styresak. 

 

I revisjonsrapporten kommer Deloitte med følgende konklusjon: 

 

”Den eksterne revisjonen viser at Nordlandssykehuset har fulgt opp de anbefalte tiltakene i 

revisjonsrapporten fra 2010 og at det arbeides systematisk og målrettet for å videreutvikle 

systemer og rutiner, og hente ut dokumenterbare effekter av arbeidet med internkontroll og 

kvalitet. 

 

Deloitte har registrert at det er et sterkt ledelsesengasjement og fokus på arbeidet med 

internkontroll og kvalitet i Nordlandssykehuset og at arbeidet også er godt forankret i 

foretakets styre. 

 

Utviklingen i foretakets kvalitetssystem siden forrige revisjon i 2010 er betydelig og 

gjenspeiles både i innholdet i kvalitetssystemet og i de ansattes kunnskap og innstilling til 

kvalitetssystemet. 

 

Det er ikke avdekket vesentlige svakheter ved revisjonen, og foretaket har, etter Deloittes 

vurdering et internkontroll- og kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller kravene i forskrift 

om internkontroll i sosial- og helsetjenestene. Dette innebærer at de etablerte systemene gir 

tilstrekkelig sikkerhet for at den kliniske virksomheten er under tilfredsstillende kontroll og at 

tjenestene kan leveres i samsvar med fastsatte kvalitetskrav.” 

 

 

Deloitte foreslår videre, i tråd med Administrerende Direktørs bestilling, ytterligere forbedringsområder som 

Foretaket kan jobbe videre med i sin utvikling av internkontroll- og kvalitetssystemet. Flere av disse er 

allerede ansvarsplassert i Nordlandssykehuset, mens andre vil bli gjenstand for nærmere vurdering. 

  

 Klargjøre fremgangsmåte og innhold i ledelsens gjennomgang 

Direktøren er enig i at denne prosedyren kan være noe i overkant omfattende og derfor med fordel 

kan kortes ned og tydeliggjøres. Ansvar for oppfølging er plassert i KIP. 

 Gjennomføre tiltak for å øke organisasjonens evne og muligheter til å overføre og utnytte «beste 

praksis» i virksomheten 

Dette forbedringspunkt må forstås å omfatte flere områder. I forhold til å videreutvikle 

internkontrollen og kvalitetssystemet, vil KIP ha en sentral oppgave i å skape synergieffekter i 

foretaket. Dette vil blant annet omfatte fokus på kompetanseoverføring og utvikling av beste praksis 

Styremøte Helse Nord RHF 
19. desember 2012 - sakspapirer

side 100



 

Styresak 79/2012                            Møtedato: 13. desember  2012                                                            5 

i foretaket. Et annet sentralt fokusområde vil være gjennomgang, kvalitetssikring og videre utvikling 

av fagprosedyrer og kunnskapsbasert praksis. Dette arbeidet er ansvarsplassert hos Avdeling for 

forskning og pasientsikkerhet. 

 Få utviklet gode, målbare og spesifikke kvalitetsindikatorer på alle enheter i klinikkene 

Arbeidet med spesifikke kvalitetsindikatorer er igangsatt og de fleste enhetene har funnet sine 

kvalitetsindikatorer. Likevel gjenstår det en systematisering av arbeidet slik at kvalitetsindikatorene 

samles og følges opp på samme måte. For at en slik systematisering skal lykkes, må det utarbeides en 

konkret, skriftlig manual for utformning og måling av de ulike indikatorene og for 

rapportering/oppfølging. Ansvaret for dette arbeidet er plassert hos Avdeling for forskning og 

pasientsikkerhet. 

 I større grad inkludere brukererfaringer i kvalitetsarbeidet 

Det er under utarbeidelse en handlingsplan for representativ brukermedvirkning, med et særlig fokus 

på brukerutvalgets rolle i foretaket generelt og i forhold til brukermedvirkning spesielt. Ansvaret er 

plassert hos Avdeling for forskning og pasientsikkerhet. 

 Få gjennomført en konsekvent bruk av dokumenttitler og bokstavkoder i Docmap 

Dette forbedringsområdet har minst to dimensjoner. For det første må det legges tydeligere føringer 

for hvordan dokumenter i Docmap skal navngis. I dette arbeidet vil både KIP og Avdeling for 

forskning og pasientsikkerhet ha en sentral rolle. I tillegg vil man måtte vurdere mulige tilnærminger 

til ”rydding” i eksisterende bokstavkoder. Ansvaret for dette er lagt til KIP. Hva angår endringer i 

navn på eksisterende dokumenter, vil dette i hovedsak måtte håndteres av de dokumentansvarlige i 

forbindelse med periodiske dokumentrevisjoner. 

 Utvikle søkefunksjonene i Docmap 

Forvaltningsansvaret for kvalitetssystemet Docmap er plassert i et regionalt forvaltningsforum ledet 

av Helse Nord. Nordlandssykehuset er representert gjennom KIP, og det er derfor naturlig å legge 

ansvaret for oppfølging av dette punktet til denne avdeling. 

 Innarbeide relevante henvisninger til prosedyrer og maler i retningslinje RL2341 

Internkontrollsystemet 

Direktøren støtter denne anbefalingen, og KIP har allerede planlagt revisjon og endring av nevnte 

prosedyre. En sentral målsetning er å gi bedre henvisninger og tydeligere veiledninger hva angår de 

vesentligste elementene i internkontrollen. 

 Utarbeide prinsipper for arbeidsdeling mellom utarbeider og godkjenner av prosedyrer 

Dette forbedringsforslag skal vurderes av KIP, og eventuelle forslag til endringer/presiseringer vil bli 

fremlagt Medisinsk direktør. Imidlertid er det slik at det i RL1660 Dokumentstyring i Docmap 

allerede er tydelige skriftlige krav til hvem som kan godkjenne prosedyrer. Deloitte har likevel 

anbefalt at foretaket vurderer ansvar og roller knyttet til utarbeidelse og kvalitetssikring av 

dokumenter, og de mener at det er en fordel at prosedyrer som hovedregel ikke blir utarbeidet og 

godkjent av samme person. Imidlertid er det slik at en uavhengig kvalitetskontroll imøtekommes 

delvis ved at dokumentstyringsretningslinjene krever at dokumenter skal på høring til aktuelle 

fagpersoner/ledere før de godkjennes. 

 Styrke kompetansen på risikovurdering av måloppnåelse i henhold til RL25911 i klinikkene 

Direktøren ønsker å styrke opplæringen av ledere og annet nøkkelpersonell, samt å 

konkretisere/operasjonalisere kravene til risikovurderinger av måloppnåelse. Ansvar for dette er lagt 

til fagavdelingen med støtte fra KIP. 
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 Utarbeide tydeligere retningslinjer for arkivering av resultatdokumentasjon fra 

internkontrollarbeidet 

Som en del av det pågående prosjektet med etablering av enhetlig arkivfunksjon for NLSH inngår 

utarbeidelse av nye, og revidering av eksisterende, rutiner knyttet til arkivering. Dette omfatter all 

arkivverdig dokumentasjon som enten mottas eller produseres av NLSH HF. Ansvaret ligger hos 

Senter for Drift og Eiendom. 

 Vurdere ytterligere tiltak for å øke bruken av observasjonsmodulen 

Dette forbedringspunktet treffer hele foretaket, både ledere og ansatte, og dreier seg i stor grad om 

”kulturbygging”. Dette vil derfor være et viktig område i forbindelse med utviklingen av 

Nordlandssykehusets kvalitetsstrategi som nå er under utarbeidelse. Denne strategiutviklingen vil i 

neste omgang lede til utviklingen av konkrete tiltak. 

 

Direktørens vurdering 

 
Direktøren er tilfreds med Deloittes konklusjoner og anbefalinger. Arbeidet med forbedring av 

internkontrollsystemet og kvalitetsstyringen er gitt høy prioritet, og foretaksdirektøren ønsker å videreføre 

arbeidet i forhold til de omtalte forbedringsområder. 

 

Innstilling 
 

Styret inviteres til å fatte følgende 

 

Vedtak 

 

1. Styret er svært fornøyd med foretakets prioritering av arbeidet med internkontroll og kvalitet. 

2. Styret ber om at saken nå oversendes Fylkesmannen i Nordland i henhold til tidligere anmodning 

3. Styret understøtter foretaksdirektørens ønske om å videreføre arbeidet i forhold til de omtalte 

forbedringsområder, slik at den positive marginen mellom tilstanden i foretaket og krav gitt av lov 

og forskrift blir ytterlige utøkt 

 

Avstemming: 

 

Vedtak: 
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