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Innkalling med sakspapirer 
 
 
 

Dato: 21. mars 2013 
 
Kl.: 13.00 til ca. 17.00 
 
Sted: Rica Diplomat Hotel, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

Møtedato: 21. mars 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-22/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 26-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 21. mars 2013: 
 

Sak 26-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 27-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2013 Side 3 
Sak 28-2013 Årlig melding 2012 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 17 

Sak 29-2013 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012  
– herunder disponering av resultat 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 18 

Sak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 19 

Sak 31-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31.desember 2012 

Side 20 

Sak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- 
og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og 
utvikling – oppfølging av styresak 146-2011 

Side 28 

Sak 33-2013 Regional handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 Side 34 
Sak 34-2013 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring  Side 42 
Sak 35-2013 Instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – endring Side 48 
Sak 36-2013 Revisjonskomiteens årsrapport for 2012, vedlagt 

internrevisjonens årsrapport for 2012 
Side 53 

Sak 37-2013 Orienteringssaker Side 64 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Helgelandssykehuset HF, struktur – informasjon  

Sakspapirene ettersendes. 
Side 67 

 4. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i 
psykisk helsevern, tiltaksplan 2012-2015 – 
statusrapport, oppfølging av styresak 41-2012 
Sakspapirene ettersendes.  

Side 68 

Sak 38-2013 Referatsaker Side 69 
 1. Brev av 27. februar 2013 fra Helsetilsynet til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. avgjørelse i 
tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven  
§ 2-2 
Brevet er unntatt offentlighet i henhold til Offl. § 13, jf. 
Fvl. § 13 første ledd nr. 1. 
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 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  
den 6. februar 2013 

  

Sak 39-2013 Eventuelt Side 89 
 
 
Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. mars 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-23/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 27-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

27. februar 2013 

 
 
Protokoll styremøte 27. februar 2013 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 27. februar 2013 – kl. 9.30 
Møtested: Clarion Hotel Bryggen, Tromsø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem  

– forlot under behandling av styresak 23-2013 
Leif Arne Asphaug-Hansen varamedlem  

– møter for styremedlem Alterskjær 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Werner Johansen observatør fra Regionalt brukerutvalg  

– møter for RBU-leder Pedersen 
 

Forfall 
 
Navn:  
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Jan Norum fagdirektør 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
Trond M. Elsbak rådgiver 
 
I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør Lars Vorland om sitt opphold i Ungarn i 
oktober 2012 og rapporten som ble utarbeidet etter oppholdet, jf. styresak 142-2012/2 
Orienteringssaker, Informasjon fra adm. direktør til styret, 3. strekpunkt. 
 
I starten av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen om Regional 
Inntektsfordelingsmodell, revisjon. 
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Styresak 10-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 10-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 11-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. februar 2013 
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. 

Sak 13-2013 Etablering av felles RHF-virksomhet – Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon (HDO) 
Sakspapirene var ettersendt. 

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

oppfølging av styresak 76-2012 
Sak 17-2013 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale 

helseforetakene 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 18-2013 Virksomhetsrapport nr. 1-2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

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

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

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

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

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

Sakspapirene var ettersendt. 
 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 

Sak 24-2013 Referatsaker 
 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 
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 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 

 7. Brev fra Helse Sør-Øst RHF av 13. februar 2013 ad. Nasjonalt 
eiendomsprosjekt for utredning av et nasjonalt helseforetak, jf. 
styresak 17-2013 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 8. Politisk uttalelse fra årsmøte i Finnmark Venstre ad. fortsatt drift 
ved Finnmarkskollektivet 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

 9. Brev fra Fylkeslegen i Finnmark av 18. februar 2013 til Helse 
Finnmark HF ad. avslutning av tilsynsmessig oppfølging – felles 
båtambulanse for Hammerfest og Måsøy kommune 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.  
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14, jf. Fvl. § 13. 

 10. Brev fra ordføreren i Vardø Kommune av 25. februar 2013 med 
uttalelse fra Vardø Formannskap ad. fortsatt drift ved 
Finnmarkskollektivet 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart 

 11. Brev fra styret i Finnmarkskollektivet av 24. februar 2013 ad. 
reaksjoner på ikke tildeling av plasser ved anbudskonkurransen 
– tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. 
Finnet det et grunnlag for videre samarbeid? 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 25-2013 Eventuelt 
A. Samhandlingsreform – konsekvenser for enkelte pasientgrupper 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 11-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 6. februar 2013 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 6. februar 2013 godkjennes.  
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Styresak 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. 
Saken ble behandlet etter styresak 25-2013. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar analysen av pris og andre kriterier for valg av tilbydere 

innen TSB til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en ny analyse for budsjettåret 2013, da 

også med en vurdering av behandlingskvalitet og resultatoppnåelse. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar analysen av pris og andre kriterier for valg av tilbydere 
innen TSB til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en ny analyse for budsjettåret 2013, da 

også med en vurdering av behandlingskvalitet og resultatoppnåelse. 
 
 
Styresak 13-2013 Etablering av felles RHF-virksomhet – 

Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO)  
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar at Helse Nord RHF, i samarbeid med de øvrige regionale 

helseforetakene, etablerer Helsetjenestens Driftsorganisasjon som en felleseid 
virksomhet. Virksomheten etableres som et helseforetak. 
  

2. Styret legger til grunn at Helse Nord RHF skal ha en eierandel på20 prosent, i 
samsvar med eierandel i øvrige felleseide virksomheter. Styret legger videre til 
grunn at representasjonen i de styrende organer skal reflektere eierandelens 
størrelse og at det er samsvar mellom eierandel og økonomiske forpliktelser.  

 
3. Styret ber adm. direktør oppnevne en kandidat til deltaker fra det regionale 

helseforetaket til et foretaksstyre for Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF med 
virkning fra stiftelsesdato. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret vedtar at Helse Nord RHF, i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene, etablerer Helsetjenestens Driftsorganisasjon som en felleseid 
virksomhet. Virksomheten etableres som et helseforetak. 
  

2. Styret legger til grunn at Helse Nord RHF skal ha en eierandel på20 prosent, i 
samsvar med eierandel i øvrige felleseide virksomheter. Styret legger videre til 
grunn at representasjonen i de styrende organer skal reflektere eierandelens 
størrelse og at det er samsvar mellom eierandel og økonomiske forpliktelser.  

 
3. Styret ber adm. direktør oppnevne en kandidat til deltaker fra det regionale 

helseforetaket til et foretaksstyre for Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF med 
virkning fra stiftelsesdato. 

 
 
Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og  
 miljømål 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
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. 

 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme (Line Miriam Sandberg). 
 

 
Styrets 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. 
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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. 

 
 
Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og 

forbedringsprosesser 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
3. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nasjonalt samarbeid om innkjøp og 

forbedringsprosesser til orientering. 
 
4. Styret ber adm. direktør om å legge fram resultatet av arbeidet, når rapport 

foreligger. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

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

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

foreligger. 
 

 
Styresak 16-2013 Private somatiske sykehustjenester – resultat 

av anskaffelsen, oppfølging av styresak 76-
2012 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av private somatiske 
sykehustjenester til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av private somatiske 
sykehustjenester til orientering. 
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Styresak 17-2013 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten 
mellom de regionale helseforetakene 

 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at det etableres et interregionalt eiendomsforum, 
i tråd med konklusjonene i denne styresaken og som anbefalt av de adm. direktørene i 
de regionale helseforetakene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at det etableres et interregionalt eiendomsforum, 
i tråd med konklusjonene i denne styresaken og som anbefalt av de adm. direktørene i 
de regionale helseforetakene. 
 
 
Styresak 18-2013 Virksomhetsrapport nr. 1-2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp med hensyn til 

bemanningsutviklingen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp med hensyn til 

bemanningsutviklingen. 
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Styresak 19-2013 Ambulansetjenesten i  
 Nordlandssykehuset HF, oppfølging av  
 styresak 7-2013/2 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ambulansetjenesten og Helse Nords 

retningslinjer til forskrift Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus til 
orientering.  

 
2. Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF om en redegjørelse for praktisering 

av retningslinjene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ambulansetjenesten og Helse Nords 
retningslinjer til forskrift Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus til 
orientering.  

 
2. Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF om en redegjørelse for praktisering av 

retningslinjene. 
 
 
Styresak 20-2013 Regional plan for helsemessig og sosial 

beredskap ved kriser og katastrofer 2013-2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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.  
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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. 

 
 
Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av 

helsepersonells kompetanse og autorisasjon i 
Helse Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 
 
 
Styresak 22-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord 

RHFs styring og kontroll med FIKS-
programmet 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets 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. 
 
 
Styresak 23-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Universitetssykehuset Nord-Norge HF, styremøte – behandling av omstillingsplan 
o Informasjon om mottatt klage på saksbehandlingen med hensyn til en 

uttalelse som ikke var lagt frem i styremøtet. 
o Styreleder gir tilbakemelding til avsenderen på henvendelsen. 
o Adm. direktør bes i neste styremøte å legge frem en vurdering av 

omstillingsvedtak i foretaksgruppen med hensyn til ivaretakelsen av  ”sørge-
for-ansvaret”.  

- Besøk av statsråden i et styremøte i Helse Nord RHF, jf. styresak 7-2013/1 
Orienteringssaker – Informasjon fra styreleder til styret, strekpunkt 3 
o Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om alternative datoer høsten 2013 

for dette besøket. 
o Styreleder sender alternative datoer til departementet. 

- Møteplan 2013 – studietur  
o Den planlagte studieturen søkes fortsatt avviklet i mai 2013 – til København. 
o Alternativt legges studieturen til over sommeren, f. eks. august eller 

september 2013. 
o Informasjon vil bli sendt til styret i Helse Nord RHF, så snart dette er avklart 

nærmere. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Henvisningsraten i BUP, utredning/forskning – status i arbeidet, oppfølging av 
styresak 89-2012 
o Det ble vist til styresak 89-2012, vedtakets punk 3: Styret ber adm. direktør 

om å iverksette utredning/forskning for å få svar på hvorfor henvisningsraten 
til barne- og ungdomspsykiatrien er så mye større i Helse Nord enn i andre 
regioner. Styret ber om en orientering om status i arbeidet i det første 
styremøtet i 2013. 

o Adm. direktør orienterte om status i arbeidet og planlagt fremdriftsplan. 
- Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, tiltaksplan 

2012-2015 – statusrapport, oppfølging av styresak 41-2012 
o Det ble vist til styresak 41-2012, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør 

om å legge frem statusrapport som oppfølging av tiltaksplanen årlig, første 
gang i februar 2013. 

o Styresaken utsettes til senere styremøte.  
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- Helseparken v/Helgelandssykehuset Mo i Rana 
o Det ble vist til spørsmål fra styremedlem Inge Myrvoll i styremøte, den 6. 

februar 2013. 
o Adm. direktør orienterte om den planlagte oppsigelsen av avtalen med 

kommunen.  
- Undersøkelse av likestilling og mangfold i selskaper med statlig eierinteresse 

o Orientering om brev fra Riksrevisjonen av 8. februar 2013. 
o Samtykkeerklæring for Helse Nord RHF og underliggende 

enheter/datterselskaper – signert av styreleder Kaldhol i dagens styremøte. 
- Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, den 

11. februar 2013: Informasjon 
- Aktivitet ”Leder for en dag”, den 12. februar 2013: Informasjon om aktiviteten og 

elev Andrea Stormo fra Rognan som var leder i Helse Nord RHF den dagen. 
- Møte med delegasjon fra Arkhangelsk Fylke, den 19. februar 2013: Informasjon 

om møtet og Barentssamarbeidet.  
- Fagforbundets sykehuskonferanse, den 20. og 21. februar 2013 i Bodø: 

Informasjon om konferansen 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet, den 26. 

februar 2013 ad. helikopterkapasiteten i nord: Informasjon. 
- Økning av studieplasser på medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø for å styrke 

rekrutteringen til og stabiliseringen av helsetjenesten i Finnmark  
o Informasjon om møte med Helse- og omsorgsdepartementet og påfølgende 

brev fra dekan ved Universitetet i Tromsø og adm. direktør i Helse Nord RHF. 
- Sykestuene i Nord-Troms, finansiering 

o Informasjon om møtet med representanter fra aktuelle kommuner i Nord-
Troms. 

- Ledig stilling som adm. direktør i Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF 
o Informasjon om rekrutteringsprosessen i begge RHF-ene. 

- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen: 
o Informasjon om hendelsen. 
o Hendelsesforløpet er meldt til Helsetilsynet.  
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1. 

- Nye avtaler om rusbehandling – resultat av anskaffelsen 
o Orientering om anskaffelsen av spesialisert behandling av 

rusmiddelavhengige (TSB). 
o I den forbindelse ble det også vist til styresak 24-2013 Referatsaker, nr. 8, 10 

og 11. 
o Adm. direktør redegjorde for grunnlaget for de avgjørelser som er tatt. 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. helseforetaksloven. § 26a, punkt 5. 

3. Strategi i Helse Nord, revidert 
Sakspapirene var ettersendt. 

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 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 24-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 

7. Brev fra Helse Sør-Øst RHF av 13. februar 2013 ad. Nasjonalt eiendomsprosjekt for 
utredning av et nasjonalt helseforetak, jf. styresak 17-2013 
Kopi av brevet var ettersendt. 

8. Politisk uttalelse fra årsmøte i Finnmark Venstre ad. fortsatt drift ved 
Finnmarkskollektivet 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

9. Brev fra Fylkeslegen i Finnmark av 18. februar 2013 til Helse Finnmark HF ad. 
avslutning av tilsynsmessig oppfølging – felles båtambulanse for Hammerfest og 
Måsøy kommune 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.  
Brevet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14, jf. Fvl. § 13. 

10. Brev fra ordføreren i Vardø Kommune av 25. februar 2013 med uttalelse fra Vardø 
Formannskap ad. fortsatt drift ved Finnmarkskollektivet 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart 

11. Brev fra styret i Finnmarkskollektivet av 24. februar 2013 ad. reaksjoner på ikke 
tildeling av plasser ved anbudskonkurransen – tverrfaglig spesialisert behandling 
for rusmiddelavhengige. Finnes det et grunnlag for videre samarbeid? 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 25-2013  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
A. Samhandlingsreform – konsekvenser for enkelte pasientgrupper  
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om oppfølgingen av enkelte 
pasientgrupper (f. eks. diabetes, KOLS, rehabilitering) og tilbud til disse pasientene i 
kommunene etter utskriving fra spesialisthelsetjenesten.  
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp dette spørsmålet i 
samhandlingsarenaen mellom kommuner og helseforetak/regionalt helseforetak. Styret 
ber videre om en orientering i et senere styremøte om status for disse pasientgruppene. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. februar 2013 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. mars 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 28-2013 Årlig melding 2012 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. mars 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 29-2013 Godkjenning av årsregnskap og styrets 

beretning 2012 – herunder disponering av 

resultat 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. mars 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. mars 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 20  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 31-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31.desember 2012 

 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken fremlegges tertialrapport nr. 3-2012 for byggeprosjektene 
Nordlandssykehuset Bodø somatikk, byggetrinn 2 og Nordlandssykehuset Vesterålen, 
nybygg.  Formål med saken er at styret i Helse Nord RHF skal ha rimelig trygghet for at 
prosjektet leverer et resultat i tråd med målsettinger og forutsetninger. 
 
Det overordnede bilde er at byggeprosjektene er under kontroll. 
 
Bodø: Budsjettrammen er stram. Det arbeides med alternativ fremdriftsplan 

som skal gjøre kombinasjonen drift/bygg lettere å håndtere. 
Mulighetsstudie for alternative løsninger for kontorfløy er under 
utarbeidelse. 

 
Vesterålen: Budsjettrammen er stram. Det arbeides med å unngå en potensiell 

forsinkelse på tre måneder. Beslutning om sluttdato må tas innen 30. 
september 2013. Leverandør har tatt ut stevning for et krav på 20 mill 
kroner. 

 
NLSH Bodø, byggetrinn 2 
Gjeldende plan for gjennomføringen av byggetrinn 2 er basert på en rekkefølge i 
arbeidene gitt ved faseinndelingen vist nedenfor. 
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Etter denne faseinndelingen har det vært arbeidet etter følgende milepæler: 
 

Fase 1  – Forberedende arbeider. Ferdigstilt  
Fase 2  – Utbygging behandlingsfløyer. 

Fase 2A  – Riving av G-fløy og K-fløy. Ferdigstilt. 
Fase 2B  – Nybygg K: Yttervegger og tak i ny 4. etasje H-fløy 
 – Glassgate mellom H-fløy og nye K-fløy. 

 Ferdigstilling arbeider/klar til prøvedrift 11. august 2014.  
 Trinnvis ibruktagelse av K-fløyen etter endt prøvedrift.  
 Ferdig innflyttet til 1. mars 2015. 

Fase 2C – Innredning/ombygging H-fløy. Ny hovedinngang og vestibyle. 
Ferdigstilling arbeider/klar til prøvedrift 15. juni 2015. 
Fase 2D – Innredning ny 4. etasje i N-fløy. Glassgate langs fløy N. 
Ferdigstilling arbeider/klar til prøvedrift 1. mars 2016. 

Fase 3  – Ombygging sengefløy AB. Ferdigstilles i 2017 
Fase 3A  – Klargjøring 
Fase 3C  – Ombygging fløy A 

 Fase 3D  – Ombygging fløy B 
Fase 4  – Gjenstående ombygginger. Ferdigstilles i 2018. 
 Ombygginger i N-fløyen. 
 Supplerende arbeider i H-fløyen. 
 Ombygginger i S-fløyen. 
 Ombygginger i L-fløyen. 
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Erfaringene hittil er at terskelen for hva som kan tolereres av belastning for ansatte, 
pasienter og øvrige brukere er lagt for høyt. Det har derfor vært arbeidet med alternativ 
organisering av arbeidene etter av K-fløyen er ferdigstilt.  Mål og strategi for denne 
reviderte planen er: 
• Oppnå et renere skille mellom bygging og drift ved å benytte ledige arealer etter 

innflytting i fløy K til å tømme HN–fløyen samt L-fløyen før videre 
ombygging/påbygging av disse. Dette vil muliggjøre en mer komprimert og effektiv 
ombygging av disse fløyene. 

• Oppnå optimal utnyttelse av ledige arealer ved å samordne ombyggingen av HN-
fløyen med ombygging/påbygging av AB-fløyen. 

 
Ved å etterstrebe at ombyggingen kan skje med størst mulig skille til og minst mulige 
restriksjoner fra sykehusdriften oppnås følgende fordeler: 
• Entreprenøren kan arbeide mer effektivt tilpasset optimal fremdrift til lavere 

kostnad. 
• Sykehusdriften kan opprettholde produksjonen med minst mulig påvirkning fra 

ombyggingsarbeidene. 
• Belastningen for ansatte, pasienter og øvrige brukere gjøres minst mulig. 
 
Hovedaktivitetene i denne alternative framdriftsplanen etter innflytting i K-fløyen er: 
• Klargjøring av midlertidige lokaler i AB-fløyen , R-fløyen og S-fløyen. (1.1.2015 – 

30.6.2015). 
• Ombygging av H-fløyen.(1.10.2014 – 31.12.2015). Ny hovedinngang vil kunne tas i 

bruk i siste halvår i 2015. 
• Ombygging og påbygg på N-fløyen.(1.1.2015 – 31.12.2015). 
• Ombygging og påbygging A-fløyen (1.1.2016 – 30.6.2017). 
• Ombygging og påbygging B-fløyen (1.7.2017 – 31.12.2018). 
 
Det er forutsatt at hovedombyggingen i H- og N-fløyen er gjort i løpet av 2015. Men det 
er også forutsatt at noen områder i disse fløyene brukes til midlertidige sengeområder 
under ombyggingen av A-fløyen.  
 
Utfordringen for å klare å avslutte alle arbeidene i byggetrinn 2 i 2018, ligger i å 
begrense bruken av areal i H- og N-fløyen til midlertidig sengeområder under 
ombyggingen av B-fløyen. En ny fløy i tilknytning til AB-fløyen, (ref. kontorprosjektet), 
vil være en viktig brikke i så måte. Det vil i første tertial 2013 ble gjennomført møter 
med de enkelte klinikker, før denne reviderte fremdriftsplan blir vedtatt. 
 
I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert som ble behandlet av styret i 
Helse Nord RHF i styremøte, den 31. oktober 2012, gis bevilgninger til følgende 
”moderniseringsprosjekter” som organiseres inn i prosjekt Byggetrinn 2.: 
• Endret konsept Bodø. Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer. 

Bevilgning 35 mill kroner. 
• Økt MTU. Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill kroner. 
• Heliport/akuttheis. Bevilgning 18,2 mill kroner. 
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I styresak 149-2012 Nordlandssykehuset HF – byggeprosjekter, modernisering av bygget, 
oppfølging av styresak 72-2012, 105-2012/4 og 118-2012 som ble behandlet av styret i 
Helse Nord RHF i styremøte, den 19. desember 2012, tok ikke styret stilling til 
bevilgning til kontorprosjektet, jf. punkt 3 i styrets vedtak – som følger: Ytterligere 
ønsker om investeringsrammer må fremmes i forbindelse med rulleringen av 
plan/investeringsplan våren 2013. 

 
I saksframlegget til denne saken sies: 
Nordlandssykehuset HF må, i samsvar med våre konsernbestemmelser, utrede mulige 
løsninger og konsekvensene av dem som grunnlag for rullering av investeringsplanen 
våren 2013. Dette for å sikre tilfredsstillende kvalitet på utredningen og for at styret i 
Helse Nord RHF skal kunne vurdere dette tiltaket opp mot ønsker og behov fra de øvrige 
helseforetakene. 
 
I samme beslutningsunderlag anbefales det redegjort for hvordan Sykehusapotek Nord 
HFs behov kan imøtekommes. I tråd med investeringsreglementet bør det redegjøres for 
hvilke alternativer som foreligger, for eksempel hvorvidt det er mulig å løse dette innenfor 
bygningsmassen som etter planen skal saneres. 
 
Det er nå under utarbeidelse et idéprosjekt/en mulighetsstudie for å se på alternative 
løsninger for og integrering av en slik ekstra fløy. 
 
I denne perioden har det primært pågått arbeider med bæresystem og dekker for den 
nye K-fløyen. Det meste av bæresystemet for 4. etasje på H-fløyen er utført. Det har vært 
stort fokus på å hindre vannlekkasjer ned i underliggende etasjer på grunn av tilstanden 
på eksisterende himlingskonstruksjoner. Likevel har det vært noen mindre lekkasjer 
som er blitt håndtert raskt i tråd med gjeldende rutiner.  
 
Det regnes nå med at de deler av virksomheten i H3 som midlertidig ble flyttet til 
Pasienthotellet kan flytte tilbake ved påsketider 2013.  
 
I perioden er det ikke rapportert om episoder som har skapt vesentlig ulempe for 
sykehusdriften i forbindelse med byggearbeidene. 
 
Det er inngått følgende kontrakter for arbeider i fase 2: 
Entreprise Vedrørende Entreprenør
K210 Søyler i H/N Moldjord Bygg og anlegg AS
K220 Bygningsmessige arbeider HENT AS
K224 Riving AF Decom AS
K225 W-riggen Consto AS
K320 Røranlegg Oras Nordland AS
K321 Kuldeanlegg Nord-Norsk Kjøleindustri AS
K322 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS
K323 Rørpost Aerocom Norge AS
K324 Avfallsug/Tøynedkast Envac Norge AS
K420 Elektrotekniske installasjoner Elektro Bodø AS
K521 Automatisering Norkontact AS
K621 Heis Kone AS  
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I perioden har det vært arbeidet med i alt 20 anbudsgrupper for MTU (medisinteknisk 
utstyr) og GRU (grunnutrustning). Disse gruppene har som oppgave å delta i 
utformingen av tilbudspakkene. 
 
For anbudsgruppene Sterilsentral og Operasjon (operasjonsbord, operasjonslamper og 
uttakssentral) er det mottatt tilbud, og det tas sikte på kontrahering av leverandører i 
januar 2013. 
 
Ny MR ble tatt i bruk i desember 2012. 
 
I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, 
inklusive pristigning og byggelånsrente, for byggetrinn 2 i Bodø til 3 614 mill koner. 
Av saksdokumentene fremkommer følgende fordeling av godkjent budsjett: 
Prosjektkostnad A:  3368,5 mill kr 

Prosjektkostnad B(totalt): 3 614,3 mill kr 
Finansieringskostnader:      245,8 mill kr 

 
Av prosjektstyringshensyn er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. I tråd med vedtak i styret i Nordlandssykehuset HF gjøres dette 
to ganger i året. Hovedvurderingen gjøres ved årsskiftet. 
 
Ved bestemmelsen av prosjektkostnad A forut for styresak 117-2012 forelå følgende 
estimat for prosjektkostnaden (i mill. kroner) oppjustert pr. 1.1. i perioden 2012 -2019: 
 
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

3005,8 3099,69 3181,95 3250,7 3303,94 3340,63 3361,66 3368,5

 
Samlet gjeldende budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er således i 
prisnivå 1.1.2013 på 3 099,69 mill kroner.  
 
Pr. 31. 12. 2012 er det utbetalt 1122,0 mill kroner, inkl 74 mill kroner i 
finansieringskostnader. I tertial 3/12 er det utbetalt 121,9 mill kroner. 
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NLSH Vesterålen 

 
Planen er at sykehuset skal være klar til teknisk prøvedrift 19.2.2014. Det er deretter 
forutsatt tre måneders prøvedrift frem til 19.5.2014. Prøveperioden går så videre fram 
til 19.8.2014.  
 
Utviklingen på byggeplassen er imidlertid slik at det vurderes om disse datoene må 
forskyves med tre måneder. Det arbeides nå med tiltak for å styrke fremdriften, både 
ved bemanningsøkning hos entreprenør og ved tettere oppfølging av 
tegningsproduksjonen hos arkitekt og rådgivere. Av hensyn til planleggingen av 
innflyttingen vil endelig beslutning om sluttdatoer måtte tas i september 2013.  
 
Det er i tidligere tertialrapporter meldt om tvist i forbindelse med entreprise K201-
Grunnarbeider. Entreprenøren har i januar 2013 tatt ut stevning mot 
Nordlandssykehuset HF. 
 
I perioden har det vært god produksjon på byggeplassen selv om noen aktiviteter på 
kritisk fremdriftslinje er blitt liggende etter. Det ble oppnådd tett bygg i perioden og 
innvendige arbeider pågår nå for fullt.  
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Følgende kontrakter er inngått: 
Entreprise Vedrørende Entreprenør

K201 Grunnarbeider Alf Brekken & sønner AS

K203 Fundamentering og råbygg Sortland Entreprenør AS

K204 Bygningsmessige arbeider Avlyst

K205 Systeminnredning og fast inventar Zystm AS

K208 Provisorier Djønne Modul AS

K210 Tømrer- og snekkerarbeider Nilsen & Haukland AS

K211 Mur- og pussarbeider Mur og Malerteknikk AS

K212 Natursteinarbeider Naturstein Montering AS

K213 Stål- og metallarbeider Sveis- og Makinteknikk AS

K214 Flisarbeider Mur og Malerteknikk AS

K215 Maler- og byggtapetseringsarbeider Malermestrene Bogstrand AS

K216 Systemvegger og -himlinger 2tal AS

K217 Glass- og aluminiumsarbeider Alucon AS

K301 Røranlegg YIT AS

K302 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS

K303 Byggutstyr sanitær Puls AS

K304 Byggutstyr ventilasjon VWR International AS

K305 Byggutstyr avfallsautoklaver Getinge Norge AS

K306 Byggutstyr avfallskomprimator Alles Miljø AS

K400 Elektrotekniske installasjoner Harstad Elektro AS AS

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg Reservekraft AS

K560 SD-anlegg Norkontakt AS

K620 Heisanlegg Heis-tek AS  
 
I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, 
inklusive pristigning og byggelånsrente for nytt sykehus i Vesterålen til 1 070 mill 
koner. 
 
Av saksdokumentene fremkommer følgende fordeling av godkjent budsjett: 
Prosjektkostnad A:        990,9 mill kr 

Prosjektkostnad B(totalt):   1 069,7 mill kr 
Finansieringskostnader:          78,8 mill kr 

 
Av prosjektstyringshensyn er det nødvendig å anslå nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. I tråd med vedtak i styret i Nordlandssykehuset HF gjøres dette 
to ganger i året. Hovedvurderingen gjøres ved årsskiftet. 
 
Ved bestemmelsen av prosjektkostnad A forut for styresak 117-2012 forelå følgende 
estimat for prosjektkostnaden (i mill. kr.) oppjustert pr. 1.1. i perioden 2012-2016: 

 
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

935,04 962,88 981,32 989,55 990,9  
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Samlet budsjett, ekskl. finansieringskostnader og regulert til prisnivå 1.1.2013, er 
således på 962,88 mill kroner. Pr. 31.12.2012 var det i alt utbetalt 464,4 mill kroner på 
prosjektet. I beløpet er finansieringskostnader medtatt med 8,4 mill kroner. I tertial 
3/12 ble det utbetalt 121,3 mill kroner. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2012 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 

 
 

Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport byggeprosjekter NLSH 3-2012 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
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Møtedato: 21. mars 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Haakon Eichler, 75 51 29 86  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet 

til arbeids- og hviletid i Helse Nord, 

gjennomføring av tiltak og utvikling – 

oppfølging av styresak 146-2011 

 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nord skal være en arbeidsplass som kjennetegnes ved et forsvarlig arbeidsmiljø 
som gir trygghet overfor pasienten, høy kvalitet i behandlingstilbudet og respekt for 
enkeltindividet. 
 
Implisitt i dette ligger det at lov- og avtaleverk knyttet til arbeidstid skal overholdes, 
herunder at det skal tilstrebes mest mulig jevn fordeling av overtidsarbeid, der 
overtidsarbeid er nødvendig. 
 
Helseforetakene benytter GAT arbeidsplansystem som verktøy for planlegging av 
ansattes arbeidstid. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har nylig oppgradert til 
versjon 5.4. Øvrige helseforetak har versjon 5.2/5.3. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 146-2011 Brudd på vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord i styremøte, den 14. desember 2011. Styret 
fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber om at adm. direktør legger frem en ny 
styresak i 4. kvartal 2012, som viser gjennomføring av tiltakene som er beskrevet i denne 
saken og utviklingen av brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser pr. helseforetak. 
 
Saken legges fram for styret for å se nærmere på utviklingen i antall brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene, samt på hvilke hovedområder innsatsen bør styrkes i 
arbeidet med overholdelse av arbeidstid i henhold til lov- og avtaleverk. 
 
Bakgrunn/fakta 
Kartlegging av brudd 
I 2011 ble det gjennomført en AML1

 

-rapportering (måling av brudd på 
arbeidstidsbestemmelser) i forbindelse med Arbeidstilsynets oppfølging av forhold 
knyttet til arbeidstid i helseforetakene. Perioden for måling av AML-brudd var da 
1.1.2011 til 15.4.2011.  

 
 
                                                        
1 AML = Arbeidsmiljøloven 
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Ett av redegjørelsens 5 punkter var formulert som følger: 
En redegjørelse for omfang og brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i de 
enkelte helseforetakene. Med brudd menes i denne sammenheng overskridelser av 
grensene for 

 

daglig og ukentlig arbeidstid på henholdsvis 9 og 38 timer, jf. 
arbeidsmiljølovens § 10-4 samt daglig og ukentlig fritid jf. lovens § 10-8. 

Med bakgrunn i omfanget av brudd og systemmessige svakheter i GAT (se under), er det 
gjennomført ny AML-rapportering for tilsvarende periode i 2012. 
 
Omfanget av AML-brudd for perioden 1.1.2012 til 15.4.2012 viser en økning på 12.000 
brudd, det vil si ca. 36.000 brudd sammenlignet med samme periode i 2011 
(se vedlegg, tabell 1). Tallene viser at økningen er gjennomgående på ca 50 % for alle 
helseforetak i Helse Nord (Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT er ikke 
medregnet).  
 
Ut fra at det er ca. 16.000 til 17.000 ansatte i Helse Nord (inkl. vikarer), gir dette  
ca. 1,5 til to brudd pr. ansatt for den aktuelle perioden 2012. Tall fra GAT viser 
tilsvarende, se tabell 2 i vedlegg. 
 
Hovedtyngden av økningen er knyttet til ca. 11.000 brudd på daglig arbeidstid (les: 
grensen for hvor mange timer det kan jobbes pr. døgn). Når det gjelder ukentlig 
arbeidstid (les: grensen for hvor mange timer det kan jobbes pr. uke) er antall brudd i 
regionen på samme nivå som i 2011. Det har vært noe økning av antall brudd på 
daglig/ukentlig fritid (les: i henhold til arbeidstidsbestemmelsene har man krav på et 
visst minimum sammenhengende fri pr. døgn og uke).  
 
Hovedpunkter fra kartleggingen 2011 
• Det var samlet ca. 24.000 brudd i Helse Nord. 
• En av de mest fremtredende årsakene til at arbeidsmiljølovens bestemmelser om 

arbeidstid brytes i helseforetakene, var uforutsett fravær gitt på kort varsel. Videre 
fant man at høyt sykefravær på samme tid, mangel på vikarer, krevende pasienter 
og høyt nivå på ø-hjelp var sentrale årsaksfaktorer. 

• Foretakene meldte at de tar tak i disse utfordringene gjennom økt bruk av GAT, 
herunder bemanningsplanlegging for alle ansatte, tidligere planlegging av 
ferieavviklingen, jevnest mulig fordeling av merarbeid/overtid, samt bruk av 
vikarpooler/bemanningssenter ved enkelte helseforetak. 

• Tallene fra kartleggingen var upålitelige gjennom bruk av GAT fordi: 
o Dispensasjoner var kun unntaksvis lagt inn i GAT. 
o GAT teller feil i følgende situasjon, eksempel 1: 
 Fra 0730-1500 har den ansatte dagvakt (ordinær arbeidstid). 
 Fra 1500-2230 har den ansatte ”beredskapsvakt” (er ikke tellende arbeidstid, 

men den ansatte får godtgjørelse for å være tilgjengelig). 
 Fra 2230-0730 har den ansatte nattevakt (ordinær arbeidstid). 

 
GAT registrerer ikke i slike tilfeller at det har vært et opphold i ordinær 
arbeidstid. GAT teller i slike tilfeller dagvakten og nattevakten som 
sammenhengende arbeidstid, noe som resulterer i brudd.  
Utrykning under ”beredskapsvakten” gir følgelig også brudd. 
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o GAT teller feil i følgende situasjon, eksempel 2: 
 En ansatt er tilsatt i avdeling A. 
 Den ansatte ”leies ut” videre til annen avdeling B. 
 Eventuelle planlagte vakter i avdeling A som ikke skal arbeides som følge av 

utlånet til avdeling B må slettes. Hvis ikke resulterer arbeidet i avdeling B til 
dobbel registrering av vakter og følgelig brudd.  

 
Aktiviteter siden kartleggingen 2011 
I tiden fra rapporteringen 2011 fram til ny rapportering 2012 er det blitt gjennomført 
en rekke aktiviteter ved helseforetakene og overfor systemleverandør, som har til 
formål å bedre kvaliteten på tallgrunnlaget, samt forbedring i arbeidet med å unngå 
AML-brudd. 
 
Organisatoriske tiltak 
• Det er flere ansatte som har tatt i bruk GAT 2012, enn i 2011. En langt større andel 

av legene er nå inkludert.  Dette gir potensielt flere brudd. 
• Vikarer er lagt inn i GAT. Dette medfører potensielt flere brudd. 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fått innleide vikarer inn i GAT i 2012. 

Dette medfører potensielt flere brudd. 
• Dispensasjoner er i større grad lagt inn i GAT. Dette medfører økt antall brudd i gitte 

situasjoner2

• Flere helseforetak har gjennomført opplæring i hvordan unngå AML-brudd. 
Nordlandssykehuset har utarbeidet opplæringsmateriell som alle helseforetak har 
fått tilsendt. Tiltaket forventes å ha den effekt at antall brudd blir redusert. 

. 

 
Systemtekniske tiltak 
• Det er i GAT huket av for justering av døgnskille i regionen, det vil si at dobbelvakter 

(aften + påfølgende nattevakt) som går over døgnskille ses i sammenheng. Dette 
resulterte i at antall brudd økte. 

• Det er gjort systemmessige innstillinger i regionen for hvilke type fravær som skal 
anses som tellende arbeidstid, og hvilken som ikke skal telle. F.eks. vil sykefravær 
ikke komme til fradrag i timetallet man jobber pr. dag/uke i forhold til beregning av 
om arbeidstidsbestemmelsene brytes. Effekten av dette er uviss. 

• Det er gjort systemmessige innstillinger i regionen, hvor GAT forholder seg til 
faktisk arbeidet tid som utgangspunkt i forhold til grenseverdiene for hvor mange 
timer den ansatte kan jobbe pr. dag/uke(såkalt variabel pott). Effekten av dette er 
uviss. 

• Det er gjort framstøt overfor GATsoft med hensyn til at systemet må levere reelle 
antall brudd. Det gjenstår noen områder for systemtekniske forbedringer, hvor 
GATsoft planlegger trinnvise programforbedringer fram mot våren 2014. 

  
 
  

                                                        
2 Dersom grensen i forhold til dispensasjoner brytes, telles brudd i forhold til opprinnelig grenseverdi 
også. 
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Vurdering 
Organisatoriske forhold 
I kraft av at de fleste ansatte nå er registrert i GAT, har vi et bedre grunnlag for å ha 
oversikt over de ansattes arbeidstid, herunder brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 
Utestående personell bør registreres så snart som mulig. 
 
Overvekten av brudd ligger for personell som går helkontinuerlig tre-skiftarbeid, samt 
hos ambulansepersonell. 
 
Driften fordrer dispensasjoner på ulike områder. Det gjenstår enda arbeid med å få 
nødvendige dispensasjoner etablert og registrert, før arbeidet starter opp. Det 
oppfordres til at opplæringen knyttet til dette følges opp, der det ikke allerede er 
gjennomført. Dette med det mål å gjøre ledere i stand til å utføre denne oppgaven, 
herunder planlegge driften for å unngå unødvendige brudd.  
 
Det tilrås videre at GATsoft inviteres til temadag for nærmere gjennomgang for å sikre 
at programvaren benyttes riktig. 
 
Der antall brudd har økt som følge av at dobbeltvakter er blitt synlige, og resulterer i 
brudd, bør aktuelle arbeidsplaner ses nærmere på. Det skal ikke planlegges med for 
lange vakter. 
 
Jevnlige målinger for å avdekke AML-brudd er sentralt i forbedringsarbeidet. Det er 
grunn til å tro at innføringen av nytt lønns- og personalsystem har fått prioritet foran 
arbeidet med oppfølging av arbeidstid. Dette arbeidet ferdigstilles oktober 2013. Det er 
derfor grunn til å be om at arbeidet med oppfølging av AML intensiveres i tiden 
fremover.  
 
Systemtekniske forhold 
Justering av døgnskille i globalt oppsett av programvaren avdekker brudd ved lange 
vakter og skal opprettholdes. Øvrige innstillinger i GAT anbefales opprettholdt, da det 
vurderes å gi det rette grunnlaget for beregning av brudd. 
 
Rapporteringen for 2012 viser at systemet fortsatt feilregistrerer brudd. I 
sammenligningsøyemed er grunnlagene fra 2011 og 2012 til dels så forskjellige, at en 
direkte sammenligning er lite fruktbart. Den markante økningen må dog sies å tillegges 
fokus, da nok ikke hele økningen skyldes systemfeil og datagrunnlag alene. 
 
I dialog med systemleverandør planlegges følgende forbedringer på området: 
- Versjon 5.4 (release november2012):  

Det vises kun brudd på grenseverdier i henhold til dispensasjoner. 
- Versjon 5.5 (release mai 2013): 

Beregner ikke brudd som vist i eksempel 1 over. 
Bedre rapportgenerator. 

- Versjon 5.6 (release november 2013):  
Andre mindre forbedringer.   
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Oppgradering til nyeste versjoner av programvaren vil følgelig være av betydning for 
rapportering av mest mulig reelle brudd. I et regionperspektiv er det videre fordelaktig 
at Helse Nord opererer med samme versjon for å få sammenlignbar rapportering. 
 
Det rådes derfor til tettere dialog med helseforetakene for i større grad å operere med 
samme versjon. Dette for å sikre enhetlig og konsistent rapportering i helseforetaket og 
regionen.  
 
Tilsvarende vil det å operere med samme versjon i regionen være en styrke på flere  
HR-områder, eksempelvis prosjektet med medarbeiderundersøkelser hvor nødvendig 
funksjonalitet vil være tilgjengelig i GAT versjon 5.4 og nyere. 
 
Det bør utøves et våkent blikk for eventuelle nye feilkilder, slik at Helse Nord sikrer å få 
utviklet standard programvare i tråd med våre krav til rapportering på aktuelt område. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Praktisering av vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling til 
orientering. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene følge opp at etterlevelse av 

vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid settes på dagsorden. 
 

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør gjennomføre de tiltak som er nevnt i 
saken, og inkludere nøkkeltall for arbeids- og hviletid i tertialrapporten fra og med 
2. tertial 2013. 

 
 
Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Tabeller 
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Vedlegg – tabeller 
 
Tabell 1 

 
Tabell: antall brudd  på daglig og ukentlig arbeidstid, samt daglig og ukentlig fritid for perioden 01.01. – 15.04. 2011 og 2012. 
 
 

Tabell 2 

 
Tabell: Gjennomsnittlig antall brudd per ansatt i GAT i perioden 01.01. – 15.04.12 
 

 

Periode:
01.01. - 15.04.

Helgelandssykehuset HF UNN HF NLSH HF Helse Finnmark HF Totalt Helse Nord
Bruddtype 2011 2012 Endring 2011 2012 Endring 2011 2012 Endring 2011* 2012 Endring 2011 2012 Sum endring

Daglig arbeidstid 1958 3750 1792 4146 7875 3729 3571 6945 3374 942 3176 2234 10617 21746 11129
Ukentlig arbeidstid 1242 973 -269 3073 3421 348 2997 2954 -43 960 1000 40 8272 8348 76
Daglig og ukentlig fritid 597 740 143 2502 2561 59 1382 1765 383 495 682 187 4976 5748 772

Sum 3797 5463 1666 9721 13857 4136 7950 11664 3714 2397 4858 2461 23865 35842 11977

2011*: halvårstall omregnet til periode 01.01. - 15.04.11

Helgelandssykehuset HF UNN HF Nlsh HF Helse Finnmark HF Totalt Helse Nord
Antall brudd 01.01. - 15.04.12 5463 13857 11664 4858 24178
Antall ansatte i Gat foreligger ikke 8075 5660 2230 15965
Gj. antall brudd per ansatt i Gat for perioden** 1,7 2,1 2,2 1,5

** Helgelandssykehuset inngår ikke, mangler data

Styremøte Helse Nord RHF 
21. mars 2013 - sakspapirer

side 33



 

 
 

Møtedato: 21. mars 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 33-2013 Regional handlingsplan for rehabilitering 

2012-2016 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Den første handlingsplanen for habilitering og rehabilitering i Helse Nord ble utarbeidet 
i 2004. Handlingsplanen spesifiserte tiltak i perioden fram til 2010, og er fortsatt 
gjeldende som basisdokument for rehabiliteringstjenestene i landsdelen.  
 
Planutkastet som nå foreligger, er en revidering av status, utfordringer og tiltak for 
rehabiliteringstilbudene i helseforetakene og ved de syv rehabiliteringsinstitusjoner 
som Helse Nord RHF har avtale med. Det oppsummeres hva som er oppnådd i forrige 
periode, og det pekes på tiltak som bør iverksettes for å styrke pasientsikkerheten, 
bedre tiltakskjedene, heve kvaliteten på tilbudene og bedre samhandlingen mellom 
enhetene i spesialisthelsetjenesten, kommunene og brukerorganisasjonene.   
 
Mandatet var gitt fra fagdirektør i Helse Nord RHF til Fagråd for habilitering og 
rehabilitering.  Oppdraget var å utarbeide en revisjon av handlingsplan for habilitering 
og rehabilitering 2004-2010, med følgende fokusområder:  
- Foreslå strategier for helhetlige pasientforløp, med vekt på tidlig intervensjon, 

poliklinisk behandling og pasientopplæring.  
- Tydeliggjøre helseforetakenes, de private rehabiliteringsinstitusjonene og 

kommunehelsetjenestens ulike roller og ansvar.    
- Vurdere kvalitet og kapasitet i avdelingene for fysikalsk medisin og rehabilitering.  
- Samarbeide med Helse Nords fagmiljø i geriatri om rehabiliteringsstrategier for de 

geriatriske pasientene. 
 
Verdigrunnlaget 
I forhold til Helse Nords verdigrunnlag kvalitet, trygghet og respekt er planen viktig. 
Rehabilitering er et fagområde som har vært ”lite synlig” og kan stå i fare for å bli 
nedprioritert, samtidig som rehabiliteringsfasen for mange pasienter er en helt 
avgjørende faktor for at behandlingstilbudene skal være helhetlige og ha god kvalitet. 
Styret i Helse Nord RHF etablerte en langsiktig satsing fra 2005 – kronikersatsingen – 
for å bidra til å synliggjøre og løfte fram habilitering og rehabilitering, sammen med 
geriatri, revmatologi og diabetes.         
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Arbeidsgruppen og gjennomføringen av arbeidet 
Fagrådet etablerte en arbeidsgruppe for planarbeidet, som har bestått av1

• Jorun Støvne Pettersen. klinikksjef Rehabiliteringsklinikken Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF  

: 

• Berit Malmo, avdelingsleder Ambulant rehabiliteringsteam, Helse Finnmark HF 
• Einar Einarsen avdelingsleder Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering 

Helgelandssykehuset, (FMR) t.o.m. januar 2012  
• Ann-Merete Brevik, avdelingsleder FMR Helgelandssykehuset HF f.o.m. januar 2012  
• Iselin Marstrander, direktør Valnesfjord Helsesportssenter  
• Sverre Monsen, nestleder Nordtun Helserehab  
• Trude Hartviksen, enhetsleder FMR, Nordlandssykehuset Lofoten  
• Guri Heiberg overlege Rehabiliteringsklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge 

Harstad  
• Merete Blankholm, regional rådgiver/sekretær for fagrådet     
 
Plangruppen har av ulike årsaker hatt problemer med fremdriften i planarbeidet, og 
prosessen har i perioder vært mer tidkrevende enn forutsatt. For å komme i mål har 
gruppen valgt å konsentrere innsatsen om de forholdene som det var viktigst å få 
avklart raskt.   
 
Habilitering, som omfatter tilbud til pasienter med medfødte eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser, er ikke omfattet av handlingsplanen. Dette fagområdet har et 
aktivt regionalt fagnettverk ledet av Universitetssykehuset Nord-Norge HF, som 
arbeider med en regional plan for dette fagområdet. Denne skal være ferdig i løpet av 
første halvår 2013 og vil bli gjennomført etter en enkel planprosess, basert på en 
kartlegging av status og utfordring samt et todagers møte med fagmiljøene.       
 
Det vises også til at styret vedtok en handlingsplan for pasient- og pårørendeopplæring 
høsten 20122

  
.  

Sammendrag av forslagene i planen 
- Det anbefales en avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering med sengepost, 

poliklinikk og ambulante rehabiliteringsteam i alle helseforetak. Dimensjonering av 
heldøgnssenger bør skje etter felles norm for å sikre likeverdige tilbud i landsdelen.  

- For å sikre robuste fagmiljøer bør alle avdelinger for fysikalsk medisin og 
rehabilitering ha minimum to overlegehjemler.  

- Alle rehabiliteringsavdelinger i sykehus bør fylle kriteriene for å tilby kompleks 
rehabilitering. Forutsetningen er at rehabiliteringsvirksomheten er ledet av 
spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller annen relevant spesialist i egen 
enhet hvor det finnes minst seks ulike faggrupper som samarbeider systematisk.  

- Regionale rehabiliteringstilbud for utvalgte pasientgrupper skal gis ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  

- Antall regionale heldøgnsplasser bør økes fra fem til ti.  

                                                        
1 Arbeidsgruppens medlemmer Jorun Støvne Pettersen og Iselin Marstrander hadde stillingene som 
henholdsvis klinikksjef og direktør, mens planarbeidet pågikk.   
2 Styresak 103/2012 Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord 
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- Rehabiliteringsmedisinske poliklinikker er mangelfullt utbygget og må styrkes i 
planperioden.  

- Det er behov for styrking av utredningskapasitet for pasienter med CSF/ME. 
- Samhandlingsreformen vil kreve styrking av ambulante team, som bør tilføres tre 

stillinger. Regionalt fagråd gis mandat for fordeling av disse.  
- Det bør avsettes en fast sum til drift av regionale nettverk som administreres fra 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, for å sikre likeverdige betingelser  
- For å sikre gode og kvalitative tjenester hos de private institusjonene er det viktig å 

inngå langsiktige avtaler som gir forutsigbarhet for pasienter og fagpersonell. 
Avtalene bør likevel gi rom for fleksibilitet om det oppstår misforhold mellom behov 
og tilbud.  

 
Høringsuttalelser 
Det har vært en høringsrunde i helseforetakene, med rehabiliteringsinstitusjoner som 
har avtale med Helse Nord, samt dialogmøte med Regionalt Brukerutvalg. To 
brukerorganisasjoner har gitt egne uttalelser.       
  
Kommentarer som gjelder endringer av faktafeil og språklige endringer i teksten 
kommenteres ikke, men forutsettes rettet opp av plangruppen.      
  
Høringsuttalelser fra helseforetakene  
Det er kommet høringsuttalelser fra: 
- Samtlige fire helseforetak  
- Regionalt fagnettverk for ambulante rehabiliteringstem i Helse Nord 
- Regionalt fagnettverk for habilitering 
- Regional koordinerende enhet for rehabilitering 
 
Helgelandssykehuset HF presiserer i sin høringsuttalelse innholdet i tilbudet i Sømna og 
ved avdelingen for fysikalsk medisin og rehabilitering i Sandnessjøen.    
 
Helse Finnmark HF har i 2012 gjennomført samarbeidsprosjekt ved klinikk psykisk 
helsevern for pasientgrupper som har behov for bistand på tvers av klinikkene. Dette 
utviklingsarbeidet fortsetter i 2013. Pårørende og barn til pårørende bør ha større 
fokus.  
 
Nordlandssykehuset HF er enig i at rehabiliteringstilbudet for pasienter med hjerneslag 
og andre grupper som skal ha spesialiserte rehabilitering i sykehus ikke er 
tilfredsstillende.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF påpeker at alle helseoretakene må ha en avdeling 
for fysikalsk medisn og rehabilitering. I tillegg er det viktig at disse avdelingene har 
tverrfaglig bemanning og god legedekning.  
 
Behov for behandlingsplasser til pasienter med CFS/ME er uavklart. Det bør derfor ikke 
slås fast at pasientgruppen er økende. Det er derimot store utfordringer med ventetider 
på utredning ved Rehabiliteringsklinikken, og det bør gjøres noe med det.    
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De ambulante rehabiliteringsteamene vil presisere i planens kap. 9 at de ambulante 
teamene har en sentral rolle i arbeidet for å skape samarbeidsarenaer og sømløse 
rehabiliteringsforløp.  
 
Regional Koordinerende Enhet (RKE) støtter forslaget om å etablere koordinerende 
enheter i hvert helseforetak, og viser til at Helse Nord er den eneste helseregion som pr. 
dato ikke har dette på plass, ifølge en kartlegging fra Helsedirektoratet. RKE foreslår å 
utrede hensiktsmessigheten av å etablere et regionalt kompetansesenter for 
rehabilitering, slik Helse Vest har hatt i mange år.      
 
I det vesentlige støtter helseforetakene forslagene i planen. Den har også vært 
behandlet i regionalt fagsjefmøte, den 3. desember 2013.   
   
Høringsuttalelser fra rehabiliteringsinstitusjoner 
Valnesfjord Helsesportssenter påpeker blant annet at Nasjonal kompetansetjeneste for 
barn og unge med funksjonsnedsettelse – Aktiv Ung – bør nevnes som en viktig ressurs.   
 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad viser blant annet til at de har kvalitet og 
kompetanse til å utvide sine tilbud, også til pasienter som trenger kompleks 
rehabilitering, det vil si fra mange faggrupper som arbeider koordinert.   
 
Opptreningssenteret i Finnmark foreslår lengre avtaleperioder, seks til åtte år. De ber 
Helse Nord initiere forskningssamarbeid med de private rehabiliteringsinstitusjonene. 
 
Skibotn Rehabiliteringssenter savner telemedisin som tema i planen, og viser til at det er 
lagt ned mye arbeid på dette ved Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin. 
Frisklivssentralene bør tas aktivt i bruk i utskrivingsprosessen fra 
spesialisthelsetjenesten. De påpeker at lunge- og hjerterehabilitering er lite nevnt i 
planen.        
 
Helgeland Rehabilitering viser blant annet til at rehabilitering på lokalsykehusnivå må 
være mer enn de tilbudene som kalles ”kompleks rehabilitering”. Dette kommer ikke 
godt nok fram i planen.  
 
ME-foreningen i Troms viser til en uholdbar lang ventetid for å komme til utredning på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). De støtter at alle voksne som skal utredes 
for ME blir henvist til UNN. Det er viktig at diagnosen settes av spesialist for å unngå 
feildiagnostisering.  
 
Det er fortsatt svært mangelfull kunnskap om sykdommen i helsevesenet (SINTEF 
2011), og foreningens erfaring er at fastleger mangler kunnskap om utredning av ME. 
De økonomiske rammene til fys. med. poliklinikk på UNN bør styrkes.   
 
Personskadeforbundet LTN mener at Rehabiliteringsmedisinske poliklinikker må være 
etablert ved hvert lokalsykehus, ikke bare ett i hvert helseforetak.  
Samhandlingsreformen vil kreve styrking av ambulante team LTN anbefaler at 
nevropsykolog til planlagt samtaleterapi inngår i et slikt team.  
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I kap. 7.3. i planen foreslås at pasienter med kognitiv svikt i yrkesaktiv alder må følges 
opp med planlagte kontroller på rehabiliteringspoliklinikk i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. LTN viser til at barn og eldre må ha et like godt tilbud, og 
foreslår å fjerne ”i yrkesaktiv alder”.  
 
Brukermedvirkning 
Det ble avholdt dialogmøte med Regionalt brukerutvalg, den 8. februar 2013, og det 
kom blant annet følgende innspill: 
• Det mangler oversikt over rehabiliteringsbehov for mange ulike pasientgrupper. Det 

burde vært vist mer konkret til den gamle planen.   
• Brukernes behov ville kommet bedre fram om det hadde vært brukermedvirkning i 

utarbeidelsen av planen.   
• Brukerorganisasjonene og likemannstjenesten til organisasjonene er viktige for å få 

pasientene tilbake til det normale livet,. Det ville vært en fordel om dette var omtalt.   
• Videre foreslås at det tas inn som tiltak at fagpersonell må få opplæring om 

brukermedvirkning.  
• Forslaget om økt avtalelengden på rehabiliteringsinstitusjonene støttes. Forskjeller i 

avtaletid mellom regionene bør unngås. Bør være brukerutvalg i 
rehabiliteringsinstitusjonene. 

  
Plan for rehabilitering, revisjon ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse 
Nord RHF, den 13. februar 2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
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. 

 
Nasjonale føringer for rehabilitering 
Stortinget har vedtatt at rehabilitering skal styrkes, og være det neste store 
satsingsområdet innen helsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de 
regionale helseforetakene krav om styrking av habiliterings- og 
rehabiliteringstjenesten, med ulike fokusområder, de senere årene.     
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Riksrevisjonen gjorde i 2012 en undersøkelse om oppfølgingen av den nasjonale 
strategien for rehabilitering 2008-2011. Målet med undersøkelsen var å vurdere i 
hvilken grad myndighetene ivaretar sitt overordnede ansvar for å sikre prioritering av 
rehabilitering i helsetjenesten.  Riksrevisjonens oppsummering for landet som helhet er 
at utviklingen i flere indikatorer viser en reduksjon i kapasiteten i 
spesialisthelsetjenesten. Det kan ikke måles en styrking i tråd med de mål som er satt. 
Dreiningen fra egne rehabiliteringsavdelinger til rehabilitering medfører etter 
Riksrevisjonens vurdering en risiko for at den faglige utviklingen og kompetansen 
svekkes, fordi de ”ordinære avdelingene” i mindre grad viser seg å ha 
oppmerksomheten på rehabiliteringsfasen.      
  
Vurdering 
De siste åtte år har det vært en nedgang i heldøgnsenger på 14 % i helseforetakene i 
Helse Nord. Et tilstrekkelig nivå på sengekapasitet i rehabiliteringsavdeling er viktig for 
gruppen rehabiliteringspasienter med store og komplekse hjelpebehov etter hjerneslag, 
traumer/ulykker m.m. I gjennomgangen av status for Helse Nord vises det til at 
Nordlandssykehuset HF ikke har noen rehabiliteringsdøgnplasser som kan defineres 
som spesialisert rehabilitering (plandokumentet side 29).   Handlingsplanens 
påpekning av dette forholdet understøttes av Riksrevisjonens undersøkelse.  
 
Det er gjort en gjennomgang av behovene for rehabilitering i spesialiserte 
rehabiliteringsavdelinger, som er meget nyttig for å sikre et forsvarlig og godt tilbud til 
pasienter med store og komplekse rehabiliteringsbehov for eksempel etter hjerneslag, 
skader/ulykker eller andre forhold.   
 
Rehabiliteringspasienter får ofte fastsatt ventetider og vurdert rett til nødvendig 
helsehjelp tidligere i pasientforløpet, og det er derfor vanskelig å bruke tilgjengelig 
ventetidsstatistikk fra Norsk Pasientregister som beslutningsgrunnlag.   
 
CFS/ME-pasienters behov er tydeliggjort i planen.  I Oppdragsdokument 2013 til UNN 
er det også stilt krav om at UNN iverksetter tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget om 
CFS/ME i regionen. Det er også en viktig del av dette, slik ME-foreningen i Troms 
påpeker, at pasientene prioriteres av de ambulante teamene i helseforetakene for 
gjennom dette å styrke kompetansen i kommunene om disse pasientenes behov.             
 
Plangruppen har ikke i samme grad drøftet rehabiliteringsbehovet for pasienter som 
behandles i andre avdelinger i sykehus, som revmatologiske avdelinger, medisinske 
avdelinger, tilbudet til geriatriske pasienter med flere. Disse pasientgruppene ivaretas 
likevel i stor grad gjennom andre handlingsplaner som enten er vedtatt eller under 
utarbeidelse: Handlingsplanene for lungemedisin og nyremedisin fra 2011, 
handlingsplaner for revmatologi og diabetes 2008 – 2013, begge er nå under revisjon. 
Fagråd for geriatri arbeider p.t. med en ny handlingsplan for geriatri, den forrige ble 
utarbeidet i 2004.    
 
Fra Regionalt Brukerutvalg ble det påpekt at sykehusenes kompetanse om sansetap er 
mangelfullt og bør styrkes, dette slår ut i behandlingen av mange ulike pasientgrupper.    
Det mangler gode plangrunnlag for rehabilitering innen blant annet sansetap-gruppene.  
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De private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle og oppgaver er tydeliggjort i planen.   
Disse institusjonene utgjør både med hensyn til faglig innhold og volum en meget viktig 
del av de samlede ressurser til rehabilitering i Helse Nord.   
 
Det påpekes i planen at det bør bli større fleksibilitet i avtalene ved endringer i 
pasientbehov, og at avtaleperiodene må bli lengre enn fire år. Det må her tilføyes at 
Helse Nord RHFs nåværende avtale med institusjonene har vært justert langt mer i 
2012 enn i 2011, som er det året plangruppen refererer til. Generelt er det viktig at 
avtalene har en fleksibilitet som gjør det mulig å endre på avtalene uten å være nødt til 
å gå til nye anskaffelsesprosesser. Dette vil være særlig viktig ved langvarige avtaler, jf 
krav om å tilstrebe mer langsiktighet i avtalene med ideell sektor om kjøp av 
helsetjenester i protokoll fra foretaksmøte i  Helse Nord RHF, den 30.januar 2013.  
Helse Nord RHF vil vurdere krav til rehabiliteringsinstitusjonene om å etablere egne 
brukerutvalg, jf innspill fra Regionalt Brukerutvalg.    
 
Tiltak som følger av Samhandlingsreformen er i liten grad belyst.  I 
oppdragsdokumentet for 2013 er utfordringer innen dette området tatt inn gjennom 
krav om kompetanseutveksling og -oppbygging blant annet innen 
habilitering/rehabilitering, og krav om å videreføre arbeidet med å utvikle 
standardiserte pasientforløp for pasienter med kroniske sykdommer.    
 
Handlingsplanen viser til at det i forbindelse med Samhandlingsreformen er gjort lov- 
og forskriftsendring for Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten. Det skal finnes en koordinerende enhet i hvert helseforetak 
som skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i 
helseregionen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-5b.  Planen viser til at Helse Nord ikke 
har dette på plass i alle helseforetak, og dette må prioriteres. 
 
For prosessen i samhandlingsreformen er det også viktig at de ambulante teamene blir 
prioritert. Handlingsplanen viser i kap. 6.2.3. til at Helse Finnmark HF og UNN er de to 
helseforetakene som har flest innbyggere pr. stilling.    
  
Det har i liten grad vært brukermedvirkning i planarbeidet. Dette ville vært en styrke 
for planen, men har i noen grad vært kompensert gjennom dialogmøte med Regionalt 
Brukerutvalg.    
 
Det er ønskelig at habiliterings- og rehabiliteringstjenesten innen flere fagområder 
styrker kontakten med brukerorganisasjonene for å dra mer nytte av deres 
kompetanse, nettverk og kontaktpersoner som kan støtte opp om 
rehabiliteringsprosessene, mens pasienten er i spesialisthelsetjenesten og fremfor alt 
hjemme i kommunene. Det må tilføyes at flere fagmiljøer i Helse Nord, for eksempel 
innen kreftbehandling, revmatologi og diabetes, har mange kontaktpunkter og nært 
samarbeid med brukerorganisasjonene.   
 
Flere høringsinstanser påpekte at pårørende og barn av pårørende i en 
rehabiliteringsfase trenger å ha større fokus. Barn som pårørende er et prioritert 
område i Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til Helse Nord, og vil bli 
fulgt opp. 
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Konklusjon 
Det viktigste å få avklart på kort sikt, er om dagens sengekapasitet for rehabilitering i 
Helse Nord er utilstrekkelig, slik handlingsplanen tyder på, og eventuelt hvilke 
konsekvenser dette har. 
 
Samhandlingen med kommunene for rehabiliteringspasienter bør utvikles tydeligere. 
   
Det er behov for å styrke rehabiliteringsfasen i noen fagområder, i første rekke for 
pasienter med sansetap.  
 
Det bør legges til rette for lengre avtaleperioder med de private 
rehabiliteringsinstitusjonene for enkelte pasientgrupper, og fleksibilitet i avtalene som 
sikrer at tilbudene kan gis i henhold til prinsipper for riktig prioritering. I en 
kartleggingsfase før det utarbeides nytt konkurransegrunnlag som skal gjelde fra 
1.1.2015 bør det gjennomføres en konferanse med funksjonshemmedes organisasjoner 
for å få fram brukerbehov, jf forslag fra Regionalt Brukerutvalg.  
 
Brukermedvirkning, inklusive tiltak for pårørende, bør styrkes i 
rehabiliteringstjenesten.   
 
 

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

1. Helse Nord RHF tar informasjonen om regional handlingsplan for rehabilitering 
2012-2016 til orientering.  

 
2. Tiltak som krever økte ressurser tas på vanlig måte opp i forbindelse med 

behandling av årlig budsjett. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 
 
  Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 21. mars 2013 
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Møtedato: 21. mars 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 34-2013 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF 

– endring  

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF vedtok 22. mai 2006, i styresak 29-2006, Instruks for 
internrevisjonen i Helse Nord RHF. Styret har senere, i sak 50-2008 og sak 90-2009, 
gjort mindre endringer i instruksen.  
 
I denne saken, som fremmes i samråd med revisjonskomiteen, foreslås det endringer i 
instruksens struktur og innhold. 
 
Bakgrunn/fakta 
Lov om helseforetak m.m. ble endret 14. desember 2012, med ikrafttreden 1. 
januar2013. Blant endringene er ny § 21a (Styrets revisjonsutvalg) og ny § 37a 
(Internrevisjon), som medfører behov for endringer i de gjeldende instrukser for 
revisjonskomiteen og internrevisjonen i Helse Nord RHF. Se også styresak 35-2013 om 
endring i instruks for styrets revisjonskomité. 
 
Revisjonskomiteen behandlet utkast til endrede instrukser i møte den 6. mars 2013 
(sak 09/13). En enstemmig komité besluttet å legge utkastet til ny instruks for 
internrevisjonen, med de justeringer det ble enighet om i møtet, fram til behandling og 
vedtak i styret. Gjennom de foreslåtte endringer ønsker komiteen å bringe instruksen i 
samsvar med lov om helseforetak m. m., forbedre instruksens oppbygging/struktur, og 
fjerne punkter som ikke lenger er relevante eller nødvendige. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal ifølge instruksen bidra til å styrke arbeidet med 
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll i foretaksgruppen. Ivaretaking av 
Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og respekt står dermed sentralt i instruksen. 
 
Vurdering og konklusjon 
Adm. direktør konstaterer at det er behov for endringer i instruks for internrevisjonen i 
Helse Nord RHF, og at revisjonskomiteen har anbefalt et utkast som synes å 
imøtekomme dette behovet på en hensiktsmessig måte.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Vedlagte forslag vedtas som ny instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, med 
virkning fra 21. mars 2013. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg:  Forslag til Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF 
 
Utrykte vedlegg:  Gjeldende Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF  

av 22. oktober 2009 
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INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN I HELSE NORD RHF  
 
 
1. 

Internrevisjonen er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har 
til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Internrevisjonen skal på 
vegne av styret i Helse Nord RHF evaluere og bidra til forbedringer i det regionale 
helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll.  
 

FORMÅL 
 

2. 

2.1. Internrevisjonen er organisert under styret i Helse Nord RHF, og forholder seg i det 
løpende arbeid til styrets revisjonsutvalg.  
 

ORGANISERING  
 

2.2. Styret tilsetter leder for internrevisjonen etter saksforberedelse og innstilling fra 
administrerende direktør.  
 

2.3. Administrativt forholder internrevisjonen seg til administrerende direktør. 
 

3. MYNDIGHET OG ANSVAR

3.1. Internrevisjonen i Helse Nord RHF er internrevisor for hele helseforetaksgruppen. 
 

 
 

3.2. Internrevisjonen kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning og 
redegjørelse og ethvert dokument og foreta de undersøkelser som den finner 
nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Opplysningene skal så langt det er mulig 
gis uten individualiserende kjennetegn.  
 

3.3. Internrevisjonen kan gjennomføre undersøkelser hos avtalepartnere innenfor de 
rammer som følger av inngåtte avtaler.  
 

3.4. Internrevisjonen skal ha høy revisjonsfaglig kompetanse. Lederen skal sørge for at 
internrevisjonen til enhver tid er hensiktsmessig organisert og sikre at 
internrevisjonen har tilgang til de ressurser som er nødvendig for å gjennomføre 
oppgavene i samsvar med instruksen. 
 

3.5. Med unntak av den rapportering og kommunikasjon som følger av denne instruks, 
har internrevisjonens personell taushetsplikt om alt de får kjennskap til under 
utførelsen av arbeidet. 
 

4. OPPGAVER

BEKREFTELSESOPPGAVER 
 

 
 

4.1. Internrevisjonen skal evaluere det regionale helseforetakets og foretaksgruppens 
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at 
risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å 
sikre  
o målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 
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o pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  
o etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav. 

 
RÅDGIVNINGSOPPGAVER 
 
4.2. Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive 

uttalelser, råd og veiledning for å bidra til forbedringer i foretaksgruppen. 
 

ANDRE OPPGAVER 
 
4.3. Internrevisjonen skal vurdere muligheten for at misligheter kan forekomme og 

hvordan risikoen for misligheter håndteres i foretaksgruppen.  
 

4.4. For å bidra til samordning av aktiviteter, skal internrevisjonen utveksle informasjon 
med eksternrevisor, Riksrevisjonen, tilsynsmyndigheter og kvalitetsenheter i 
helseforetakene, i det omfang som er hensiktsmessig. 
 

4.5. Internrevisjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for revisjonsutvalget.  
 

5. 

5.1. Internrevisjonens virksomhet skal baseres på IIAs/NIRFs

UTFØRELSE AV OPPGAVENE  
 

1

ÅRLIG PLANLEGGING OG RAPPORTERING 
 

 definisjon, etiske regler 
og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon.  
 

5.2. Internrevisjonen skal utføre arbeidet i henhold til en toårig revisjonsplan basert på 
risiko- og vesentlighetsbetraktninger, som rulleres årlig. Revisjonsplanen 
forelegges administrerende direktør for uttalelse, behandles i revisjonsutvalget og 
vedtas av styret. 
 

5.3. Vesentlige oppgaver utenfor revisjonsplanen legges frem for revisjonsutvalget for 
godkjenning.  
 

5.4. Internrevisjonen utarbeider en årlig rapport om sitt arbeid. Rapporten vedlegges 
revisjonsutvalgets rapport som legges frem for styret til orientering. 
 

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAG 
 
5.5. Internrevisjonen skal utarbeide oppdragsplan for det enkelte revisjons- eller 

rådgivningsoppdrag, i samsvar med gjeldende standarder.  
 

5.6. Ved oppstart av et oppdrag skal det sendes melding til helseforetakets 
administrerende direktør med kopi til administrerende direktør i Helse Nord RHF. 
 
 
 

                                                 
1 IIA: The Institute of Internal Auditors. 
  NIRF: Norges Interne Revisorers Forening 
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RAPPORTERING AV OPPDRAG 
 
5.7. Utkast til rapport etter gjennomført revisjonsoppdrag sendes den reviderte for 

uttalelse og kvalitetssikring av fakta.  
 

5.8. Endelig rapport sendes helseforetakets administrerende direktør. Kopi sendes 
helseforetakets styre ved lederen, revisjonsutvalget ved lederen og administrerende 
direktør i Helse Nord RHF. Endelig rapport er offentlig. 
 

5.9. I revisjonsprosjekter som omfatter flere helseforetak skrives en oppsummerende 
rapport basert på rapportene til de reviderte enheter. Rapporten sendes Helse Nord 
RHF v/styrets leder, med kopi til revisjonsutvalget, Helse Nord RHFs 
administrerende direktør og administrerende direktører i de reviderte foretak.  
 

OPPFØLGING 
 
5.10. Internrevisjonen skal følge opp hvordan helseforetakene håndterer de anbefalinger 

som er gitt.  
 

6. IKRAFTTREDELSE 
 
Denne instruks trer i kraft 21.03.13 og erstatter Instruks for internrevisjonen i Helse Nord 
RHF av 22.10.09.  
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Møtedato: 21. mars 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 35-2013 Instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord 

RHF – endring  

 
 
Formål/sammendrag 
Instruks for revisjonskomiteen (den gang kontrollkomiteen) i Helse Nord RHF ble 
vedtatt i styresak 125-2005, den 13. desember 2005. Instruksen er senere endret ved 
fire anledninger, i styresak 28-2006, 114-2007, 50-2008 og 89-2009. 
 
I denne saken, som fremmes i samråd med revisjonskomiteen, foreslås det endringer i 
instruksens struktur og innhold  
 
Bakgrunn/fakta 
Lov om helseforetak m. m. ble endret 14. desember 2012, med ikrafttreden 1. januar 
2013. Blant endringene er ny § 21a (Styrets revisjonsutvalg) og ny § 37a 
(Internrevisjon), som medfører behov for endringer i de gjeldende instrukser for 
revisjonskomiteen og internrevisjonen. Se også styresak 34-2013 om endring i instruks 
for internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
 
Revisjonskomiteen behandlet utkast til endrede instrukser i møte den 6. mars 2013 
(sak 09/13). En enstemmig komité besluttet å legge utkastet til ny instruks for styrets 
revisjonsutvalg, med de justeringer det ble enighet om i møtet, fram til behandling og 
vedtak i styret. Gjennom de foreslåtte endringer ønsker komiteen å bringe instruksen i 
samsvar med lov om helseforetak m. m., hvilket bl.a. innebærer å endre navn fra 
revisjonskomité til revisjonsutvalg, samt fjerne punkter som ikke lenger er relevante 
eller nødvendige. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Styrets revisjonsutvalg har ifølge instruksen til formål å styrke styrets fokus på 
virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. Ivaretaking av Helse Nords 
verdier kvalitet, trygghet og respekt står dermed sentralt i instruksen. 
 
Vurdering og konklusjon 
Adm. direktør konstaterer at det er behov for endringer i instruks for styrets 
revisjonskomité i Helse Nord RHF, og at revisjonskomiteen har anbefalt et utkast som 
synes å imøtekomme dette behovet på en hensiktsmessig måte.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Vedlagte forslag vedtas som instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF, med 
virkning fra 21. mars 2013. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg:  Forslag til Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF 
 
Utrykte vedlegg:  Gjeldende Instruks for styrets revisjonskomité i Helse Nord RHF 

av 22. oktober 2009 
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Instruks for 
styrets revisjonsutvalg i  

Helse Nord RHF 
 
 
 

          Vedtatt av styret i Helse Nord RHF 21.03.2013   
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INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG I HELSE NORD RHF 
 
 
1. 

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål å 
styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.  
 

FORMÅL 
 

2. 

Styret fastsetter instruks for revisjonsutvalget. 
 
Revisjonsutvalget består av fire medlemmer som velges av og blant styrets medlemmer. 
Minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon, og minst ett 
medlem velges blant ansatterepresentantene. Styret velger leder av revisjonsutvalget. 

ORGANISERING  
 

 
Revisjonsutvalgets medlemmer oppnevnes med tilsvarende funksjonstid som for 
styremedlemmer. Nytt medlem oppnevnes hvis et medlem trer ut av komiteen.  
 

3. ANSVAR OG MYNDIGHET

Revisjonsutvalget er ansvarlig for utføringen av sine oppgaver bare overfor styret i Helse 
Nord RHF. Styrets og det enkelte styremedlems ansvar blir ikke endret som følge av 
revisjonsutvalgets arbeid. 

 
 

 
Revisjonsutvalget har myndighet til å iverksette undersøkelser av alle forhold i 
foretaksgruppen. Alle ansatte skal gi de opplysningene og yte den bistand som 
revisjonsutvalget måtte be om, med forbehold om avgrensninger i lov og regelverk.  
 

4. OPPGAVER

Revisjonsutvalget skal: 
 

 
 

− Bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver for å påse at det er etablert 
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll tilpasset risikoen i 
foretaksgruppen, som bidrar til å sikre  
− målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 
− pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  
− etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav.  

 
− Se etter at Helse Nord har en uavhengig og effektiv intern revisjon. Dette innebærer 

bl.a. følgende: 
− holde seg orientert om internrevisjonens arbeid og føre tilsyn med at dette 

foregår i samsvar med faglige standarder og profesjonelle krav 
− behandle forslag til plan for internrevisjon 
− godkjenne vesentlige oppgaver for internrevisjonen utenfor vedtatt 

revisjonsplan 
− behandle forslag til budsjett for internrevisjonen. 
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− Følge opp ekstern revisjons arbeid ved bl.a. å:  
− føre tilsyn med at revisjonen utføres i samsvar med faglige standarder og 

profesjonelle krav 
− gjennomgå vesentlige forhold knyttet til Helse Nords årsregnskap/ 

konsernregnskap sammen med ekstern revisor.  
 

5. 

Revisjonsutvalget møter så ofte den finner det nødvendig, men minst fire ganger årlig.  
Komiteen utarbeider en årlig møte- og aktivitetsplan som legges fram for styret til 
orientering.  

MØTER  
 

 
Ordinær behandling i revisjonsutvalget skal skje i møter. Minst to medlemmer må delta 
for at møtet skal være lovlig satt. Revisjonsutvalget bestemmer selv sin møteform. 
 
Innkalling til møtene skal skje skriftlig, og sakene som skal behandles skal gå fram av 
innkallingen. I spesielle tilfelle kan leder av revisjonsutvalget avgjøre at innkalling kan 
skje muntlig.  
 
Internrevisjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for revisjonsutvalget. 
 
Kostnader knyttet til revisjonsutvalgets møter dekkes over styrets budsjett. 
 

6. RAPPORTERING TIL STYRET

Protokoll fra møtene i revisjonsutvalget skal legges fram for styret til orientering. 

 
 

 
Revisjonsutvalget skal årlig utarbeide en rapport om arbeidet sitt. Rapporten, vedlagt 
årsrapport fra internrevisjonen, legges fram for styret til orientering. 
 

7. 

Denne instruks trer i kraft 21.03.13 og erstatter Instruks for revisjonskomiteen i Helse 
Nord RHF vedtatt 22.10.09.  

IKRAFTTREDELSE 
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Møtedato: 21. mars 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 36-2013 Revisjonskomiteens årsrapport for 2012, 

vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2012 

 
 
Formål/sammendrag 
I denne saken legges revisjonskomiteens årsrapport for 2012 fram for styret i Helse 
Nord RHF, med internrevisjonens årsrapport som vedlegg. 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF er et underutvalg av styret, med formål å styrke 
styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.  
 
Revisjonskomiteen skal blant annet føre tilsyn med at det er etablert risikostyring og 
internkontroll tilpasset risikoen i foretaksgruppen, som bidrar til å sikre  
- målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 
- pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  
- etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav inklusive etiske 

retningslinjer  
- tilfredsstillende oppfølging av feil og avvik rapportert fra tilsyns- og 

kontrollmyndigheter. 
 
Videre er det revisjonskomiteens oppgave å se etter at Helse Nord har en uavhengig og 
effektiv intern revisjon, samt å følge opp ekstern revisjons arbeid. 
 
Revisjonskomiteen skal i henhold til sin instruks årlig utarbeide en rapport om sitt 
arbeid og legge denne fram for styret i Helse Nord RHF. 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal på vegne av styret overvåke og bidra til 
forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 
risikostyring og internkontroll. Også internrevisjonen er i sin instruks pålagt å 
utarbeide en årlig rapport om sin virksomhet, som skal behandles i revisjonskomiteen 
og legges fram for styret i Helse Nord RHF. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt  
Revisjonskomiteen og internrevisjonen i Helse Nord RHF skal bidra til å styrke arbeidet 
med virksomhetsstyring, risikostyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. Dette gjøres 
bl. a. ved å se etter at internkontrollen bidrar til å sikre etterleving av regelverk, 
eierkrav og øvrige kvalitetskrav. Foretaksgruppens ivaretaking av Helse Nords verdier 
kvalitet, trygghet og respekt vil dermed stå sentralt i revisjonskomiteens og 
internrevisjonens arbeid. I rapportene som legges fram i denne saken informeres det 
om hvordan disse oppgavene er ivaretatt i 2012. 
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Årsrapportenes innhold 
I revisjonskomiteens årsrapport gjøres det bl.a. rede for komiteens møtevirksomhet, 
saker/temaer som er behandlet og komiteens rapportering til styret i løpet av 2012. 
 
I årsrapporten fra internrevisjonen orienteres det om arbeid/prosjekter som er utført i 
2012, og at det er tilsatt ny medarbeider i løpet av året. Videre gjøres det bl.a. rede for 
internrevisjonens samarbeid med andre fagmiljøer og hvordan de ansatte har holdt seg 
faglig oppdatert. 
 
Revisjonskomiteens behandling av årsrapportene 
Revisjonskomiteen behandlet sin egen og internrevisjonens årsrapport for 2012 i møte 
den 6. februar 2013, sak 05/13. Komiteen fattet følgende vedtak: 
Revisjonskomiteens årsrapport for 2012 legges fram for styret, med internrevisjonens 
årsrapport for 2012 som vedlegg. 
 
Vurdering 
Adm. direktør viser til at årsrapportene fra revisjonskomiteen og internrevisjonen er 
avgitt og behandlet i samsvar med gjeldende instrukser.   
 
 

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

Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2012, vedlagt internrevisjonens 
årsrapport for 2012, til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Revisjonskomiteens årsrapport for 2012  
   Internrevisjonens årsrapport for 2012  
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REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2012 
 
 

1. Innledning 

 

Ved inngangen til 2012 besto revisjonskomiteen i Helse Nord RHF av følgende 

medlemmer: Inger Lise Strøm (leder), Kari Jørgensen og Kari Baadstrand Sandnes.  

 

Styret oppnevnte 5. mars 2012 (sak 22-2012)følgende nye revisjonskomité:  

 

- Inger Lise Strøm (leder)  

- Inge Myrvoll 

- Kari Jørgensen 

- Kari Baadstrand Sandnes 

 

2. Formål 

 

Formålet med komiteens arbeid fremgår av pkt 1 i Instruks for revisjonskomiteen i Helse 

Nord RHF:  

 

Revisjonskomiteen er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål 

å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. 

 

3. Revisjonskomiteens møter  

 

Det er avviklet seks møter i 2012. To av disse var telefonmøter, og tre av de øvrige ble holdt 

i tilknytning til styremøter i Helse Nord RHF. Leder av internrevisjonen i Helse Nord RHF, 

Tor Solbjørg, deltok i alle møtene. Internrevisor/nestleder Hege Knoph Antonsen deltok i fire 

møter.  

 

4. Komiteens arbeid  

 

Revisjonskomiteen har behandlet 30 saker i 2012. Her er en kort oversikt over de 

vesentligste temaene: 

 

a) Vedrørende internrevisjonen i Helse Nord RHF: 
     

- Planlegging av internrevisjonens arbeid  

 

Revisjonskomiteen har vedtatt to justeringer av revisjonsplanen for 2011-2012: 

  

o I sak 13/12 (møte 16. mai) ga komiteen sin tilslutning til at 

internrevisjonen, sammen med internrevisjonen i de andre RHF-ene og i 
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Pasienteiser ANS, gjennomfører et revisjonsprosjekt vedrørende 

tverrgående arbeidsprosesser på pasientreiseområdet.   

 

o 1. juni (sak 17/12) ga komiteen sin tilslutning til at en revisjon av intern 

styring og kontroll med FIKS-programmet (Felles Innføring av Kliniske 

Systemer) ble tatt inn i revisjonsplanen og prioritert foran planens 

gjenstående tema. 

 

I internrevisjonens årsrapport for 2012, som følger denne årsrapporten som vedlegg, er 

det i pkt 3 a og 3 b gjort rede for status i forhold til toårsplanen for 2012-2013. 

 

I september 2012 startet revisjonskomiteen diskusjonene om plan for internrevisjon 

2013-2014, og vedtok forslag til slik plan i desember. Planen ble vedtatt av styret i sak 

155-2012. 

 

- Oppfølging av internrevisjonens arbeid  

 

Internrevisjonens årsrapport for 2011 ble behandlet av revisjonskomiteen i januar 

2012.  

 

Internrevisjonen orienterer i hvert komitémøte om sitt arbeid og andre forhold som er 

interessante ut fra revisjonskomiteens ansvar og oppgaver. Pågående revisjons-

prosjekter behandles ofte som egne saker, bl.a. når rapportutkast og endelige rapporter 

foreligger.  

 

En oppdatert oversikt over revisjonsrapporter og oppfølgingen av disse legges fram for 

revisjonskomiteen to ganger per år.  

 

- Internrevisjonens budsjett for 2013 

 

Forslag til internrevisjonens budsjett for 2013 ble vedtatt av revisjonskomiteen i 

september (sak 20/12), og styrevedtatt budsjett i sak 116-2012 er i samsvar med dette.  

 

b) Vedrørende revisjonskomiteens eget arbeid: 

 

I 2011 behandlet og vedtok revisjonskomiteen en årsplan (et årshjul) som viser når 

ulike ”faste” oppgaver/tema skal behandles i komiteen. Denne har ligget til grunn for 

aktiviteten fra og med 2012. 

 

Revisjonskomiteens årsrapport for 2011, med internrevisjonens årsrapport som 

vedlegg, ble behandlet i januar 2012. 

 

c) Vedr. ekstern revisjons arbeid og foretaksgruppens årsregnskap: 
 

Det fremgår av instruksen at revisjonskomiteen skal følge opp ekstern revisjons 

arbeid. Dette skal skje ved bl.a. å føre tilsyn med at revisjonen utføres i samsvar med 

faglige standarder og profesjonelle krav, og ved å gjennomgå vesentlige forhold 

knyttet til Helse Nords årsregnskap/konsernregnskap sammen med ekstern revisor.  
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Valgt revisor har i 2012 møtt i revisjonskomiteen ved to anledninger. I mars ga Ernst 

& Young AS en orientering knyttet til årsregnskapet for 2011. I desember møtte 

nyvalgt ekstern revisor (KPMG) komiteen. De orienterte om hvordan revisjonsarbeidet 

planlegges, gjennomføres og kvalitetssikres, og informerte om status i revisjonen av 

2012-regnskapet og fremdriftsplanen for revisjon av årsoppgjøret.  

 

5. Rapportering til styret 

 

Rapportene om revisjonskomiteens og internrevisjonens arbeid i 2011 ble lagt frem for 

styret i mars 2012 (sak 23-2012). Komiteens møte- og aktivitetsplan for 2012, vedtatt i 

januar 2012, ble lagt frem for styret som referatsak i februar (sak 12/2012). 

 

Protokollene fra komiteens møter er fortløpende lagt frem for styret som referatsaker. 

 

 

Bodø, 06.02.2013 

 

 

________________    _______________   ________________      ________________    

  

         Inger Lise Strøm         Inge Myrvoll             Kari Jørgensen             Kari B. Sandnes 

                 Leder 

 

 
Vedlegg: Internrevisjonens årsrapport for 2012 
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NOTAT 
 

 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg, 75512902 

Sted/Dato: 
Bodø, 14.01.2013 

 
Til: Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF 
 

 
INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2012 
 
1) Innledning 

 
a) Internrevisjonens plass i organisasjonen  

b) 

 
Internrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt en 
revisjonskomité med formål å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og 
kontroll i foretaksgruppen, blant annet ved å se til at Helse Nord har en uavhengig og 
effektiv intern revisjon.  
 
Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av alle som kan revideres av 
internrevisjonen.  
 
Administrativt er internrevisjonen underlagt adm. direktør i Helse Nord RHF. 
 
Formål med internrevisjonens arbeid 

- målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser  

 
Formålet fremgår av pkt 1 i internrevisjonens instruks:  
Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF overvåke og bidra til 
forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 
risikostyring og internkontroll. 
 
Oppgaven utdypes i instruksens kap. 3, hvor pkt 3.2 er sentralt:  
Internrevisjonen skal overvåke det regionale helseforetakets og foretaksgruppens 
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at 
risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å 
sikre 

- pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  
- etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav inklusive etiske 

retningslinjer  
- tilfredsstillende oppfølging av feil og avvik rapportert fra tilsyns- og 

kontrollmyndigheter. 
 
Internrevisjonen har også en rådgiverfunksjon, beskrevet i instruksens pkt 3.4: 
Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive 
uttalelser og råd for å bidra til forbedringer og øke verdiskapingen i foretaksgruppen. 
 

2) Personalressurser 
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Tor Solbjørg og Hege Knoph Antonsen har vært leder og nestleder i internrevisjonen også 
i 2012. Begge har arbeidet 100 % stilling hele året. Leder av internrevisjonen har i 2012 
endret tittel til revisjonssjef. Etter at styret i oktober 2011, styresak 119-2011, vedtok å 
opprette én ny stilling i internrevisjonen, ble Bjørn Ole Kristiansen tilsatt som 
internrevisor i 100 % stilling fra og med 20. august 2012. 
 
Internrevisjonen kan engasjere ekstern bistand, og i 2012 har Ernst & Young vært 
engasjert for å bistå i revisjonsprosjekt nr 8 i pkt 3a nedenfor. 
 

3) Internrevisjonens arbeid  
 
Internrevisjonens tre hovedoppgaver er hhv. revisjon i foretaksgruppen, rådgivning i 
foretaksgruppen og sekretærfunksjon for revisjonskomiteen. Arbeidet i 2012 kan 
oppsummeres slik: 

 
a) Revisjon:   
Internrevisjonen arbeider ut fra styrevedtatte toårsplaner som rulleres årlig. Tidspunkt 
for rulleringen ble endret med virkning fra og med 2012, fra behandling på våren til 
behandling i desember. Internrevisjonen har derfor i hele 2012 forholdt seg til planen 
for 2011/ 2012 vedtatt i april 2011 (sak 50/2011). Planen inneholdt 6 revisjonsprosjekt 
(og ett rådgivningsprosjekt), og er senere supplert med ytterligere to prosjekter etter 
vedtak i revisjonskomiteen – prosjekt 7 og 8 i tabellen nedenfor, vedtatt hhv. 16.05. 
(sak 13/12) og 01.06.2012 (sak 17/12).  
 
Flere av prosjektene i planen ble fullført og styrebehandlet i Helse Nord RHF i 2011, 
mens ett prosjekt (nr. 3) er fullført og behandlet 2012. 
 
Status for prosjektene i revisjonsplanen for 2011/2012 er: 
 

Prosjekt nr/tema Status gjennomføring Status styrets oppfølging 
1. HN RHFs styring og 

kontroll med spesialist-
helsetjenester som ytes 
utenfor helseforetakene  
 

Fullført. 
Rapp.01/11, 
styresak 108-2011. 

Avsluttet. 
Styresak 59-2012. 

2. Nasjonal internrevisjon 
av medisinsk 
kodepraksis 
 

Fullført. 
Rapp. 02-04/11, 
styresak 138-2011. 

Avsluttet. 
Styresak 93-2012. 

3. Bestilling og mottak av 
prøvesvar  
 

Fullført. 
Rapp.05/11, 01-04/ 12, 
styresak 79-2012. 
 

I arbeid. Sist behandlet i 
styresak 158-2012. Se 
kommentar nedenfor. 

4. Fullmaktsstrukturen i 
foretaksgruppen 

Ikke gjennomført. 
 
 

 

5. Kontroll av 
helsepersonells 
kompetanse og 

Fullført. Rapp. 05/12 
t.o.m.10/12. Planlegges 
framlagt i styremøte 
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autorisasjon  
 

27.02.13. 
 

6. Pasienttransport Ikke gjennomført i hht 
planen, erstattet av 
prosjekt nr 7. 
 

 

7. Pasientreiser – sentrale 
tverrgående arbeidspro-
sesser mellom HF-enes 
pasientreisekontorer og 
Pasientreiser ANS. 
(Landsdekkende pro-
sjekt, samarbeid mellom 
IR i alle regioner og i 
Pasientreiser ANS).  
 

Pågående. 
Startet august 2012.  
Rapport planlegges 
framlagt i styremøte 
våren 2013. 

 

8. HN RHFs styring og 
kontroll med FIKS-
programmet 
 

Fullført.  
Rapport 11/12, plan-
legges framlagt i 
styremøte 27.02. 13. 
 

 

 
Alle internrevisjonsrapporter legges fortløpende ut på RHF-ets hjemmeside, under 
Styret/Internrevisjon/Revisjonsrapporter.  
 
Revisjonen vedrørende bestilling og mottak av prøvesvar ble gjennomført i alle de fire 
sykehusforetakene. Internrevisjonen konkluderte med at helseforetakene i Helse Nord 
har mange viktige rutiner og kontrolltiltak på plass. Det er likevel påvist vesentlige 
svakheter som bør korrigeres for å gi rimelig grad av sikkerhet for at bestilte prøvesvar 
kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen forsvarlig tid. Det ble 
gitt en rekke anbefalinger til helseforetakene, og to til Helse Nord RHF. I sin 
oppfølging av rapporten (sak 128-2012) ba styret om å få fremlagt ny sak når 
nødvendige tiltak er iverksatt, senest innen utgangen av 2013. 
 

b) Rådgivning: 
 
Internrevisjonen skal gi råd innenfor sitt kompetanseområde. Rådgivningen skjer 
gjennom anbefalinger i revisjonsrapporter, besvaring av fagspørsmål, innlegg/ 
presentasjoner i møter og konferanser og deltakelse i prosjekter/arbeidsgrupper, eller 
ved å gjennomføre konkrete veilednings- og rådgivningsoppdrag.  
 
 
 
 
 
 
I revisjonsplanen for 2011/2012 inngikk ett slikt rådgivningsprosjekt, Internkontroll i 
Helse Nord RHF. Det ble gjort rede for internrevisjonens arbeid med dette prosjektet i 
vår årsrapport for 2011. 
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c) Sekretariat for revisjonskomiteen: 
 

 

Leder av internrevisjonen, eller den denne utpeker, er sekretær for revisjonskomiteen i 
Helse Nord RHF. Funksjonen ivaretas av leder og internrevisor/nestleder i fellesskap, 
og går bl.a. ut på å sette opp saksliste i samarbeid med komiteens leder, forberede 
sakene og presentere dem i møtene, skrive protokoll, sørge for arkivering og håndtere 
de praktiske sider rundt møteavviklingen. 
 
Komiteen holdt seks møter og behandlet 30 saker i 2012. Leder av internrevisjonen/ 
revisjonssjef deltok i alle møtene, internrevisor/nestleder deltok i fire av dem.  

4) Samarbeid og kontakter  
 
Leder av internrevisjonen møter i utvidet ledergruppe i Helse Nord RHF en gang i 
måneden, for gjensidig utveksling av informasjon med administrasjonen. Leder er også til 
stede i de fleste styremøtene i Helse Nord RHF. Ved leders fravær i disse møter har 
nestleder stilt. 
 
Kontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer er viktig, og foregår bl.a. slik:  
 
a) RHF-internrevisorforum 

 
I 2012 startet de fire internrevisjonene sin andre fellesrevisjon, om pasientreiser (se 
prosjekt nr 7 omtalt i pkt 3a ovenfor). Her deltar også internrevisjonen for Pasientreiser 
ANS (ivaretas av Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF). Samarbeidet er her lagt 
opp slik at revisjonsbesøkene er utført med revisorer på tvers av regionene. Arbeidet 
pågår fortsatt.  
 

 
Det er etablert et eget forum hvor alle ansatte i internrevisjonen i de regionale 
helseforetakene møtes for å utveksle erfaringer og drøfte faglige og praktiske 
spørsmål. I 2012 har det vært en to-dagers samling (mars) hvor både leder og 
internrevisor/nestleder deltok, og ett dagsmøte (september) der også vår nye 
medarbeider deltok. Det ble også holdt flere møter bare for lederne av de fire 
revisjonsenhetne, noen av disse som telefonmøter. 

b) Nettverk for ansatte internrevisjonsledere 

c) 

 
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har etablert et eget nettverk for ansatte 
ledere av internrevisjonsenheter. Det er en møteplass hvor lederne utveksler erfaringer 
og synspunkter om strategiske, faglige og administrative temaer. Nettverket holdt i 
2012 tre halvdagsmøter i Oslo, og ett ”lunch- til lunch-møte” som ble avviklet i Bodø i 
regi av Helse Nords internrevisjon. Blant temaene som ble belyst i år var ”Revisors 
rolle når ledelsen svikter” og ”Risikobasert internrevisjon – hva er det?” 
 
 
Revisorforeninger:  
Alle de ansatte i internrevisjonen er medlem av Norges Interne Revisorers Forening 
(NIRF). Revisjonssjefen sitter også i foreningens styre, valgt for perioden 2012-2014.  
 
Revisjonssjefen er også medlem av Den norske Revisorforening (DnR). Dette gir 
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tilgang til relevant faginformasjon, kurs, tidsskrifter og annen faglitteratur mm. 
  

d) Annet: 

5) Faglig oppdatering og utvikling 
 
Det følger av Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF at internrevisjonen skal ha 
høy revisjonsfaglig kompetanse og at lederen skal være oppdatert på beste praksis og ny 
utvikling på det revisjonsfaglige område. 
 
Internrevisor/nestleder fullførte i juni 2012 Master of management-programmet ”Intern 
revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll” ved Handelshøyskolen 
BI, og har på grunnlag av avlagt eksamen oppnådd godkjenning som ”Diplomert 
internrevisor”. Leder av internrevisjonen holdt for øvrig en forelesning ved dette studiet i 
2012, om internrevisjon og risikostyring i et helseforetak. Leder har også forelest ved 
Universitetet i Nordland om risikostyring som del av virksomhetsstyringen. 
 
Hele avdelingen deltok på NIRFs årlige internrevisjonskonferanse som hadde fokus på 
kommunikasjon. Leder deltok også på den europeiske internrevisororganisasjonen ECIIAs 
årlige konferanse, som denne gang ble avviklet i Amsterdam. Nestleder har deltatt på 
Pasientsikkerhetskonferansen, og nytilsatt internrevisor har deltatt på NIRFs kurs 
”Praktisk internrevisjon”. 
 

 
Internrevisjonen legger vekt på å ha god kontakt med Helse Nords eksterne revisor 
(KPMG), Riksrevisjonen og ulike tilsynsmyndigheter. Slike kontakter er bl.a. viktig 
for å oppnå en best mulig ressursutnyttelse, bli oppmerksom på risikoområder og 
unngå overlappende revisjons-/kontrollarbeid. Revisjonssjefen deltok i det faste, årlige 
møtet mellom Riksrevisjonen og RHF-enes internrevisjoner i august, og var med på en 
del av tilsynsmøtet mellom de nordnorske fylkesmennene og Helse Nord i september.  
 

6) Budsjett, ressursbruk 
 
Budsjettet for 2012 har gitt internrevisjonen nødvendig rom for at revisjonsarbeidet kan 
planlegges og gjennomføres hensiktsmessig og effektivt, og for økning i bemanning fra to 
til tre ansatte.  
 
Endelig årsregnskap foreligger i skrivende stund ikke, men internrevisjonen har drevet 
innenfor de gitte rammer.  
  

7) Avslutning 
 
2012 har vært et godt driftsår i internrevisjonen. Staben er utvidet fra to til tre ansatte, og 
vi har jobbet i henhold til vedtatt toårsplan.  
 
Internrevisjonen blir godt mottatt i hele foretaksgruppen, og vi har et klart inntrykk av at 
det oppfattes som positivt at vi overvåker internkontrollen i regionen og yter faglig 
bistand. Vår opplevelse er at foretakene og de berørte medarbeiderne gjør sitt beste for å 
legge til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonsprosjektene.  
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Bodø, 14. januar 2013 
 
____________________ 
        Tor Solbjørg, 
        revisjonssjef 
     Helse Nord RHF 
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Møtedato: 21. mars 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-24/012  diverse     Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 37-2013 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. Helgelandssykehuset HF, struktur – informasjon  

Sakspapirene ettersendes. 
4. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, tiltaksplan 

2012-2015 – statusrapport, oppfølging av styresak 41-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. mars 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-24/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 37-2013/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 21. mars 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-24/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 37-2013/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 21. mars 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 37-2013/3 Helgelandssykehuset HF, struktur – 

informasjon 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. mars 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Anca Heyd/Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 37-2013/4 Regional plan for redusert og riktig bruk av 

tvang i psykisk helsevern, tiltaksplan 2012-

2015 – statusrapport, oppfølging av styresak 

41-2012 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 21. mars 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-25/012  diverse     Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 38-2013 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev av 27. februar 2013 fra Helsetilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

ad. avgjørelse i tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 
Brevet er unntatt offentlighet i henhold til Offl. § 13, jf. Fvl. § 13 første ledd nr. 1. 

2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 6. februar 2013 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 21. mars 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-25/012         Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 38-2013/1 Brev av 27. februar 2013 fra Helsetilsynet til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. 

avgjørelse i tilsynssak – brudd på 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 

    Brevet er unntatt offentlighet i henhold til Offl. § 13,  
jf. Fvl. § 13 første ledd nr. 1. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 21. mars 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-25/012         Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 38-2013/2 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 6. 

februar 2013 

 
 
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.:
2012/352 /013

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege Knoph Antonsen, 75 51 29 47

Sted/dato:
Bodø, 06.02.2013

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 6. FEBRUAR 2013

Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i Helse Nords lokaler den 6. februar 2013 kl. 
11:45 – 13:30.

Til stede var:

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

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen

Følgende saker var til behandling: 

Sak 01/13: Godkjenning av protokoll fra møte 7.12.2012
Sak 02/13: Internrevisjonsrapport 10/2012, Kontroll av helsepersonells kompetanse og 

autorisasjon – Oppsummering
Sak 03/13: Internrevisjonsrapport 11/2012, Helse Nord RHFs styring og kontroll med 

FIKS-programmet
Sak 04/13: Status for oppfølging av tidligere revisjoner
Sak 05/13: Revisjonskomiteens årsrapport for 2012, vedlagt Internrevisjonens 

årsrapport for 2012
Sak 06/13: Orienteringer fra Internrevisjonen

                        
                                              

SAK 01/13 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 07.12.2012 

Utsendt utkast til protokoll fra møte 07.12.2012, ble godkjent.

SAK 02/13 INTERNREVISJONSRAPPORT 10/2012, KONTROLL AV 
HELSEPERSONELLS KOMPETANSE OG AUTORISASJON –
OPPSUMMERING

Revisjonsprosjektet er gjennomført i alle HF-ene, slik som planlagt. Alle HF-rapporter er sendt ut 
i endelig utgave, og Revisjonskomiteen hadde i forkant av møtet mottatt utkast til 
Oppsummeringsrapport 10/2012. Saken skal behandles i styremøte 27.02.2013.
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Komiteen diskuterte oppsummeringsrapporten og innspill til den kommende styresaken.

Revisjonskomiteen ga uttrykk for at rapporten omtaler viktige tema, og viste også til kravene 
som er stilt til HF-ene 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.

SAK 03/13 INTERNREVISJONSRAPPORT 11/2012, HELSE NORD RHFs STYRING 
OG KONTROLL MED FIKS-PROGRAMMET

Revisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til plan, og endelig rapport ble oversendt Helse 
Nord RHF den 04.02.2013. Saken skal behandles i styremøte 27.02.2013.

Komiteen diskuterte rapporten og innspill til den kommende styresaken.

Revisjonskomiteen viste til Internrevisjonens konklusjon 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.

SAK 04/13 STATUS FOR OPPFØLGING AV TIDLIGERE REVISJONER

Det var sendt ut en oversikt over rapporter hvor styrets oppfølging ikke er avsluttet. 
Internrevisjonen ga supplerende informasjon om status i oppfølgingsarbeidet. 

Revisjonskomiteen tok oversikten til orientering.

SAK 05/13 REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2012, VEDLAGT 
INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2012

Utkast til Revisjonskomiteens årsrapport for 2012, vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2012, 
var sendt ut på forhånd.

Revisjonskomiteen vedtok:
Revisjonskomiteens årsrapport for 2012 legges fram for styret, med Internrevisjonens årsrapport 
for 2012 som vedlegg.

SAK 06/13 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort bl.a. om følgende:

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

arbeidsprosesser mellom Pasientreiser ANS (PasANS) og pasientreisekontorene (PRK).

b) Internrevisjonens fagsamling i januar.

c) Oppstart av revisjon om ventetider og fristbrudd.

d) Rådgivningsoppdrag – ”Kompetanseheving/opplæring av interne revisorer i HF-ene”

e) Behov for endring i instruksene basert på endringene i helseforetaksloven

f) Årlig gjennomgang av risikostyring og internkontroll – initiativ fra revisjonssjef
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Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering.

Bodø, 06.03.2013

_________________ ________________ _______________ __________________
Inger Lise Strøm    Kari B. Sandnes   Inge Myrvoll Kari Jørgensen
          Leder
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Møtedato: 21. mars 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-26/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 8.3.2013 
 

Styresak 39-2013 Eventuelt 
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