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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-14/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 10-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 27. februar 2013: 
 

Sak 10-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 11-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. februar 2013 Side 3 
Sak 12-2013 Anskaffelse av private sykehustjenester – TSB, analyse av 

pris og andre kriterier for valg av tilbydere, oppfølging av 
styresak 88-2012 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Side 10 

Sak 13-2013 Etablering av felles RHF-virksomhet – Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon (HDO) 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5, 1. ledd. 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 19 

Sak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Side 20 
Sak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Side 26 
Sak 16-2013 Private somatiske sykehustjenester – resultat av 

anskaffelsen, oppfølging av styresak 76-2012 
Side 32 

Sak 17-2013 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de 
regionale helseforetakene 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 35 

Sak 18-2013 Virksomhetsrapport nr. 1-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 36 

Sak 19-2013 Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF, oppfølging 
av styresak 7-2013/2 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 37 

Sak 20-2013 Regional plan for helsemessig og sosial beredskap ved 
kriser og katastrofer 2013-2016 

Side 38 

Sak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av 
helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord 

Side 40 

Sak 22-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring 
og kontroll med FIKS-programmet 

Side 42 

Sak 23-2013 Orienteringssaker Side 45 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Strategi i Helse Nord, revidert 

Sakspapirene ettersendes. 
 
 
 

Side 48 
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 4. Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av 
regelverket for offentlige anskaffelser i 
foretaksgruppen – statusrapportering for etablering av 
kategoristyring, oppfølging av styresak 75-2010 og 86-
2011 

Side 49 

Sak 24-2013 Referatsaker Side 56 
 1. Brev fra Ofoten Regionråd av 30. januar 2013 ad. 

akuttmedisinsk beredskap og ambulansehelikopter i 
Midtre Hålogaland 

  

 2. Brev fra Fylkeslegen i Finnmark av 24. januar 2013 ad. 
avgjørelse i tilsynssak – pliktbrudd påvist 

  

 3. Brev fra Sør-Troms regionråd av 29. januar 2013 ad. 
ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø – 
utredning av kapasitet og dekning 

  

 4. Referat fra møte i revisjonskomiteen, den 7. desember 
2012 

  

 5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. 
februar 2013 

  

Sak 25-2013 Eventuelt Side 92 
 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-15/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 11-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

6. februar 2013 

 
 
Protokoll styremøte 6. februar 2013 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 6. februar 2013 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 

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

 
Forfall 
 
Navn:  
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
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Styresak 3-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 3-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 4-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

19. desember 2012 og 9. januar 2013 
Sak 5-2013 Oppdragsdokument 2013 
Sak 6-2013 Budsjett 2013 – konsolidert 
Sak 7-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Resultat 2012 – foreløpige regnskapstall 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 8-2013 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 28. september 2012 
 2. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2013 
 3. Konsernverneombudets årsrapport 2012 
 4. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 

brukerutvalget, den 24. januar 2013 
 5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 4. februar 2013 ad. 

oppdragsdokument 2013 til helseforetakene 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 6. Brev fra Helsetilsynet av 16. januar 2013 ad. fødeavdelingen ved 
Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF 

 7. Brev fra ADHD Norge Finnmark av 20. januar 2013 ad. 
anmodning om å tildele ledig psykologspesialisthjemmel til Øst-
Finnmark 

 8. Resolusjon fra Harstad Høyres årsmøte, den 22. januar 2013 ad. 
ambulansehelikopter Midtre-Hålogaland 
Kopi av resolusjonen var ettersendt. 

 9. Artikkel i Dagens Medisin, uke 5 – ”Trenger vi flere private 
spesialister?” 
Kopi av artikkelen var ettersendt. 

Sak 9-2013 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
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Styresak 4-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 19. desember 2012 og 9. januar 2013 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 19. desember 2012 og 9. januar 2013 godkjennes.  
 
 
Styresak 5-2013 Oppdragsdokument 2013 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument for helseforetakene for 2013 

med de endringer som kom frem under behandling av saken.  
 
2. Oppdragsdokument 2013 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak. 
 
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2013. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument for helseforetakene for 2013 
med de endringer som kom frem under behandling av saken.  

 
2. Oppdragsdokument 2013 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak. 
 
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2013. 
 

 
Styresak 6-2013 Budsjett 2013 – konsolidert 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2013.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
Styret vedtar foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2013.  
 
 
Styresak 7-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med Vesterålen Regionråd, den 1. februar 2013 på Myre – sammen med 
adm. direktør Vorland: Møtet gjaldt styresak 119-2012 Rullering av plan for 
avtalespesialister og henvendelse fra Vesterålen Regionråd i denne saken. 

- Felles styreseminar 29. til 30. april 2013 – innspill til temaer 
o Kvalitet  
o Pasientsikkerhet 
o Styremedlemmer sender ev. flere innspill til styremøte snarest mulig. 

- Besøk av statsråden i et styremøte i Helse Nord RHF 
o Styrelederen viste til statsrådens sykehustale, den 30. januar 2013. 
o Statsråd Jonas Gahr Støre inviteres til følgende styremøter: 

- styremøte i Tromsø, den 27. februar 2013 
- styremøte i Bodø, den 21. mars 2013 (invitasjon til 20. mars 2013 i 

forkant av styreseminaret i Helse Nord) 
- styremøte i Tromsø, den 20. juni 2013 (som en reserve) 

- Møteplan 2013 – endringer: 
o 24. april 2013: Styremøtet flyttes til 29. april 2013. Endring av møtested til 

Oslo/Gardermoen i forbindelse med styreseminaret for RHF-ene. 
o 22. mai 2013: Endring av møtested fra Bergen til Jønkøping. 
o 19. juni 2013: Styremøtet flyttes til 20. juni 2013. Endring av møtested fra 

Jønkøping til Tromsø 
o 28. august 2013: Harstad (som planlagt) 
o 25. september 2013: Forslag om endring av møtested fra Mosjøen til Bergen. 

Møtedato må da ev. endres til 2. oktober 2013. Dette kommer styret tilbake 
til på et senere tidspunkt. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Svineinfluensa – informasjon: Informasjon om håndtering av influensaepidemien. 

All rapportering er nå avsluttet, etter beskjed fra Helsedirektoratet av 5. februar 
2013. 

- Epikriser og generelle journalmeldinger, to feil  
o Det vises til adm. direktørs muntlige orienteringer i styremøte, den 28. 

november 2012, jf. styresak 142-2012/2 Orienteringssaker, 6. strekpunkt og 
adm. direktørs muntlige orienteringer i styremøte, den 19. desember 2012, jf. 
styresak 159-2012/2 Orienteringssaker, 4. strekpunkt. 

o Informasjon om status i begge sakene. 
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- Utkast til Nasjonal transportplan – henvendelse fra Helse- og 
omsorgsdepartementet om konsekvenser av en ev. nedleggelse av Kjærstad 
lufthavn Mosjøen 
o Informasjon om henvendelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse 

Nord RHFs svar av 5. februar 2013 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. medisinerstudenter til Helse 

Finnmark HF, den 10. januar 2013: Informasjon 
- Møteplass om strukturert journal, den 16. januar 2013 i Tromsø: Informasjon om 

arrangementet og arbeidet med strukturert journal 
- Nasjonal ledersamling i forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen, den 17. 

januar 2013 i Oslo: Informasjon om samlingen 
- Møte med fylkesdirektørene i NAV om iBedrift, den 25. januar 2013 i Bodø: 

Informasjon om møtet og det planlagte videre arbeid 
- Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte, den 5. februar 2013 på Soria Moria: 

Informasjon 
- Ambulansetjenesten i foretaksgruppen 

o Informasjon om saken i forbindelse med mediaoppslag om 
Nordlandssykehuset HFs ambulansetjeneste. 

o Det ble vist til gjeldende forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehus” (FOR 2005-03-18 nr 252) og Helse Nords retningslinjer, jf. styresak 
60-2006 og påfølgende foretaksmøter med HF-ene. 

- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen: 
o Informasjon om hendelsene. 
o Hendelsesforløpene er meldt til Helsetilsynet.  
o I den ene saken er det konkludert med at det ikke blir sentral 

tilsynsoppfølging.  
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1. 

- Helgelandssykehuset HF – informasjon  
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. helseforetaksloven § 26a, annet ledd 
nr. 2. 

3. Resultat 2012 – foreløpige regnskapstall  
Sakspapirene var ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 7-2013/2 Informasjon fra adm. direktør til styret, strekpunkt 9 ad. 
ambulansetjenesten i foretaksgruppen vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:  
 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en skriftlig redegjørelse til neste styremøte, 
med spesielt fokus på påstandene om brudd på retningslinjer og ev. behov for justering 
av retningslinjene i henhold til gjeldende forskrift. 
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Styresak 8-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 2012 
2. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2013 
3. Konsernverneombudets årsrapport 2012 
4. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget, den 24. januar 

2013 
5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 4. februar 2013 ad. oppdragsdokument 2013 til 

helseforetakene 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

6. Brev fra Helsetilsynet av 16. januar 2013 ad. fødeavdelingen ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

7. Brev fra ADHD Norge Finnmark av 20. januar 2013 ad. anmodning om å tildele ledig 
psykologspesialisthjemmel til Øst-Finnmark 

8. Resolusjon fra Harstad Høyres årsmøte, den 22. januar 2013 ad. 
ambulansehelikopter Midtre-Hålogaland 
Kopi av resolusjonen var ettersendt. 

9. Artikkel i Dagens Medisin, uke 5 – ”Trenger vi flere private spesialister?” 
Kopi av artikkelen var ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 9-2013  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 6. februar 2013 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kirsti Freibu, 75 51 29 66  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 12-2013 Anskaffelse av private sykehustjenester – TSB1

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

, 

analyse av pris og andre kriterier for valg av 

tilbydere, oppfølging av styresak 88-2012 

 
 

                                                        
1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk 



 

 
 

Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    P. Olsen (HDO)/T. Elsbak (HN)  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 13-2013 Etablering av felles RHF-virksomhet – 

Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO) 

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5, 1. ledd. 
Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
301 2012/20   Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og 

miljømål 

 
 
Formål/sammendrag 
Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav om at helseforetakene etablerer 
miljøledelse og miljøstyringssystem med påfølgende sertifisering i henhold til ISO 
14001-standarden. Helse Nord RHF og underliggende helseforetak samarbeider med 
landets øvrige RHF og HF om dette. 
 
Et miljøstyringssystem hjelper oss med å ta kontroll over og håndtere viktige 
miljøaspekter som utslipp, avfallshåndtering, bruk av naturressurser og energisparing.  
Et miljøstyringssystem er en kontinuerlig forbedringsprosess og innebærer at eier blant 
annet skal: 
• Kartlegge hvordan de påvirker miljøet (kartlegge miljøaspekter) 
• Lage miljøpolitikk  
• Sette miljømål og lage handlingsplan  
• Ha regelmessig gjennomgang av miljøstyringssystemet på ledernivå 
• Behandle og lukke miljøavvik 

 
Åtte prosjektgrupper i Helse Nord arbeider med å oppnå sertifisering innen utgangen 
av 2014.  
 
Arbeidet organiseres som prosjekt med etablering og iverksetting frem til sertifisering, 
hvoretter linjeorganisasjonen viderefører arbeidet med vedlikehold av 
miljøstyringssystemet. Hittil har prosjektgruppen konsentrert arbeidet om: 
• Opprettelse av miljønettverk 
• Utarbeiding av administrativ mal 
• Kartlegging av de viktigste miljøaspektene ved hvert helseforetak 
• Planlegging og gjennomføring av interne revisjoner i SKDE og Helse Nord IKT 
• Innført miljøkrav ved innkjøp og påbegynt arbeid med etisk handel og bidra til 

miljøvennlig emballasjebruk gjennom medlemskap i Grønt Punkt 
• Etablert rammeavtale for kjøp av tjenester innen sertifisering 
• Etablert avfallshåndbok for Helse Nord 
• Etablert fremdriftsplan for sertifisering for alle enheter 
• Søknad til Enova om tilskudd til gjennomføring av ENØK-tiltak 
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Gjennom det nasjonale prosjektet er det i tillegg: 
• Etablert e-læringsverktøy 
• Utarbeidet prosedyrer for miljøstyring som enten kan brukes direkte eller som mal 

for egne prosedyrer 
• Utarbeidet prosedyre for kommunikasjon 
 
I denne saken legges grunnlaget for en felles regional miljøpolitikk og konkrete 
miljømål. Det gis en orientering om plan for fremdriften for hver av de sertifiserende 
helseforetak samt stipulerte eksterne og interne kostnader.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Det er adm. direktørs vurdering at etablering av miljøpolitikk, klargjøring av miljømål 
og holdningsskapende arbeid er viktig. Gjennom et miljøstyringssystem skaper vi 
trygghet for at vi tar vår del av ansvaret for å redusere skadelige utslipp, og vi viser 
respekt for at vi har et ansvar for å bidra til å nå nasjonale mål innenfor et område som 
har global interesse. 
 
Miljøpolitikk 
Adm. direktør foreslår at Helse Nord etablerer en overordnet miljøpolitikk som lyder: 
Helse Nord anerkjenner at vår virksomhet har betydning for indre og ytre miljø – og at vi 
gjennom våre aktiviteter kan bidra til påvirkning av klimaendringer.  
 
Dette gjelder både: 
• Direkte gjennom behandling av pasienter og ansattes aktiviteter 
• Indirekte gjennom drift av bygg og anlegg, transport av pasienter, innkjøp, logistikk, 

reisevirksomhet 
 
Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til forbedring av miljøfaktorer gjennom: 
• Overholdelse av lovbestemte miljøkrav 
• God oversikt over egne utslipp til miljø 
• Systematisk og aktivt forbedringsarbeid 
• Ressursbevisst avfallsbehandling 
• Samarbeid med leverandører om energi- og utslippsvennlige løsninger 
• Planmessig arbeid for å redusere energiforbruket i egne bygg 
• Anvendelse av telemedisin der det er forsvarlig og hensiktsmessig 
• Bidra til forskning, utdanning og introduksjon av ny teknologi og nye metoder 
• Etablere desentrale tjenestetilbud der det er hensiktsmessig 
• Anvendelse av video- og telefonkonferanser der fysiske møter ikke er nødvendig 
• Tilby kortreist og/eller økologisk mat 
• Holdningsskapende aktiviteter internt 
 
Miljøfaktorer – mål 
Alle åtte enheter vil iverksette handlinger som overvåker og måler de viktigste 
egenskaper ved sin drift som kan ha vesentlig påvirkning på det ytre miljø.  
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Driftsenheter i Helse Nord har en meget stor spredning i oppgaver fra enkle 
kontorenheter til sengeposter og avanserte laboratorier. Målene settes etter at 
kartlegging er gjennomført, og vesentlige miljøaspekter for den enkelte virksomhet er 
identifisert. Hver enkelt enhet kan ha sitt målhierarki og sin plan for oppfølging. Slik 
settes konkrete miljømål og -delmål i samsvar med miljøpolitikken. 
 
Nettverket har valgt å konsentrere det videre arbeidet om målsettinger for: 
• Bygg og miljø: Effektiv arealutnyttelse, reduksjon av energiforbruk og miljøvennlige 

produkter. 10 % reduksjon av energiforbruk i eksisterende bygningsmasse. Alle nye 
bygg skal planlegges for energiklasse A som tilsier passivhus. Nye bygg skal ha 
materialer med lavest mulig klimautslipp. Øke graden av gjenbruk/gjenvinning for 
rive- og byggavfall. ENØK-program for eksisterende bygningsmasse med forslag til 
gjennomføring fremmes for styret i juni 2013 i tråd med kartlegging av muligheter 
gjennomført i 2012. 

• Avfall: Reduksjon av avfall, returordning for emballasje, samt miljøvennlig 
deponering av avfall. 

• Transport: Mer bruk av telematikk, mindre reisevirksomhet. Anbefalt mål på 10 % 
reduksjon av CO2-utslipp innen 2015.  

• Legemidler og miljø: Reduksjon av utslipp, og økt antall miljømerkede legemidler 
• Mat: Mål om 5 % reduksjon av svinn, samt 10 % økologisk/kortreist mat innen 2015 
• Innkjøp: mål om at 20 % av anskaffelser skal være fra miljøsertifiserte leverandører 

innen 2015. 
 
Eksempler på områder som kan gi store miljøeffekter 
1. Energiøkonomisering 
Potensialer er kartlagt, og viser at investeringer på 220 mill kroner gir et en innsparing 
av ~40 GWh/år. Enova har bevilget et tilskudd på 32,4 mill kroner til gjennomføring av 
programmet. Investeringene er inntjent i løpet av seks til syv år og gir deretter en 
kostnadsbesparelse på nær 40 mill kroner årlig. I tillegg til dette kommer mulige 
innsparinger i planlagte nybygg. Slik disse nå planlegges, vil de bli godkjent som 
passivhus med et mulig tilskudd på 5 til 12 mill kroner pr. bygg, avhengig av byggets 
brutto areal.  
 
2. Transport med fly 
I overkant av 70 % av Norges samlede utslipp av klimagasser er ilagt kvoteplikt eller 
avgifter. Staten har tidligere kjøpt klimakvoter for statsansattes flyreiser. Fra 2012 er de 
fleste flyvninger med avgang eller landing i EØS-området underlagt kvoteplikt. 
 
Helseforetakene er forespurt om det kan være aktuelt å vurdere frivillig kvotekjøp, og 
svaret er at de anbefaler å avvente/utsette saken.  
 
Utslipp fra transportsektoren utgjorde 32 % av Norges samlede klimagassutslipp i 
2010.  
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Klimaregnskap er tilgjengelig fordelt på helseforetak, klinikk, seksjon og for den enkelte 
reisende. Oversikt for Helse Nord viser et samlet årlig klimagassutslipp (CO2-
ekvivalenter) for henholdsvis: 
 
Fly (bestilt hos Via Egencia) ca.    5 124 tonn (inkl. pasientreiser med fly bestilt her) 
Pasientreiser   ca.  20 234 tonn 
Luftambulanse  ca.    5 719 tonn 
 
Helse Nord må ha som mål å redusere personreiser ved hjelp av og bedre bruk av 
tekniske hjelpemidler, herunder telemedisin. 
 
Konsekvenser og fremdrift 
Prosjektgruppen har kartlagt forventede kostnader og egne ressurser frem til 
sertifisering av alle enheter innen 31. desember 2014: 
• Forberedelse: Seks årsverk interne ressurser + kr 850.000 i kjøp av tjenester 
• Sertifisering: Fire årsverk (2014) internt + kr 1 250 000 i kjøp av tjenester 
• Vedlikehold av sertifikat og videre utvikling av miljøstyringssystem: 3,5 årsverk/år 

internt + kr 1 050 000 i kjøp av tjenester. 
 
Fremdriftsplan er utarbeidet i helseforetakene og fremgår av tabellen under: 

Enhet 
Pre-

revisjon Sertifisering 
Re-

sertifisering 
Luftambulansen ANS Jan 2013 Jun 2013 Jun 2014 
HINAS AS Mar 2013 Jul 2013 Jul 2014 
HN RHF (inkl. 
SKDE/HN-IKT) Apr 2013 Sep 2013 Sep 2014 
Helgelandssykehuset 
HF Okt 2013 Apr 2014 (?) Apr 2015 (?) 
Sykehusapotek Nord 
HF Nov 2013 Mai 2014 (?) Mai 2015 (?) 
Nordlandssykehuset 
HF Jan 2014 Jun 2014 Jun 2015 
UNN HF Feb 2014 Jun 2014 Jun 2015 
Helse Finnmark HF Mai 2014 Nov 2014 Nov 2015 
?: Ikke behandlet i helseforetaket, 
foreløpig dato 

   
Vurdering 
Helse Nord er den største virksomheten i landsdelen. Som en stor offentlig aktør i Nord-
Norge vil helseforetakene både ha et forretningsmessig driftsansvar og samtidig må 
Helse Nord ta et samfunnsansvar i arbeidet med miljø og klima.  
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Indikatorer for måling av miljøfaktorer og utvikling av disse må relateres til 
aktivitet/produkter (antall ansatte og/eller areal), og miljøaspekter må være målbare. I 
noen tilfeller er ikke dette på plass i dag, men miljøstyringssystemet kan utvikles og 
endres slik at indikatorer og måling av miljøaspekter blir relevante for organisasjonen. 
Sykehusene har langt større utfordringer enn et kontorlandskap.  
 
Miljøstyringssystem er en kontinuerlig prosess til stadig forbedring. En stor del vil 
bedres ved ny teknologi for eksempel innen transportsektoren, mens andre forhold vil 
bedres ved utvikling og implementering av nye prosedyrer og holdninger hos ansatte. 
 
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF godkjenner forslaget til miljøpolitikk 
som fremlagt i saken, og at arbeidet med gjennomføring av miljømål fortsetter i tråd 
med forslagene fremsatt i denne saken.  
 
På noen områder er ikke miljømålene endelig klargjort. Arbeidet med iverksetting av 
miljøpolitikken og miljømålene gjennomføres i tett samarbeid med helseforetakene og 
den nasjonale prosjektgruppen.  
 
Det tilrås at det i rulleringen av investeringsplanen og i budsjettforutsetningene for 
2014 som behandles av styret i juni 2013, legges ved en plan for vedlikehold av bygg og 
anlegg, der det legges frem forslag til hvilke energiøkonomiserende tiltak som skal 
gjennomføres i et ENØK-program.  
 
Planene utarbeides i samarbeid med helseforetakene, med forslag til finansiering, 
intern og ekstern medfinansiering, basert på det grunnlaget Enova har gitt tilsagn til 
tilskudd på.  
 
ENØK-planen skal inkludere en fremdriftsplan for gjennomføring av tiltakene. ENØK-
tiltak som allerede ligger inne i vedlikeholdsplaner og investeringsplaner for 2013 
gjennomføres som planlagt. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Miljøpolitikk for Helse Nord slik den er fremlagt i 
denne saken. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mål og indikatorer for miljøstyringen som fremlagt i 
denne saken, og ber om at styrene i helseforetakene følger opp disse målene.  
 

3. Styret i Helse Nord RHF tar opplysningene om fremdrift i innføring av 
miljøstyringssystem i tråd med ISO14001 til orientering. 

 
  

Styremøte Helse Nord RHF 
27. februar 2013 - sakspapirer

side 24



 

4. Styret ber om at det til styremøtet i juni 2013 i forbindelse med rullering av 
investeringsplanen og budsjettforutsetningene for 2014, legges ved forslag til 
vedlikeholdsplaner inklusiv ENØK-plan for helseforetakene i Helse Nord. 

 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:   Utredning Klima og miljø 
    NS-EN ISO 14001 - En veileder for etablering av  
    styringssystem for miljøprosesser 
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Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og 

forbedringsprosser 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Bakgrunnen for denne styresaken er oppfølging av protokoll fra foretaksmøte i Helse 
Nord RHF, den 31. januar 2012, punkt 5.9 Stabs- og støttefunksjoner: 
Foretaksmøtet ba om at Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene lager et forslag til videre fremdrift i arbeidet og hvordan det videre 
arbeidet bør organiseres. Det bør også skisseres hvordan felles løsninger og 
tjenesteproduksjon best kan organiseres nasjonalt. Foretaksmøtet ba om at forslag med 
fremdriftsplan oversendes innen 1. april 2012.  
 

Våren 2012 utarbeidet et nasjonalt prosjekt en rapportert som ble overlevert Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD), den 31. mai 2012. AD-møtet

Prosjektets fase 1 

1

1. AD-møtet mener at standardisering innen stab- og støttefunksjoner er viktig og 
hensiktsmessig for å øke kvalitet og effektivitet av støttefunksjonene.  

 behandlet rapporten til 
HOD i møte, den 30.mai 2012. Følgende ble referatført: 

2. AD-ene viste til at det i tillegg til dette arbeidet pågår mye arbeid med standardisering 
innen det medisinske arbeidet og ser betydelige fordeler ved økt standardisering også 
innen klinisk arbeid for å sikre gode og likeverdige helsetjenester. 

3. AD-møtet slutter seg til prosjektgruppens rapport og ber om at den oversendes HOD. 
 
Hovedmomenter fra rapporten 
Overordnet ble det identifisert noen fellesnevnere for det nasjonale arbeidet med 
samhandling og standardisering. De overordnede konklusjoner var: 
• Ambisjonsnivået for økt bruk av standarder bør defineres. 
• Standardisering av kodeverk bør være på et nivå som gir bedre informasjon og 

analysemuligheter samtidig som eventuelle lokale behov søkes ivaretatt best mulig. 
• Beste praksis bør defineres i større grad, slik at man kan sammenligne egen 

virksomhet mot beste praksis, andre virksomheter og seg selv over tid. 
• Et tettere samarbeid der hvor flere regioner har samme leverandør av systemer og 

tjenester. 
• Et bredere nasjonalt samarbeid mot utdanningssektoren med hensyn til 

arbeidskraft- og kompetansebehov. 
• Erfaringsutveksling om etablering av tjenestesentra (f. eks. lønn og regnskap) for de 

regioner hvor dette vurderes. 

                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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• Det er ulike løsninger for nasjonalt samarbeid - fra nettverksgrupper til 
nasjonale/regionale prosjekter eller etablering av egne juridiske virksomheter. 

 
De regionale helseforetakene identifiserte åtte prioriterte hovedområder for økt 
nasjonal/regional samhandling og standardisering: 
1. Innkjøp og logistikk 
2. HR og kompetanse 
3. Støtte til forbedringsarbeid 
4. Økonomi og Virksomhetsstyring 
5. Eiendom 
6. IKT 
7. Innovasjon 
8. Nødnett 
 
For fire av hovedområdene (eiendom, IKT, innovasjon, nødnett) er det pågående andre 
prosjekter/initiativer som ser på økt nasjonal samhandling og standardisering. Disse 
gikk prosjektgruppen ikke nærmere inn på i potensialvurderingsfasen våren 2012.  
 
Prosjektgruppen gjorde nærmere vurderinger innenfor de øvrige fire prioriterte 
hovedområdene (innkjøp og logistikk, HR og e-læring, støtte til forbedringsarbeid, 
økonomi- og virksomhetsstyring). For disse fire prioriterte områdene vurderte de fire 
regionale helseforetakene at potensialet for samhandling fra medium til svært høyt på 
et nasjonalt og/eller regionalt nivå.  
 

Hovedkonklusjoner fra rapporten ble videre presentert for helse- og 
omsorgsministeren og HOD på møte, den 3.-4. september 2012. I samme møte ble andre 
prosjekter/initiativer relatert til nasjonal samhandling presentert. De sentrale 
områdene er IKT, eiendom, nødnett, innovasjon og klima.  

Prosjektets fase 2 

 
I AD-møte, den 25.oktober 2012 ble mandat for fase 2 diskutert. Mandatet omfatter 
videre arbeid innen innkjøp og logistikk og støtte til forbedringsprosesser. Konklusjon 
fra AD-møtet var som følger: 
1. AD-møtet godkjenner prosjektmandatet for Nasjonalt samhandling og standardisering 

- fase 2 med de endringer som kom fram i møtet.  
2. Det opprettes en egen styringsgruppe med fire KTVer og en deltaker fra hver region og 

en leder. 
3. Styringsgruppa rapporterer til administrerende direktører i de regionale foretakene. 
4. Det skal utarbeides en felles styresak. 
 
Innen innkjøp og logistikk vil fokus være nasjonale anskaffelser, et mer helhetlig 
perspektiv på verdikjedetenkning, samt videreutvikle innkjøpskompetansen og ha et 
tett samarbeid med fagmiljøene.  
 
Innen støtte til forbedringsarbeid vil fokus være å standardisere arbeidsprosesser og 
utvikle felles metodikk og malverk for forbedringsarbeid, samt etablere like målinger av 
kvalitet og effektivitet.  
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Prosjektmandat for fase 2 ble diskutert i AD-møtet, den 15. oktober 2012. Prosjektets 
resultatmål for fase 2 er: 
• Innen området innkjøp og logistikk og støtte til forbedringsprosesser skal prosjektet 

utrede og anbefale løsninger innen: 
• Endelig avklaring av områder innen hvert hovedområde, som prosjektet skal 

jobbe videre med. 
• Definere et ambisjonsnivå for bruk av standarder og konkretisere standarder 

innenfor prioriterte områder. 
• Definere områder hvor beste praksis skal defineres i større grad, og konkretisere 

beste praksis innenfor prioriterte områder. 
• Kartlegge aktiviteter i regionene og bidra til å sikre tettere samarbeid der hvor 

flere regioner har samme leverandør av systemer og tjenester. 
• Fungere som et nasjonalt fora for økt erfaringsutveksling ved etablering av 

tjenestesentre, nettverksgrupper til nasjonale/regionale prosjekter eller etablering 
av egne juridiske virksomheter. 

 
 Videre er følgende effektmål definert: 
• Styringsperspektivet: Økt bruk av standarder og beste praksis vil gi oppdaterte og 

sammenlignbare indikatorer som danner grunnlag for økt benchmarking og innsikt i 
egen virksomhet, samt bedre grunnlag for operative og strategiske beslutninger. 

• Kvalitetsperspektivet: Økt bruk av standarder og beste praksis vil bidra til å sikre 
bedre pasientsikkerhet, likebehandling og bedret kvalitet i behandlingen. Videre vil 
det bedre informasjonsflyt og samarbeid mellom sykehusene/helseforetakene. 

• Effektivitetsperspektivet: Økt bruk av standarder og beste praksis er forventet å gi en 
mer kostnadseffektiv drift gjennom stordriftsfordeler og mer effektive prosesser. 

 
Et nasjonalt prosjekt for fase 2 er under etablering og prosjektorganiseringen er 
illustrert i figur 1. 
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Figur 1 Prosjektorganisering – fase 2 

 
Fremdriften er faseinndelt, hvor fase 1 var rapport til HOD (mai 2012), og fasen vil pågå 
til 1. mai 2012. Den overordnede fremdriftsplanen er illustrert i figur 2. 
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Figur 2 Overordnet faseplan 

 
I den videre prosessen blir det sentralt med lederforankring og strategisk forankring, 
for å sikre at resultater kommuniseres også på et politisk nivå.  Det vil fokuseres på 
positive prosesser og bygge på modeller hvor samhandling/standardisering fungerer 
godt. I tillegg er det nødvendig med et fokus på raske gevinster, parallelt med en 
langsiktig plan. Prosjektet vil også sikre at sammenhenger mot andre større nasjonale 
prosesser ivaretas, eksempelvis eHelsemeldingen, helseforetaksmodellen. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Tettere nasjonalt samarbeid om de to utvalgte områder vil bidra til hurtigere læring på 
tvers av regionene. Vi vil i større grad dra nytte av hverandres kompetanse, ideer og 
resultater. Vi vil styrke vårt kommersielle ståsted i møte med leverandører. Dette både 
hva gjelder priser og kvalitet, men også hva gjelder mer langsiktig utvikling av 
leverandørsiden, og logistikken rundt våre helseforetak.  
 
Saken vil bidra til å styrke arbeidet med økt kvalitet i våre verdikjeder og 
arbeidsprosesser, og gi større trygghet for at vi oppnår våre mål innenfor bedre 
ressursstyring. 
 
Adm. direktørs vurderinger 
Det er i dag etablert regional og nasjonal samhandling og standardisering innen en 
rekke områder, men det er nødvendig med et økt fokus innen flere områder. I tillegg 
bør nasjonale initiativer synliggjøres ytterligere og rapporteres samlet til HOD. 
 
Det er et potensial og et ønske om mer nasjonal standardisering, samarbeid og 
organisering på tvers av de fire regionale helseforetakene. Samtidig er det en ulik 
livssyklus mellom regionene, og dette medfører noe ulike synspunkter på timing og 
omfang.  
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Det er enighet mellom de fire regionale helseforetakene at det bør være en stegvis 
prosess, som danner grunnlag for en naturlig samhandling og endret organisering. 
Stegene i prosessen vil være: 
• identifisere områder for nasjonal standardisering og samhandling  
• sikre en felles plattform (standarder og premisser) på tvers av alle de regionale 

helseforetakene 
• fokus på å standardisere om innhold 
 
Konklusjon 
Adm. direktør ønsker med denne styresaken å orientere styret i Helse Nord RHF om et 
sentralt nasjonalt arbeid relatert til standardisering og samhandling. Det nasjonale 
prosjektet vil frem til mai 2013 gjennomføre fase 2 av prosjektet.  
 
Fokus i denne fasen er å standardisere på innholdssiden innen innkjøp og logistikk og 
støtte til forbedringsarbeid. Det er enighet mellom de fire regionale helseforetakene om 
arbeidets prosess, innhold og organisering.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nasjonalt samarbeid om innkjøp og 
forbedringsprosser til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram resultatet av arbeidet, når rapport 

foreligger. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Rapport Nasjonal Samhandling og Standardisering – mai 2012 
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Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Irene Skiri, 75 51 29 00   Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 16-2013 Private somatiske sykehustjenester – 

resultat av anskaffelsen, oppfølging av 

styresak 76-2012 

 
 
Formål/sammendrag 
Anskaffelse av nye avtaler med private somatiske sykehus ble gjennomført høsten 2012.  
I samsvar med etablert rutine vedtatt i styresak 46-2011 Anbudsprosesser i Helse Nord – 
involvering styret, ble styret i Helse Nord RHF involvert i planleggingsfasen av 
anskaffelsen, jf. styresak 76-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse. 
Herunder behovsvurdering, prioritering, dimensjonering, sentrale krav til leveransen, 
kvalifikasjonskriterier for aktuelle leverandører, tildelingskriterier samt forankring i 
prosessen. 
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 3 i styresak 76-2012: 
Styret ber adm. direktør legge frem orientering om resultatet av anskaffelsen i 
begynnelsen av 2013. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Ved å legge frem saken for styret understøttes Helse Nords kjerneverdier:  
- Trygghet for styret for at anskaffelsen er tilfredsstillende gjennomført, og at 

anskaffelsen har resultert i det tjenestetilbud som var forutsatt.  
- Kvalitet for pasientene at de har en valgfrihet mht tjenesteleverandør, og at avtalene 

gir reduserte ventetider på aktuelle fagområder.  
- Respekt for samfunnet for øvrig ved at resultat av anskaffelser synliggjøres 
 
De nye avtalene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted, og dermed tilgjengelig for 
pasienter, henvisere og befolkningen for øvrig (kun prisene pr. prosedyre er unntatt). 
 
Bakgrunn/fakta 
Anskaffelsen ble lyst ut med et samlet brutto volum på 20 mill kroner. Dette innebar en 
økning på 6 mill kroner sammenliknet med 2011. 
 
Det var stilt krav om leveranse av tjenestene i Tromsø (ortopediske operasjoner, øre-
nese-hals, søvnapnoe og plastikkirurgi) og Bodø (ortopediske operasjoner og 
plastikkirurgi) med definerte prosedyrer pr. fagområde. 
 
Det ble mottatt to tilbud på leveranse i Tromsø og ett tilbud på leveranse i Bodø.  
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Tilbudene omfattet alle forespurte fagområder. Det ble vurdert at samtlige tilbud hadde 
høy kvalitet, og ville kunne dekke det behov vi hadde som var konkretisert i 
konkurransedokumentene. 
 
Det ble gjennomført forhandlinger, der det ble gitt utfyllende informasjon om tilbudet. 
Leverandørene fikk i etterkant av forhandlingsmøtet anledning til å forbedre sine tilbud 
i tillegg til at de ble bedt om å presisere noen forhold ved tilbudet i et revidert tilbud. 
 
Følgende avtaler er inngått med virkning fra 1. februar 2013: 
• Aleris Helse Tromsø: ortopediske operasjoner, søvnapnoe og øre-nese-hals 
• Teres Medical Group: 

o Tromsø private sykehus: plastikkirurgi 
o Teres Klinikken Bodø: plastikkirurgi og ortopediske operasjoner 

 
Vurdering av anskaffelsen 
Anskaffelsen vurderes som vellykket. Det var gode tilbydere, det ble inngått avtaler på 
de aktuelle områdene, forhandlings- og evalueringsprosessen vurderes godt 
gjennomført, og tildelingsbeslutningen ble ikke påklaget. Anskaffelsen ble gjennomført i 
henhold til prosjektdirektiv for anskaffelsen som var godkjent av adm. direktør før 
oppstart, og prosessen ble gjennomført i henhold til fastsatt fremdriftsplan. 
 
Det er mottatt tilbakemeldinger fra tilbyderne om at det var en ryddig og god prosess, 
og at kravspesifikasjonen var god med hensyn til å få frem og evaluere på kvalitet. Blant 
annet ble denne anskaffelsen trukket frem som et godt eksempel på Spekters 
konferanse Samspill offentlige og private helsetjenester – strategier i endring?, den 1. 
november 2012. 
 
Prosjektgruppen i Helse Nord RHF har i etterkant hatt et evalueringsmøte. I tillegg til 
hva som er anført over, ble det gjort følgende vurderinger: 
- Prosessen ble greit og effektivt gjennomført, og det var gjort en klar ansvars- og 

arbeidsdeling i forkant som ble fulgt.  
- Kravspesifikasjonen vurderes som god. 
- Anskaffelsesprosesser er krevende å gjennomføre ressursmessig, og det er 

nødvendig at det avsettes tilstrekkelig med tid og ressurser både i fag- og 
eieravdelingen til å delta i prosessen slik at dette ikke må gjøres på toppen av andre 
oppgaver. 

- Viktig og utfordrende å oppnevne fagpersoner i helseforetakene med tilstrekkelig 
mandat fra sine ledere.  

- Det kunne vært formålstjenlig med en strategisk plan med overordnede føringer for 
hvordan private aktører skal brukes for å ivareta Helse Nord RHFs ”sørge-for 
ansvar”.  Det oppleves krevende for fagpersoner å opptre i balansen mellom politikk 
og fag, og faggruppen kan lett føle seg overkjørt, når andre hensyn enn de rent 
faglige tas inn i etterkant av deres faglige anbefalinger i beslutninger om volum og 
prioriteringer. 
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Konklusjon 
Adm. direktør vurderer at anskaffelsen er gjennomført som forutsatt, og at det er 
inngått avtaler om leveranse av kvalitativt gode tjenester innen alle områder som var 
forespurt. 
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av private somatiske 
sykehustjenester til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 17-2013 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten 

mellom de regionale helseforetakene 

Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 18-2013 Virksomhetsrapport nr. 1-2013 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 19-2013 Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF, 

oppfølging av styresak 7-2013/2 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Oddvar Larsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 20-2013 Regional plan for helsemessig og sosial 

beredskap ved kriser og katastrofer 2013-2016 

 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken legges fram forslag til plan for regional plan for helsemessig og 
sosial beredskap for perioden 2013-2016. Planen er en rullering av tidligere plan, jf. 
styresak 22-2009.  
 
Planen beskriver ansvarsstruktur og varslingslinjer i kriser og katastrofer. Den stiller 
også krav til planverk og oppfølging i helseforetakene. I vedlegg beskrives oppgaver og 
rutiner mer detaljert på noen områder. Disse kan oppdateres fortløpende ved behov, 
slik at planen kan holdes à jour til enhver tid. 
 
Formålet med planen er å redde liv, og gi god behandling og hjelp, når kriser og 
katastrofer rammer befolkningen, i tråd med kjerneverdiene kvalitet, trygghet og 
respekt. 
 
Nærmere om planen 
Lovverk, ansvars- og varslingslinjer er i hovedsak ikke endret siden forrige planperiode.  
Ny loveendring er endring i kommunehelsetjenesteloven og 
spesialisthelsetjenesteloven om plikt til å inngå tjenesteavtaler om beredskap og om 
øyeblikkelig hjelp. Kravene til planlegging og oppfølging i helseforetakene er ytterligere 
presisert. Planen er først og fremst endret i vedlegg som gjelder legemidler og 
legemiddelforsyning samt IKT.  
 
Ny avtaler om grensepassering for ambulanser mellom Norge og Russland, og om 
samarbeid om ambulansetjenester mellom Helse Nord, Nordbotten i Sverige og 
Lappland i Finland er tatt inn i planen. 
 
Det foreslås opprettet et nytt regionalt beredskapsutvalg(REBU) under Helse Nord RHF 
som skal bidra til koordinering og oppfølging av beredskapsarbeidet i Helse Nord.  
 
Avsnitt i forrige plan som omhandler intern kriseberedskap i Helse Nord RHF er tatt ut. 
Det er under utarbeidelse en egen intern beredskapsplan for Helse Nord RHF. 
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Oppfølging 
Beredskapsplanene i helseforetakene er under revisjon i 2013, og denne planen gir 
premisser for helseforetakenes planer. I 2013 deltar Helse Nord i planlegging og 
gjennomføring av øvelse Barents Rescue 2013. Krisestøtteverktøyet HelseCIM 
implementeres i år. Det er også igangsatt samarbeid mellom flere aktører om å 
arrangere en større øvelse på Svalbard i 2014, der også helseberedskapen inngår. 
 
Helsedirektoratet har startet opp et nasjonalt prosjekt for oppfølging av alle 
identifiserte utfordringer som følge av evalueringer etter terrorhendelsene 22. juli 
2011. I helsetjenesten gjelder dette i hovedsak varsling og kommunikasjon, innad og 
mellom nødetater. Nasjonalt nødnett er under utbygging. 
 
Helsedirektoratet har gjennomgått lagring og forsyning av legemidler, og foreslått noen 
endringer. Disse er til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet, og er ikke vurdert 
i denne planrulleringen. 
 
Vurdering og konklusjon 
Planen er gjennomgående oppdatert ut fra kjente forutsetninger. Planen med vedlegg 
forutsettes løpende oppdatert, dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetninger, 
eller det som følge av utviklingsarbeid blir behov for utfyllende beskrivelser eller 
presiseringer. Regionalt beredskapsutvalg (REBU) vil være et viktig samarbeidsorgan i 
oppfølging av planen. Planen anbefales godkjent. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Regional plan for helsemessig og sosial 
beredskap i Helse Nord 2013-2016 slik den ble lagt frem i denne styresaken.  

 
2. Det opprettes et regionalt beredskapsutvalg (REBU) under Helse Nord RHF, med 

mandat og sammensetning slik dette er beskrevet i planen. Kostnadene innarbeides 
i budsjett 2014. 

 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Regional beredskapsplan 2013-2016 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. februar 2013 
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Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/4-134   Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av 

helsepersonells kompetanse og autorisasjon i 

Helse Nord 

 
 
Formål 
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2011-2012 har internrevisjonen i Helse 
Nord RHF gjennomført revisjonsprosjektet Kontroll av helsepersonells kompetanse og 
autorisasjon. Oppsummeringsrapporten fra prosjektet, Internrevisjonsrapport 
10/2012, legges frem for styret i Helse Nord RHF i denne styresaken. 
 
Revisjonens formål har vært å undersøke om helseforetakene i regionen: 
− har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells kompetanse, 

autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning ved ansettelse. 
− har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll med at ansattes autorisasjon/ 

lisens/godkjenning ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt. 
− har tilfredsstillende dokumentasjon for de utførte kontroller. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med krav om faglig forsvarlighet og 
omsorgsfull hjelp. Visse typer helsehjelp kan derfor bare gis av personell med særskilte 
kvalifikasjoner, og krever autorisasjon, lisens og/eller spesialistgodkjenning. Det er en 
forutsetning for god kvalitet på helsetjenestene og for pasientenes trygghet at disse 
kravene etterleves, og brudd på bestemmelsene vil innebære manglende respekt for 
pasientene.  
 
Bakgrunn/fakta 
Revisjonen er gjennomført ved regionens helseforetak i perioden januar til desember 
2012, og er rapportert til helseforetakene som følger:  
Nordlandssykehuset HF:    Internrevisjonsrapport 05/12, 09.11.2012  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  Internrevisjonsrapport 06/12, 18.12.2012 
Sykehusapotek Nord HF:    Internrevisjonsrapport 07/12, 21.12.2012 
Helgelandssykehuset HF:    Internrevisjonsrapport 08/12, 18.01.2013 
Helse Finnmark HF:     Internrevisjonsrapport 09/12, 07.01.2013 
 
Vedlagte oppsummeringsrapport, nr 10/2012, bygger på disse rapportene.   
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Internrevisjonens konklusjon 
Internrevisjonen har for alle fem helseforetak konkludert med at det er rimelig grad av 
sikkerhet for at helseforetakets helsepersonell ved tilsetting innehar nødvendig 
autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning og for øvrig er skikket for oppgaven, og for 
at autorisasjon/lisens/godkjenning ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt i 
ansettelsesperioden. Internrevisjonen har likevel konstatert at det er rom for flere 
forbedringer i helseforetakenes interne styring og kontroll innen de temaene som 
omfattes av revisjonen. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen har gitt alle fem helseforetak anbefalinger om bruk av 
risikovurderinger, dokumentasjon av rutiner og kontrolltiltak, og 
opplæring/kompetanseutvikling av ledere. I tillegg ble flere av helseforetakene anbefalt 
å iverksette tiltak for å forsikre seg om at helsepersonell innleid fra vikarbyrå har de 
nødvendige kvalifikasjoner, kontrollere at ansatte ikke har mistet sin autorisasjon e.l. i 
ansettelsesperioden, og utarbeide klare retningslinjer/prosedyrer for prosessene rundt 
tilsetting av helsepersonell.  
 
Vurdering 
Revisjonskomiteen er holdt orientert om gjennomføringen av revisjonsprosjektet, og 
komiteen behandlet den endelige rapporten i møte, den 6. februar 2013 (sak 02/13). Av 
protokoll fra møtet framgår: Revisjonskomiteen ga uttrykk for at rapporten omtaler 
viktige tema, og viste også til kravene som er stilt til helseforetakene vedrørende 
personal og kompetanse i Oppdragsdokumentet 2013, pkt 10.7.1. Komiteen mente at 
styret i sitt vedtak bør be adm. direktør om å følge opp anbefalingene. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av 
helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord – oppsummering til 
orientering. 

  
2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger følges opp av 

helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse 

og autorisasjon i Helse Nord – oppsummering 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. februar 2013 
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Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/214-7/134  Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 22-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord 

RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet 

 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har, med bistand fra Ernst & Young, gjennomført 
revisjonsprosjektet Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet1

 
.  

Revisjonens formål har vært å 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. 
 
Revisjonen har omfattet etablerings- og planleggingsfasen for FIKS-programmet og for 
alle underliggende prosjekter, samt de pågående utviklingsløpene for elektronisk 
pasientjournal (EPJ), laboratoriesystem (LAB) og elektronisk rekvirering av 
laboratorietjenester (ERL). 
 
Internrevisjonen bidrar til ivaretakelse av Helse Nords verdier gjennom å bekrefte god 
praksis og foreslå forbedringstiltak. 
 
I denne styresaken legges Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og 
kontroll med FIKS-programmet (se vedlegg) frem for styret i Helse Nord RHF for vedtak 
om oppfølging. 
 
Bakgrunn/fakta 
Revisjonen er gjennomført i perioden august til desember 2012, med bakgrunn i 
Revisjonskomiteens vedtak om oppstart av prosjektet den 1. juni 2012. 
 
Revisjonen har hatt følgende åtte fokusområder: 
1. Formål og målstruktur 
2. Styringslinjer, roller og ansvar 
3. Risikostyring 
4. Endringsledelse og kommunikasjon 
5. Metodikk og planverk 
6. Personalressurser, 
7. Leverandør-/kontraktstyring  
8. Rapportering og oppfølging. 
 
  

                                                        
1 Program for Felles Innføring av Kliniske Systemer 
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Internrevisjonens konklusjon 
Internrevisjonen konkluderer med at Helse Nord RHF har etablert en hensiktsmessig 
organisering av FIKS-programmet, og iverksatt mange effektive styrings- og 
kontrolltiltak. Det er likevel påvist svakheter ved vesentlige deler av programstyringen 
som medfører usikkerhet om hvilke mål programmet vil innfri innenfor fastsatte 
tidsplaner og kostnadsrammer, og om dette samsvarer med programeiers og 
styringsgruppens forventninger. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen har anbefalt Helse Nord RHF å iverksette følgende forbedringstiltak 
for å redusere risikoen for manglende måloppnåelse: 
 
1. Gjennomgå og definere tydelig hvilke spesifikke og etterprøvbare resultatmål 

programmet skal oppnå, samt hvilke konkrete effektmål programmet skal bidra til, 
på et overordnet nivå. Målene bør tas inn i programmets mandat. 

2. Avklare hvilken rolle Klinisk IKT-fagråd har i styringslinjen for FIKS-programmet, og 
sørge for at oppgavene fagrådet tillegges samsvarer med dette. 

3. Utarbeide ansvarskart der ansvarsforholdene for viktige arbeidsstrømmer og 
beslutningspunkter tydeliggjøres (hvem skal informeres, hvem skal konsulteres, 
hvem skal involveres i beslutningsprosessen, hvem tar faktisk beslutning).  

4. Benytte en metodikk basert på ”Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord” for 
risikostyring i FIKS, og gjøre risikovurderinger systematisk for å avdekke og 
håndtere risikofaktorer knyttet til programmets måloppnåelse. 

5. Forsterke det helhetlige og systematiske arbeidet knyttet til endringsledelse og 
kommunikasjon. 

6. Beskrive overordnede føringer og metodiske krav til program-/prosjektstyring 
basert på anerkjente standarder og god praksis. Dette kan gjøres som en del av 
prosjekthåndboken for FIKS eller i Helse Nord RHFs prosjekthåndbok, dersom 
denne ferdigstilles i tide.  

7. Utarbeide en overordnet, helhetlig programplan som synliggjør viktige milepæler, 
avhengigheter og kritisk tidslinje. 

8. Gjennomgå programmets nedbryting i prosjekter/prosjektfaser for å sikre at denne 
er hensiktsmessig og dekkende i forhold til programmets mål (uten overlapp og 
uten ”hull”), og vedta den samlede prosjektporteføljen. 

9. Inngå klare avtaler med HF-ene og HN-IKT om hvordan og når virksomhetene skal 
varsles om ressursbehov til FIKS, og tilrettelegge for etterlevelse av avtalene. 

10. Gjennomføre koordinerte og gjentakende aktiviteter for å motivere medarbeidere til 
å bidra i FIKS-programmet, og ledere til å sørge for reell tilrettelegging for slik 
deltakelse. 

11. Synliggjøre eventuelle konsekvenser kontraktsendringer vil ha for milepæler, 
prosjekt- og programplaner. 

12. Vurdere om den etablerte rapporteringspraksis er basert på viktige/relevante 
styringsparametre og tilfredsstiller informasjonsbehovene i tide hos de som skal 
gjøre noe med dem, og gjøre de endringer man finner hensiktsmessig. 
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Vurdering 
Revisjonskomiteen er holdt orientert om gjennomføringen av revisjonsprosjektet og 
behandlet i møte, den 6. februar 2013 (sak 03/13) den endelige rapporten. Av protokoll 
fra møtet framgår at: Revisjonskomiteen viste til Internrevisjonens konklusjonen og 
anbefalinger i rapporten. Av hensyn til anbefalingenes karakter og programmets 
framdriftsplan, mente Revisjonskomiteen at styret bør orienteres om iverksatte 
forbedringstiltak innen utgangen av april 2013. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring 
og kontroll med FIKS-programmet til orientering. 

  
2. Styret ber adm. direktør sørge for at rapportens anbefalinger følges opp, og 

orientere styret om iverksatte forbedringstiltak i løpet av høsten 2013. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og kontroll 

med FIKS-programmet 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. februar 2013 
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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-16/012  diverse     Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 23-2013 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. Strategi i Helse Nord, revidert 

Sakspapirene ettersendes. 
4. Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser 

i foretaksgruppen – statusrapportering for etablering av kategoristyring, oppfølging 
av styresak 75-2010 og 86-2011 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-16/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 23-2013/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-16/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 23-2013/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 23-2013/3 Strategi i Helse Nord, revidert 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Trond Arne Wilhelmsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 23-2013/4 Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av 

regelverket for offentlige anskaffelser i 

foretaksgruppen – statusrapportering for 

etablering av kategoristyring, oppfølging av 

styresak 75-2010 og 86-2011 

 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å orientere styret i Helse Nord RHF om status i 
etablering av kategoristyring og oppfølgingen av internrevisjonsrapport 15/09. 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styresak 75-2010 Internrevisjonsrapport nr 15/2009: 
Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen – oppsummering i 
styremøte, den 22. juni 2010.  
 
Styret ble i styremøte, den 31. august 2011 orientert om status på problemstillinger 
omtalt i internrevisjonsrapport 15/09, jf. styresak 86-2011. Styret fattet følgende 
vedtak: 
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp helseforetakene med hensyn til etterlevelse av 

regelverket for offentlige anskaffelser. Videre bes adm. direktør sørge for at 
helseforetakene gjennom arbeidet med implementering av kategoristyring bidrar til å 
lukke avvikene, og at dette følges opp løpende i kategoristyringsprosjektet.  

 
3. Styret ber om en statusrapportering for etablering av kategoristyring, herunder 

lukking av avvikene i internrevisjonsrapporten innen utgangen av 2012. 
 
a) Status kategoristyringsprosjektet 
Forprosjektet Vurdering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord i 2009/2010 synliggjorde et 
ressursbehov i HF-ene, og prosjektet anbefalte tilsetting av forvaltningsansvarlige for 
innkjøpssystemet samt flere innkjøpere.  Antall årsverk ble anbefalt økt fra 22,5 til 32,5 
i foretaksgruppen. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset har så langt ikke 
gjennomført tilsettinger i samsvar med behovet som ble synliggjort i forprosjektet.   
 
Styringsgruppen for kategoristyringsprosjektet vedtok i 2011 at utrulling av ”Bølge 2” 
gjennomføres, før implementering av kategoristyring.  Planlegging av utrullingen av 
kategoristyring skal imidlertid gjøres parallelt med ”Bølge 2”.   
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Bølge 2 dreier seg om å få registrert alt kjøp av varer og tjenester i innkjøpssystemet 
Clock Work med formål å få kontroll over alle anskaffelser. 
 
Kategoristyringsprosjektet er allikevel inne i en operativ fase ved å ha igangsatt ett 
pilotprosjekt høsten 2012. Prosjektet i sin helhet er forsinket i henhold til 
gjennomføringsplan noe som bl.a. skyldes at det har tatt lengre tid enn forutsatt å 
gjennomføre Bølge 2. 
 
Status kategoristyringsprosjektet: 
• Ressursavklaring 

o Helse Finnmark HF har tilsatt forvalter og ressurs på innkjøp. 
o Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tilsatt forvalter. 
o Nordlandssykehuset HF har tilsatt ressurs på innkjøp. 
o Nordlandssykehuset HF mangler en stilling i forhold til opprinnelig plan. 
o Helgelandssykehuset HF mangler en ressurs på innkjøp. 

• Kategoristruktur 
o Kategoristruktur er i stor grad utarbeidet, og fordeling av kategorier mellom 

helseforetakene skal gjennomføres våren 2013. Operasjonalisering av 
kategoriene vil skje i henhold til en implementeringsplan. 

• Innkjøpsstrategi for foretaksgruppen 
o Forslag til innkjøpstrategi er utarbeidet, og foreløpig behandlet av 

styringsgruppen.  Forslag til innkjøpsstrategi vil bli lagt fram for HF-ene og 
styret våren 2013. 

• Organisasjonsplan 
o Organisasjonsplan er utarbeidet og foreløpig behandlet av styringsgruppen. 

Organisasjonsplanen vil bli behandlet i foretaksgruppen og skal endelig 
godkjennes av adm. direktør i RHF-et 

• Samarbeidsavtale mellom RHF og HF-ene 
o Forslag til samarbeidsavtale mellom RHF og HF-ene er utarbeidet og skal ligge til 

grunn for samarbeidet om kategoristyring. Samarbeidsavtalen skal, før den 
signeres, legges fram for HF-ene. 

• Pilotprosjekter 
o Prosjektet har satt i gang/skal sette i gang to pilotprosjekter for gjennomføring 

av kategoristyring i Helse Nord: 
 Medisinsk grunnutstyr (Kategori 2), ansvar: Helse Finnmark HF 

• Pilot vil bli satt i gang i vår. 
 Tekniske fag (Kategori 17), ansvar: Nordlandssykehuset HF 

• Pilotprosjekt i regi av Nordlandssykehuset HF ble satt i gang 14. 
september 2012 og er i gang med analysefasen. Prosjektet er bedt om å 
utarbeide forslag til et konkret anskaffelsesprosjekt parallelt med 
analysefasen. På grunn av ressurssituasjonen er fremdriften i prosjektet 
forsinket. 
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Bølge 2: 
Prosjektmål Bølge 2 for Helse Nord er at kjøp for 1 mrd kroner skal gjennomføres 
gjennom innkjøpssystemet. Pr i dag er 53 % av prosjektmålet oppnådd, og det er grunn 
til å forvente at målet vil bli nådd i løpet av første halvår 2014. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i 2012 leid inn ekstra prosjektledelse i 20-30 
% stilling for å styrke implementeringen av Bølge 2 i HF-et. Dette har gitt positiv økning 
av skaffevarekjøp1

 
 gjennom systemet i 2012. 

b) Internrevisjonsrapport 15/09 
Tre helseforetak og en avdeling var den gang gjenstand for internrevisjonen: 
Helse Nord IKT    Internrevisjonsrapport 02/09 
Helse Nord RHF    Internrevisjonsrapport 03/09 
Universitetssykehuset Nord-Norge  HF Internrevisjonsrapport 13/09 
Nordlandssykehuset HF   Internrevisjonsrapport 14/09 
 
Alle helseforetak, også de som ikke ble revidert, ble bedt om å gjennomgå anbefalingene 
i Internrevisjonens oppsummeringsrapport 15/09. 
 
Internrevisjonsrapporten 15/09 anbefalte følgende tiltak: 
1. Utarbeide rutiner som sikrer at all relevant dokumentasjon registreres og arkiveres 

på en måte som ivaretar kravet om etterprøvbarhet for anskaffelsene og mulighet 
for å følge opp avtalene. 

2. Utarbeide skriftlige rutiner og retningslinjer for andre sentrale forhold nevnt i 
rapporten, inklusive 
a. Innkjøpsarbeid generelt 
b. Innleie av helsepersonell 
c. Kjøp av sengeplasser/døgntilbud for rusmiddelavhengige (UNN) 
d. Varsling 
e. Situasjoner der det kan reises tvil om foretakets integritet i omgang med 

leverandører  
3. Sørge for at relevante avtaler og regleverk/rutiner/retningslinjer (inklusive etiske 

retningslinjer) er lett tilgjengelig for, og kjent blant de ansatte 
4. Gjennomgå øvrige forbedringsmuligheter som er påpekt og vurdere iverksetting av 

tiltak for å rette opp svakheter og mangler. 
 
For Helse Nord IKT ble det utover dette påpekt at det sikres at innkjøpsfunksjonen 
tilføres tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og opplæring i regelverket om offentlige 
anskaffelser for de som trenger det. 
 
For Helse Nord RHF ble det i tillegg påpekt behov for å avklare rolle- og 
ansvarsfordeling mellom de som er involvert i anskaffelsesarbeidet i RHF-et, sørge for 
at rutiner og retningslinjer er oppdatert og kjent og utforme rutiner for varsling. 
 
 
 

                                                        
1 skaffevarer: ikke-lagerførte varer 
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Vi vil nedenfor oppsummere vårt hovedinntrykk pr helseforetak basert på 
tilbakemeldinger fra helseforetakene mottatt i løpet av desember 2012 og januar 2013:  
 
Helse Finnmark HF 
Avtaleoppfølgingen ser ikke ut til å være på ønsket nivå, og vi registrerer at det mangler 
en fullstendig oversikt over anskaffelser som foretas av andre enn innkjøpsavdelingen. 
Det gjenstår også etter vår oppfatning å sikre at retningslinjer og rutiner gjøres kjent i 
hele helseforetaket. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Noen av anbefalingene i revisjonsrapporten gjaldt konkrete anskaffelser som ikke var 
gjennomført i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser, som innleie av 
helsepersonell (leger og sykepleiere) og kjøp av sengeplasser til rusmiddelavhengige. I 
dag synes disse områdene å være på plass også med rutiner og retningslinjer for bruk 
av disse avtalene. 
 
UNN har utarbeidet rutiner for innkjøp og arbeider nå for å gjøre flere av rutinene 
tilgjengelig som videoprosedyrer.  
 
UNN er snart ferdig med et LEAN-prosjekt med formål å effektivisere 
anskaffelsesprosessene. I den forbindelse er det utarbeidet standarddokumenter som 
vil bli registrert i DocMap.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Helseforetaket melder tilbake at ikke alle svakheter som ble påpekt i revisjonen er 
rettet. Det pågår prosesser på de fleste områder, men det gis tilbakemelding om at 
helseforetaket mangler ressurser som gjør at helseforetaket har problemer med å være 
à jour.  Ressursproblemet innvirker også på tempoet på forbedrings- og 
utviklingsprosesser og håndtering av hasteanskaffelser.  
 
Kravet om etterprøvbarhet på anskaffelsene helseforetaket gjennomfører, blir i økende 
grad ivaretatt gjennom etablerte rutiner. Saksbehandlingssystemet ePhorte brukes ikke 
konsekvent, men dette forventes å være på plass i løpet av første kvartal 2013.  
 
Helseforetaket jobber for å gjøre rutiner og retningslinjer bedre tilgjengelig gjennom 
sykehusets intranett. Nordlandssykehuset HF har store utfordringer foran seg med 
etablering av logistikkrutiner i de nye sykehusene i Vesterålen og Bodø, noe som 
påvirker ressursene til utviklingsarbeid og rutineforbedring. Helseforetaket melder at 
de anskaffelsesprosjekter som blir gjennomført i tråd med regelverket for offentlige 
anskaffelser, blir foretatt på en forsvarlig måte. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Status er omtrent uendret siden det ble rapportert til styret i styresak 86-2011, der det 
ble rapportert at HF-et følger regelverket for offentlige anskaffelser, når det gjelder 
større investeringer/anskaffelser. I slike saker dokumenteres og registreres prosessene. 
Videre er det utarbeidet retningslinjer for innleie av helsepersonell og etiske 
retningslinjer er tilgjengelig på HF-ets intranett.  
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Helseforetaket melder tilbake at de ikke har hatt kapasitet og ressurser til å følge opp 
de enkelte tiltak som følger av styrets vedtak i styresak 86-2011. 
 
Helgelandssykehuset HF har i budsjett både for 2011 og 2012 satt av penger til å styrke 
innkjøpsfunksjonen, men blant annet på grunn av den krevende økonomiske 
situasjonen til HF-et, så er dette ikke iverksatt. Helseforetaket ser at for å klare å 
påbegynne arbeidet med å etterkomme anbefalingene, så er det nødvendig med økte 
ressurser. Det opplyses at det i løpet av kort tid blir utlyst én stilling på innkjøp, og 
uavhengig av dette vil helseforetaket starte arbeidet med å utarbeide skriftlige rutiner 
og retningslinjer. 
 
Helse Nord IKT 
Helse Nord IKT melder at de har etablert rutiner og retningslinjer. Det er imidlertid 
registrert et behov for revidering av rutinene, både for å gjøre de bedre og for å gjøre 
tilpasninger til ny organisering. 
 
Helse Nord IKT har fortsatt ikke tilstrekkelig dokumentasjon på alle avtaler som er 
overført Helse Nord IKT fra helseforetakene.  Dette er et område som bør følges opp. 
 
Det er avdekket et større behov for intern opplæring i regelverket om offentlige 
anskaffelser. Vi anser at det derfor gjenstår noe arbeid på dette området. 
 
Sykehusapotek Nord HF 
På bakgrunn av tilbakemelding synes det som det ikke er nødvendig med videre 
oppfølging fra RHF-ets side. 
  
Helse Nord RHF 
Roller og ansvarsforhold er bedre avklart bl. a. gjennom bedre planlegging av større 
anskaffelsesprosjekter. Det er utarbeidet varslingsrutiner.  Det er utarbeidet egen 
prosjekthåndbok med tilhørende maler for prosjektstyring som skal brukes i RHF-
prosjekter eller prosjekter som gjennomføres i regi av RHF-et. Maler for 
anskaffelsesprosjekter er ikke gjort tilgjengelig for hele RHF-et, kun for 
innkjøpsfunksjonen. Disse malene er under fornyelse, hvor målsettingen er å få til felles 
nasjonale maler. Det jobbes med å etablere retningslinjer for innmelding av anskaffelser 
slik at innkjøpsfunksjonen og behovshaver får nødvendig tid til planlegging av 
ressursbruk og gjennomføring. Retningslinjene vil også inneholde informasjon om 
ansvar og myndighet.  
 
Det skal arbeides for å gjøre informasjon om innkjøp og avtaler lettere tilgjengelig på 
intranett. 
 
RHF-et styrket i fjor høst innkjøpsfunksjonen med et halvt årsverk.  Til tross for dette er 
det i perioder likevel mangel på kapasitet til å gjennomføre anskaffelser til riktig tid. 
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Oppsummering og vurdering 
Vårt hovedinntrykk er at det er gjort mye i foretaksgruppen for å sikre dokumentasjon 
og gjøre rutiner og retningslinjer kjent. Det er tre år siden revisjonen ble gjennomført, 
og flere tiltak er fulgt opp og orientert om til styret i styresak 86-2011.  
 
Vår vurdering er at alle helseforetakene i noen grad har fulgt opp foreslåtte tiltak på alle 
de ovennevnte punktene, men noen områder trenger en ytterligere oppfølging. Vi 
vurderer det slik at en stor del av nødvendige rutiner og retningslinjer er på plass i 
foretaksgruppen, og at kravet om etterprøvbarhet følges i de prosessene som 
innkjøpsavdelingene er involvert i.  
 
Rutiner og retningslinjer bør i størst mulig grad samordnes på tvers i foretaksgruppen. 
Det er en utfordring at enkelte helseforetak ikke har fullstendig oversikt over 
anskaffelser som gjøres utenfor innkjøpsavdelingene. Det er derfor fremdeles behov for 
å gjøre rutiner og retningslinjer enda bedre kjent og sørge for opplæring i 
anskaffelsesregelverket.  
 
Vi har registrert at det er områder som ikke er dekket av avtaler og at det forekommer 
at avtaler utløper, før nye avtaler er på plass. Det er derfor igangsatt et arbeid i 
foretaksgruppen for å skaffe en oversikt over områder vi mangler avtaler på og for å 
sikre at anskaffelser på disse områdene snarest gjennomføres i henhold til regler for 
offentlige anskaffelser. 
 
Selv om foretaksgruppen har styrket innkjøpsområdet i den seinere tid, registrerer vi at 
manglende kapasitet og ressurser gjennomgående har påvirket oppfølgingen av både 
anbefalinger i internrevisjonsrapporten og kategoristyringsprosjektet.  Den stadig 
voksende avtaleporteføljen fører nå til store kapasitetsutfordringer, både fordi en skal 
forvalte og følge opp avtalene aktivt i avtaleperioden, og fordi en skal fornye hele 
porteføljen av avtaler regelmessig.  
 
Helse Nord vil foreta nødvendige vurderinger av ressurssituasjonen som ledd i 
strategiplanarbeidet. Vurderingen vil bl.a. bli basert på de erfaringer og vurderinger 
man har i Helse Vest og Helse Sør-Øst og i sammenheng med at HINAS i økende grad tar 
over gjennomføringen av anskaffelser.   
 
Selv om det legges opp til flere nasjonale anskaffelser gjennom HINAS og regional 
samordning gjennom kategoristyring, vil det være behov økte ressurser for å få nye 
avtaler på plass for å øke avtaledekningen. Det er videre et behov for å styrke 
avtaleforvaltningen. Det vil også bli et økt behov for bistand fra helseforetakene inn i 
nasjonale og regionale anskaffelsesprosesser.  
 
Styresaken og tilbakemeldingene fra helseforetakene knyttet til oppfølging av 
internrevisjonsrapport 15/09 er lagt frem for Internrevisjonen. Internrevisjonens 
innspill er vurdert og tatt hensyn til i saken. 
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Konklusjon 
Adm. direktør vil påse at helseforetakene følger opp gjenstående oppfølgingsområder 
som er anbefalt i internrevisjonsrapport 15/09. Helseforetakene vil bli fulgt opp for å 
sikre at det settes av tilstrekkelig med ressurser til innkjøpsfunksjonen, og 
ressurssituasjonen på innkjøpsområdet vil bli vurdert. 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
27. februar 2013 - sakspapirer

side 55



 

 
 

Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-17/012  diverse     Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 24-2013 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Ofoten Regionråd av 30. januar 2013 ad. akuttmedisinsk beredskap og 

ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland  
2. Brev fra Fylkeslegen i Finnmark av 24. januar 2013 ad. avgjørelse i tilsynssak – 

pliktbrudd påvist 
3. Brev fra Sør-Troms regionråd av 29. januar 2013 ad. ambulansehelikopter mellom 

Bodø og Tromsø – utredning av kapasitet og dekning  
4. Referat fra møte i revisjonskomiteen, den 7. desember 2012 
5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. februar 2013 
6. Brev fra Fylkeslegen i Troms av 6. februar 2013 ad. avslutning av tilsyn med 

håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og 
endetarmskreft ved UNN HF, Tromsø 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-17/012         Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 24-2013/1 Brev fra Ofoten Regionråd av 30. januar 2013 

ad. akuttmedisinsk beredskap og 

ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten 
post@ofotraadet.no, tlf. +47 76984300 

 
 

 

 
Helse Nord RHF 
Styret 
postmottak@helse-nord.no 
 
 
 
Saksbehandler: Eystein Markusson   30. januar 2013 

 
 
 
Akuttmedisinsk beredskap og ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 
 
Ofoten regionråd er tilfreds med at prosjektgruppen i sin rapport 
”Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø – utredning av kapasitet og dekning” 
(21.12.12) konkluderer med at det er behov for et ambulansehelikopter i Midtre 
Hålogaland. Regionrådet støtter også prosjektgruppens konklusjon om at basen til et 
ambulansehelikopter anbefales plassert ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.  

Ofoten regionråd er opptatt av at denne tjenesten kommer på plass så snart som mulig, 
slik at befolkningen i det tettest befolkede området i Nord-Norge slipper å oppleve 
landets dårligste akuttberedskap lengre enn høyst nødvendig. Vi er bekymret for at 
prosjektgruppens siste konklusjon: Før det kan besluttes om det skal etableres en ny 
helikopterbase, skal det gjennomføres et samarbeid med søk‐ og redningstjenesten vil 
føre til at dette vil dra ut i tid.  

Ofoten regionråd er også opptatt av at en etablering at ambulansehelikopter i Midtre 
Hålogaland ikke går på bekostning av det øvrige helsetilbudet i regionen. I den grad 
det er formålstjenlig vil regionrådet samarbeide med styret i Helse Nord RHF for å få 
på plass økte bevilgninger fra statlige myndigheter. 

 
 
Med vennlig hilsen 

 

 
Tore Nysæter 
Leder 
 Eystein Markusson 

Sekretariatsleder 
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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-17/012         Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 24-2013/2 Brev fra Fylkeslegen i Finnmark av   

    24. januar 2013 ad. avgjørelse i tilsynssak  

    – pliktbrudd påvist 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-17/012         Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 24-2013/3 Brev fra Sør-Troms regionråd av  29. januar 

2013 ad. ambulansehelikopter mellom Bodø og 

Tromsø – utredning av kapasitet og dekning 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Besøksadresse: 
Asbjørn Selsbanesgt. 9 
Harstad 
 

Postadresse:  
Postmottak 
9479  Harstad 

Telefon: 77 02 60 08 
 
Mobil: 95 09 10 60 

E-post: 
post@sortroms-regionraad.no 
Fax: 77 02 60 60 

Hjemmeside:   
www.sortroms-regionraad.no 

 

 
 

 
  

Helse Nord 
v/ styret 
 
 
 
 
 
Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø – utredning av kapasitet og 

dekning 
 
Sør-Troms regionråd består av kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, 
Lavangen, Salangen og Skånland. Regionrådet hadde møte 09.01.13 der fremlagt rapport 
ble diskutert. 
 
Sør-Troms regionråd har lenge jobbet med denne saken og er fornøyd med at utredningen 
nå er lagt fram. Regionrådet er svært fornøyd med at det er konkludert med et klart 
behov for en ambulansehelikoperbase i Midtre Hålogaland. Regionrådet kan også støtte 
anbefalingen om at basen legges til Evenes.  
 
Vi registrerer at man nå ser for seg et videre arbeid der det skal utredes om ambulanse- 
og søk- og redningshelikopter kan og bør sees i sammenheng. Sør-Troms regionråd er 
bekymret for at dette vil forsinke opprettelsen av helikopterbasen ytterligere.  
 
Sør-Troms regionråd ber Helse Nord om å holde oppe et jevnt trykk på saken i 
fortsettelsen, og ber om å få tilsendt en tidsplan for arbeidet slik at vi kan følge saken 
videre.  
 
 
Med hilsen 
Sør-Troms regionråd 
 

   
Ivar B. Prestbakmo        
Leder av regionrådet og ordfører i Salangen   
 
Marianne Bremnes Ordfører i Harstad   Dag Sigurd Brustind  Ordfører i Ibestad 
Torbjørn Larsen  Ordfører i Kvæfjord   Erling Bratsberg  Ordfører i Lavangen 
Ronny Grindstein Ordfører i Gratangen  Einar Aune   Ordfører i Skånland 
 

Deres ref.: 
 

Deres dato: 
  

Saksbehandler: 
Trine-Lise W. Fossland 

Telefon: 
77 02 60 08 

Vår dato: 
29.01.2013 

Vår ref.: 
2013/44 / 026 
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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-17/012         Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 24-2013/4 Referat fra møte i revisjonskomiteen, den 

7. desember 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.:
Hege Knoph Antonsen, 75 51 29 47

Sted/dato:
Bodø, 07.12.2012

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 7. DESEMBER 2012

Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i Helse Nords lokaler den 7. desember 2012
kl. 08:30 – 12:00.

Til stede var:

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

Forfall:

Kari Jørgensen

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen

I tillegg deltok Ingar Andreassen fra KPMG i sak 27/12.

Følgende saker var til behandling: 

Sak 26/12: Godkjenning av protokoll fra møte 28.09.12
Sak 27/12: Orienteringer fra eksternrevisor
Sak 28/12: Plan for internrevisjon 2013/2014
Sak 29/12: Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2013
Sak 30/12: Orientering fra Internrevisjonen

                        
                                              

SAK 26/12 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 28.09.2012 

Utsendt utkast til protokoll ble godkjent.

SAK 27/12 ORIENTERINGER FRA EKSTERN REVISOR

Med utgangspunkt i Revisjonskomiteens instruks, bestemmelser om oppfølging av 
eksternrevisors arbeid, orienterte ekstern revisor Ingar Andreassen (KPMG) om:

• Kompetanse og erfaring

• Kontroll av uavhengighet
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• Kvalitetssikring/kvalitetskontroll

• Revisjonsplan

• Revisjonsrapport 2. tertial 2012

• Årsoppgjør 2012

Revisjonsskomiteen avtalte nytt møte med eksternrevisor for presentasjon av årsoppgjøret,
torsdag 7.3. kl 08:30 – 11:30, i Bodø.

SAK 28/12 PLAN FOR INTERNREVISJON 2013/2014

Revisjonskomiteen diskuterte i sak 22/12 aktuelle revisjonstema, og avtalte hvilke tema 
Internrevisjonen skulle arbeide videre med fram mot endelig behandling. Til dagens møte hadde 
komiteen fått tilsendt en tabellarisk oversikt over de tema/revisjonsprosjekter Internrevisjonen 
foreslår for perioden 2013-2014. Administrerende direktørs vurdering av temaene framgikk av 
oversikten. Prioriteringene ble diskutert, og rekkefølgen i planen noe justert.

Revisjonskomiteen vedtok at følgende revisjonsplan for 2013-2014 skal legges fram for styret:

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.
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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. 

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.

SAK 29/12 REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2013

Utkast til møte- og aktivitetsplan var utarbeidet med utgangspunkt i Revisjonskomiteens årsplan 
og styrets møteplan for 2013.

Utkastet ble diskutert og justert i samsvar med beslutning i sak 27/12.

Revisjonskomiteen vedtok møte- og aktivitetsplanen for 2013.

SAK 30/12 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort bl.a. om følgende:

a) Status i pågående revisjon om helsepersonells kompetanse og autorisasjon.

b) Status i pågående revisjon av intern styring og kontroll i FIKS-programmet.

c) Status i felles (nasjonal) revisjon av styring og kontroll i sentrale, tverrgående 

arbeidsprosesser mellom Pasientreiser ANS (PasANS) og pasientreisekontorene (PRK).
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d) Oppfølging av anbefalinger i tidligere revisjonsrapporter, samarbeid med administrasjonen.

Bodø, 06.02.2013

_________________ ________________ ______________
Inger Lise Strøm    Kari B. Sandnes   Inge Myrvoll
          Leder

Sett:

________________
Kari Jørgensen
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Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-17/012         Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 24-2013/5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 13. februar 2013 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2012/351-7/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 13.2.2013 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 13. februar 2013 
Møtested: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
Neste møte: 7. mars 2013 – Regionalt brukerutvalg 

10. april 2013 – arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
 

Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Herbjørn Henriksen varamedlem  

– møter for Åse Almås Johansen 
FFO 

Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Knut Tjeldnes seksjonsleder Helse Nord RHF 
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Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Torstein Møller nestleder 

Vararepresentant var innkalt, men 
kunne ikke møte på grunn av sykt 
barn. 

SAFO 

Liv Therese Larsen medlem 
Varamedlem Unni Salamonsen måtte 
melde forfall på kort varsel på grunn 
av tåke på flyplassen. 

FFO 

Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem 

Det har ikke lyktes å innkalle 
vararepresentant. 

FFO 

Werner Johansen medlem 
Det har ikke lyktes å innkalle 
vararepresentant. 

FFO 

Brynly Idar Ballari medlem 
Meldte forfall på kort varsel. 

Fylkeseldrerådene 
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RBU-sak 1-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 1-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2013 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 26. 

november 2012 og møte i arbeidsutvalget i det Regionale 
brukerutvalget 11. desember 2012 og 24. januar 2013 

Sak 3-2013 Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg og  
referansegrupper m. m. 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 4-2013 Regionalt fagråd lungemedisin i Helse Nord RHF  
– oppnevning av brukerrepresentant 

Sak 5-2013 Regionalt fagråd nyremedisin i Helse Nord RHF  
– oppnevning av brukerrepresentant 

Sak 6-2013 Regionalt fagråd rehabilitering i Helse Nord RHF  
– oppnevning av brukerrepresentant 

Sak 7-2013 Utvalg for vurdering av kravspesifikasjon i evaluering  
av SMIL-prosjektet – oppevning 

Sak 8-2013 Plan for rehabilitering, revisjon 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 9-2013 Tilgang til opplysninger mellom somatisk og psykiatrisk fagområde i 
EPJ1

Sak 10-2013 
 

Reduksjon av fristbrudd – orientering om status i arbeidet, 
oppfølging av RBU-AU-sak 16-2012 

Sak 11-2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 – Regionalt brukerutvalg 
Sak 12-2013 Brukerkonferanse 2013 – program  
Sak 13-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker  
 5. Etablering av felles RHF-virksomhet – Helsetjenestens 

Driftsorganisasjon HF  
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5, første ledd.  

Sak 14-2013 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i brukerpanelet for Pasientreiser ANS, den 28. 

november 2012 
 2. Referat fra møte i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF, 

den 30. oktober 2012 
 3. Referat fra møte i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF, 

den 30. november 2012 
 4. Referat fra møte i brukerutvalget for Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF, den 22. november 2012 
 5. Referat fra møte i brukerutvalget for Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF, den 6. desember 2012 
 

                                                        
1 EPJ: Elektronisk pasientjournal 
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 6. Brev fra LHL av 12. desember 2013 ad. informasjon om fritt 
sykehusvalg 

 7. Brev fra Anna Hultgren Olsen av 4. februar 2013 ad. 
Bekymringsmelding/klage angående fødeavdelingen på 
Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 

Sak 15-2013 Eventuelt 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
RBU-sak 2-2013  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt  
 brukerutvalg 26. november 2012 og møte i  
 arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget  
 11. desember 2012 og 24. januar 2013 
 

 
Vedtak 

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 26. november 2012 og møte i 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget 11. desember 2012 og 24. januar 2013 
godkjennes.  
 
 
RBU-sak 3-2013 Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg og  
 referansegrupper m. m. 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar samlet oversikt over hvilke brukerrepresentanter som er 
oppnevnt til ulike råd og utvalg til orientering. 

 
2. RBU anmodes om å utnevne representant til regionalt fagråd for geriatri og til 

arbeidsgruppen for revisjon av handlingsplan for geriatri. Utnevning skjer i neste 
møte.   

 
3. Regionalt brukerutvalg stadfester oppevningen av Beate Kristoffersen som 

brukerrepresentant i det regionale fagnettverk for CFS/ME.  
 
4. Det vises til RBU-sak 95-2012Brukerrepresentanter i forskjellige utvalg, fagråd m. m. 

– informasjonsflyt, vedtakets punkt 2 om oppnevning av kontaktpersoner for 
brukerrepresentanter som ikke er medlemmer av Regionalt brukerutvalg. Denne 
oppnevningen skjer i et senere RBU-møte. 
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RBU-sak 4-2013 Regionalt fagråd lungemedisin i Helse Nord 
RHF – oppnevning av brukerrepresentant 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg utpeker Nina Danielsen, Kirkenes (Norges Astma- og 
allergiforbund) til regionalt fagråd for lungemedisin. 

 
2. RBU-medlem Mildrid Pedersen oppnevnes som kontaktperson i Regionalt 

brukerutvalg for brukerrepresentanten. 
 
 
RBU-sak 5-2013 Regionalt fagråd nyremedisin i Helse Nord 

RHF – oppnevning av brukerrepresentant 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg utpeker Per Nordnes, Rognan/Saltdal (Landsforeningen for 
Nyrepasienter og transplanterte) til regionalt fagråd i nyremedisin. 

 
2. RBU-medlem May Anne Brand oppnevnes som kontaktperson i Regionalt 

brukerutvalg for brukerrepresentanten. 
 
 
RBU-sak 6-2013 Regionalt fagråd rehabilitering i Helse Nord 

RHF – oppnevning av brukerrepresentant 
 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg utpeker Harry Nøstvik til regionalt fagråd for rehabilitering. Som 
vararepresentant velges Werner Johansen. 
 
Vedtatt mot to stemmer. 
 
 
RBU-sak 7-2013 Utvalg for vurdering av kravspesifikasjon i 

evaluering av SMIL-prosjektet – oppnevning 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg foreslår May Anne Brand som kandidat til utvalget for 
vurdering av kravspesifikasjon i evaluering av SMIL-prosjektet. 

 
2. RBU-leder Mildrid Pedersen tar kontakt med brukerutvalgets ledere i de øvrige 

regionale helseforetak for å utpeke én eller to representanter til referansegruppen.  
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RBU-sak 8-2013 Plan for rehabilitering, revisjon 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 slik 
den nå foreligger under forutsetning av at de pasientgruppene som ikke er nevnt i 
planen tas med i det videre arbeidet (f. eks. pasienter med sansetap).  

 
2. RBU vil påpeke mangelen på brukermedvirkning i prosessen og ber om at forslagene 

fra dialogmøte, den 8. februar 2013 vurderes tatt inn i handlingsplanen. 
 
3. RBU vil videre påpeke at kommunehelsetjenesten ikke var representert i prosessen, 

og at samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten ikke er ivaretatt på 
en god måte. 

 
4. RBU ber om at det inviteres til et møte mellom brukergrupper, fagfolk og 

leverandører av private rehabiliteringstjenester i forkant av neste anskaffelse i 2014 
for avklare forventninger til leveranser fra en moderne rehabiliteringsinstitusjon. 

 
 
RBU-sak 9-2013 Tilgang til opplysninger mellom somatisk og 

psykiatrisk fagområde i EPJ 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg viser til notatet og vil sterkt understreke prinsippet om at 
ansatte bare skal gis tilgang til journalopplysninger, når medarbeideren har et 
engasjement i arbeidet med den enkelte pasient. 

 
2. Regionalt brukerutvalg forutsetter at det finnes kontroll- og sporingssystemer med 

oversikt over hvem som har hatt tilgang til journalopplysninger.  
 

3. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til konklusjonen i notat av 19. november 
2012 fra HOS-prosjektet. 

 
 
RBU-sak 10-2013 Reduksjon av fristbrudd – orientering om 

status i arbeidet, oppfølging av RBU-AU-sak 
16-2012 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om utviklingen i ventetider og fristbrudd 
til orientering. 
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2. RBU støtter gjennomføring av tiltak som fører til en bedre oppmøtefrekvens.  
 

3. RBU vil understreke behovet for at pasienter får kontroll på faglig riktig nivå, og at 
pasientene, så snart det er faglig god praksis, bør få sine kontroller i 
kommunehelsetjenesten.  

 
 
RBU-sak 11-2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 
 – Regionalt brukerutvalg 
 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg tar informasjon om regnskap 2012 og budsjett 2013 til 
orientering. 
 
 
RBU-sak 12-2013 Brukerkonferanse 2013 – program 
 

 
Vedtak: 

RHF-administrasjonen ferdigstiller programmet i samarbeid med RBU-leder i tråd med 
dagens diskusjon og innspill.  
 
 
RBU-sak 13-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 19. desember2012: Informasjon om RBU-leders 
innlegg – brukerutvalgets time. 

- R-FAAT, styringsgruppemøte i Tromsø, den 20. desember 2012: Informasjon 
- Styremøte i Helse Nord RHF, den 9. januar 2013: Behandling av styresak om 

anskaffelse pasienttransport landeveis. 
- Strategi- og tiltaksplan for brukermedvirkning, siste møte i arbeidsgruppen, den 

20. januar 2013: Informasjon om status i arbeidet. 
- Møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 24. januar 2013: 

Informasjon om saker som ble behandlet, jf. protokoll fra møtet. 
- Årsrapport 2012 fra Regionalt brukerutvalg: RBU-leder ber om innspill til 

årsrapporten. 
- E-post fra Norsk Sykepleierforbund ad. seminar 11. april 2013 og deltakelse fra 

RBU: RBU-leder har bekreftet deltakelse fra RBU. RBU-leder avklarer nærmere 
hvem som møter. 

- Styremøte i Helse Nord RHF og foretaksmøter med HF-ene, den 6. februar 2013: 
Informasjon om sakene som ble behandlet. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
Ingen informasjon ble gitt. 
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3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Anskaffelse av spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB): Informasjon 

om anskaffelsen og inngåelse av avtaler. 
- Anskaffelse av private rehabiliteringstjenester i 2014: Informasjon 
- Sykehustalen til statsråd Jonas Gahr Støre, den 30. januar 2013: Informasjon. 

Talen er lagt ut her: 
- Brukermedvirkning i Helse Nord RHF: Informasjon 

Sykehustale - statsråd Støre  

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker  
5. Etablering av felles RHF-virksomhet – Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF  

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5, første ledd. 
 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 14-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i brukerpanelet for Pasientreiser ANS, den 28. november 2012 
2. Referat fra møte i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF, den 30. oktober 2012 
3. Referat fra møte i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF, den 30. november 

2012 
4. Referat fra møte i brukerutvalget for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 22. 

november 2012 
5. Referat fra møte i brukerutvalget for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 6. 

desember 2012 
6. Brev fra LHL av 12. desember 2013 ad. informasjon om fritt sykehusvalg 
7. Brev fra Anna Hultgren Olsen av 4. februar 2013 ad. Bekymringsmelding/klage 

angående fødeavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 
 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/minister/taler-og-artikler-av-helse--og-omsorgsmi/2013/politiske-mal-og-forventninger-til-spesi.html?id=713002�


 

RBU-sak 15-2013  Eventuelt 
 
Regionalt brukerutvalg diskuterte behovet for å få frem de positive sidene ved 
spesialisthelsetjenesten. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 13FEB2013 – kl. 14.45 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-17/012         Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 24-2013/6 Brev fra Fylkeslegen i Troms av 6. februar 2013 

ad. avslutning av tilsyn med håndtering og 

vurdering av henvisninger og utredning av 

pasienter med tykk- og endetarmskreft ved 

UNN HF, Tromsø 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 27. februar 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-18/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.2.2013 
 

Styresak 25-2013 Eventuelt 
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