
 

 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med sakspapirer 
 
 
 

Dato: 28. og 29. april 2013 
 
Kl.: 19.30 til ca. 21.30, dag 1 
 08.30 til ca. 12.00, dag 2 
 
Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-30/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 40-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 29. april 2013: 
 

Sak 40-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 41-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mars 2013 Side 3 
Sak 42-2013 Ti nye grep for bedre sykehus – statsrådens 

styringsbudskap, politiske mål og forventninger til 
sykehusene, status i Helse Nord 

Side 15 

Sak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 21 

Sak 44-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 1 Side 22 
Sak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt 

pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av vedtak 
om byggestart 

Side 37 

Sak 46-2013 Oppgaver og organisering av Nasjonal ledelsesutvikling Side 49 
Sak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i 

Helse Nord 
Side 55 

Sak 48-2013 Regional handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 Side 69 
Sak 49-2013 Ventetider og fristbrudd – rapport fra helseforetakene, 

informasjon om regionalt prosjekt og vurdering/opplegg 
for økonomiske sanksjoner, oppfølging av styresak 113-
2012 og 124-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 78 

Sak 50-2013 System for innføring av nye metodar i helsetenesta – 
etablering av ”bestillarforum RHF” 

Side 79 

Sak 51-2013 Stiftelse av Helsetjenestens Driftsorganisasjon  
for Nødnett HF (HDO HF) 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 83 

Sak 52-2013 Søknad om samisk nasjonal kompetansetjeneste,  
psykisk helsevern og rus 

Side 84 

Sak 53-2013 Orienteringssaker Side 87 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
Sak 54-2013 Referatsaker Side 90 
 1. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 20. mars 

2013 ad. behovet for flere lærlinger i Norge – et 
nasjonalt anliggende, jf. styresak 153-2012 
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 2. Uttalelse fra Vadsø formannskap av 25. februar 2013 
ad. fortsatt drift ved Finnmarkskollektivet 

  

 3. Uttalelse fra Fylkesordføreren i Troms av 26. mars 
2013 ad. oppfordring til Helse Nord RHF og UNN 
Helseforetak om å ta samfunnsansvar ved 
pasientreiseanbud 

  

 4. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 2. april 2013 ad. 
avslutning – tilsyn med håndtering og vurdering av 
henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og 
endetarmskreft ved Nordlandssykehuset HF, Bodø, jf. 
styresak 95-2012/1 

  

 5. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale 
brukerutvalg, den 17. april 2013 

  

Sak 55-2013 Eventuelt Side 107 
 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-31/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 41-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

21. mars 2013 

 
 
Protokoll styremøte 21. mars 2013 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 21. mars 2013 – kl. 13.00 
Møtested: Rica Diplomat Hotel, Bodø 

 
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 – forlot styremøtet kl. 15.55, etter 

behandling av styresak 38-2013/4 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Hege K. Antonsen internrevisor 
Erik Arne Hansen regnskapsleder 
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Styresak 26-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 26-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 27-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2013 
Sak 28-2013 Årlig melding 2012 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 29-2013 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012  

– herunder disponering av resultat 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

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

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

Sak 33-2013 Regional handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 
Saken ble trukket av adm. direktør. 

Sak 34-2013 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring  
Sak 35-2013 Instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF – endring 
Sak 36-2013 Revisjonskomiteens årsrapport for 2012, vedlagt internrevisjonens 

årsrapport for 2012 
Sak 37-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Helgelandssykehuset HF, struktur – informasjon  

Sakspapirene var ettersendt. 
 4. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk 

helsevern, tiltaksplan 2012-2015 – statusrapport, oppfølging av 
styresak 41-2012 
Sakspapirene var ettersendt.  

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

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. avgjørelse i tilsynssak 
– brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. styresak 82-
2012/2 
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 

 3. Brev fra KOA Midt-Troms AS av 8. mars 2013 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 4. Brev fra Ofoten regionråd av 12. mars 2013 ad. akuttmedisinsk 
beredskap og ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. mars 2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 
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 6. Drøftingsprotokoll av 18. mars 2013 ad. praktisering av 
vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, 
gjennomføring av tiltak og utvikling, jf. styresak 32-2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 7. Brev fra Sametinget av 13. mars 2013  ad. uttalelse fra 
Sametingets eldreråd – Nedleggelse av SANKS kontor i Tysfjord, 
Oslo og Snåsa 
Kopi av brevet var ettersendt. 

Sak 39-2013 Eventuelt 
A.  Styresak 16-2013 Plan for sengetallsreduksjon (somatisk del) og 

aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i styremøte i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 22. februar 2013 – 
oppfølging 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 27-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 27. februar 2013 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 27. februar 2013 godkjennes.  
 
 
Styresak 28-2013 Årlig melding 2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Årlig melding 2012 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes med de 

endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at foretaksgruppen har fulgt opp kravene i 

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument og foretaksprotokoll til Helse 
Nord.  Årlig melding for 2012 fremstiller på en dekkende måte virksomheten i 
foretaksgruppen. 

 
3. Årlig melding 2012 viser at Helse Nord fortsatt har store utfordringer med å nå 

nasjonale måltall for enkelte kvalitetsindikatorer. Foretaksgruppen må ha høy 
oppmerksomhet i 2013 og senere år på å redusere ventetider, unngå fristbrudd og 
styrke kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.  
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4. Styret vil understreke behovet for å følge opp praktisering av vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og hviletid i foretaksgruppen. 

 
5. Krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2012 skal følges opp aktivt fra Helse Nord 

RHF, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Årlig melding 2012 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes med de 
endringer som kom frem under behandling av saken. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at foretaksgruppen har fulgt opp kravene i 

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument og foretaksprotokoll til Helse 
Nord.  Årlig melding for 2012 fremstiller på en dekkende måte virksomheten i 
foretaksgruppen. 

 
3. Årlig melding 2012 viser at Helse Nord fortsatt har store utfordringer med å nå 

nasjonale måltall for enkelte kvalitetsindikatorer. Foretaksgruppen må ha høy 
oppmerksomhet i 2013 og senere år på å redusere ventetider, unngå fristbrudd og 
styrke kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.  

 
4. Styret vil understreke behovet for å følge opp praktisering av vernebestemmelsene 

knyttet til arbeids- og hviletid i foretaksgruppen. 
 
5. Krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2012 skal følges opp aktivt fra Helse Nord 

RHF, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.   
 
 
Styresak 29-2013 Godkjenning av årsregnskap og styrets 
 beretning 2012 – herunder disponering av  
 resultat 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
I forbindelse med behandling av denne styresaken la revisjonsselskapet KPMG frem en 
oppsummering av revisjon 2012 for foretaksgruppen og Helse Nord RHF. Orienteringen 
ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med 

resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av 
årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2012.  
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2. Styrets beretning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med 
resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av 
årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2012.  

 
2. Styrets beretning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av 

saken. 
 
 
Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2013 til orientering. 
 
2. Styret registrerer at gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen fortsatt er for høy 

og ber adm. direktør følge helseforetakene tett opp for å nå kravet i 
oppdragsdokument 2013 på 65 dager. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2013 til orientering. 
 
2. Styret registrerer at gjennomsnittlig ventetid i foretaksgruppen fortsatt er for høy 

og ber adm. direktør følge helseforetakene tett opp for å nå kravet i 
oppdragsdokument 2013 på 65 dager. 

 
 
Styresak 31-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
 Tertialrapport pr. 31.desember 2012 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2012 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2012 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet 

til arbeids- og hviletid i Helse Nord, 
gjennomføring av tiltak og utvikling – 
oppfølging av styresak 146-2011 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
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. 

 
4. Styret viser for øvrig til protokoll fra drøftingsmøte, den 18. mars 2013 – punkt 

2 i enighetsprotokollen, jf. styresak 38-2013/6. 
 

5. Styret ber adm. direktør om å rapportere tilbake til styret på status og 
utviklingen i løpet av høsten 2013. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 
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4. Styret viser for øvrig til protokoll fra drøftingsmøte, den 18. mars 2013 – punkt 2 i 
enighetsprotokollen, jf. styresak 38-2013/6. 

 
5. Styret ber adm. direktør om å rapportere tilbake til styret på status og utviklingen i 

løpet av høsten 2013. 
 
 
Styresak 33-2013 Regional handlingsplan for rehabilitering 

2012-2016 
 Saken ble trukket av adm. direktør. 
 
 
Styresak 34-2013 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF 

– endring 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Vedlagte forslag vedtas som ny instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, med 
virkning fra 21. mars 2013. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Vedlagte forslag vedtas som ny instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, med 
virkning fra 21. mars 2013. 
 
 
Styresak 35-2013 Instruks for revisjonskomiteen i  
 Helse Nord RHF – endring 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Vedlagte forslag vedtas som instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF, med 
virkning fra 21. mars 2013. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Vedlagte forslag vedtas som instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF, med 
virkning fra 21. mars 2013. 
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Styresak 36-2013 Revisjonskomiteens årsrapport for 2012, 
vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2012 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2012, vedlagt internrevisjonens 
årsrapport for 2012, til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2012, vedlagt internrevisjonens 
årsrapport for 2012, til orientering. 

 
 
Styresak 37-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Universitetssykehuset Nord-Norge HF, styremøte – behandling av omstillingsplan, 
jf. styresak 23-2013/1 Orienteringssaker, informasjon fra styreleder til styret, 
første strekpunkt: 
o Styreleder har gitt tilbakemelding til avsenderen på henvendelsen som avtalt 

i siste styremøte. 
- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 23. mai 2013 

o Informasjon om dato som er satt av Helse- og omsorgsdepartementet. 
- Statsrådens besøk på Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 4. april 2013 

o Informasjon om besøket og planlagt program. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Regional handlingsplan for rehabilitering, jf. styresak 33-2013 
o Adm. direktør er tidligere bedt om å legge frem en orientering om 

rehabiliteringstilbud i foretaksgruppen og en oppsummering av status 
o Denne orienteringen og oppsummeringen er lagt inn i selve planen. 
o Planen legges frem for styrets behandling i senere styremøte. 

- Omstillingstiltak i foretaksgruppen, vurdering av ivaretakelsen av ”sørge-for-
ansvaret” 
o De ble vist til styresak 23-2013/1 Orienteringssaker, informasjon fra 

styreleder til styret, første strekpunkt: Adm. direktør bes i neste styremøte å 
legge frem en vurdering av omstillingsvedtak i foretaksgruppen med hensyn til 
ivaretakelsen av ”sørge-for-ansvaret”. 

o Adm. direktør orienterte om omstillingsvedtak i foretaksgruppen og 
ivaretakelsen av ”sørge-for-ansvaret”. 
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- ØNH-hjemmel i Lofoten/Vesterålen, jf. styresak 119-2012 – status 
o Orientering om status i saken. 
o Styreleder presiserte i denne sammenhengen at innspill fra møte med 

Vesterålen Regionråd, den 1. februar 2013 ble tatt med i en ny 
vurdering/gjennomgang av denne saken. 

o Styret i Helse Nord RHF stadfester at tidligere vedtak opprettholdes. 
- DIPS – feil med sekundærhenvisninger 

o Det er oppdaget en feil i DIPS som gjør at sekundærhenvisninger blir slettet, 
når primærhenvisning avsluttes. 

o Informasjon om saken og videre håndtering av denne. 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 28. februar 2013 ad. sterkere 

samordning på tvers av regionene 
- Møte med NAV Nordland og Troms, den 4. mars 2013 ad. iBedrift: Informasjon om 

møtet og iBedrift 
- Møte med styreleder og kst. adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

den 5. mars 2013 ad. situasjonen på helseforetaket – informasjon 
- Kommunekonferansen 2013 i Nordland, den 6. mars 2013: Informasjon om 

konferansen og adm. direktørs innlegg 
- Nasjonal miljø- og klimakonferanse 2013, den 11. mars 2013 i Trondheim: 

Informasjon 
- Møte med statsråd Jonas Gahr Støre, den 15. mars 2013 ad. sykestuene i 

Finnmark og prosjekt Alta – informasjon  
- Møte med stortingsrepresentant Bent Høie (H), den 15. mars 2013 ad. prosjekt 

Alta – informasjon 
- Generalforsamling arbeidsgiverforeningen Spekter og Spekterkonferanse 2013, 

den 19. mars 2013 – informasjon 
- Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF – praktisering av retningslinjene, 

oppfølging av styresak 7-2013/2 og 19-2013 
o Det ble vist til styresak 19-2013, vedtakets punkt 2: Styret ber styret i 

Nordlandssykehuset HF om en redegjørelse for praktisering av retningslinjene. 
o Styret i Nordlandssykehuset HF har behandlet helseforetakets oppfyllelse av 

Helse Nords retningslinjer, jf. styresak 24-2013 i HF-et. 
3. Helgelandssykehuset HF, struktur – informasjon  

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

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

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 38-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 27. februar 2013 fra Helsetilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

ad. avgjørelse i tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. styresak 
82-2012/2 
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 
3. Brev fra KOA Midt-Troms AS av 8. mars 2013 

Kopi av brevet var ettersendt. 
4. Brev fra Ofoten regionråd av 12. mars 2013 ad. akuttmedisinsk beredskap og 

ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var ettersendt. 

5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. mars 2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

6. Drøftingsprotokoll av 18. mars 2013 ad. praktisering av vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling, jf. 
styresak 32-2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

7. Brev fra Sametinget av 13. mars 2013  ad. uttalelse fra Sametingets eldreråd – 
Nedleggelse av SANKS kontor i Tysfjord, Oslo og Snåsa 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 39-2013  Eventuelt 
 
A. Styresak 16-2013 Plan for sengetallsreduksjon (somatisk del) og aktivitetsstyrt 

bemanningsplanlegging i styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 22. 
februar 2013 – oppfølging  
Styremedlem Fredrik Sund redegjorde om reaksjonene på helseforetaket på de 
vedtak som ble fattet. Han stilte spørsmål om håndteringen av ”sørge-for-ansvaret” i 
Helse Nord RHF. 

 

 
Styrets vedtak:  

Korrespondansen mellom styreleder Kaldhol og gruppen av overleger på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF sendes i kopi til styret i Helse Nord RHF. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 21. mars 2013 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 42-2013 Ti nye grep for bedre sykehus – statsrådens 

styringsbudskap, politiske mål og 

forventninger til sykehusene, status i Helse 

Nord 

 
 
Bakgrunn 
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre lanserte i sin ”sykehustale”, den 30. 
januar 2013 ti nye grep for bedre sykehus. Statsrådens utgangspunkt var dette: 
Den fineste verdiskapingen man kan tenke seg finner sted på sykehusene. Men vi skal 
bruke sykehusene og de ansatte på en klokere måte. 
 
I denne saken oppsummeres status og planer for videre arbeid på disse områdene 
i Helse Nord. Dels er dette områder, hvor det allerede er igangsatt et arbeid, dels er 
det helt nye tiltak.  
 
 10 grep for bedre sykehus – status i Helse Nord    
 
1. Lengre åpningstid ved sykehusene 
Formålet er å bedre bruken av bygninger, utstyr og personell. Problemstillingen er 
jevnlig på dagsorden, og i Helse Nord er det særlig arbeidet med økt åpningstid for 
røntgenundersøkelser ved HF-ene. Delvis er dette allerede innført, og dels er det under 
planlegging.  
 
Begrensning har vært tilgang på personell. Helseforetakene arbeider alle med å øke 
kapasiteten innen radiologi. Den største utfordringen finner vi ved Nordlandssykehuset 
Bodø (se tabell 1). Det er også for tiden en utfordring ved Helgelandssykehuset Mo i 
Rana.  
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Sykehus MR CT Rtg thorax 
Mo i Rana 22 uker 6 uker 3 uker 
Mosjøen 6 uker 6 uker 4 uker 

Sandnessjøen 4 uker 8 uker 3 uker 
Hammerfest 4 uker 2 uker 1 uke 

Kirkenes 8 uker 2 uker 2 uker 
Bodø 20 uker 30 uker 3 uker 

Gravdal 12 uker 2 uker  
Stokmarknes 8 uker 4 uker  

Harstad 6 uker 4 uker 1 uke 
Narvik 6 uker 4 uker 1 uke 

Tromsø 6 uker 
 

4 uker 
 

1 uke 

Tabell 1. Tabellen viser ventetid for utredning med henholdsvis MR, CT og thorax røntgen. 
 

Tiltak som felles internundervisning, talegjenkjenning og kveldspoliklinikker forventes 
å ha effekt. I tillegg skal det arbeides sammen med fastlegene for å sikre gode 
henvisninger og unngå henvisning til radiologiske undersøkelser for pasienter hvor det 
ikke foreligger noen god medisinsk indikasjon. Det er særlig grunn til å tro at det gjøres 
unødvendige undersøkelser innen spesielt det ortopediske fagfeltet. 
 
Minst like viktig som ventetiden er tid til beskrivelse av undersøkelsene. 
Teleradiologisk tjeneste fra Unilabs gir HF-ene en buffer. Ventetid for radiologi må 
følges opp tertialvis fra RHF-et i oppfølgingsmøtene med HF-ene. 
 
I prosjektet Raskere tilbake er det gjennomført prosjekter på kveldstid og lørdager. 
Kortvarige tiltak i form av kveldspoliklinikk har vært gjort i forbindelse med lange 
ventetider (f. eks. BUP) 

 
2. Etablere en heltidskultur og redusere bruken av deltid 
I Helse Nord er den gjennomsnittlige stillingsandelen blant fastansatte pr. februar 2012 
90,5 %, tilsvarende tall i 2011 var 88,6 %. Helse Sør-Øst hadde 91,1 % pr. oktober 2012 
og Helse Vest/Helse Midt-Norge hadde henholdsvis 86,7 % og 86,1 %. Det er særlig i 
turnusbaserte kvinneyrker at deltidsandelen er uønsket høy.   

 
Andelen av våre fast ansatte som går deltid er redusert fra 30,7 % i 2011 til 26 %.   
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Figur2: Gjennomsnittligs stillingsprosent i Helse Nord 2011-2013. Kilde: Ø-bak 
 
De viktigste enkeltfaktorene for å øke stillingsandelen til medarbeidere som går 
deltid, er å øke fleksibiliteten slik at det jobbes mer enn 3. hver helg, og at 
medarbeidere kan jobbe på flere avdelinger, evt. være fleksible mellom poliklinikk 
og sengepost. Det er grunn til å si at andelen uønsket deltid i Helse Nord går ned, 
ref. figur 2 under. 
 

 
Figur 3: Antall medarbeider som ønsker full stilling eller økt stillingsandel går ned.         Kilde: 
Intern spørreundersøkelse 1. kvartal 2012 – Helse Nord 
 
Nytt HR-system vil gi oss flere muligheter til å kunne følge opp medarbeidere som 
arbeider deltid.  
 

78,0 % 
80,0 % 
82,0 % 
84,0 % 
86,0 % 
88,0 % 
90,0 % 
92,0 % 
94,0 % 
96,0 % 
98,0 % 

2011 

2012 

2013 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 17



 

3. Bedre og smartere oppgavedeling mellom ansatte i sykehusene   
Endring i arbeidsdeling mellom yrkesgrupper har skjedd og skjer som naturlige 
prosesser i ulike fagmiljø, dels som følge av lokale behov og muligheter, dels som 
følge av kunnskap om hvordan andre gjør det.  
 
Det er i fagmiljøene generelt en viss treghet med hensyn til å få i gang slike 
prosesser, når ”løsningene” kommer oven- eller utenfra. Helse Nord har hatt en 
gjennomgang av Helse Midt-Norges program for å få i gang prosjekter som gir 
alternativ arbeidsdeling mellom yrkesgrupper i spesialisthelsetjenesten, og 
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.  
 
Helse Nord er, på grunn av stor aktivitet i FIKS-prosjektet, forsiktig med 
igangsetting av arbeid som krever involvering av fagfolk. Helseforetakene er 
oppfordret til å gjennomføre egne piloter med utgangspunkt bl.a. i eksemplene fra 
Helse Midt-Norge. 
 
4. Avvikle systemet med kvotefordeling av legestillinger i sykehusene 
Formålet er mer fleksibelt tilpassede tjenester på riktig sted og med riktig kapasitet, og 
ta i bruk nye styringssystemer for å sikre en rimelig fordeling og nødvendig kapasitet på 
utdanning.  
 
Arbeidet går sin gang i nasjonal regi, og Helse Nord følger opp arbeidet.  Av særlig 
betydning for oss er at det blir etablert et godt registreringssystem for å følge opp 
utviklingen i opprettelse av nye stillinger og antall utdanningsstillinger slik at det 
alltid er et felles ansvar for å sikre utdanning av nok nye spesialister. Her har de 
store sykehusene et særlig ansvar. 
 
Beslutningssystemet for opprettelse av nye stillinger m. m. må sikre at hvert enkelt 
helseforetak må ivareta et helhetssyn kombinert med behovene lokalt.  
 
5. Fjerne unødvendig rapportering 
Formålet er å kartlegge dokumentasjonen som skjer og redusere unødvendig 
rapportering som tar tiden bort fra pasientbehandling. Arbeidet med årlig melding 
og oppdragsdokumentet har fokusert på å fjerne unødvendig rapportering.  
 
Data som RHF-et har tilgang til blir ikke etterspurt av HF-ene. Målet er at årlig 
melding skal gradvis fylles ut av RHF-et gjennom året, etter hvert som 
helseforetakene oppfyller pålagte krav.  Oppfølgingsmøtene med HF-ene har også 
blitt mer fokusert og noe sjeldnere for å begrense rapporteringen.   
 
Helse Nord deltar i ”Indikatorprosjektet” i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. En 
standardisert samling av nøkkeltall skal ventelig redusere rapporteringsbehovet til 
departementet.  Det arbeides sammen med HF-ene for å forenkle rapporteringen til 
RHF-et, og en større del av rapporteringen skal kunne gjenbrukes til HF-styrene. En 
viktig del i dette arbeidet er satsingen på Helse Nord LIS (LedelsesInformasjonsSystem). 
Flere av delprosjektene ferdigstilles før sommeren 2013, og det planlegges omfattende 
opplæring i bruken av portalen høsten 2013.  
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Virksomhetsrapporteringen skal i stor grad baseres på automatisk datafangst og ulike 
aktører skal få informasjon gjennom ”hent”-prinsippet i stedet for ”send”. 
 
6. Raskere diagnostisering av alvorlig sykdom 
Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetiden ved mistanke om alvorlig 
sykdom. Her er det særlig behov for å forenkle arbeidet og utvikle mer fleksibilitet, 
når flere spesialiteter/fagområder er inne i arbeidet med enkeltpasienter.  I 
revidering av regional kreftplan, med spesifikke pasientforløp for å redusere tid til 
diagnostikk, vies dette særlig oppmerksomhet.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i OD 2013, sammen med Ahus, fått i 
oppgave å iverksette en pilot på dette. De er i gang med arbeidet, og piloten vil bli 
lagt til medisinsk klinikk. 
 
Ventetid fra henvisning til oppstart av behandling måles for bryst, lunge og colon 
cancer1

 
. Resultater følges opp i oppfølgingsmøter med HF-ene. 

7.   Etablere nytt forum for forskning, utvikling og innovasjon i helse.    
Formålet er styrket samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren, akademia og 
næringslivet ved flere møteplasser for dialog om forskning og innovasjon. Helse 
Nord deltar i dette arbeidet med fagdirektør.  
 
8.   Nye metoder for prioritering i sykehusene.   
Helse Nord har deltatt i arbeidet med mini-metodevurdering og arbeider med å 
finne piloter til bruk av metoden.  
 
9. Sterkere samordning på tvers av regionene 
Helseforetaksloven gir nå muligheter for at flere oppgaver kan løses sammen bl.a. i egne 
helseforetak uten at disse driver pasientbehandling. Det gjennomføres en rekke 
tiltak/prosesser og prosjekter mellom regionene for å styrke samordningen og bedre 
kommunikasjon. Dette gjelder blant annet: 
• Utvikling av HR- og HMS-indikatorer 
• Samarbeid om medarbeiderundersøkelser 
• Nasjonale avtaler om vikarinnleie og annonsering 
• Samarbeid om strategisk kompetanseplan (”Samspillsrådet”) 
• Ferdigstilling av felles regnskapshåndbok og retningslinjer for økonomisk oppgjør 

mellom regionene 
• Deltakelse i gruppen ”Nasjonal Samhandling og Standardisering” – fokus på innkjøp 

og forbedringsarbeid. Spørsmål om å løfte frem arbeidet med nasjonale 
fagprosedyrer er et tema som må utvikles videre. 

• Helse Vest og Helse Sør-Øst deltar i deler av planleggingen av FIKS-prosjektet. Disse 
regionene er DIPS-brukere, og vil få glede av utviklingsarbeidet som pågår med DIPS 
Arena og DIPS Panorama. 

• Helsetjenestenes Driftsorganisasjon for Nødnett 
• Utredning om nasjonalt selskap for eiendomsplanlegging og -drift 

                                                        
1 colon cancer: kreftform i fordøyelsessystemet 
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• Deltakelse i nasjonale prosjekter innenfor IKT 
• En felles portal for pasientinformasjon  
• Helseforetakenes pasientinformasjon overføres til og integreres 

i www.helsenorge.no.  
 
10.  God ledelse ved norske sykehus 
Det vises til styresak 46-2013 Oppgaver og organisering av Nasjonal ledelsesutvikling. Et 
av flere sentrale oppfølgingspunkt er å styrke ledelse nært pasientbehandlingen. I dette 
ligger også å redusere avstand mellom ledelse og medarbeidere samtidig som 
ansvarsstrukturer opprettholdes.  
 
Helse Nord har fulgt dette opp gjennom et arbeidsmøte om ledelse og ledelsesutvikling 
og etablert et regionalt nettverk for leder- og ledelsesutvikling. Helseforetakene skal 
naturlig følge opp dette punktet og særlig gjennomføre ledelsesaktiviteter som 
understøtter de som arbeider i front med pasientbehandlingen, kombinert med at det 
utvikles felles initiativ i regionen.  
 
I tillegg har Helse Nord utviklet en MBA i helseledelse – i samarbeid med Universitetet i 
Nordland. Her har ledere og lederkandidater fra alle HF-ene og RHF-et deltatt de siste 
årene. 
 
Styret i Helse Nord RHF vil få fremlagt en styresak i juni 2013 om ledelsesundervisning 
for avdelingsledere og seksjons-/enhetsledere. I tillegg skal en overordnet strategi for 
leder- og ledelsesutvikling legges frem for styret i Helse Nord RHF våren 2014. Det 
pågår nå en kartlegging av status i våre helseforetak.  
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
110 2012/50   Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19  Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 44-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 1 

 
 
Formål 
Saken fremmes med bakgrunn i behov for å vurdere/justere rammene til 
helseforetakene knyttet til: 
• Håndtering av midlertidig nedgang i pensjonskostnader i 2013 
• Fordeling av forskningsbevilgning 2013 etter forslag fra Universitetssamarbeidet 

(USAM) 
• Tildeling av midler fra Styrets disp./Helse Nord RHF. 
• Fordeling av midler gitt i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet 

(HOD). 
• Orientering om tildeling av midler fra Helse Nord RHF til helseforetakene 
• Ramme for låneopptak til investeringsprosjekter 
• Investeringsramme til Helse Nord IKT   
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Saksfremlegget er detaljert. Formålet med dette er å gi styret oversikt over kvaliteten i 
den økonomiske oppfølgingen av virksomheten, og trygghet for at de saker som er 
vedtatt av styret følges opp. 
 
Handlingsalternativer og forslag  
Pensjonskostnader   
Oppdatert beregning av pensjonskostnad for 2013 medfører at pensjonskostnaden i 
foretaksgruppen blir ca 60 mill kroner lavere enn Helse Nords budsjettforutsetninger. 
Helse Nord har ikke fått signaler om at inntektsrammen vil reduseres for 2013.  
 
Adm. direktør foreslår at helseforetakenes inntektsrammer ikke endres som følge av 
redusert pensjonskostnad, noe som medfører at midler frigjøres i helseforetakenes 
budsjettopplegg for 2013. Adm. direktør foreslår at helseforetakene pålegges å 
disponere ressursene på en slik måte at langsiktig handlefrihet styrkes.   
 
Fordeling av forskningsbevilgning 2013  
Forskningsmidlene for 2013 fra RHF ble tildelt i møte i Tildelingsutvalget, den 3. 
desember 2012 og 18. mars 2013. Tildelingsutvalget er samarbeidsorganet med 
universitetene for tildeling av forskningsmidler. 
 
Budsjettet som ble lagt fram for Tildelingsutvalget var på 115 mill kroner, hvorav 31,5 
mill kroner var bundet opp til tidligere utlyste store satsinger, direktefinansiering av 
infrastruktur for forskning i helseforetakene, oppdragsforskning m. m.  
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Tildelingsutvalget vedtok fordelingen av midler til de tre utlyste programmene samt 
dobbelt kompetanseløp og startstipend, som beløp seg til 83,5 mill kroner. Midlene gikk 
til både løpende og nye prosjekter.  
 
Det er tildelt midler til somatikk inkludert aldersforskning og rehabilitering, til 
helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin, samt psykiatri og rus. Inkludert 
tidligere tildelte midler gis det midler til alle vedtatte satsinger, jfr. Helse Nords 
forskningsstrategi, inkludert forskning i alle helseforetak, samisk forskning, helsefaglig 
forskning, samhandlingsforskning og et økende antall post.dok.-stipend. Nytt i 2013 er 
satsing på forskning på kvalitet og pasientsikkerhet, og her er det tildelt to 
doktorgradsstipend. 
 
Det ble gjort ny tildeling på om lag 5,4 mill kroner i mars 2013, på grunn av foreløpig 
ubrukte midler. Dette skyldes utsettelse eller tidsmessig forskyvning av igangsatte 
prosjekt, samt usikkerhet rundt bruk av noen ledige midler i desember 2012. Det er 
fremdeles om lag 9 mill kroner i udisponerte midler for 2013, der Tildelingsutvalget 
vedtok å overføre disse til nytildeling fra 2014, slik at det ikke igangsettes for mange 
nye prosjekt i 2013 som vil binde opp størstedelen av forskningsbudsjettet for 2014. 
Det er ønskelig å ha om lag ¼ av midlene i programmene ledig for tildeling til nye 
prosjekter hvert år. 
 
Fordelingen mellom helseforetakene og Universitetet i Tromsø fremkommer av vedlegg 
3.  
 
Fullstendig prosjektoversikt og oversikt alle forskningstiltak finansiert av de 115 mill 
kroner finnes på http://www.helse-nord.no/forskning-og-utvikling/category773.html. 
 
Forslag tildeling av midler fra styrets disp./Helse Nord RHF  
• Stimuleringsmidler – redusert andel fristbrudd 
Det vises til styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, 
oppfølging av styresak 101-2012. Tabellen viser beløp (mill kroner) som utløses ved 
måloppnåelse.  
 

 
Pr. 1. januar 2013 oppnådde Nordlandssykehuset HF (NLSH) og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN) målsettingen om ≤ 7 %. NLSH ba om, og fikk 2,6 mill kroner 
overført på regnskapsåret 2012. Med bakgrunn i måloppnåelse pr 1. januar 2013 økes 
UNNs basisramme med 5 mill kroner i 2013.  
 
Pr. 1. mars 2013 har Helgelandssykehuset HF og UNN nådd målet på ≤ 5 %.   
Basisrammene økes med henholdsvis 1,2 mill kroner og 5 mill kroner.  
 
Pr. 1. april 2013 har Helgelandssykehuset nådd målet ≤ 3 %. 
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Styret har satt av 33 mill kroner i stimuleringsmidler, og det vil være en reserve på 20,6 
mill kroner igjen etter at helseforetakene har fått utbetalt midlene som følger:  
  
Avsatt i 2013: 33,0 mill kroner  
Utløst 1. januar – Universitetssykehuset Nord-Norge HF    -5,0 mill kroner 
Utløst 1. januar – Nordlandssykehuset HF  -0,0 mill kroner  
 (2,6 mill kr ble gitt i 2012) 
Utløst 1. mars – Helgelandssykehuset HF   -1,2 mill kroner  
Utløst 1. mars – Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -5,0 mill kroner  
Utløst 1. april – Helgelandssykehuset HF  -1,2 mill kroner  
Rest 20,6 mill kroner     
 
Adm. direktør foreslår at restbeløpet på 20,6 mill kroner brukes til andre 
kvalitetsfremmende tiltak i foretaksgruppen.  
 
• Krav i foretaksmøteprotokoll om å bevilge 2 mill til kampanjesekretariatet ved 

Nasjonalt kunnskapssenter  
For å sikre at pasientsikkerhetskampanjen blir gjennomført etter planen er Helse Nord 
RHF pålagt å bidra med finansiering. Adm. direktør foreslår at dette belastes Styrets disp.  
 
• Drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
UNN har fått databehandleransvar for to nye nasjonale kvalitetsregistre fra 1. januar 
2013: nakke-/ryggregister og register for hidradenitt1

 

 (HISREG). Driften av disse er 
kostnadsberegnet til 1,7 mill kroner. Adm. direktør foreslår at midler til formålet 
disponeres fra Styrets disp.   

• Brystrekonstruksjon  
I oppdragsdokument for 2013 fra HOD er Helse Nord gitt i oppdrag å bygge opp robuste 
fagmiljøer med økt kapasitet for rekonstruksjon av bryst etter brystkreft. Helse Nord er 
tildelt 8,9 mill kroner for 2013. I tillegg foreslås 3,4 mill kroner disponert til formålet 
(tilsvarende ikke disponerte midler i 2012). Ventetider for rekonstruksjon av brystkreft 
skal reduseres betydelig, og det iverksettes langsiktige tiltak som sikrer pasientgruppen 
behandling som er i tråd med ny utvikling på området, av god kvalitet og til rett tid.  
I dialog med fagmiljøene er ressursene for 2013 fordelt med eksplisitte krav om 
aktivitet og innhold – som følger: 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  9 mill kroner 
• Helgelandssykehuset HF:   1,1 mill kroner 

(inkl 0,5 mill kr overført fra 2012)  
• Nordlandssykehuset HF:    2,15 mill kroner 
 
Nærmere beskrivelse av aktivitets- og innholdskrav følger av vedlegg 4.  
 
• Miljøgiftsenter ved UNN  
Det er behov for å øke bevilgning til Miljøgiftsenter ved UNN med 0,8 mill kroner, da 
tidligere vedtatte bevilgning ikke tok høyde for helårseffekt. Samlet bevilgning er på 2 
mill kroner.  
                                                        
1 hidradenitt: Betennelse i kjertler på lår, i lysker, armhuler m.m. 
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• Nasjonalt kompetansesenter for klinisk pasientsikkerhet ved NLSH  
Det er behov for å øke bevilgningen med 1,4 mill kroner, da tidligere vedtatte bevilgning 
ikke tok høyde for helårseffekt. Samlet bevilgning er på 2,1 mill kroner.  
 
• Tromsø 7-undersøkelsen  
Tromsøundersøkelsen ble startet i 1974 på bakgrunn av den høye dødeligheten av 
hjerte- og karsykdommer i Norge. Hensikten med undersøkelsen var primært å finne ut 
årsakene til den høye dødeligheten, samt å utvikle metoder for å forebygge hjerteinfarkt 
og hjerneslag. Etter hvert er undersøkelsen utvidet til også å omfatte mange andre 
sykdomsgrupper som revmatiske, nevrologiske og psykiske lidelser, hudsykdom og 
sykdom i mage/tarm, kreft og osteoporose (beinskjørhet). Undersøkelsen er lagt opp 
som gjentatte helseundersøkelser av store deler av befolkningen i kommunen. 
Adm. direktør foreslår at Helse Nord medfinansierer kostnader til infrastruktur og 
planlegging/gjennomføring av undersøkelsen. Dette gjøres som et spleiselag hvor Helse 
Nord bidrar med 4 mill kroner til drift årlig i tre år fra 2013 (3 mill kroner fra Helse 
Nord RHF og 1 mill kroner fra UNN), samt 5 mill kroner årlig i samme tidsrom til 
investering i infrastruktur. Drifts- og investeringsramme gis til UNN. Driftsramme 
finansieres av adm. direktørs budsjettramme.   
 
• Bortfall av gjestepasientinntekter Svalbard  
Helseregionene har utarbeidet felles rutiner og opplegg for oppgjør mellom regionene. 
Dette medfører at tidligere gjestepasientinntekter knyttet til behandling ved Svalbard 
sykehus reduseres med 1,2 mill kroner, og beløpet foreslås kompensert gjennom økt 
basisramme. Dette finansieres fra RHF-budsjettet.  
 
• DRG-nettverk  
0,1 mill kroner foreslås bevilget til UNN for drift av DRG-nettverket i Helse Nord i 2013. 
Dette er avsatt i RHF-budsjettet.  
 
• Bevilgninger 2012 flyttet til 2013 
Tidligere vedtatte bevilgninger knyttet til MR Sandnessjøen, prosjekt Liverpool Care 
Pathway2

 

 (Helgelandssykehuset HF) og kvalitetsmidler (UNN, 2 mill kroner) ble dratt 
inn i 2012 og flyttet til 2013.  Til sammen 4,6 mill kroner disponeres fra avsetning i 
RHF-budsjettet.  

Forslag til fordeling av midler gitt i oppdragsdokumentet fra HOD 
• Barn som pårørende  
Helse Nord er bevilget 4 mill kroner i oppdragsdokumentet for 2013 til 
1. Opprettelse av lavterskel/familieambulatorium, med særlig vekt på langsiktig 

oppfølging av familier med barn med alkoholsyndrom og barn av mødre i LAR-
behandling. 

2. Styrke kunnskapen om forebygging av rusmiddelskader hos barn. 
3. Forankre arbeidet med barn som pårørende, herunder samarbeide med Helse Sør-

Øst RHF om mandat og referansegruppe for kompetansenettverket BarnsBeste. 
 

                                                        
2 Liverpool Care Pathway: En kunnskapsbasert tiltaksplan for ivaretakelse av døende og deres pårørende. 
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Adm. direktør foreslår at lavterskel/familieambulatorium etableres ved UNN og at 2 
mill kroner av bevilgningen legges til UNN. Resterende 2 mill kroner foreslås fordelt 
etter behovskomponenten i inntektsmodellen. Helseforetakene skal bruke ressursene 
til å styrke kunnskapen om forebygging av rusmiddelskader hos barn og forankre 
arbeidet med barn som pårørende i helseforetaket. Beløpet er et særskilt tilskudd (ikke 
basisramme) og skal inntektsføres etter forbruk.  
 
• Rusmestring Fengsel og tilskudd til turnustjeneste  
Helse Nord RHF er tildelt 1,8 mill kroner til videreføring av rusmestringsenheter ved 
fengselet i Bodø og Tromsø og 5,2 mill kroner i delfinansiering av turnustjenesten (ca. 
kr 27 500,- pr. turnusårsverk). Dette er i sum 0,4 mill kroner mer enn budsjettert og 
fordelt i vedtatt budsjett. Differansen foreslås fordelt mellom helseforetakene basert på 
eksisterende fordeling av tilskuddene.  
 
Orientering om midler fordelt fra Helse Nord RHFs budsjett 
• Nasjonale kompetansesentra   
Adm. direktør har bevilget 2,5 mill kroner til nasjonal kompetansetjeneste for 
inkontinens og bekkenbunnsykdommer (UNN) og 2,5 mill kroner til nasjonal 
kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsetting (Valnesfjord 
Helsesportsenter).  
 
• Turnusplassser for fysioterapeuter fra desentralisert utdanning ved Universitetet i 

Tromsø (UiT) 
Helse Nord RHF har i 2012 fått en henvendelse fra UiT Helsefak angående 12 
fysioterapeutkandidater fra den desentraliserte utdanningen, som ble utseksaminert i 
november 2012. Disse må i utgangspunktet vente ¾ år på turnus, som normalt starter 
opp høsten 2013. Helsedirektoratet har åpnet for at kandidatene kan begynne i turnus 
februar 2013, og gå utenom det ordinære turnussystemet, dersom man kan finne lokale 
løsninger og etablere ekstra turnusplasser. Det er behov for totalt 12 halvårsplasser i 
spesialisthelsetjenesten for dette kullet. Dette medfører finansieringsbehov, samt 
tilpasning i helseforetakene for å ta imot flere turnuskandidater.  
 
Adm. direktør i Helse Nord RHF har besluttet følgende: 
1. Studentene får benyttet de fire ledige plassene i Helse Nord våren 2013. 
2. Helse Nord dekker for ytterligere fire halvårsplasser – anslått kostnad 0,7 mill 

kroner. 
3. De resterende fire halvårsplasser anmodes UiT å samfinansiere (0,7 mill kroner). 

Alternativt må studentene vente med turnus.  
 
Alle disse fire plassene er i Helse Finnmark HF, og adm. direktør foreslår at 
basisrammen til Helse Finnmark HF økes med 0,7 mill kroner. Dette finansieres av adm. 
direktørs budsjettramme.  
 
• Fagnettverk 
Helse Nord RHF har satt av 0,75 mill kroner til regionale fagnettverk i 2013. Alle 
faggrupper i helseforetakene kan opprette regionale fagnettverk, også faggrupper uten 
helsefaglig utdanningsbakgrunn. Fra og med 2013 tildeles midler kun en gang i året. 
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Søknadsfristen ble satt til 1. februar 2013. Midlene skal stimulere til 
kompetansebygging. Vedlegg 5 viser fagnettverkene som har fått tilsagn.  
 
• Prosjekt fristbrudd  
0,4 mill kroner er tildelt NLSH for ledelse av prosjekt for reduksjon av fristbrudd i Helse 
Nord.  
 
• Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling 
UNN er tildelt 0,25 mill kroner til formålet i 2013. Tilsvarende beløp gis også i 2014.  
 
• Tertialets forbedringsarbeid  
For å stimulere til forbedringsarbeid er det etablert en ordning hvor 
enheter/avdelinger kan konkurrere om 0,25 mill kroner hvert tertial. Hjertemedisinsk 
avdeling UNN er tildelt 0,25 mill kroner for tertialets forbedringsarbeid (3. tertial 2012) 
for Smertelindring under atrieflimmerablasjon – et systematisk forbedringsprosjekt.  
 
Lånetilsagn Nordlandssykehuset HF 
I styresak 149-2012 Nordlandssykehuset HF – byggeprosjekter, modernisering av bygget, 
oppfølging av styresak 72-2012, 105-2012/4 og 118-2012 ble lånerammene til Bodø og 
Vesterålen satt til henholdsvis 3 mrd kroner og 800 mill kroner. Basert på 
tilbakemelding fra helseforetaket foreslås følgende plan for låneopptak hos Helse Nord 
RHF. 
 

 
 
Investeringsramme Helse Nord IKT  
Investeringsrammer til IKT budsjetteres sentralt i budsjettprosessen. Adm. direktør 
foreslår at ramme på 115,5 mill kroner flyttes fra RHF til Helse Nord IKT for realisering 
av prosjektene vedtatt av styringsgruppen for Helse Nord IKT.   
 
Etter hvert som anlegg innenfor FIKS ferdigstilles, vil disse overføres (selges) fra Helse 
Nord RHF til Helse Nord IKT. Helse Nord IKT skal kjøpe anlegg som er klart til å tas i 
bruk fra Helse Nord RHF/FIKS, herunder SECTRA ved NLSH. Investeringsrammen 
flyttes derfor fra FIKS til Helse Nord IKT (40 mill kroner).  
 
Samlet investeringsramme for Helse Nord IKT settes til 155,5 mill kroner for 2013.  
 
Konklusjon 
• Helseforetakenes inntektsrammer justeres ikke som følge av midlertidig nedgang i 

pensjonskostnader i 2013. Frigjorte midler i budsjettopplegget skal disponeres slik 
at langsiktig handlefrihet styrkes.   

• Fordeling av forskningsbevilgning 2013 etter forslag fra Universitetssamarbeidet 
(USAM) vedtas som foreslått i saken 

Lånebehov Tom 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum låneopptak
Bodø 988,6 230 470,0 350,0 300,0 400,0 250,0 2988,6
Vesterålen 270 300 230 800
Sum 1258,6 530 700     350     300     400     250     3788,6
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• Tildeling av midler fra Styrets disp./Helse Nord RHF/endring i investeringsrammer 
vedtas som foreslått i saken.  

• Fordeling av midler gitt i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) vedtas som foreslått i saken.  

• Tildeling av midler fra administrasjonen tas til orientering. 
• Rammer for låneopptak til investeringsprosjekter ved NLSH vedtas som foreslått i 

saken. Ramme for låneopptak i 2013 settes til 230 mill kroner til Bodø og 300 mill 
kroner til Vesterålen.  

• Investeringsramme til Helse Nord IKT vedtas som foreslått i saken.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til at pensjonskostnadene reduseres midlertidig i 2013. Helseforetakene 

pålegges å disponere frigjorte ressurser på en slik måte at langsiktig handlefrihet 
styrkes.  

 
2. Helseforetakenes inntektsrammer justeres som følger: 
 

 
 

Rammer 2013 (tall i 1000 kr) 

Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum vedtatt basisramme 2013 1 141 202 372 000 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 11 225 820
Miljøgiftsenter -800 800 0

Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet -1 400 1 400 0

Prosjekt "Liverpool Care Pathway" -1 600 1 600 0

MR SSJ -1 000 1 000 0

Kvalitetsmidler tildeling 2012, flyttet til 2013 -2 000 2 000 0

DRG-nettverk -100 100 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2012, flyttet til 2013 -500 500 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2013 -10 850 8 100 2 150 600 0

Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd -420 420 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.1. 2013 -5 000 5 000 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.3. 2013 -6 200 5 000 1 200 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.4 2013 -1 200 1 200 0

Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG -1 700 1 700 0

Tromsø 7 undersøkelse -3 000 3 000 0

Forskning -34 000 30 000 4 000 0

Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter -1 200 1 200 0

Fagnettverksmidler -750 22 526 202 0

Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling -250 250 0

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. -2 500 2 500 0

Tertialets forbedringsarbeid, Hjertemedisinsk Avdeling UNN -250 250 0

Sum justert basisramme 2013 1 080 582 357 900 1 405 851 4 536 182 2 699 358 1 145 948 11 225 820

Øvrig ramme 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 749                49 826          25 775          76 350          

Sykestueprosjekt 8 565             8 565             

Kvalitetsregistre 29 787          29 787          

Tilskudd til turnustjeneste 151               757               1 754            1 268            772               4 701             

Tilskudd til turnustjeneste - justering til oppdragsdok 12                  64                  149               108               66                  399                

SUM 30 699          -                 9 386             51 728          27 151          838                119 802        

Øremerket tilskudd 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 33 781          33 781          

Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) 3 426             3 426             

NMK (nasjonal tjeneste) 7 091             7 091             
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 066             2 066             

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 066             2 066             

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 47 000          47 000          

Ufordelt kompetansesentra 582               582                

Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader 300               300                

Rusmestringsenhet Fengsel 1 007            749               1 756            

Rusmestringsenhet Fengsel tilpasnng til oppdragsdok 25                  19                  44                  

Forskning resultatbasert 23 700          2 268            34 905          4 823            1 804            67 500          

Forsøksordning tannhelsetjenester 4 100            4 100            

Barn som pårørende 331               2 788            557               325               4 000            

SUM 73 348          -                 2 599             89 490          6 148             2 129             173 713        

TOTAL SUM 1 184 629 357 900 1 417 835 4 677 400 2 732 656 1 148 915 11 519 335
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3. Styret tar disponeringene foretatt av adm. direktør til orientering.  
 
4. Nordlandssykehuset HFs rammer for låneopptak settes til 230 mill kroner til Bodø 

og 300 mill kroner til Vesterålen. 
 
5. Investeringsrammen til Helse Nord IKT settes til 155,5 mill kroner for 2013 

inkludert overføring av SECTRA fra Helse Nord RHF. 
 
6. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 5 mill 

kroner årlig i perioden 2013-2015 til anskaffelser innen infrastruktur i forbindelse 
med Tromsø 7-undersøkelsen.  

 
7. Styret ber adm. direktør om å disponere restbeløpet på 20,6 mill kroner fra 

stimuleringsmidler for reduksjon av fristbrudd til andre kvalitetsfremmende tiltak i 
foretaksgruppen. Styret ber om å bli orientert om bruken av disse midlene i et 
senere styremøte. 

 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Justerte inntektsrammer 2013 
  Justerte investeringsrammer  
  Tilskudd fagnettverk  
  Aktivitetskrav og fordeling av midler til brystrekonstruksjon 
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Vedlegg 1 – Justerte inntektsrammer 2013  
 
 

 
 
 
 

Rammer 2013 (tall i 1000 kr) 

Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum vedtatt basisramme 2013 1 141 202 372 000 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 11 225 820
Miljøgiftsenter -800 800 0

Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet -1 400 1 400 0

Prosjekt "Liverpool Care Pathway" -1 600 1 600 0

MR SSJ -1 000 1 000 0

Kvalitetsmidler tildeling 2012, flyttet til 2013 -2 000 2 000 0

DRG-nettverk -100 100 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2012, flyttet til 2013 -500 500 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2013 -10 850 8 100 2 150 600 0

Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd -420 420 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.1. 2013 -5 000 5 000 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.3. 2013 -6 200 5 000 1 200 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.4 2013 -1 200 1 200 0

Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG -1 700 1 700 0

Tromsø 7 undersøkelse -3 000 3 000 0

Forskning -34 000 30 000 4 000 0

Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter -1 200 1 200 0

Fagnettverksmidler -750 22 526 202 0

Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling -250 250 0

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. -2 500 2 500 0

Tertialets forbedringsarbeid, Hjertemedisinsk Avdeling UNN -250 250 0

Sum justert basisramme 2013 1 080 582 357 900 1 405 851 4 536 182 2 699 358 1 145 948 11 225 820

Øvrig ramme 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 749                49 826          25 775          76 350          

Sykestueprosjekt 8 565             8 565             

Kvalitetsregistre 29 787          29 787          

Tilskudd til turnustjeneste 151               757               1 754            1 268            772               4 701             

Tilskudd til turnustjeneste - justering til oppdragsdok 12                  64                  149               108               66                  399                

SUM 30 699          -                 9 386             51 728          27 151          838                119 802        

Øremerket tilskudd 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 33 781          33 781          

Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) 3 426             3 426             

NMK (nasjonal tjeneste) 7 091             7 091             
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 066             2 066             

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 066             2 066             

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 47 000          47 000          

Ufordelt kompetansesentra 582               582                

Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader 300               300                

Rusmestringsenhet Fengsel 1 007            749               1 756            

Rusmestringsenhet Fengsel tilpasnng til oppdragsdok 25                  19                  44                  

Forskning resultatbasert 23 700          2 268            34 905          4 823            1 804            67 500          

Forsøksordning tannhelsetjenester 4 100            4 100            

Barn som pårørende 331               2 788            557               325               4 000            

SUM 73 348          -                 2 599             89 490          6 148             2 129             173 713        

TOTAL SUM 1 184 629 357 900 1 417 835 4 677 400 2 732 656 1 148 915 11 519 335

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 31



 

 

 
Vedlegg 2 justerte investeringsrammer 2013 
 
 

 

 

 
  

Reviderte investeringsrammer 2013  vedtatt 2013  justert 2013
Helse Finnmark HF
Spesialist poliklinikk Karasjokk 2 000 2 000
Spesialist senter Alta 2 000 2 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 53 000 53 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 36 000 36 000
Sum Helse Finnmark 103 000 103 000
UNN  HF
Rehabilitering Narvik 141 000 141 000
A fløy 66 000 66 000
Tromsø 7 undersøkelsen 5 000
Pasienthotell UNN 100 000 100 000
Økt MTU 70 000 70 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 110 000 110 000
Sum UNN 487 000 492 000
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 251 200 251 200
Endret konsept Bodø 35 000 35 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 242 700 242 700
Økt MTU 30 000 30 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 37 500 37 500
SUM NLSH 596 400 596 400
Helgelandssykehuset HF
Økt MTU/rehabilitering 20 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 38 700 38 700
SUM Helgelandssykehuset 58 700 58 700
HN IKT 155 500
Sykehusapotek 13 000 13 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 224 000 63 500
Sum sykehusapotek og Helse Nord 237 000 232 000

Sum investeringsplan 2013 1 482 100 1 482 100
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Vedlegg 3 fordeling forskningsmidler  

 
  

UNN Tildelt - kr 
SFP 29 580 000
PFP , inkl. rus 6 994 000
Strategisk tildeling psykiatri 708 000
HST, inkl kvalitet og pasientsikkerhet 13 380 000
Dobbeltkompetanseløp 3 320 000
Forskerlinjestudent 877 000
Forskningsleder telemedisin 242 000
Forskningsleder og konsulent rus 1 030 000
Klinisk forskningssenter 4 774 000
NSG-satsinger 2 000 000
sum UNN 62 905 000

NLSH
SFP 4 682 000
PFP, inkl. rus 1 371 000
HST,  inkl kvalitet og pasientsikkerhet 1 731 000
Dobbeltkompetanseløp 439 000
Somatisk forskningssenter 600 000
Sum NLSH 8 823 000

Helse Finnmark
SFP 169 000
PFP 1 152 000
Strategisk tildeling psykiatri 947 000
Sum Helse Finnmark 2 268 000

Helgelandssykehuset
PFP 927 000
HST 877 000
Sum Helgelandssykehuset 1 804 000

Sykehusapotek Nord
SFP 927 000
Sum Sykehusapoteket 927 000

Universitetet i Tromsø
SFP 14 017 000
PFP 1 351 000
HST 1 722 000
Forskerlinjestudent 877 000
NSG-satsing 1 000 000
sum UiT 18 967 000

RHF - midler som ligger på RHF-nivå pr dato
drift USAM, elisenser m.m. 1 000 000
tidligere infrastrukturmidler, holdt av til ev nye tiltak 3 860 000
til samhandlingsprosjekter, strategiske føringer og ev klagesaker 1 417 000
dekningsbidrag UiT 1 590 000
NorCRIN 1 000 000
miljøstøtte, skal tildeles senere i 2013 1 500 000
utdanningskonferanse og helsefaglig konf 300 000
ubrukte midler 9 000 000
sum RHF 19 667 000

SUM TOTALT ALLE HF OG TILTAK 115 361 000

SUM med oppdragsforskning
Oppdragsforskning, ADs budsjett i RHF 3 000 000
Totalsum til forskning i HN 2013 118 361 000

Tildeling - 2012-midler som ikke er betalt ut tidligere
UNN
NSG-satsinger 2 000 000

UiT
NSG-satsing 1 000 000
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Vedlegg 4 Aktivitetskrav og fordeling av midler til brystrekonstruksjon 
 
 
Fordeling av midler som er tildelt i revidert statsbudsjett til bruk for kapasitetsøkning 
for brystrekonstruksjon 
 
Fordeling av midler 
For å øke innsatsen for rekonstruksjon av bryst er Helse Nord tildelt NOK 4,5 mill. i 2012 og 
NOK 8,9 mill. i 2013. I denne tildelingen ligger en forventning om at ventetider for 
rekonstruksjon av brystkreft skal reduseres betydelig og at det iverksettes langsiktige tiltak 
som sikrer pasientgruppen behandling som er i tråd med ny utvikling på området, av god 
kvalitet og til rett tid.  
 
Selv om fordeling av midler ikke umiddelbar har betydning for den regionale planen vil tiltak 
for å redusere ventetidene for denne pasientgruppen også ha betydning for det plastikk-
kirurgiske tilbudet i sin helhet. Særlig langsiktige tiltak må derfor sees i sammenheng med 
forslag til fremtidig organisering av tjenesten. Prosjektgruppen har derfor brukt 
kartleggingsarbeidet som prosjektet har gjennomført som grunnlag for vurderingen. Foreslått 
fordeling bygger på prinsippene for fremtidig organisering som presenteres i regional plan.  
 
Tildeling av midler ble vedtatt av administrerende direktør etter innstilling fra 
prosjektgruppen i to trinn. En del ble fordelt for kortsiktige tiltak i 2012 og en del for både 
kort- og langsiktige tiltak i revidert budsjett i april 2013.  En oversikt over tildelte midler 
følger av tabellen 
 

Helseforetak Tildeles 2013 Tildelt 2012 Sum 
UNN HF 8,965 1,135 10,100 
NLSH HF 2,15 0,00 2,15 
Helgelandssykehuset 
HF 

1,10 0,00 1,10 

Helse Nord RHF  0,05 0,00 0,05 
Sum 12,265 1,135 13,400 
Tabell: Tildeling av midler til reduksjon av venteliste for brystrekonstruksjon (mill kr)  
 
Tiltak for å redusere ventetidene 
Tildeling av midler ble gjort etter vurdering av konkrete tiltak for hvordan kapasiteten på 
brystrekonstruksjon kan økes og ventelistene reduseres. I tildelingen ligger det en 
forutsetning at foretakene iverksetter følgende tiltak: 
 
UNN HF 
• Varig omstilling av drift som sikrer større kapasitet for store rekonstruksjonsinngrep med 

eget vev (minimum 40 per år)samt en kapasitetsøkning for operasjon med sekundær 
protese (vedlegg 2) 

• Bygge opp et tilbud for tverrfaglig behandling og behandling med primærrekonstruksjon 
for pasienter med brystkreft. 

• Ha tett samarbeid med NLSH HF og Helgelandssykehuset HF rundt denne pasientgruppen.  
• Opprettelse av en ny 100 % stilling for plastikk kirurg i UNN. En forutsetning er at denne 

stillingen også vil bidra til å styrke plastikk kirurgisk virksomhet utenfor foretaket. 
• Gjennomføring av kortvarig prosjekt kortvarig prosjekt for å øke operasjonskapasiteten 

for pasienter med rekonstruksjon med eget vev samt protese i Tromsø med 25 
operasjoner med eget vev og 30 proteser (vedlegg 3) 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 34



 

NLSH HF 
• Bygge opp et tilbud om tverrfaglig behandling av brystkreftpasienter. 
• Etablere et tilbud primær rekonstruksjon for brystkreftpasienter 
• Ivareta pasienter fra eget opptaksområde med behov for sekundær protese, evt. andre 

typer rekonstruksjon. 
 
Helgelandssykehuset HF 
• Opprette et tilbud for pasienter med behov for brystrekonstruksjon med behov for 

sekundær protese. Operere 30 proteser per år.  
• Når ventelistene på sekundær operasjon med protese er tatt ned å avlaste UNN med det 

store etterslepet av andre typer rekonstruksjon. 
 
Helse Nord RHF 
• Gjennomføring av prosjekt plastikk kirurgi i Helse Nord. 
 
Fra 2014 regner en med at 8,9 mill. vil bli videreført i budsjettet. Midlene vil da fordeles etter 
samme nøkkel som i 2013. Det er ved den vurderingen tatt hensyn til at plastikk kirurgisk 
virksomhet knyttet til behandling av pasienter med brystkreft eller risiko for brystkreft ved 
NLSH Bodø kun utgjør ca 50 % stilling. 
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Vedlegg 5 Tilskudd fagnettverk 2013  
 
 

 

 
 
 
 

Helseforetak Nettverk Formål
 
Innvilget 

Helse Finnmark HF Fagnettverk for UPA Samling 22 000,00                     
NLSH HF Reg. fagnettverk Utviklingshemmedes rettssikkerhet 2 nettverksmøter 20 000,00                     
NLSH HF Regionalt nettverk for forbedringsarbeid i pasientforløp Nettverksaktiviteter 44 000,00                     
NLSH HF Barn som pårørende 40 000,00                     

NLSH HF Regionalt fagnettverk Psykose i Nord
Oppstart fagnettverk. 4 
nettverksmøter 2013 50 000,00                     

NLSH HF Regionalt fagnettverk for behandling av sykelig overvekt Konferanse 48 000,00                     
UNN HF Regionsmøte føde- og gyn.avd. Regionsmøte 20 000,00                     
UNN HF Nettverksarb. Kliniske etikkomiteer Nettverksmøte høst 13. 60 000,00                     
UNN HF Regionalt nettverk for ungdomshelse Regional konferanse 25 000,00                     
UNN HF Reg. nettverk ledere for habilitering Faglig samling -                                 
UNN HF Nettverk for kontoransatte i habiliteringstjenesten Samlinger 40 000,00                     
UNN HF Nucleærmedisinsk fagdag Fagdag 35 000,00                     
UNN HF Fagnettverk Kliniske ernæringsfysiologer 2 dg. samling 6 000,00                       
UNN HF Fagnettverk fødestuer i Helse Nord Fagdag, utvikle nettverksside 40 000,00                     
UNN HF Fagnettverk ledere med. tekn. Avd. Nettverksmøte -                                 
UNN HF Fagnettverk for lindrende enheter i sykehus Møte 10 000,00                     
UNN HF Erfarings- og fagseminar i bruk av kunstterapi Seminar 15 000,00                     

UNN HF
Styrking av foreldrekompetanse og nyfødte barns 
utviklingsmuligheter 4 veiledn. Filmer. Nettverksmøter 60 000,00                     

UNN HF Regionalt fagnettverk ambulante rehabiliteringsteam Møter 35 000,00                     
UNN HF EPJ Fagforum Seminar om klinisk IKT -                                 
UNN HF Regionalt fagnettverk for kreftrehabilitering Dagskonferanse Tromsø 20 000,00                     
UNN HF Regionalt fagnettverk rehabilitering
UNN HF Regionalt traumenettverk 2 møter 25 000,00                     
UNN HF Regionalt fagnettverk for traumatisk hodeskade Erfaringskonferanse 50 000,00                     
UNN HF Regionalt fagnettverk for AMK personell Fagsamling 50 000,00                     
UNN HF Fagnettverk innenfor fagområdet blodsykdommer Faglig arrangement 30 000,00                     
UNN HF KORSN Fagmøte 5 000,00                       

SUM 750 000,00                  
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Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 

Breivika, nytt pasienthotell – prosjektramme 

og stadfestelse av vedtak om byggestart 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging i styremøte, den 22. juni 2012.  
 
Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjekt Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Prosjekt UNN Pasienthotell som grunnlag for den videre detaljplanleggingen og 
realiseringen av prosjektet og godkjenner oppstart av gjennomføringsfasen bestående 
av detalj- og byggefase basert på forprosjektet. 
 

2. Prosjektet realiseres innenfor en kostnadsramme for prosjektet på 335 mill kroner pr. 
1. april 2012 (P85) (312 mill kroner i P50) og en arealramme på 12.011m2

 
. 

3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen 
overholdes, fastsettes til 335 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 2012, inkludert 
utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg og er 
beregnet til omlag 40 mill kroner. Samlet prosjektkostnad er dermed beregnet til 375 
mill kroner. 

 
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2012-2020 og 

til styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan. Styret legger 
til grunn at finansieringen planlegges inn under Helse Nord RHFs og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs totale likviditet. 

 
5. Styret godkjenner at alternativ D for gjennomføring av byggeprosjektet innenfor den 

økonomiske tilgjengelige ramme legges til grunn for det videre arbeidet. Alternativet 
innebærer gjennomføring av forprosjektets prinsipper innenfor en 
totalentreprisemodell som beskrevet i saken.  
 

6. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal 
planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til pasientovernatting i februar 2015. 

 
Denne sak er også behandlet i styresakene 73-2010, 132-2010, 47-2011 og 103-2011.  
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Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) behandlet saken i ekstraordinært 
styremøte 15. april 2013.  Styret i UNN har sendt saken til Helse Nord RHF etter å ha 
fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar til etterretning og ser det 

som positivt at nytt pasienthotell lar seg realisere innenfor den bevilgede totale 
kostnadsramme.  

2. Styret viser til de nye fremskrivinger av behov for pasienthotellsenger som er utført av 
Sintef og UNN, som konkluderer med økende behov for hotellsenger utover det 
prosjektet i utgangspunktet inneholder. Styret anbefaler derfor at det bygges to 
hotelletasjer ekstra med til sammen 38 rom innenfor en kostnadsramme på 45 mill kr, 
og ber styret i Helse Nord RHF om økt investeringsramme tilsvarende dette.  

3.  En utvidelse av pasienthotellet med arealer som kan romme Vardesenter, Lærings- og 
mestringssenter og øvrige aktiviteter knyttet til samhandlingsreformen vil styrke et 
fremtidsrettet pasienttilbud og frigi arealer i sykehuset til nødvendig 
pasientbehandling. Styret ber derfor om at investeringsrammen økes med til sammen 
15 mill kr for å kunne bygge de totalt ca 400 kvadratmeter som tilsvarer det areal som 
er nødvendig for disse aktiviteter. 

4.  Styret anbefaler at det legges til rette for plassering av IKT senter i pasienthotellet 
innenfor en kostnadsramme på 13 mill kr under forutsetning av at det er fullfinansiert 
med tilleggsbevilgning fra Helse Nord RHF og at prosjektgjennomføringen ikke 
forsinker byggingen av pasienthotellet. 

 
I denne saken er beskrivelsen samordnet med saksfremlegget som ble lagt frem for 
styret i UNN den 15. april 2013, med tilleggsinformasjon som letter styret i Helse Nord 
RHFs behandling av saken. 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med saken er å gi styret oversikt over kostnadene ved bygging av 
pasienthotell, basert på tilbud fra entreprenører gjennom utlysning av totalentreprise. 
 
Prosjektledelsen for nytt pasienthotell i UNN Breivika åpnet tilbudene fra fire 
konkurrerende entreprenører, den 18. mars 2013. Tilbyderne leverte anbud som 
spenner fra 207til 280 mill kroner. Inkludert generelle kostnader, inventar og 
merverdiavgift betyr dette en total prosjektkostnad på mellom 327 mill kroner og 422 
mill kroner. Billigste tilbyder er avvist etter Forskrift om offentlig anskaffelse § 20-13 (1) 
e og f.  
 
En evalueringskomité har vurdert arkitektonisk, logistikk-, og teknisk løsning av 
prosjektene i møter 2. til 8. april 2013.  I tillegg vektes pris, byggekompetanse 
hotellbygg og byggetid i evalueringen. Endelig evalueringsprosess er ikke fullført pr. 10. 
april 2013, men komiteen har et preferert tilbud som også er konkurransedyktig på 
pris. 
 
Det prefererte tilbud har en prosjektkostnad på 349 mill kroner inklusiv prisstigning og 
byggelånsrenter og inkluderer hotell med restaurant, møtelokaler og 206 hotellrom.  
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I langtidsplanen fra juni 2012 godkjente styret i Helse Nord RHF en budsjettert 
prosjektkostnad på 312 mill kroner pluss prisvekst (P50). Beregnet prisvekst på tolv 
måneder er 9 mill kroner, det vil si prosjektkostnad ved kontraktsinngåelse på 321 mill 
kroner (P50-2013). Legger en til antatt prisstigning under byggeperioden på ca 16 mill 
kroner, vil budsjettert ramme målt til ferdigstillelsestidspunkt være 337 mill kroner 
(P50-2015) 
 
Tilbudt hotell har dermed en prosjektkostnad på 12 mill kroner (3,8 %) over 
planramme. 
  
Styringsgruppen og adm. direktør i UNN har bedt om opsjoner på to ekstra hotelletasjer 
med 38 gjesterom, lærings- og mestringssenter (LMS) og Vardesenter (senter for 
kreftrammede og pårørende). Helse Nord IKT har behov for et IKT-senter som også er 
tatt med som opsjon. Tilbud for disse opsjonene foreligger på 45 mill kroner for to 
etasjer, 15 mill kroner for LMS-/Vardesenter og 13 mill kroner for råbygg tilpasset IKT-
senter, til sammen 73 mill kroner. 
 
Økonomiske beregninger viser en gevinst på 1,5 mill kroner pr. år ved innfrielse av alle 
opsjoner og en gevinst på 2,6 mill kroner pr. år ved bygging av to ekstra hotelletasjer for 
gjesterom. IKT-datasenter forutsettes fullfinansiert av Helse Nord RHF og er ikke 
beregnet i økonomimodellen. 
 
Anbefalt løsning 
Det tilbudet som etter kriteriene er beste valg, vil gi entreprisekostnad før 
byggelånsrenter på 333 mill kroner, dvs. 12 mill kroner over styrets vedtatte ramme 
(2012). Med byggelånsrenter er total kostnad for hotellet uten opsjoner på 349 mill 
kroner ved P50-2015. 
 
P85-rammen ved ferdigstillelsestidspunkt er 375 mill kroner. Eieravdelingen i Helse 
Nord RHF har gått igjennom prosjektet med forutsetninger, endringer i antall rom i 
forhold til dagens situasjon, og budsjetterte inntekter og kostnader i det nye hotellet. 
Risikovurderinger og forutsetninger for usikkerhetsavsetninger og kuttliste er også 
gjennomgått. 
 
Vurderingen er at prosjektet er ivaretatt i tråd med konsernbestemmelser for 
investeringer, vedtatt november 2012. I henhold til disse bestemmelsene fremmes 
søknaden på P50-nivå, mens allokeringen i budsjett gjøres på P85-nivå. 
 
Medbestemmelse 
Saken er drøftet med tillitsvalgte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, hvor ansattes 
representanter ga sin enstemmige tilslutning i møte, den 11. april 2013, se vedlegg 2.  
 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 18. april 2013 muntlig orientert om saken og adm. direktørs innstilling, jf. sak 51-
2013 Eventuelt, kulepunkt 2. 
 
Egen sak om ytterligere to etasjer fremmes for drøfting med konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud før behandling i styremøte. 
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Konklusjon 
Adm. direktør tilrår at styret godkjenner å utvide rammen med 12 mill kroner og at det 
legges til 16 mill kroner for prisstigning i byggeperioden slik at forventet totalkostnad 
settes til (321+12+16=) 349 millioner (p50-2015). 
 
Adm. direktør anbefaler styret å gi sin tilslutning til bygging av nytt pasienthotell 
innenfor en total kostnadsramme på 349 mill kroner ved ferdigstillelse (p50-2015). 
 
Adm. direktør tilrår i denne saken at styret i Helse Nord RHF godkjenner at utbygging 
av prosjektet kan startes nå, og at UNNs forespørsel om tillegg i form av opsjoner 
behandles separat i styremøtet i mai 2013 sammen med redegjørelse for 
parkeringsløsning og samlet bærekraftsanalyse for Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF, der samtlige byggeprosjekter er medtatt. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF stadfester tidligere vedtak om byggestart for pasienthotell i 
Tromsø, senest i styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging, innenfor en kostnadsramme på 349 mill kroner pr 
april 2013, inklusiv byggelånsrenter og prisstigning i byggetiden (p50-2015).  
Investeringsrammen overføres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 

2. Differansen på 26 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan utløses etter 
gjeldende investeringsreglement.  

 
3. Styret tar til orientering at det er avdekket et økt behov for hotellsenger utover det 

prosjektet i utgangspunktet inneholder, samt Vardesenter, lærings- og 
mestringssenter og IKT-senter for Helse Nord IKT. Styret ber om at adm. direktør 
legger frem egen sak om dette i neste styremøte.  

 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Saksutredning inklusiv opsjoner som behandles i egen sak i neste styremøte 

Drøftingsprotokoll UNN HF før styremøte 15. april 2013  
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Saksutredning inklusiv opsjoner som behandles i egen sak i neste styremøte: 
 
Prosjektledelsen har siden vedtak i Helse Nord RHF gjennomført en prosess med 
prekvalifisering av entreprenører for totalentreprise, utarbeiding av 
konkurransegrunnlag, rammesøknad til kommunen og utlysning av konkurranse. 
Prosjektet er nå i avslutning av evalueringsfasen av de fire tilbudene på hotellprosjekt 
innlevert innen anbudsfristens utløp den 18. mars 2013.  
 
Det har vært nedsatt en evalueringskomité for vurdering av arkitektonisk-, logistikk-, og 
teknisk løsning av prosjektene som har gjennomført nødvendige møter i perioden 2. til 
8.april.  I tillegg vektes pris, byggekompetanse og byggetid i evalueringen av tilbudene. 
Endelig evalueringsprosess er ikke fullført pr 10. april, men komiteen har et preferert 
tilbud som også er konkurransedyktig på pris, byggetid og kompetanse.  
 
Komiteen består av følgende personer1

Arvid Eliseussen  Brukerutvalget UNN 
: 

Lene Edvardsen  Leder, Nord-Norges Arkitektforening 
Nils Opsahl   Hotelldirektør Grand Nordic 
Gina Johansen  Drifts- og eiendomssjef, UNN 
Arthur Revhaug  Klinikksjef, Kirurgi- kreft- og kvinnehelseklinikken, UNN 
Martin Sivertsen  Teknisk rådgiver, UNN 
Guri Albrigtsen  Klinisk rådgiver, UNN 
Astrid Ronesen  Hotellsjef Pasienthotellet, UNN 
Einar Rebni   HVO UNN 
Monica Fyhn Sørensen HTV NSF 
Håvard Johannessen  Prosjektleder 
Tor-Arne Hanssen  Utbyggingssjef, UNN 
  
Det prefererte tilbud har en arealramme på 10.831m2

 

 og en prosjektkostnad (svarende 
til P50) på hotell med restaurant, møtelokaler og 206 hotellrom på 333 mill kroner 
inkludert mva. og prisstigning i byggeperioden.  

Innvilget ramme fra Helse Nord RHF er prosjektkostnad på 312 mill kroner pluss 
prisvekst. Beregnet prisvekst fra april 2012 til april 2013 er 9 mill kroner, det vil si 
prosjektkostnad ved kontraktsinngåelse på 321 mill kroner.  Tilbudt hotell har dermed 
en prosjektkostnad på 12 mill kroner (3,8 %) over rammen.  
 
Byggetid for prosjektet er satt til 19 mnd og hotellet kan ferdigstilles 31. januar 2015. 
 
Styringsgruppen og administrerende direktør ved UNN HF har bedt om opsjoner på 2 
ekstra hotelletasjer med gjesterom, lærings- og mestringssenter (LMS) og Vardesenter. 
Dette legges frem som egen sak for styret i Helse Nord RHF i neste styremøte. 
 

                                                        
1 Alle personer i evalueringsgruppen har attestert på at de ikke har bindinger av noen slag til entreprenørene de 
evaluerer. Ekstern arkitekt er engasjert for å hjelpe til med å vurdere arkitektoniske løsninger. Ekstern 
hotelldirektør er engasjert for å vurdere logistikkløsninger 
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Pasienthotellet i dag 
I dagens UNN driver vi 110 pasienthotellplasser og leier 80 plasser i hoteller i byen. 
Totalt 190 plasser. I tillegg etableres 25 til 30 plasser i sengeavdeling fra 1. juni 2013. 
Inkludert Vardesenter utgjør arealer i sykehuset benyttet til pasienthotell brutto ca 
2500m2

 
. 

Pågående omstilling på UNN, med fokus på overgang fra døgn- til dagbehandling, har 
pekt på behov for økt antall pasienthotellrom for å kunne realisere denne type 
forbedret pasientbehandling. På denne bakgrunnen har prosjektledelsen gjennomført 
en oppdatering av fremskrivningsgrunnlag for pasienthotellet. Sintefs rapport viser en 
moderat økning av behov til 213 rom. Anslag utført i samarbeid med pasienthotellet og 
basert på klinikkenes rapporterte behov for hotellrom, gir et større behov for 
pasienthotellrom, og beregner behovet til 238 rom. Det er en viss uoverensstemmelse 
mellom disse prognosene, men de viser begge en tydelig tendens til at behovet for 
gjesterom på pasienthotellet er større enn de prosjekterte 206 rommene.  
 
Reguleringsplanen for pasienthotellet gir en mulig byggehøyde til kote 90 meter. Dette 
vil i prefererte tilbud gi mulighet for å bygge to etasjer ekstra på toppen av bygget, noe 
som vil gi 2 x 19 gjesterom, det vil si 38 rom og et hotell med totalt 244 rom. Dette vil 
dekke angitte behov i dag, hvis en legger til grunn de behov som meldes fra klinikkene i 
forbindelse med dagens omlegging fra døgn til dag. Dette vil bli nærmere gjort rede for i 
egen sak i neste styremøte.  
 
Økonomisk vurdering  
Prosjektkostnad for pasienthotell eksklusive opsjoner er 333+16 mill kroner (P50-2015 
inkl. byggelånsrenter), dvs. 349 millioner. Tidligere utførte bærekraftanalyser for 
pasienthotell, sist oppdatert i styresak 96/2012 Virksomhetsplan 2013, inkluderer disse 
kostnadene, og har beregnet en årskostnad på pasienthotellet på totalt 15 mill kroner. 
Bærekraftanalyse for prosjektet med alle opsjoner viser en maksimal årlig kostnad 
svarende til 12,9 mill kroner. Tabellen inkluderer virkningene av eventuelle opsjoner 
som det vil bli gjort rede for i neste styremøte. Gjennomføringen av opsjonene vil gi 
bedre driftsresultater for hotellet enn uten. Dette vil bli redegjort for i saken i neste 
møte, men er vist i egen tabell A i neste avsnitt i denne utredningen. 
 

 
 
 

Pasienthotellet 244 rom 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inntekter -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9 -49,9
Driftskostnader 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6
Lønnskostnader 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
Avskrivninger 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Renter lån 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1
Renter egen likviditet 1,0 5,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Sum kostnader 7,1 11,0 12,9 12,7 12,5 12,3 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3

Forutsetninger:

Byggeperiode 3 år, 
Avskrivningstid 30 år
50 % lånefinansiering
3 % rente
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Kostnadskomponentene for prosjektet er sammensatt som vist i påfølgende tabell. 
 
UNN Pasienthotell, kostnadsoverslag fordelt på komponenter – mill kroner 

 
Kuttliste 
Prosjektkostnaden er i samsvar med innvilget ramme og er fremkommet gjennom 
anbud på fast pris. Det har vært etterspurt opsjon på billigere fasadeløsninger, dette har 
vist seg å ligge på kun 1 mill kroner. Dette oppleves som marginalt, og ikke ønskelig 
fordi en risikerer å ødelegge totalinntrykket ved et bygg som kommer til å markere seg i 
bybildet i Tromsø.  
 
Hvis nødvendig kan det vurderes redusert kvalitet på styringsanlegg for teknikk og 
andre tekniske anlegg. 
 
Prosjektets foreslåtte kuttliste i prioritert rekkefølge: 
Redusert kvalitet teknikk  4,5 mill 
Redusert kvalitet på overflater 1,0 mill 
Sum kuttliste 5,5 mill 
 
Nærmere om driftsøkonomi med pasienthotell. 
Et pasienthotell har belegg med pasienter, ledsagere og pårørende. Heriblant er det en 
blanding av gjester som betaler sine kostnader direkte til pasienthotelldriver (UNN) og 
en del gjester der UNN dekker alle utgifter. 
 
Den siste kategorien er innlagte pasienter, ledsagere og innkalte pårørende. Ledsagere 
er foresatte til barn under 18 år som har en lovfestet rett til opphold i sykehus på 
samme måte som inneliggende pasienter. I denne gruppen er de aller fleste tilhørende 
nyfødtintensiv der barnet er inne på avdelingen mens foreldre er på pasienthotell. 
Innkalte pårørende er de som blir tilkalt av sykehuset og der sykehuset må ha disse på 
sykehus/avdeling og som også dermed er sykehusets økonomiske ansvar. Disse 
gjestene er en prioritert gruppe på pasienthotellet og får som hovedregel plass på UNN 
sitt eget pasienthotell i dag. Gruppen utgjør 1/3 av rombehovet pr dag i hotellet. Øvrige 
2/3 av gjester er polikliniske pasienter, strålepasienter (registrert som polikliniske 
pasienter), dagpasienter og pårørende.  
 

 Anbudsfase 
Hotell med 206 rom Budsjett MNOK 

Entreprisekontrakt (1-6) 210,0 
Utenomhus (7) 2,4 
Generelle kostnader(8) 10,0 
Inventar (9) 17,0 
Kunst (9) 2,4 
Endringer/reserve (0) 15,0 
Finans/Byggelånskost. eks.mva 10,0 
SUM P50 eks.mva 266,8 
SUM P50 inkl. mva. 333,5 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 43



 

Tabell A nedenfor viser behovet for hotellsenger i dag og er basert på informasjon fra de 
kliniske avdelinger UNN vedrørende inneliggende pasienter.  For de øvrige pasienttyper 
baserer tallene seg både på informasjon fra avdelingene, statistiske data over reell bruk 
av hotellsenger ved dagens pasienthotell, samt statistikk over daglige ventelister over 
pårørende og pasienter som ikke får hotellrom i dag. 
 

 
Tabell A – Prognose over kvalitetssikret rom behov pr. dag. Gjester som er sykehusets økonomiske ansvar er i 
første rad (innlagte, ledsagere og innkalte pårørende) 
 

 
Tabell B – Tabell A i grafisk fremstilling pr. dag 
 
Basert på fordeling av pasienter, ledsagere og pårørende i denne modellen har 
økonomi- og analysesenteret gjennomført budsjettberegninger for pasienthotell med 
henholdsvis 206 og 244 rom. 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 44



 

 
 
Beregningene viser at et hotell med 206 senger forutsatt dagens rom- og matpriser vil 
drives med et økonomisk underskudd på 14,4 mill kroner/år. Dette inkluderer alle 
inntekter og kostnader ved drift i nybygg. På grunn av økte inntekter på salg av rom, 
med en marginal økning av personellkostnader, vil det driftsøkonomiske resultat bli 
forbedret med 2,7 mill kroner med bygging av to ekstra etasjer. 
 
Gitt at forutsetningene endres og de to ekstra hotelletasjene fylles med inneliggende 
pasienter reduseres inntektsgrunnlaget med 8 mill kroner. Dette vil imidlertid være 
pasienter som er overført fra døgnbehandling inne på UNN til en døgnkostnad på 
minimum 4.000 kroner. Dette gir en alternativ kostnad på 38 mill kroner, eller en 
omstillingsmulighet for UNN på 30 mill kroner årlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsregnskap for det nye pasienthotellet med 206 eller 244 rom 206 rom 244 rom

Sum inntekter overnatting 35 708 000,00kr         42 623 650,00kr         
Sum salg mat 3 608 000,00kr           4 273 074,87kr           
Sum salg drikkevarer 1 300 000,00kr           1 539 805,83kr           
Sum salg kiosk, møterom div 1 305 000,00kr           1 545 439,15kr           
Sum inntekter | 41 921 000,00kr    49 981 969,84kr    

Varekostnad 3 848 000,00kr           4 557 908,27kr           
Varekostnad annet 935 000,00kr              1 107 848,83kr           

Personalkostander 18 249 000,00kr         18 948 930,27kr         

driftskostander 10 100 000,00kr         11 963 343,69kr         

Avskrivn.  Pr år 12 800 000,00kr         14 000 000,00kr         
Finansposter (renter) 5 200 000,00kr           5 500 000,00kr           
Reduserte renteinntekter på egenkap 5 200 000,00kr           5 600 000,00kr           
Sum kostnader 56 332 000,00kr    61 678 031,07kr    

Resultat -14 411 000,00kr   -11 696 061,22kr   
Forbedret driftsresultat med 244 rom kontra 206 rom 2 714 938,78kr      
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Prisstigning og byggelånsrenter 
Den etterfølgende tabellen viser forutsetninger lagt til grunn for behandling av 
prisstigning og byggelån i prosjektet. 
 

 
 
Byggelånsrente i prosjektet er beregnet til henholdsvis 8,3 eller 10,1 mill for hotell med 
eller uten opsjon. I kalkylen for hotellet på 333 mill kroner er det lagt inn 12,5 mill 
kroner til å dekke byggelånsrenter, dette for å ta høyde for evt. økning i rentekostnader. 
 
Prisstigning er beregnet til henholdsvis 15,8 eller 19,2 mill kroner i byggeperioden. I 
tillegg er det påløpt 9,9 mill kroner i prisstigning fra forprosjektet ble vedtatt. I 
forprosjektet var det beregnet 40 mill kroner til prisstigning for prosjektet.  
 
Kostnad for hotell uten opsjon inkludert prisstigning 333 mill kroner +15,8 mill kroner, 
total 348,8 mill kroner (P50-2015). 
 
Kostnad for hotell med alle opsjoner inkludert prisstigning 406 mill kroner + 19,3 mill 
kroner, total 425,3 mill kroner (P50-2015) 
 
 
 
 

333 000 000                                                            uten opsjon
406 000 000                                                            med opsjon

19 mnd byggetid
10 mnd byggelånsrente

0,05 5% byggelånsrente
0,03 3% prisstigning pr år

0,5 50% lånebehov
31

Lånebehov
Uten opsjon 166 500 000                
Med opsjon 203 000 000                

Byggelånsrente Totalt månedlig totalt etter 10 mnd
uten opsjon 8 325 000                    832 500         8 325 000                    
Med opsjon 10 150 000                  1 015 000     10 150 000                  

Prisstigning på 19 mnd
uten opsjon 15 817 500                  25 807 500   
med opsjon 19 285 000                  29 275 000   

Prisstigning  fra forprosjekt til byggestart 9 990 000                    

Samlet prisstigning fra mai 2012
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Vurderinger fra UNN 
Ut fra de anbefalinger som gis fra prosjektleder og utbyggingssjef vurderer direktøren 
ved UNN HF det som hensiktsmessig å bygge nytt pasienthotell med innfrielse av alle 
opsjoner i UNN Breivika. Den totale kostnadsramme vil da bli 406 mill kroner (p50), og 
inkluderer 4 opsjoner som går utover forprosjektets innhold (38 ekstra hotellrom, LMS, 
Vardesenter, og IKT senter). Det må forutsettes at byggetiden for hotellet ikke forlenges, 
men at hotellet kan tas i bruk innen februar 2015. Dette er av vesentlig betydning for 
driften i sykehuset når byggingen av A-fløya starter. 
 
Prosjektgjennomføringsstrategien med totalentreprise har så langt vist seg som en 
suksess, og forprosjektets kalkulerte prosjektkostnad på 411 mill kroner er redusert til 
333 mill kroner med tilsvarende hotellinnhold. Det er 3,8 % over vedtatt ramme for 
bygging og er konkurransedyktig med tilsvarende hoteller bygd for private aktører. 
 
Omstilling på UNN og nye prognoser for pasienthotellbehov viser at det er et reelt 
behov for flere rom enn det som er prosjektert. I prosjektet ligger det opsjon på 38 flere 
rom oppført i 2 ekstra etasjer på hotellet. Innfrielse av opsjonen vil gi UNN større 
fleksibilitet til nødvendige omlegginger slik at en kan få til forbedret pasientbehandling 
og effektiv drift.  
 
En opsjon med to ekstra etasjer anbefales sterkt å innfris til byggestart, da det vil være 
svært uhensiktsmessig å bygge på hotellet i høyden etter oppstart av hotelldrift. Det er 
dessuten signaler fra kliniske avdelinger og hotelledelsen at selv et utvidet hotell er 
mulig å fylle opp med besøkende fra oppstart. 
 
Opsjon Vardesenter og Lærings og mestringssenter har vært prioritert av 
styringsgruppen for prosjektet. Begge tilbud er fremtidsrettet og gir hjelp til økt 
mestring for pasienter med kronisk sykdom. Bygging av Vardesenter vil frigjøre arealer 
inne i sykehuset og vil fremstå som en viktig satsning på likemannsarbeidet ved UNN. 
LMS har tilsvarende funksjoner som Vardesenteret og kan dra fordeler ved 
samlokalisering. Bygningsmessig vil det være mulig å realisere Vardesenter og LMS på 
et senere tidspunkt. Dette vil imidlertid medføre noe høyere kostnader (ikke beregnet), 
og er dermed ikke kostnadseffektivt i forhold til opsjonsinnløsning ved byggestart. Det 
er viktig å understreke at opsjonene for to ekstra hotelletasjer, Vardesenter og LMS 
ansees som omstillingsnøytrale for driften på UNN.  
 
Opsjon IKT senter er bestilt fra Helse Nord IKT (HN IKT) og Helse Nord RHF. HN-IKT 
har et umiddelbart behov for IKT-rom for å kunne møte dagens krav til IKT systemer i 
helseregionen. Manglende realisering av dette, setter pågående IKT satsning i fare, og 
vil på kort sikt ramme pasientaktiviteter og muligheter til effektivisering. Dersom UNN i 
tillegg gjør ENØK tiltak i forbindelse med bygging av IKT senter vil sykehuset kunne 
utnytte betydelige mengder energi til oppvarming av sykehuset. 
 
Sluttmerknad  
Adm. direktør i Helse Nord RHF ønsker ikke å fremme opsjonene UNN HF har foreslått 
nå, før det foreligger en samlet bærekraftsanalyse for UNN og før saken om 
parkeringsforhold er ferdig. Styret i Helse Nord RHF vil få disse sakene samlet til neste 
styremøte. 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 47



Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 48



 

 
 

Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 46-2013 Oppgaver og organisering av Nasjonal 

ledelsesutvikling 

 
 
Denne styresaken er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF på vegne av de fire regionale 
helseforetak, og den gjelder forslag til organisering av arbeidet med Nasjonal 
ledelsesutvikling.  
 
Innholdet i saken er diskutert med den nasjonale styringsgruppen, og den er behandlet i 
AD-møte1

 

, den 18. mars 2013. Forslag til vedtak i styresaken er i tråd med konklusjonen 
fra AD-møtet.  

1. Utgangspunkt 
Nasjonal ledelsesutvikling (NLU) Nasjonalt topplederprogram (NTP) drives på oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). I tillegg drives Nasjonal direktørsamling og 
programmene Frist meg inn i ledelse og Psyk meg opp i ledelse i samarbeid med 
henholdsvis Legeforeningen og Psykologforeningen.  
 
Utover dette har NLU på oppdrag fra HOD siden 2011 arbeidet med fastsetting og 
forankring av en Nasjonal lederplattform. Resultatet av plattformarbeidet og 
anbefalinger til videre satsingsområder for å styrke ledelse i helseforetak kan 
oppsummeres i følgende punkter:  
1. De nasjonale kjerneverdiene og lederkravene utgjør felles grunnlag for ledelse i 

helseforetak. Det jobbes videre med erfaringsdeling og felles forståelse av hva som 
utgjør god ledelse i helseforetak.  

2. Det utvikles et system for lederrekruttering, -utvikling og -oppfølging i hvert 
helseforetak, dvs. konkrete planer for å sikre kompetente ledere på alle nivå i 
organisasjonen (livsløpshjul for ledere) 

3. Det legges spesiell vekt på å styrke ledelse nærmest pasientbehandlingen 
4. Regionene samarbeider om og bidrar til å få ledelse inn som tema i 

profesjonsutdanningene 
 
Regionene er selv ansvarlige for oppfølging av denne saken, og skal rapportere tilbake 
til styrene om oppnådde resultater. AD-ene tar i fellesskap stilling til hvorvidt en vil 
jobbe på tvers av regionene og bruke NLU som redskap.  
 
2. Kriterier for tverregionalt samarbeid 
For å kunne gi anbefalinger om hva regionene bør jobbe med i fellesskap fremover, er 
det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i mål og kriterier for tverregionalt samarbeid.  

                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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Overordnet mål for arbeidet foreslås som følger: 
- Å bidra til en helhetlig helsetjeneste for befolkningen på tvers av regionene gjennom 

å utvikle ledere som realiserer felles verdier og oppfyller felles forventninger til 
ledelse i spesialisthelsetjenesten (formulert med utgangspunkt i fagplanen for NTP 
2010). 

 
Kriterier for arbeidet foreslås som følger:  
- Gi merverdi for alle regionene i form av økonomisk og/eller kvalitetsmessig gevinst 
- Bidra til å gjennomføre satsingsområdene vedtatt av RHF-styrene vinteren 2013 
- Springe ut av uttalte behov i foretakene 
 
Metoder som egner seg for å ivareta disse kriteriene vil være arbeidsformer der man tar 
utgangspunkt i, og bidrar til å styrke og spre eksisterende aktiviteter. Eksempler på 
dette kan være erfaringsdeling gjennom pilotering, nettverk, ressurssentre, konferanser 
etc. Nasjonal ledelsesutvikling kan brukes som en motor i dette arbeidet, eller oppgaver 
kan fordeles mellom regionene.  
 
3. Oppgaver for Nasjonal ledelsesutvikling (NLU) 
 
a) Videreføre og utvikle NTP og Nasjonal direktørsamling  
Nasjonalt topplederprogram oppfyller kriteriene for tverregionalt samarbeid og har 
så langt utgjort kjernen i samarbeidet. Programmet har vært kontinuerlig evaluert og 
revidert. Siste totalevaluering av kull 1-12 viser at deltakerne opplever stort utbytte av 
programmet, selv inntil 6 år etter (se vedlagte evalueringsrapport). Effekter som styrket 
evne til helhetstenkning og samhandling, gjennomføre endringer og utvikling av det 
personlige lederskapet gis høye score. Gitt at man ønsker å satse videre på NTP, vil det 
være en rekke aktiviteter som kan utføres både for å styrke selve programmet og 
effekten programmet har for den enkelte leder og for foretaket.   
 
Med utgangspunkt i evalueringsrapporten foreslås følgende forbedringsområder for 
NTP: 
• Helhetlig vurdering av innholdet for mulig dreiing av hovedfokus fra 

helhetsperspektiv til kvalitetsarbeid, eller eventuelt tilby noen tilleggsmoduler med 
spesialisering i noen hovedretninger som for eksempel pasientsikkerhet og 
pasientperspektiv.  

• OU-prosjektet: Jobbe for at flere får implementert prosjektet etter hjemkomst. Finne 
ut mer om årsaker til at noen lykkes med implementeringen etter hjemkomst og 
andre ikke. 

• Oppfølging: Vise deltakerne og foretakene hvordan deltakerne kan være til nytte for 
foretaket etter endt program utover egen lederjobb: Brukes som, eller bli tilbudt 
mentor, spre NTP-metodikken som kombinerer kunnskap, holdninger og 
ferdigheter, brukes som basisgruppeveileder, innledere etc. 

• Rekruttering: Klargjøre rekrutteringskriteriene for AD-ene/foretakene. Nivå ikke 
viktigst, men satse på dyktige ledere eller ledertalenter i foretakene som er tiltenkt 
viktige roller i fremtiden. Positivt for læringsutbytte med miks av nivå og 
erfaringsbakgrunn.  
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Den nasjonale direktørsamlingen gjennomføres to ganger årlig, med en todagers 
samling på våren på omgang mellom regionene, og en én-dagssamling på høsten som 
gjennomføres i samarbeid mellom NLU og HOD. Evalueringene viser fortsatt stort behov 
for samlingen, men det er en utfordring å finne tema og opplegg som oppleves nyttig for 
alle. Det bør jobbes videre med å utvikle direktørsamlingen til møteplass av høy 
kvalitet.  

 
b) Andre lederutviklingsprogram (Frist og Psyk) 
De to profesjonsbaserte programmene Frist meg inn i ledelse og Psyk meg opp i ledelse 
bidrar til å dekke det spesielle behovet for å styrke rekruttering til lederstillinger blant 
hhv kvinnelige leger og psykologer. Programmene har blitt godt evaluert av deltakerne 
og NLU overtok samarbeidet med hhv Legeforeningen og Psykologforeningen fra Helse 
Sør-Øst i 2012. Vi vil komme tilbake med en mer utfyllende informasjon om de to 
programmene og en vurdering av om programmene bør videreføres i sin nåværende 
form.  
 
c) Oppgaver som følger av sak til RHF-styrene om plattform for ledelse 
I styresaken ligger det konkrete oppfølgingspunkter som hver region i utgangspunktet 
har ansvar for å gjennomføre. Nedenfor følger noen anbefalinger til interregionale tiltak 
som kan styrke måloppnåelsen og som følger kriteriene for interregionalt samarbeid 
gitt ovenfor. 
 
Bruk av lederkravene 
For at lederkravene skal tas i bruk i foretakene som ramme for lederskapet, må kravene 
gjøres kjent og tas i bruk i prosesser som rekruttering, utvikling og evaluering av ledere. 
Ansvaret for dette ligger hos regionene, men for å unngå dobbeltarbeid, kan NLU bidra 
med å samle og spre nyttige verktøy for praktisk bruk av lederkravene.  
 
Arbeid for felles forståelse av hva som utgjør god ledelse i helseforetak 
Å utvikle felles forståelse for hva som utgjør god ledelse i helseforetakene er en 
kontinuerlig prosess uten sluttpunkt. Arbeidet med og rapporten om Nasjonal plattform 
for ledelse i helseforetak ga et viktig bidrag som bør følges opp ved å sette ledelse på 
dagsorden i ulike fora. NLUs bidrag kan være: 
- etablere en tverregional ”tenketank” for ledelse (se nedenfor under organisering) 
- etablere en digital møteplass med utveksling av erfaringer og meninger 
- piloter på områder der regionene har fått til noe eller ønsker å utvikle noe som kan 

spres nasjonalt og bidra til å styrke felles forståelse av ledelse i helseforetak  
- bruke egne og bidra i andres fora med presentasjoner av ledelse i helseforetak,  

 
System for lederrekruttering, -utvikling og -oppfølging 
Å få på plass et system eller plan for lederrekruttering, -utvikling og -oppfølging i hvert 
helseforetak som omhandler alle faser og alle nivå, er et omfattende arbeid som må 
etterspørres av regionene, men planlegges og gjennomføres i foretakene. NLUs bidrag 
kan være å lage digitale og/eller fysiske møteplasser for å plante ideer og drive 
erfaringsutveksling, kombinert med en ordning der foretak som er spesielt sterke på 
utvalgte lederutviklingstiltak kan få tildelt rollen som ressurssenter eller være piloter 
på området. Ordningen kan stimuleres ved å la det følge noen økonomiske midler med 
ansvaret.  
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Et eksempel på tiltak som passer til denne arbeidsformen er mentorprogram. NLU har i 
samarbeid med utvalgte helseforetak utviklet et konsept for mentorprogram blant 
toppledere i helseforetakene som ikke finner mentor i eget foretak. Dette tiltaket kunne 
med fordel gjennomføres som en pilot der et foretak som allerede driver 
mentorprogram kunne inkludere utvalgte toppledere fra andre regioner som vil være 
eller trenger mentor utenfor eget foretak. I tillegg kunne dette foretaket få rollen som 
ressurssenter for andre som ønsker å starte mentorprogram. 
 
Styrke ledelse nær pasientbehandlingen 
Tiltak for å styrke ledelse nærmest pasientbehandlingen må utvilsomt foregå i 
foretakene. NLUs bidrag vil være å legge til rette for erfaringsutveksling på tvers av 
foretak og regioner på samme måte som i punktene over. 
 
 Ledelse som tema i profesjonsutdanningene 
For å få ledelse inn som tema i profesjonsutdanningene må det jobbes både gjennom 
samarbeidsorganene og opp mot relevante myndigheter.  Sistnevnte fordrer at 
regionene er samkjørte og en nyttig måte å jobbe på kan være at en region tar 
lederrollen i et slikt samarbeid på vegne av NLU. Arbeidet bør utgå fra, eller i alle fall i 
nært samarbeid med medisin og helsefag og en strategisk plan utarbeides. NLU 
arrangerer studietur til England før påske for å lære om hvordan universiteter og 
sykehus der jobber sammen om å inkludere leger som medledere. Både HR-direktører 
og fagdirektører er deltakere på turen.  
 
4. Kostnader 
NLU har for 2013 et budsjett på 3,5 mill kr til tiltak for å følge opp arbeidet med 
nasjonal plattform, i tillegg til budsjettet på 9,5 mill kr til NTP, Nasjonal direktørsamling 
og de to profesjonsbaserte programmene. Vi legger til grunn at de foreslåtte tiltakene 
gjennomføres innenfor budsjettet og kommer eventuelt tilbake med forespørsel om 
videreføring av bevilgningen for 2014. 
 
5. Organisering 
For å gjennomføre oppdragene nevnt ovenfor synes følgende kriterier for organisering 
av arbeidet å være særlig relevante:  
• Ledelse er pr definisjon et linjeansvar og arbeid med ledelsesutvikling må være 

forankret i linjen 
• Styringsgruppen må ha et klart mandat, være beslutningsdyktige og pådrivere i 

arbeidet i regionene, både i for- og etterkant av beslutninger  
• Styringsgruppen og sekretariatet må ha tilgang til nettverk av ressurspersoner og 

kompetanse som er kritisk for å ta gode beslutninger og iverksette tiltak.  
Med utgangspunkt i disse kriteriene ble det for AD-møtet foreslått to alternative 
styringsmodeller:  

 
A) Todelt modell 

-  Hver regional AD utpeker en person hver fra egen ledergruppe som til sammen 
utgjør styringsgruppen. AD-møtet utpeker i fellesskap en leder blant disse 4.   

- AD-møtet gir årlig oppdrag til styringsgruppen som rapporterer årlig tilbake og 
ellers melder inn saker til AD-møtet ved behov.  
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- AD-møtet etablerer en referansegruppe som møter to ganger årlig, for eksempel 
i tilknytning til Nasjonal direktørsamling  
o Referansegruppens mandat er todelt: 
 Tenketank for ledelse i helseforetak 
 Rådgiver til NLUs arbeid 

o Medlemmer bør være en representant fra hvert RHF som til sammen innehar 
kompetanse innen medisin- og helsefag, kommunikasjon og 
eierstyring/økonomi, en AD fra et HF i hver region, en mellomleder, en 
førstelinjeleder, en tidligere NTP-deltaker og en representant fra akademia. 
Referansegruppen ledes av en AD fra et av HF-ene. Styringsgruppen og HOD 
deltar som observatør.  

 
B) Enhetlig modell 

Samme som 1), men med referansegruppen og styringsgruppen som et felles 
besluttende organ. Denne løsningen er tilnærmet lik dagens organisering.  

 
C) Avvikling av Nasjonal ledelsesutvikling 

Et tredje alternativ vil være at Nasjonal ledelsesutvikling avvikles. Det kan bety at 
NTP og Nasjonal direktørsamling videreføres og driftes fra en av regionene, mens 
øvrige aktiviteter avvikles og initiativ knyttet til oppfølging av styresaken ikke 
igangsettes.  
 

Medbestemmelse 
Nasjonal Lederplattform ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud 
i Helse Nord RHF, den 18. april 2013 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at arbeidet med nasjonal ledelsesplattform videreføres i tråd med 

konklusjonen i AD-møtet, hvor alternativ A i saken er valgt. 
 
2. Partene vil særlig understreke behovet for at lederprogram på alle nivå retter 

oppmerksomheten både mot fag, kvalitet og økonomi kombinert med arbeidsgiver- og 
personallederfunksjonene. God ledelse skal motivere og inspirere, samt bygge opp 
under et godt samarbeidsklima på alle nivå. Det er avgjørende for å lykkes med å 
skape en ennå bedre spesialisthelsetjeneste og gode og utviklende arbeidsplasser.  

 
3. Partene er enige om at arbeidstakernes organisasjoner og vernetjenesten bør være 

representert i referansegruppen.  
 
4. Partene ber AD-møtet om å vurdere evt. representasjon fra tillitsvalgte/vernetjenesten 

i styringsgruppen. 
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Adm. direktørs vurdering: 
Interregionalt samarbeid om ledelsesutvikling antas å ha stor verdi for både kvalitet og 
kostnad. Alternativ C anbefales derfor ikke. Alternativene A) og B) oppfyller begge 
kriteriene for organisering av arbeidet. Alternativ A) vurderes å være mest 
beslutningsdyktig og tydelig i forhold til ansvarsplassering, og anbefales. Det anbefales 
også at oppgavene for Nasjonal ledelsesutvikling for 2013 konsentreres om å: 
- Drifte og videreutvikle NTP i tråd med anbefalingene i evalueringen 
- Drifte og videreutvikle Nasjonal direktørsamling 
- Drifte programmene ”Frist meg inn i ledelse” og ”Psyk meg opp i ledelse” og legge 

frem plan for veien videre 
- Sørge for at mentorprogram oppstartes som pilot i et foretak for deling og deltakelse 

på tvers 
- Arrangere en nasjonal konferanse for å lansere ”livsløpshjul” for ledelse og 

erfaringsutveksling 
- Utrede behov for, og mulig gjennomføring av, oppfølgingsprogrammer for NTP-

deltakere, som for eksempel modul for ledelse av kvalitetssikkerhetsarbeid 
- Utrede modell for etablering av en digital møteplass for utveksling av tanker, ideer 

og erfaringer 
- Bidra til at det utvikles en strategisk plan for arbeid med ledelse som tema i 

profesjonsutdanningene. 
 

 

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

1. Det etableres en styringsgruppe og en referansegruppe for Nasjonal 
ledelsesutvikling med sammensetning som beskrevet i dette notatet (modell A)  
 

2. Overordnet mandat for gruppen er å bidra til en helhetlig helsetjeneste for 
befolkningen på tvers av regionene gjennom å utvikle ledere som oppfyller felles 
forventninger til ledelse i spesialisthelsetjenesten. 
 

3. Kriterier for arbeidet er å gi kvalitetsmessig eller økonomisk merverdi for alle 
regioner, å bidra til gjennomføring av satsingsområder vedtatt av RHF-styrene 
vinteren 2013, og at tiltakene tar utgangspunkt i uttalte behov i foretakene.  

 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Evalueringsrapport fra Nasjonalt Topplederprogram kull 1-12  
 

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 54



 

 
 

Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol/Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for 

tidlig nyfødte i Helse Nord 

 
 
Formål 
Helse Nord har i oppdragsdokument for 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) fått følgende oppdrag: Tilbudet til barn og nyfødte som trenger intensivbehandling 
skal være gjennomgått for å sikre adekvat kompetanse og hensiktsmessig ressursbruk. 
 
Oppdraget ble gitt til den regionale perinatalkomiteen i Helse Nord som leverte sin 
rapport i november 2012 (vedlegg 1). 
 
Helse Nords mål er at barn og nyfødte som trenger intensivbehandling skal få et tilbud 
av trygg og god kvalitet på riktig behandlingsnivå.  
 
I Helse Nord har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø og 
Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø nyfødtintensivavdelinger. Begge driver avansert 
nyfødtmedisin, behandler premature (for tidlig fødte) barn ned til 23-24 ukers alder og 
tilbyr hypotermibehandling1

 

 ved alvorlig oksygenmangel. Det er egne vaktsjikt med 
spesialiserte overleger med kompetanse på fagfeltet (tertiærvakt).  

Rapporten fra perinatalkomiteen viser at det ved begge avdelingen er et meget lavt 
antall svært for tidlig nyfødte, født før fullgåtte 28 uker (<28 uker). Det samme gjelder 
for antall barn som er i behov av hypotermibehandling (vedlegg 2). I gjennomsnitt er 
det årlig ca. fire nyfødte <28 uker og to hypotermibehandlinger ved NLSH Bodø. 
Tilsvarende tall for Tromsø er ti og seks.  
 
Resultatene av behandlingen de for tidlig fødte får ved de to enhetene er gode og 
likeverdige, så langt det er mulig å si noe sikkert om det med så små tall. Antall barn 
født før fullgåtte 26 uker (dvs. 26 uker + 0 dager) er imidlertid svært lite. Det må antas, 
med bakgrunn i generell kunnskap om forholdet mellom volum og kvalitet, at en ved 
samling av disse vil kunne oppnå en ennå større sjanse for et godt behandlingsresultat. 
På bakgrunn av dette foreslås i saken å samle behandlingen av barn født før fullgåtte 26 
uker (26+0) ett sted. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Helse Nord skal ha en barneavdeling på universitetsklinikknivå i Tromsø og en 
spesialisert barneavdeling i Nordlandssykehuset Bodø. Dette er avgjørende både for 

                                                        
1 Aktiv nedkjøling av kroppen til 32-34  ved oksygenmangel under fødselen for å redusere hjerneskade 
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tilbudet til syke barn og som en integrert del av en kvinneklinikk som er avhengig av 
kapasitet og kompetanse til å takle svært syke nyfødte.  
 
Fagmiljøene har ulike syn på spørsmålet om det er nødvendig å samle 
nyfødtintensivtilbudet til de aller minste premature til ett sted i regionen.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge viser til det lave volumet og mener at en samling av 
tilbudet vil gi bedre sjanser for gode resultater og styrke fagmiljøet. Ved 
Nordlandssykehuset har man vist til resultatene og fryktet at en nedbygging i Bodø vil 
gi lekkasje av fagfolk og slik også svekke andre funksjoner barneavdelingen har. Dette 
gjelder bl.a. henteteamet fra barneavdelingen og fremtiden til nyfødtintensivavdelingen. 
Begge er viktige tilbud til barn født før 28 uker. Det vises til at man vinner viktig 
kunnskap og erfaring ved å behandle de minste premature, og slik erfaring kommer 
også andre pasientgrupper til gode. Det er heller ikke gjort en økonomisk 
konsekvensutredning.  
  
I Helse Nord fødes om lag 5 000 barn pr. år. Antall pasienter ved begge 
nyfødtintensivavdelingene i regionen er svært lave. Det er utfordrende å opprettholde 
en kvalitet og en kunnskap som er i tråd med dagens krav og uvikling på feltet. 
 
Internasjonalt har man ofte klassifisert avdelinger i gruppe 1-3, der gruppe 3-
avdelinger kan håndtere alle premature og svært syke nyfødte. Det er i litteraturen 
dokumentert lavere dødelighet hos de minste premature (<1500 gram) behandlet i 
gruppe 3-avdelinger med høyt volum versus gruppe 2-avdelinger med lavt volum 
(Phibbs, 2007), (Lasswell, 2010) (Regional perinatalkomite i Helse Nord, 2012). Det 
synes som om det primært er volumet som er bestemmende for denne effekten (Chung, 
2010).  Fra land med mindre avdelinger er det publisert bra resultater også ved gruppe 
3-avdelinger med forholdsmessig små volum, men selv i disse publikasjonene dreier det 
seg om store volumer etter norske forhold (50 pasienter pr. år i gruppen <1500 gram) 
(Al, 2011).  
 
Adm. direktør mener det er nødvendig å samle intensivbehandlingen av de svært  for 
tidlig fødte nyfødte (før  fullgåtte 26 uker, dvs. 26+0) ved universitetsklinikken. 
Samtidig skal grunnlaget for en spesialisert barneavdeling ved NLSH Bodø, også som en 
integrert del av en kvinneklinikk, sikres. Behandlingen av barn født før fullgåtte 26 uker 
(26+0) vil da konsentreres til ”få hender”, og det blir lettere å styrke og vedlikeholde 
den kompetansen som er nødvendig for å gi denne avanserte behandlingen på optimal 
måte.  
 
Avdelingene i Tromsø og Bodø må videreutvikle samarbeidet om pasientgruppen 
fortidlig fødte. Felles rutiner og kriterier for overflytting av barna må utarbeides og tas i 
bruk. Barna skal flyttes tilbake til Bodø så snart den medisinske tilstanden kan ivaretas.  
 
Konsekvenser 
Når de svært for tidlig fødte nyfødte samles ved UNN Tromsø, vil 
nyfødtintensivavdelingen i Bodø fortsatt ha en helt nødvendig og spesialisert funksjon 
for intensivbehandling av for tidlig nyfødte i Nordland, på linje med for eksempel 
tilsvarende avdelinger i Østfold, Telemark og Vest-Agder.  

Styremøte Helse Nord RHF 
28. og 29. april 2013 - sakspapirer

side 56



 

Implementering av nye kvalitetskrav i fødselsomsorgen og vedtaket om at NLSH Bodø 
skal være en av to kvinneklinikker i regionen, stiller krav til at det finnes 
nyfødtintensivkompetanse i Bodø (Helse Nord RHF, 2011). Et godt samarbeid mellom 
avdelingene, felles rutiner samt overflytting av tidlig premature tilbake til Bodø så snart 
tilstanden tilsier det, vil sikre at kompetansen og kunnskapen i Bodø opprettholdes. 
 
Premature nyfødte bør helst transporteres i mors mage, og fødselen skal foregå ved 
kvinneklinikker. Henteteamet fra barneavdelingen i Bodø har en særlig viktig rolle for 
nyfødte som fødes ved fødeinstitusjoner på lavere nivå. Henteteamets funksjon skal 
ikke påvirkes av den foreslåtte endringen i tilbudet.  
 
En samling av tilbudet vil for de få familier det gjelder, bety lang reiseavstand. I en 
allerede belastende situasjon kan dette oppleves som tungt for familien. Det avgjørende 
må imidlertid være at Helse Nord legger til rette for det tilbudet som med størst 
sannsynlighet gir best mulig sjanse for et godt behandlingsresultat. Barna, som ofte blir 
liggende svært lenge på sykehus, skal overføres til Bodø,når den medisinske tilstanden 
tilsier det.  
 
Med en god arbeidsdeling mellom enhetene i Tromsø og Bodø forventes ikke endringen 
å gi vesentlige kapasitetsproblemer ved UNN. Slike konsekvenser må en evt. komme 
tilbake til. Det forventes ingen besparelse ved endret organisering.  
 
Arbeidsdelingen er utviklet i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø. 
 
Medbestemmelse 
Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. april 2013 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
Partene er enige om at intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 
uker (26+0) samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 
Brukermedvirkning 
Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord ble behandlet i 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 17. april 2013, jf. 
RBU-AU-sak 13-2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Regionalt brukerutvalg slutter seg til at intensivbehandling av svært for tidlig fødte 
nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler å samle intensivtilbudet til svært for tidlig fødte nyfødte (fødte 
før fullgåtte 26 uker, 26+0) til UNN Tromsø. Tiltaket skal sikre at behandlingen også i 
fremtiden er i tråd med kravene som stilles til denne høyspesialiserte behandlingen, og 
at kunnskap og kompetanse i regionen er ivaretatt på en meget god måte.  
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Barneavdelingen i Bodø skal fortsatt ha et spesialisert tilbud. Det gjelder bl.a. 
intensivtilbud for for tidlig fødte. Denne funksjonen er også viktig som en integrert og 
helt nødvendig del av innholdet i en kvinneklinikk.  
 
 

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

1. Intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) 
samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.  
 

2. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø skal 
samarbeide om behandling av premature nyfødte i regionen. Felles rutiner og 
kriterier for behandling skal utvikles. Dette skal også inneholde overflytting til Bodø 
når den medisinske tilstanden tilsier det. 

 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Status intensivtilbud til barn i Helse Nord 2012 (vedlegg 1) 
 Data fra NNK Bodø og Tromsø 2009-2011 (vedlegg 2) 
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Status intensivtilbud til barn 
 
Helse Nord har i oppdragsdokument for 2012 fra HOD fått følgende oppdrag i pkt 7.4:  
”Tilbudet til barn og nyfødte som trenger intensivbehandling skal være gjennomgått for 
å sikre adekvat kompetanse og hensiktsmessig ressursbruk.” 
 
Perinatalkomiteen i Helse Nord (HN) har fått i oppdrag å gjennomgå denne saken. Det 
overordnede mål fra HN er at barn og nyfødte som trenger intensivbehandling skal få et 
tilbud av god kvalitet på riktig behandlingsnivå. Målet for 2012 er at tilbudet til barn og 
nyfødte som trenger intensivbehandling er gjennomgått for å sikre adekvat kompetanse 
og hensiktsmessig ressursbruk.  
 
Vi vil i denne rapporten presentere en oversikt over omfanget (antall pasienter) av 
nyfødte og eldre barn som mottar intensivbehandling i Helse Nord. Vi fokuserer på data 
fra UNN-Tromsø og NLSH-Bodø da barn/nyfødte i Nord Norge som trenger 
intensivbehandling i vår region vil bli overflyttet til disse to sykehusene. Vi vil videre 
vise til en tidligere utredning som også omtalte intensivbehandling av nyfødte i HN. 
Avslutningsvis vil vi kort omtale intensivbehandling av barn etter nyfødtperioden. 
 
 
1. Nyfødte som trenger intensivbehandling i HN 
UNN-Tromsø og NLSH-Bodø har Nyfødt intensiv avdelinger som driver avansert 
nyfødtmedisin. Begge avdelinger behandler premature barn ned til 23-24 ukers alder 
og har ingen nedre grense for evt. overflytting til annet nivå. Begge avdelinger tilbyr 
også hypotermibehandling ved alvorlige asfyksier. Avdelingene i Bodø og Tromsø, samt 
Nyfødtposten i Hammerfest, behandler også mange nyfødte med enklere lidelser som 
ikke krever ”intensivbehandling”. Det er vanskelig å definere helt klart hva som er 
intensivmedisinsk behandling av nyfødte da mange nyfødte med potensielt livstruende 
tilstander (for eksempel infeksjoner) med rask behandling ikke får behov for avansert 
intensivbehandling. Man har tradisjonelt betegnet avdelinger som tilbyr invasiv 
ventilasjonstøtte (=respiratorbehandling) for nyfødt intensivavdelinger. Imidlertid vil 
også nyfødte barn med kramper, sirkulasjonssvikt, alvorlige misdannelser og nyfødte 
med behov for parenteral ernæring kunne regnes som pasienter med behov for 
intensivmedisin. 
 
Vi rapporterer her antall pasienter behandlet ved hhv. UNN og NLSH for fire kategorier 
barn som representerer pasienter med behov for "intensivbehandling”. Disse fire 
gruppene er også valgt ut da de representerer en viss grad av homogene grupper. 
 
I) De ekstremt premature barna med gestasjonsalder (GA) < 28 uker er den gruppen 

barn som har lengst liggetid og i mange tilfeller de mest kompliserte opphold på 
Nyfødt intensivavdelingene.  
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II) De mer moderat premature barna (GA 28-31 uker) har også relativt lang liggetid 
og trenger i mange tilfeller pustestøtte i form av for eksempel CPAP behandling.  

 
III) Fullbårne barn som har gjennomgått en alvorlig perinatal asfyksi med nevrologisk 

affeksjon tilbys i dag hypotermibehandling. Dette er en gruppe barn som altså får 
avansert og omfattende intensivbehandling. 

 
IV) Nyfødte barn transportert (hentet/overflyttet) av kuvøseteam fra hhv. Bodø og 

Tromsø er barn som enten er kritisk syke eller som har potensielt alvorlige 
tilstander som krever utredning og behandling på en nyfødt intensiv avdeling. 

 
Tallene for gruppe I-III er hentet fra Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK).  
Vi inkluderer for disse tre gruppene kun såkalte ”primæropphold”. Primæroppholdet er 
det oppholdet som hoveddelen av behandlingstyngden for det enkelte barn er knyttet 
opp mot. For de aller fleste av oppholdene i både Tromsø og Bodø vil barna både fødes 
og ferdigbehandles ved disse avdelingene. Dvs. de fleste av oppholdene er 
primæropphold. 
 
Primæropphold premature barn med GA < 32 uker, 2008-2011 (Data fra NNK) 

 Gestasjonsalder  
 < 28 uker 28-31 uker Total 
NLSH-Bodø 18 51 69 
UNN-Tromsø 39 71 110 
Total 57 122 179 
 
 
Primæropphold hypotermibehandlede nyfødte, 2009-2011 (Data fra NNK) 

NLSH-Bodø 5 
UNN-Tromsø 20 
Total 25 
 
Viser ellers til vedlegget ”Data fra NNK-Bodø-Tromsø-2008-2011” for en mer detaljert 
fremstilling. 
 
Kuvøsetransporter, 2008-2011 (NB tallene er antall transporter, data fra 
kuvøsetransport registreringer ved UNN og NLSH) 

   
 Hentet Overflyttet  Total 
NLSH-Bodø 112 35  x 
UNN-Tromsø 139 34  xx 
Total 251 69  

x Overflyttinger til St. Olav (17), OUS-RH (12), UNN (5), Haukeland (1) 
xx Overflyttinger til St. Olav (11), OUS-RH (23) 
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2. Organisering av intensiv omsorgen for de nyfødte i HN 
 
Dette har vært tema for flere utredninger, og ble sist omtalt i en rapport om 
”TJENESTETILBUDET TIL BARN I HELSE NORD” levert til Helse Nord i des. 2007.  
Det har ikke vært store strukturelle endringer i nyfødtomsorgen siden 2007. 
Arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten i 2007 skrev følgende om Nyfødtmedisin 
(Kap 5.12): 
 
Arbeidsgruppen har ikke fått som mandat å vurdere evt. sentralisering av de minste 
premature innad i Helse Nord. Imidlertid er gruppen spesifikt bedt om å se på 
organiseringen av tilbudet til premature og ekstremt premature barn. I dag behandles de 
minste premature, ned til gestasjonsalder 23 uker, ved barnavdelingene i Tromsø og Bodø. 
Ved kapasitetsproblemer på en av avdelingene, avhjelper avdelingene hverandre. 
Sykepleierbemanningen ved disse to avdelingene har vært omtrent uendret siste15 årene 
på tross av betydelig økende kompleksitet i faget. ”Nasjonal plan for nyfødtmedisin, 2001” 
(ref. 1) angir en bemanningsnorm for sykepleiere på nyfødtavdelinger som er høyere enn 
den man har ved avdelingene i Helse Nord. Siden 2001 har nye rapporter (ref. 2) klart 
understreket betydningen av foreldreorientert oppfølging og samspillsveiledning for 
foreldre til premature barn. Dette er tidkrevende og krever høy kompetanse, men anses 
som meget viktig for å gi best mulig oppfølging til denne gruppen pasienter.  
Det har de siste 10-15 årene vært en rekke utredninger og rapporter om nyfødtmedisin, 
med fokus på de mest premature (< 26-28 ukers gestasjonsalder). Evt. sentralisering av de 
mest premature har vært et stridspørsmål i tidligere utredninger (ref. 3) og i flere andre 
Helseforetak (Helse Øst og Helse Midt) (ref. 4-5), der man har valgt forskjellige løsninger. 
Et utvalg nedsatt av Norsk barnelegeforening utga i 1995 rapporten “Ressursbehov ved 
intensiv og spesialavdelinger for syke nyfødte barn” (ref. 6). Her foreslås at avdelinger som 
behandler de minste premature bør dekke en fødselspopulasjon på minst 3000 per år. 
Sosial- og helsedirektoratet foreslo i en rapport fra 2004 at fødsler og intensivbehandling 
av premature < 28 uker bør sentraliseres med intrauterin transport til enheter som dekker 
en fødselspopulasjon på minst 5000 fødsler og som har de nødvendige medisinske 
støttefunksjoner (ref. 7). Forhold mellom pasientvolum og kvalitet på omsorgen har vært 
gjenstand for flere studier. I en vurdering fra Senter for Metodevurdering (ref. 1) fant man 
at resultatene forbedres dersom barn behandles på en intensiv nyfødtmedisinsk enhet, 
men det kunne ikke dokumenteres noen sikker effekt av pasientvolum alene på kvaliteten 
av slik pasientbehandling. Begrensede data fra Norge har heller ikke kunnet påvise 
forskjeller i behandlingsresultat avhengig av pasientvolum (ref. 1). En norsk studie om de 
meste 
premature barna viser internasjonalt sett gode behandlingsresultater til tross for flere 
relativt små nyfødtmedisinske intensivenheter (ref. 8). Nye studier fra Sverige og Finland 
viser imidlertid forskjeller i dødelighet mellom større og mindre nyfødtavdelinger (ref. 9-
10). Hvis man ser man bort fra pasientvolum stilles følgende krav til en avdeling som 
driver med intensiv behandling av de mest premature nyfødte: 
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 4 

• Nyfødtmedisinsk kompetanse på døgnbasis (i praksis ved at man har et eget 
vaktsjikt) 

• Høy sykepleiefaglig kompetanse (spesialsykepleiere) 
• Adekvate støttefunksjoner (kirurgi, radiologi, øye, laboratoriefag etc.) 
• Avdelingen skal være fortrolig med bruk av avansert teknisk nyfødtmedisin 
• Alle data på syke nyfødte skal registreres i det Norske Neonatalprogrammet. 

 
Det er uenighet i arbeidsgruppen om de mest premature barna bør sentraliseres 
til ett sykehus i regionen eller ikke. En eventuell utredning med tanke på å 
sentralisere de minste premature i Helse Nord forutsetter at det settes ned en 
egen arbeidsgruppe med uavhengige eksterne fagpersoner for å utrede dette 
nærmere. 
  
1. Nasjonal plan for Nyfødtmedisin, 2001 og SHDir`s vurdering, 2002 

2. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn. SHDir 2007 

3. Helseplan Region V. Svangerskap, fødsel, nyfødtperiode og pediatri, 1995 

4. Fremtidig organisering av nyfødtmedisin i Helse Øst, Sak nr 133-2004, 2004 

5. Framtidig organisering av tilbud til ekstremt tidlig fødte i Midt-Norge, 2006 

6. Generalplan for pediatri. Norsk barnelegeforening, 1998 

7. "Nyfødtmedisin - En faglig og organisatorisk gjennomgang”, SHDir, 2004 

8. Markestad et al. Early Death, Morbidity, and Need of Treatment Among Extremely Premature 

infants. Pediatrics, 2005 

9. Johansson S et al. Preterm Delivery, Level of Care, and Infant Death in Sweden: A Population-

Based Study. Pediatrics, 2007 

10. Rautava L et al. The Effect of Birth in Secondary- or Tertiary-Level Hospitals in Finland on 

Mortality in Very Preterm Infants: A Birth-Register Study. Pediatrics 2007 

 
Etter at rapporten ”TJENESTETILBUDET TIL BARN I HELSE NORD” ble levert i 2007 har 
det i 2012 vært en ny grundig utredning av intensivomsorgen til syke nyfødte i regi av 
Helse Sør Øst. En antar at denne rapporten er tilgjengelig også for andre RHF.  
 
Det er ellers ikke skjedd store endringer i bemanning (sykepleiere, leger) eller kapasitet 
på antall innlagte nyfødte barn for intensivbehandling siden rapporten fra 2007. 
Både Bodø og Tromsø har egne ”tertiærvakt sjikt” med overleger med ekstra 
kompetanse i nyfødtmedisin. Begge avdelingene har en bemanning av sykepleiere som 
har vært nærmest uendret i mange år og begge avdelingene har en fast stab med 
spesialsykepleiere.  Det brukes som hovedregel ikke innleie fra private utleiefirmaer.  
I Tromsø brukes, avhengig av behov, innleie av faste vikarer. I Bodø leier man inn egne 
sykepleiere (overtid) ved behov. 
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 5 

3. Barn etter nyfødt perioden som trenger intensivbehandling i HN; 
organisering av tjenesten og pasient volum. 
 
Veldig mange barn som innlegges de vanlige sengepostene både i Bodø og Tromsø blir 
overvåket og mottar behandling som grenser opp mot intensivmedisin. Dette gjelder 
bl.a. spedbarn/små barn som har behov for ventilasjonsstøtte (CPAP) pga alvorlige 
luftveisinfeksjoner, barn med diabetes ketoacidose, barn med meningitt og barn med 
alvorlig kreftsykdom. I en del land og ved sykehus som har egne Barneintensiv-
seksjoner/avdelinger ville mange av disse barna vært overflyttet en slik avdeling. 
 
Det finnes ingen egen Barneintensiv avdeling i HN. Hvis barn etter nyfødtperioden, dvs 
eldre spedbarn, trenger ”høyintensiv” overvåking/behandling (ofte da svært truende 
respirasjon- eller sirkulasjonssvikt) vil disse barna derfor bli innlagt på voksen intensiv 
avdelingen.  
 
De fleste alvorlig syke barn som trenger en slik form for intensivbehandling er enten 
allerede innlagt på barneavdelingene i hhv. Bodø eller Tromsø, eller vil bli overflyttet til 
Bodø/Tromsø også pga pediatrisk kompetanse ved disse sykehusene. 
 
Behandlingen på voksenintensivavdelingen blir utført i samarbeid mellom intensivleger 
og barneleger samt evt. kirurger. Ved svært kompliserte tilstander eller behov for 
avansert barnekirurgi er det aktuelt å overflytte barn fra HN til barneintensivavdelinger 
i Trondheim (St. Olav) eller Oslo (OUS). 
 
Kompetansen på behandling av alvorlig syke barn anses som rimelig god så lenge man 
har et tett samarbeid mellom barneleger og intensivleger/kirurger.  
 
Strukturerte programmer for kompetanseheving (videre og etterutdanning i 
barneintensivmedisin) ville vært ønskelig, men begrensede ressurser har gjort at dette 
per i dag ikke er organisert systematisk. Dette bør vurderes innført. 
 
Det finnes ingen skriftlige retningslinjer på hvordan samarbeid mellom barneleger og 
intensivleger skal foregå ved behandling av barn på intensivavdelinger i HN. En bør 
vurdere å utarbeide dette.  
 
Norsk Barnelegeforenings Veileder i Akutt Pediatri vil til dels være dekkende 
prosedyreverktøy for noen av de akutte problemstillinger som behandles på 
intensivavdelinger. 
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Vi har innhentet tall på antall barn i alderen 1-15 år som har vært innlagt 
Intensivavdelingen i hhv. Tromsø og Bodø i perioden 2009-2011. 
 

 UNN-Tromsø NLSH-Bodø 
Innlagt Intensivavdeling - Total 
   2009 
   2010 
   2011 
 

 
19 
23 
31 

 
10 
9 
10 

Innlagt Intensiv - Respiratorbehandlet 
   2009 
   2010 
   2011 

 
18 
11 
14 

 
3 
3 
6 

 
Tall innhentet fra Knut Dybwik NLSH-Bodø og Ann Elisabeth Evenseth, UNN-Tromsø. 
  
 
 
4. Hensiktsmessig ressursbruk 
I mandatet var det også angitt at det var ønskelig at man vurderte ”hensiktsmessig 
ressursbruk”. Vi anser det imidlertid ikke som mulig innen rammen av dette arbeidet i 
regional perinatalkomité å vurdere hensiktsmessig ressursbruk på intensivbehandling 
av barn/nyfødte i HN. En slik evaluering ville kreve en egen nedsatt arbeidskomité og 
mest sannsynlig behov for eksterne fagfolk. 
 
 
 
 
 
 
Claus Klingenberg 
Leder av Regional Perinatalkomité Helse Nord 
 
 
Tromsø 15.11.12 
 
 
 
Vedlegg: Data fra Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (”Data fra NNK-Bodø-
Tromsø-2008-2011”) 
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Primæropphold GA < 32 uker, 2008-2011: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PasSykehus * GA_gr_2 Crosstabulation 

Count 

 GA_gr_2 

Total <28 28-31 

PasSykehus Nordlandssykehuset HF avd 

Bodø, somatikk 

18 51 69 

Universitetssykehuset Nord-

Norge 

39 71 110 

Total 57 122 179 
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Primæropphold GA < 28 uker, 2008-2011: 
 

 
 

PasSykehus * Utskrevet_år Crosstabulation 

Count 

 Utskrevet_år 

Total 2008 2009 2010 2011 

PasSykehus Nordlandssykehuset HF avd 

Bodø, somatikk 

4 4 2 8 18 

Universitetssykehuset Nord-

Norge 

13 8 10 8 39 

Total 17 12 12 16 57 
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Primæropphold GA 28-31 uker, 2008-2011: 
 
 

PasSykehus * Utskrevet_år Crosstabulation 

Count 

 Utskrevet_år 

Total 2008 2009 2010 2011 

PasSykehus Nordlandssykehuset HF avd 

Bodø, somatikk 

10 12 17 12 51 

Universitetssykehuset Nord-

Norge 

18 17 15 21 71 

Total 28 29 32 33 122 
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Hypotermibehandling 2008-2011 
 
 

PasSykehus * Utskrevet_år Crosstabulation 

Count 

 Utskrevet_år 

Total 2008 2009 2010 2011 

PasSykehus Nordlandssykehuset HF avd 

Bodø, somatikk 

0 1 2 2 5 

Universitetssykehuset Nord-

Norge 

5 3 11 6 25 

Total 5 4 13 8 30 
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Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 48-2013 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.     
 
Handlingsplanen omhandler pasienttilbud av betydning for en stor pasientgruppe. 
Helse Nords mål er også for denne gruppen en god og trygg tjeneste av høy kvalitet.   
 
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 (UNN) Tromsø.  

- Antall regionale heldøgnsplasser bør økes fra fem til ti.  
- Rehabiliteringsmedisinske poliklinikker er mangelfullt utbygget og må styrkes i 

planperioden.  
- Det er behov for styrking av utredningskapasitet for pasienter med CFS/ME1

- 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 
UNN. Dette for å sikre likeverdige tjenester for pasientgruppen.  

 

                                                        
1 CFS/ME er en kompleks sykdom. Hovedproblemet er en nyoppstått og vedvarende, uforklarlig sykelig 
utmattelse. 
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- 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 skulle oppstå misforhold mellom 
behov og tilbud.  

 
Høringsuttalelser  
Høringsuttalelser fra helseforetakene  
Det er kommet høringsuttalelser fra helseforetakene, de private 
rehabiliteringsinstitusjonene og brukerorganisasjoner. Høringsuttalelsene vedlegges. 
 
I det vesentlige støtter helseforetakene forslagene i planen.   
 
Nordlandssykehuset HF er enige 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 helseforetakene må ha en avdeling 
for fysikalsk medisn og rehabilitering. I tillegg er det viktig at disse avdelingene har 
tverrfaglig bemanning og god legedekning.  
 
Fagrådet for rehabilitering har gjennomgått høringsuttalelsene, jf. brev av 12.3.2013 til 
Helse Nord RHF (vedlegg).     
 
Brukermedvirkning 
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. 

 
Innspillene fra dialogmøte, den 8. februar 2013 (jf. punkt 2 i ovennevnte vedtak) er ikke 
tatt inn i selve planen, men vil bli fulgt opp i det videre arbeidet med oppfølgingen av 
planen, sammen med de andre innspillene fra høringsinstansene. Dagens 
behandlingstilbud for pasientkategorier som ikke nevnes eksplisitt i planen videreføres 
og videreutvikles, f. eks. for sansetapgruppene. 
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Vurdering 
De siste åtte år har det vært en nedgang i heldøgnsenger på 14 % i helseforetakene i 
Helse Nord. Planen viser til at Nordlandssykehuset HF p.t. ikke har 
rehabiliteringsdøgnplasser som kan defineres som spesialisert rehabilitering.  
 
Et tilstrekkelig nivå på sengekapasitet i rehabiliteringsavdeling er viktig for 
rehabiliteringspasienter med store og komplekse hjelpebehov etter hjerneslag, 
traumer/ulykker m. m. 
 
Plangruppen har ikke i samme grad drøftet rehabiliteringsbehov for pasienter som 
behandles i andre avdelinger i sykehus, som revmatologiske avdelinger, medisinske 
avdelinger, tilbudet til geriatriske pasienter, pasienter med sansetap med flere. Disse 
pasientgruppene ivaretas likevel i stor grad gjennom andre handlingsplaner som enten 
er vedtatt eller under utarbeidelse.  Rehabiliteringstilbudet innen kreftbehandlingen vil 
bli vurdert i en egen handlingsplan som er under utarbeidelse.  
 
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 UNN. Nettverket arbeider med en regional plan for 
fagområdet.   
  
Det bør legges til rette for lengre avtaleperioder med de private 
rehabiliteringsinstitusjonene for enkelte pasientgrupper, og fleksibilitet i avtalene som 
kan sikre at tilbudene gis i henhold til prinsipper for riktig prioritering.   
  
I forbindelse med Samhandlingsreformen er det gjort lov- og forskriftsendring for 
koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.  Nytt 
krav om koordinerende enhet i hvert helseforetak er en del av dette. Planen viser til at 
Helse Nord ikke har dette på plass i alle helseforetak, og dette må prioriteres.  
 
Brukermedvirkning, inklusive tiltak for pårørende, bør styrkes i 
rehabiliteringstjenesten.   
 
Flere høringsinstanser påpekte at pårørende og barn av pårørende i en 
rehabiliteringsfase trenger større oppmerksomhet.  Dette må følges opp. 
 
Konklusjon 
Handlingsplanen for rehabilitering gir et godt grunnlag for videre utvikling av 
rehabiliteringstjenesten. Behov og forslag fra høringsprosessen vil bli tatt opp den 
videre rullering av planen.              
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF tar handlingsplan for rehabilitering 2012-2016 til orientering.  
 
2. I oppfølging av handlingsplanen bør utfordringer som følger av 

Samhandlingsreformen prioriteres. De forholdene som er tatt opp av 
høringsinstansene bør vurderes videre i rullering av planen.               

 
3. Ny avtaleprosess med rehabiliteringsinstitusjonene må sikre lengre avtaleperioder. 

Brukermedvirkning skal ivaretas i hele prosessen, og det skal være krav om 
brukerutvalg ved alle avtaleinstitusjoner.    

 
4. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene vil bli vurdert i forbindelse med behandling av 

budsjett og oppdragsdokument for 2014 og årene fremover.    
 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Handlingsplan for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2012-2016 
 
  Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2013 
 
  Høringsuttalelsene 

Brev av 19. mars 2013 fra Guri Heiberg, leder av fagråd for rehabilitering 
i Helse Nord  
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Høringsuttalelser til Regional handlingsplan for rehabilitering 2012-

2016 

 
Høringsuttalelser  
Høringsuttalelser fra helseforetakene  
Det er kommet høringsuttalelser fra: 

- Samtlige 4 helseforetak  
- Regionalt fagnettverk for ambulante rehabiliteringstem i Helse Nord 
- Regionalt fagnettverk for habilitering 
- Regional koordinerende enhet for rehabilitering 

 
Helgelandssykehuset presiserer i sin høringsuttalelse innholdet i tilbudet i Sømna og ved 
avdelingen for fysikalsk medisin og rehabilitering i Sandnessjøen.    
Helse Finnmark 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 er enige i at rehabiliteringstilbudet for pasienter med hjerneslag og 
andre grupper som skal ha spesialiserte rehabilitering i sykehus ikke er 
tilfredsstillende.  
Universitetssykehuset Nord-Norge påpeker at alle foretakene 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 dette bør gjøres noe med.    
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 3.12.2013.   
   
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 – dvs fra mange faggrupper som arbeider koordinert.   
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Opptreningssenteret i Finnmark foreslår lengre avtaleperioder, 6-8 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 
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.  
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”.  

Dialogmøtet med Regionalt Brukerutvalg hadde 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. 
  
Fagrådet for rehabilitering har gjennomgått høringsuttalelsene, jf brev 12.3.2013 til Helse 
Nord RHF    
Fagrådet viser til at viktige presiseringer og korrigeringer fra høringsinstanser er 
innarbeidet i planen. Noen innspill er imidlertid av mer prinsipiell karakter som ikke 
uten videre kan implementeres. Særlig nevnes Regionalt brukerutvalgs ønske om at alle 
pasientgrupper skal prioriteres i inneværende planperiode på knappe tre år.  
Bakgrunnen for at noen pasientkategorier er løftet fram, er ønske om kvalitative 
endringer i tilbudet som gis i dag. Dette gjelder bl a.  spinalskadde pasienter, som har et 
fragmentert tilbud i Helse Nord, kreftpasienter hvor rehabilitering i for liten grad er 
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innarbeidet i behandlingsforløpet og behov for poliklinisk oppbygging av tilbud for 
pasienter med kognitive skader. For pasienter med CFS/ ME er kapasitet for utredning 
for lav og må styrkes. 
 
  
  
 
Bodø 09.04.13. 
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Overlege Guri Heiberg 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 
St. Olavs gate 70 
9480 Harstad 
 
 
Fagdirektør Jan Norum 
Helse Nord RHF 
8038 Bodø 

Harstad 19.03.13 

Regional plan for rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten med høringsuttalelser  
 
Fagrådet for rehabilitering i Helse Nord takker for mange konstruktive og gjennom-
arbeidede innspill til regional plan for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.  
  
Viktige presiseringer og korrigeringer fra høringsinstanser er innarbeidet i planen.  
 
Noen innspill er imidlertid av mer prinsipiell karakter som ikke uten videre kan 
implementeres i planen. 
 
Særlig vil vi nevne Regionalt brukerutvalgs ønske om at alle pasientgrupper skal 
prioriteres i inneværende planperiode på knappe tre år.  
Bakgrunnen for at noen pasientkategorier er løftet fram, er ønske om kvalitative 
endringer i tilbudet som gis i dag. Dette gjelder bl a.  spinalskadde pasienter, som har 
et fragmentert tilbud i Helse Nord, kreftpasienter hvor rehabilitering i for liten grad er 
innarbeidet i behandlingsforløpet og behov for poliklinisk oppbygging av tilbud for 
pasienter med kognitive skader. For pasienter med CFS/ ME er kapasitet for utredning 
for lav og må styrkes. 
Vi vil samtidig presisere at dagens behandlingstilbud for pasientkategorier som ikke 
nevnes eksplisitt i planen videreføres og videreutvikles.   
 
Når det gjelder ønsket om mer presis grenseoppgang mot kommunale tjenester, er 
dette meget krevende prosesser som forutsetter god kommunikasjon og forpliktende 
samarbeid mellom sykehus og kommuner, helt ned på enkeltpasientnivå. Det er 
plangruppens oppfatning at foreslått tiltak med å etablere koordinerende enhet på 
helseforetaksnivå, vil bedre nødvendig samarbeid.  
 
Telemedisin er et viktig virkemiddel for å sikre samarbeid, muliggjøre 
nettverksbygging og bidra til fag/kompetanseutveksling mellom nivå og ulike 
instanser.  
Planen omtaler ikke bruk av telemedisin spesielt, men fagrådet ser denne teknologien 
som viktig for gjennomføring av flere av våre anbefalte tiltak.  
 
Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har i sitt høringssvar 
tatt til orde for utredning av hensiktsmessighet av å etablere et regionalt 
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kompetansesenter for rehabilitering. Dette innspillet er ikke drøftet i planen, men vil 
bli tatt opp som sak i fagrådet.  
Det samme gjelder fremtidig samarbeid mellom regional koordinerende enhet og 
fagrådet.  
 
 
Fagrådet ser nødvendigheten av å se ulike planer som er utarbeidet i Helse Nord i 
sammenheng. Vi har valgt å legge Helse Nords rapport fra 2012: ”Status og 
utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord” til grunn for 
våre anbefalinger. 
 
Rapport om forskning i helse Nord gir også føringer for styrking av 
rehabiliteringsfaglig forskning, som sammenfaller med våre anbefalinger. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Guri Heiberg 
 leder av fagråd for rehabilitering i Helse Nord  
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Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 49-2013 Ventetider og fristbrudd – rapport fra 

helseforetakene, informasjon om regionalt 

prosjekt og vurdering/opplegg for økonomiske 

sanksjoner, oppfølging av styresak 113-2012 

og 124-2012 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 50-2013 System for innføring av nye metodar i 

helsetenesta – etablering av ”bestillarforum 

RHF” 

 
Denne saken fremmast som en likelydande styresak i alle RHF styrer. Den er utarbeidet 
under leiing av Helse Vest RHF og har difor nynorsk språk og dels Helse Vest sitt oppsett. 
 
 
Oppsummering 
Eit nytt system for innføring av nye metodar i helsetenesta er under utarbeiding. 
 
Målsettinga med systemet er å etablere ein heilskapleg prosess der grunnlaget for å ta 
avgjersler om innføring av nye metodar skal vere kunnskapsbaserte og transparente. 
Metodevurderingar med oppsummering av kjent kunnskap og vurdering av 
økonomiske og helseøkonomiske konsekvensar av ei eventuell innføring, står sentralt i 
det nye systemet. 
 
Dei regionale helseføretaka fekk i Oppdragsdokumentet for 2013 i oppgåve å 
samarbeide med Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Statens legemiddelverk om å 
etablere eit bestillarforum for metodevurderingar som skal løftast til nasjonalt nivå. 
 
Ei skisse for ”Bestillarforum RHF” er utarbeidd av ei arbeidsgruppe som er leia av Helse 
Vest. Det interregionale fagdirektørmøtet har stilt seg bak arbeidsgruppa sitt framlegg 
under føresetnad av at det blir endeleg godkjend av AD-ane i RHF-a.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet oppfattar at framlegget er i samsvar med 
føresetnadene departementet har lagt til grunn for systemet om innføring av ny 
teknologi og nye metodar i spesialisthelsetenesta og ber om at dei regionale 
helseføretaka etablerer forumet og startar arbeidet med å vurdere framlegg om 
bestillingar av metodevurderingar på nasjonalt nivå. 
 
Etablering av ”Bestillarforum RHF” blir lagt nå fram for styret i Helse Nord RHF til 
behandling. 
 
Fakta 
Eit nytt system for innføring av nye metodar i helsetenesta er under utarbeiding. 
Nye metodar kan vere nye legemiddel, nye prosedyrar, nytt medisinsk utstyr eller nye 
måtar å organisere tenestene på. Dette må sjåast i samanheng med prosessen rundt 
utvikling av nye nasjonale retningslinjer. 
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Målsettinga med systemet er å etablere ein heilskapleg prosess, der grunnlaget for å ta 
avgjersler om innføring av nye metodar skal vere kunnskapsbaserte og transparente.  
 
Dei såkalla metodevurderingane står sentralt i det nye systemet. Ei metodevurdering er 
ei systematisk oppsummering av effekt og tryggleik av den aktuelle metoden kombinert 
med ei vurdering av kostnadseffektivitet og av etiske, juridiske og organisatoriske 
konsekvensar av innføring av den metoden. Gjenomgangen skal være transparent slik at 
vurderingane skal kunne etterprøvast.  
 
Vurderingane og avgjerslene er skilte: Dei som gjer metodevurderingane er ikkje dei 
sam som tar avgjerslene. I det nye systemet skal avgjersler bli tekne innanfor dei 
etablerte styringsstrukturane i helsetenesta som før. Metodevurderingane – og 
avgjerslene – skal gjerast på lågaste effektive nivå, så nær den utøvande helsetenesta 
som mogeleg. 
 
Ulike typar metodevurderingar og bruken av dei 
Eit metodevarsel gjeld metodar som ser ut til å bli  tekne i bruk i løpet av den 
nærmaste framtida. Dette er eit avgrensa arbeid, men det krev merksemd rundt 
utviklinga – ein ”scan the horizon”- funksjon og vilje til å vurdere nye impulsar. Slike 
metodevarsler kjem i regelen frå nasjonalt hald. 
  
Mini-metodevurderingar skal gjerast av helseføretak i spørsmål om nye metodar som 
skal finansierast innanfor helseføretaka sine budsjett. Ein slik vurdering er stort sett 
basert på oppsummert forsking og krev om lag eit vekesverk. Som ledd i arbeidet med 
det nye systemet har dei regionale helseføretaka under leiing av Helse Vest RHF 
tidlegare utvikla eit skjema for mini-metodevurderingar. 
 
Ein fullstendig metodevurdering kan krevje studier av omfattande litteratur og kan ta 
eit år eller meir. Metodevurderingar som har nasjonal interesse, skal gjerast på 
nasjonalt nivå, først og fremst av Kunnskapssenteret og Legemiddelverket. Dette gjeld 
spesielt legemiddel, screeningprogram, nasjonale tenester og høyspesialiserte tenester.  
 
Ein fullstendig metodevurdering ligg gjerne til grunn, når ei ny nasjonal retningslinje 
skal utarbeidast. Det er Helsedirektoratet som har ansvar for utvikling og godkjenning 
av nasjonale faglige retningslinjer. Samla kan denne prosessen ta fleire år.  
 
Hurtigmetodevurderingar av legemiddel eller andre metoder tar inntil seks måneder 
og blir gjort av Kunnskapssenteret eller Legemiddelverket.  

 
Dei regionale helseføretaka fekk i Oppdragsdokumentet for 2013 i oppgåve å 
samarbeide med Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Statens legemiddelverk om å 
etablere eit bestillarforum for metodevurderingar som skal løftast til nasjonalt nivå. 
Slike metodevurderingar er arbeidskrevjande og vil i regelen gjennomførast av 
Kunnskapssenteret eller Legemiddelverket. Kapasiteten er avgrensa og ei streng 
prioritering er difor naudsynt. 
 
Ei skisse for ”Bestillarforum RHF” er utarbeidd av ei arbeidsgruppe som er leia av Helse 
Vest.  
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I framlegget til ”Bestillarforum RHF” blir det lagt til grunn at gode initiativ til 
metodevurderingar kjem frå fagmiljøa. Eit sekretariat i Helsedirektoratet ser til at 
naudsynt forarbeid er gjort, og eit koordinerande utval av representantar frå RHF-a 
innstiller overfor ”Bestillarforum RHF”. Det blir gjort framlegg om at det interregionale 
fagdirektørmøtet, supplert med representantar frå Helsedirektoratet, får oppgåva med 
å vere ”Bestillarforum RHF”. Representantar for Legemiddelverket og 
Kunnskapssenteret møter som observatørar i forumet. 
 
Sentralt i framlegget er at bestillingane som ”Bestillingsforum RHF” gjer, ikkje skal 
overprøvast av andre fora, til dømes i Kunnskapssenteret. Om eit godt grunnlag for 
avgjersler ikkje kan finnast gjennom publisert forsking, kan bestillingar av nye 
forskingsprosjekt gjerast i registermiljø eller i forskingsmiljø. 
 
Systemet vil krevje auka ressursar og kompetanse innan metodevurdering på HF/RHF -
nivå, mellom anna i arbeidet med å innstille overfor ”Bestillarforum RHF”. 
 
Framlegget er presentert i eit nasjonalt fagseminar i Helse- og omsorgsdepartementet 
sine lokalar 24. januar 2013. 
 
Det interregionale fagdirektørmøtet har stilt seg bak arbeidsgruppa sitt framlegg under 
føresetnad av at det blir endeleg godkjend av RHF-a. Helse- og omsorgsdepartementet 
er orientert og skriv i sitt svarbrev:  
 ”Helse- og omsorgsdepartementet oppfatter at forslaget er i tråd med de forutsetninger 
departementet har lagt til grunn for systemet om innføring av ny teknologi og nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten, under forutsetning av at det ikke foreslås vesentlige 
endringer etter behandling av de administrerende direktørene i de fire regionale 
helseforetakene.  
 Departementet ber om at de regionale helsefortakenes bestillerforum etablerer forumet 
og starter arbeidet med å vurdere forslag til bestillinger av metodevurderinger på 
nasjonalt nivå.”  
 
Det heiter vidare i svarbrevet:  
”Departementet viser videre til foretakprotokollen av 30. januar 2013 der det står at 
”Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å vurdere 
Legemiddelinnkjøpssamarbeidets (LIS) sin rolle i system for innføring av ny teknologi og 
nye metoder i spesialisthelsetjenesten.” Vi ber om at arbeidet med å implementere de 
regionale helseforetakenes bestillerforum ses i sammenheng med dette kravet.” 
 
Kommentarar  
Etablering av det nye systemet for innføring av nye metodar i helsetenesta er prioritert 
høgt i Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Det skal sikre kunnskapsbaserte og transparente grunnlag for avgjersler om innføring 
av nye metodar og er på dette viset med på å verkeleggjere målsettinga om at 
helsetenestene skal vere verknadsfulle, trygge og sikre. ”Bestillarforum RHF” har ei 
nøkkelrolle i systemet. 
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Medbestemming 
Etablering av bestillarforum RHF for innføring av nye metodar i helsetenesta blei drøfta 
med de konserntillitsvalde og konsernverneombod i Helse Nord RHF, den 18. april 2013 
med fylgjande einigheitsprotokoll: 
 
1. Partene tek saken til orientering. 
 
2. Partane vil understreke at dei tilsette må bli kjend med verktøyet, og at det føreligg 

tilstrekkelige opplæring og støttefunksjonar for dei som skal nytte desse.   
 
Brukarmedverknad 
Etablering av et bestillarforum RHF for innføring av nye metodar i helsetenesta, jf. RBU-
AU-sak 11-2013 blei behandla i det Regionale brukarutvalet i Helse Nord RHF, den 17. 
april 2013. Fylgjande vedtak blei fatta: 
 
Arbeidsutvalet i det Regionale brukarutval tek saken til orientering. 
 
Konklusjon 
Saka om ”Etablering av Bestillarforum RHF” blir lagt fram for styret i Helse Nord RHF til 
behandling. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviterast til å fatte fylgjande vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til systemet for innføring av nye metodar i 
helsetenesta og etableringa av ”Bestillarforum RHF”. 
 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 51-2013 Stiftelse av Helsetjenestens Driftsorganisasjon 

for Nødnett HF (HDO HF) 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 29. april 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 52-2013 Søknad om samisk nasjonal 

kompetansetjeneste, psykisk helsevern og rus 

 
 
Formål 
Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - Psykisk Helsevern (SANKS) ble etablert i 2001. 
Målet var å styrke kvaliteten og tryggheten i tilbudet til den samiske befolkning.  
 
Respekt for samisk kultur og språk samt behov for tilrettelagte tjenester var sentrale i 
opprettelsen av SANKS. Det ble den gang søkt etter gammel ordning for nasjonale 
tjenester. Helse Nord RHF er senere anmodet av Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) om å søke om nasjonal tjeneste for SANKS etter ny ordning. Denne oppgaven ble 
videreformidlet til Helse Finnmark HF. 
 
Siden etableringen i 2001 har tverfaglig spesialisert behandling (TSB) av 
rusmiddelavhengige blitt inkludert som en del av spesialisthelsetjenesten og sterkt 
knyttet til psykisk helsevern. Det har derfor vært naturlig at kompetansetjenesten det 
nå søkes om, også inkluderer kompetanseutvikling og kompetanseformidling innen 
rusbehandling.  
 
Innenfor SANKS arbeides det med mange samiske pasienter som har sammensatte 
lidelser (ROP pasienter  - rus og psykiatri) og flere av fagfolkene har videreutdanning 
innen rus/TSB. Institusjonen har eget rusteam (PUT – Samisk Ungdomspsykiatrisk 
Team) med forskerkompetanse.  
 
Tjenestene i SANKS skal: 
• Ha kompetanse innen psykisk helsevern/TSB, når det gjelder samiske pasienters 

behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt tilrettelagte behandlingstilbud. 
Dette for å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet, og hindre avhopp fra 
behandlingsløp. 

• Sikre forskning og fagutvikling med fokus på psykiske lidelser og 
rusmiddelavhengighet.  

• Tilknytte seg nasjonale, nordiske og sirkumpolare internasjonale 
forskningsnettverk innen psykisk helsevern og TSB hos urbefolkninger. 

• Sikre spredning av egne erfaringer og forskningsresultater i helsetjenesten. 
• Gi veiledning og rådgivning til helsearbeidere, pasienter og pårørende. 
• Gjennom egen behandlingsaktivitet i de samiske kjerneområdene og gjennom 

samarbeid med andre HF og RHF skal SANKS sikre likeverdige helsetjenester for 
samiske pasienter. Dette gjelder også Tysfjord, Snåsa og Oslo.  
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Handlingsalternativer med konsekvenser 
I søknadsprosessen har Helse Nord RHF vært i dialog med Sametinget og Helse 
Finnmark HF. Dette i forbindelse med at oppdraget ble overgitt til Helse Finnmark HF. 
Det ble tidlig en diskusjon knyttet til om SANKS skulle søke om nasjonal 
kompetansetjeneste eller en nasjonal behandlingstjeneste.  
 
Etter dialog med HOD ble det klart at en kompetansetjeneste kunne ha tilknyttet noe 
behandlingstjeneste. Dette for å ivareta og videreutvikle egen kompetanse gjennom 
klinisk erfaring. En nasjonal behandlingstjeneste ville medføre ansvar for enhver 
samisk pasient med psykisk lidelse. En tjeneste av et slikt omfang ville være for 
krevende, og dette ble derfor konkludert å være uaktuelt, da HOD åpnet for noe 
behandlingstjeneste tilknyttet en kompetansetjeneste. 
 
Da SANKS ble godkjent i 2001, var TSB av rusmiddelavhengige ikke en del av tjenesten. 
Siden den gang har det vært en faglig utvikling og inklusjon av behandlingen av 
rusmiddelavhengige i spesialisthelsetjenesten. Rusmiddelmisbruk er, på linje med 
Norges befolkning for øvrig, en utfordring i den samiske befolkningen. Nasjonale tall 
indikerer en overlapp på 70 % mellom rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Det 
er dermed naturlig å inkludere pasienter med sammensatte lidelser (ROP) i SANKS. 
 
Medbestemmelse 
Søknad om samisk nasjonal kompetansetjeneste, psykisk helsevern og rus ble drøftet med 
de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. april 2013 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene støtter en utvidelse av SANKS til også å omfatte kompetanse og behandling av 

rusmiddelavhengige. 
 
2. Partene støtter en søknad om at SANKS videreføres som en nasjonal 

kompetansetjeneste for psykisk helsevern og TSB for rusmiddelavhengige. 
 
Brukermedvirkning 
SANKS, søknad om samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus ble 
behandlet i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 17. 
april 2013, jf. RBU-AU-sak 9-2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg støtter forslaget om utvidelse av SANKS’ 

virkeområde til også å omfatte tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige. 

 
2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg støtter en søknad om at SANKS 

videreføres som en nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og TSB for 
rusmiddelavhengige. 
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Konklusjon 
Adm. direktør anbefaler at det søkes om godkjenning av SANKS som nasjonal 
kompetansetjeneste innen psykisk helsevern og TSB av rusmiddelavhengige etter de 
nye retningslinjer. En slik tjeneste vil sikre den samiske befolkning en tilrettelagt 
tjeneste og sikre kompetanseutvikling i SANKS. Et forstsatt sterkt forskningsmiljø med 
et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk vil være viktig for å ivareta SANKS’ sentrale 
posisjon i fagfeltet. Det vil også være en basis for kompetanseutvikling og undervisning. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF støtter en utvidelse av SANKS til å omfatte kompetanse 
innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. 

 
2. Helse Nord RHF anbefaler søknaden fra Helse Finnmark HF om godkjenning av 

SANKS som nasjonal kompetansetjeneste etter de nye retningslinjer. Styret ber adm. 
direktør videresende søknaden innen felles frist 6. mai 2013. 

 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Søknad fra Helse Finnmark HF med vedlegg 
 
  Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2013 
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Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-32/012  diverse     Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 53-2013 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-32/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 53-2013/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-32/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 53-2013/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-33/012  diverse     Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 54-2013 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 20. mars 2013 ad. behovet for flere 

lærlinger i Norge – et nasjonalt anliggende, jf. styresak 153-2012 
2. Uttalelse fra Vadsø formannskap av 25. februar 2013 ad. fortsatt drift ved 

Finnmarkskollektivet  
3. Uttalelse fra Fylkesordføreren i Troms av 26. mars 2013 ad. oppfordring til Helse 

Nord RHF og UNN Helseforetak om å ta samfunnsansvar ved pasientreiseanbud  
4. Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 2. april 2013 ad. avslutning – tilsyn med 

håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og 
endetarmskreft ved Nordlandssykehuset HF, Bodø, jf. styresak 95-2012/1 

5. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 19. april 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-33/012         Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 54-2013/1 Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 20. 

mars 2013 ad. behovet for flere lærlinger i 

Norge – et nasjonalt anliggende, jf. styresak 

153-2012 

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

 
 

 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 

 
 
   
 
 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/617-14/ 276 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tove Cecilie Kristensen, 75 51 29 60 

Sted/dato: 
Bodø, 20.03.2013 

 

Behovet for flere lærlinger i Norge – et nasjonalt anliggende 

Vi viser til Oppdragsdokument 2013, punkt 10.7 Organisasjons- og lederutvikling, 
arbeidsgiverstrategi. I dette kapittel omtales krav og forventninger til lederutvikling, med særlig 
fokus på at ledere som står i første linje har ”nødvendig kompetanse og støtte for å ivareta sitt ansvar 
som leder.” Det pekes bl.a. på at helseforetakene skal ”bidra til å nå overordnede mål i 
”samfunnskontrakt for flere lærlingeplasser”. 
  
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord i 
styremøte, den 19. desember 2013. 
  
Innhold i denne sak gikk i hovedtrekk ut på:  
 
• Det anbefales å etablere et prosjekt med varighet over tre år, med det formål å øke kvaliteten på 

oppfølging av lærlinger under kontraktsperioden. 
• Oppfølgingen av lærlinger i Helse Nord standardiseres etter modell fra Nordlandssykehuset HF. 
• Det dannes et nettverk mellom helseforetakene i Helse Nord som skal bidra med 

kompetanseoverføring. 
• Det opprettes et samarbeidsforum med fylkeskommunene. 
• Det arbeides med å utvikle et utviklingstilbud for instruktører. 
 
I forbindelse med behandling av denne saken pekte styret på det store behovet for flere hjelpepleiere 
og annet personell for å opprettholde tjenestetilbudet. Styret er av den oppfatning at det er både et 
regionalt og et nasjonalt ansvar å rekruttere, utdanne og stabilisere arbeidskraften i omsorgssektoren. 
Styret i Helse Nord RHF ber derfor Helse- og omsorgsdepartementet om å ta et nasjonalt initiativ til 
dette arbeidet – i samarbeid med de regionale helseforetakene, kommunesektoren og andre aktuelle 
samarbeidspartnere. 
 
På regionalt hold jobber Helse Nord på flere områder, jf. styresak 153-2012. 
Helse Nord har på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til endring i nivå på antall lærlinger. Vi er i 
gang med utarbeidelse av kompetanseplan frem mot 2020, og vil i dette arbeidet utarbeide prognoser 
for behov og tiltaksplaner for nye fagarbeidere, sett i forhold til hvilke ambisjoner vi har for 
jobbglidning mellom yrkesgrupper.  
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Vi er kjent med prognosene for underdekning av fagarbeidere frem mot 2030. Vi tør likevel si at en 
økning av antall helsefagarbeidere som er antydet, ikke kan løses av spesialisthelsetjenesten alene. Vi 
kommer i tiden fremover til å innlede et samarbeid med høyskoler og universiteter som skal bidra til 
at læreplanene tilpasses de områder som vi mener bør styrkes. 
 
Vi mener at vårt 3-årige program for å forbedre oppfølgingen av lærlingene i helseforetaket er en 
viktig forutsetning for en god start for fremtidige fagarbeidere som utvikles i vår regi. 
 
Men det er et stort behov for et nasjonalt initiativ for å løfte dette behovet og bidra til gode løsninger 
i tett samarbeid med alle berørte parter. Her vil Helse Nord RHF gjerne bidra med vår kompetanse 
og våre erfaringer. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 

 
 
 
Hilde Rolandsen 
Eierdirektør 

 
 
 
 
Kopi til: 
Prosjektleder Strategisk kompetanseplan Helse Nord RHF Linn Gros  
Konst. seksjonsleder HR/Org Kenneth Lauritsen  
HR sjefer ved helseforetakene i Helse Nord  
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Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-33/012         Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 54-2013/2 Uttalelse fra Vadsø formannskap av 25. februar 

2013 ad. fortsatt drift ved 

Finnmarkskollektivet 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Deres ref 

VARDØ KOMMUNE 
Ordfører 

Til: Helse Nord 

Uttalelse fra Vardø Formannskap 

Vår ref LH Vår dato 25.02.2013 
r---------····- -------~-

1 VARDØ 1'\0MMUNEI Servketo rc.~~= t 
t ··-·----·-----"···--- · 
f.Arkiv sakS2'- 'fr . l ~ L:i.t.r ________ , ,__,...-.---1 

~GV. nr~--- - - ?\ _) . . ·_; :;•·_. '' ' ..... .. n~ L~ l: 2-"l- FEB Z013 l 
Scr' te·· fL:/:lH ____ +~~: __ · __ - ---~-~~ 
Ark.kade: 2~) ,,>.·,,, ".: 

. ----·-·j----... .. .. ....... ---

_Ka_ssa~~o_n: _ _ , _______ _____ , ..... _. J : ~ rz~·jr, :. -·-···-·--' 

Kontaktperson: Tetje Soløy, Varaordfører og leder av PORS. Tlf.: 40400130. 

Fortsatt drift ved Finnmarkskollektivet. 

Vardø Formannskap ser med bekymring på at samarbeidet mellom Helse Nord RHF og 
Finnmarkskollektivet kan være over. 

Fra brukere og deres foresatte er det kommet tilbakemeldinger, hvor de uttaler at de ikke 
hadde klart seg uten den behandling de har fått på Finnmarkskollektivet. 

Vardø Formannskap ser at Finnmarkskollektivet har et godt og helhetlig tilbud, hvor det også 
kan vises til gode resultater. 

Vardø Formannskap ber derfor Helse Nord RHF, om å vurdere Finnmarkskollektivet på nytt, 
og vektlegger de gode resultatene som er oppnådd ved Finnmarkskollektivet. 
Det bes også om at Helse Nord også sterkt vektlegger Samarbeidsavtalen som ble inngått 
mellom Staten og de ideelle organisasjonene i oktober 2012. Her understrekes det at Staten 
må legge til rette for at det mangfoldet som de ideelle organisasjonene utgjør, skal bestå. 

Vardø den 21. februar 2013 

~· .. ~7~ h..:---· Lasse~~ 
Ordfører 

Postadresse : Orgnr: 
Postboks 292 972 418 048 
9951 Vardø 

Besøksadresse: 
Kirkegt. 4 
Vardø 

Telefon : 78 94 33 00 
Telefax : 78943309 

Tetje Soløy 
varaordfører, leder av PORS 

E-postadresse : 
postrnottak@vardo.kommune.no 
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Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-33/012         Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 54-2013/3 Uttalelse fra Fylkesordføreren i Troms av 26. 

mars 2013 ad. oppfordring til Helse Nord RHF 

og UNN Helseforetak om å ta samfunnsansvar 

ved pasientreiseanbud 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fylkesordføreren

Besøksadresse Telefon  Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse 
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Internettadresse 
www.tromsfylke.no

Helse Nord RHF
Alle kommunene i Troms

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
13/4764-2 Line Samuelsen G02 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
11024/13 77 78 80 11 26.03.2013

UTTALELSE:OPPFORDRING TIL HELSE NORD RHF

Troms fylkesting vedtok i møte 20. mars 2013 følgende uttalelse:

«Oppfordring til Helse Nord RHF og UNN Helseforetak om å ta samfunnsansvar 
ved pasientreiseanbud.

Troms Fylkesting er bekymret med hensyn til hvordan helseforetakene forvalter sitt 
samfunnsansvar i forbindelse med tildeling av pasientreisekontrakter.  Det har 
tradisjonelt vært forbeholdt de lokale drosjene i de forskjellige kommuner i fylket, men 
man ser nå at det mer og mer legges til rette for aktører som ikke har de samme krav som 
de lokale drosjeeierne.   Det kan tyde på at man fraviker alle krav til tilstedeværelse og 
bokrav, for å kunne trekke inn aktører som ikke tar noe ansvar i de lokale miljøene 
bortsett fra kjøring til og fra spesialisthelsetjenesten.  De lokale drosjeeierne blir på denne 
måten avspist med kjøring kun til og fra kommunehelsetjenesten, hvilket ikke er nok til at 
man kan opprettholde et drosjetilbud i distriktskommunene.  For å kunne leve av 
drosjedrift i distriktskommunene er man avhengig av å ha både den lokale kjøringen og 
kjøring til og fra sykehusene.

Det kan tyde på at helseforetakene med overlegg legger forholdene til rette for 
konkurrenter av de lokale distriktsdrosjene, hvilket igjen vil medføre at man på sikt vil 
miste alle drosjer i distriktskommunene.   På dette tidspunkt vil også helseforetakene få et 
vesentlig problem da man da ikke lenger har noe tilbud til kommunehelsetjenesten.
Troms Fylkesting vil peke på at det er dårlig samfunnsøkonomi å velge en løsning som 
fører til utradering av det lokale drosjetilbud.

Dette vil også påvirke tilbudt til de eldre i form av TT-transport, de yngre i forhold til 
”hjem for en 50-lapp” og ellers spesialskyss i forbindelse med skoletransport.  Alle disse 
forhold vil forsvinne hvis det lokale drosjetilbudet blir borte.  Dette er tilbud som Troms 
Fylkesting har ansvaret for.

Troms Fylkesting er klar over at pasientreiser ligger utenfor Troms Fylkeskommunes 
ansvarsområdet, men vil oppfordre helseforetakene på det sterkeste om å legge 
forholdene til rette slik at man kan fortsette å ha et distriktsdrosjetilbud i Troms Fylke.  
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Troms Fylkesting oppfordrer til at man må stille samme krav til alle andre aktører som 
ønsker å delta i anbudskonkurranser som de krav som påhviler de lokale drosjeeierne, 
herunder krav til 24-timers beredskap og boplikt på oppdragsstedet.»

Med vennlig hilsen

Knut Werner Hansen
Fylkesordfører
(sign.)

Kopi:
- Fylkesråd for kultur og helse
- Fylkeskultursjefen i Troms
- Media
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Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-33/012         Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 54-2013/4 Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 2. april 

2013 ad. avslutning – tilsyn med håndtering og 

vurdering av henvisninger og utredning av 

pasienter med tykk- og endetarmskreft ved 

Nordlandssykehuset HF, Bodø, jf. styresak 95-

2012/1 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-33/012         Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 54-2013/5 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det 

Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2012/351-21/014 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 17.4.2013 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 17. april 2013 
Møtested: Telefonmøte 
Neste møte: 8. mai 2013 – Regionalt brukerutvalg 

5. juni 2013 – Regionalt brukerutvalg 
21. august 2013 – Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Åse Almås Johansen varamedlem FFO 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette møtet i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget. 
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RBU-AU-sak 7-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 7-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 8-2013 Regionalt fagråd for intensiv og regionalt fagråd for akuttmedisin i 

Helse Nord – oppnevning av brukerrepresentant 
Sak 9-2013 SANKS, søknad om samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk 

helsevern og rus 
Sak 10-2013 Brukerpris 2013 – tildeling  

Saken behandles etter RBU-AU-sak 15-2013. 
Sak 11-2013 Etablering av et bestillarforum RHF for innføring av nye metodar i 

helsetenesta 
Sak 12-2013 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2013 – tildeling av 

midler, ankebehandling 
Sak 13-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse 

Nord 
Sak 14-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• Inneklimafagdag i Tromsø, den 13. mai 2013 – informasjon 
og avklaring av deltakelse 

 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Brukerutvalg i SANKS – spørsmål om lik behandling, 
orientering om henvendelse og styresak 

Sak 15-2013 Eventuelt 
A. Manglende utbetaling av brukertilskudd  
B. Betaling av reiseregninger m. m. til medlemmer i Regionalt 

brukerutvalg 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 
RBU-AU-sak 8-2013  Regionalt fagråd for intensiv og 

regionalt fagråd for akuttmedisin i Helse 
Nord – oppnevning av 
brukerrepresentant 

 

 
Vedtak: 

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg utsetter oppnevning av 
brukerrepresentant til regionalt fagråd for intensiv. 

 
2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg utpeker Ragnvald Mortensen (LHL 

Nordland) til regionalt fagråd for akuttmedisin. 
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RBU-AU-sak 9-2013  SANKS, søknad om samisk nasjonal 
kompetansetjeneste – psykisk 
helsevern og rus 

 

 
Vedtak: 

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg støtter forslaget om utvidelse av 
SANKS’ virkeområde til også å omfatte tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige. 

 
2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg støtter en søknad om at SANKS 

videreføres som en nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og TSB for 
rusmiddelavhengige. 

 
 
RBU-AU-sak 10-2013   Brukerpris 2013 – tildeling 

Denne saken ble behandlet etter RBU-AU-sak 15-2013. 
RBU-leder Mildrid Pedersen fratrådte under 
behandling av denne saken. 
 

 
Vedtak: 

Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget innstiller Mildrid Pedersen (etter forslag 
fra Norsk Revmatikerforbund v/Randi Nilsen) til brukerpris 2013. 
 
 
RBU-AU-sak 11-2013  Etablering av et bestillarforum RHF for 

innføring av nye metodar i helsetenesta 
 

 
Vedtak: 

Arbeidsutvalet i det Regionale brukarutval tek saken til orientering. 
 
 
RBU-AU-sak 12-2013  Helse Nords tilskudd til 

brukerorganisasjoner 2013 – tildeling av 
midler, ankebehandling 

 

 
Vedtak: 

Anken tas til følge, og LMF Troms tildeles kr 15.000,- av brukermidlene 2013. 
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RBU-AU-sak 13-2013  Organisering av intensivtilbud til svært 
for tidlig nyfødte i Helse Nord 

 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg slutter seg til at intensivbehandling av svært for tidlig fødte 
nyfødte, før fullgåtte 26 uker (26+0) samles til Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø.  
 
 
RBU-AU-sak 14-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Inneklimafagdag i Tromsø, den 13. mai 2013 – informasjon og avklaring av 
deltakelse: Regionalt brukerutvalg deltar på fagdagen i Tromsø. Arbeidsutvalget 
peker ut én representant innen påmeldingsfristen 26. april 2013. 

- Omsorg21 – brukerrepresentant fra Helse Nord: Arbeidsutvalget i det Regionale 
brukerutvalg utpeker Cathrin Carlyle (brukerrepresentant på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF) til dette forumet. 

- Besøk av Stortingets helse- og omsorgskomité i Tromsø, den 15. april 2013: 
Informasjon om besøket. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- Ingen orienteringer. 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Pasientkoordinator/pasientansvarlig lege: Spørsmål fra leder av Stortingets 

helse- og omsorgskomité i forbindelse med deres besøk i Tromsø 15. april 2013. 
Saken følges opp av Helse Nord RHF. 

- Besøk av Stortingets helse- og omsorgskomité i Tromsø, den 15. april 2013: 
Informasjon om besøket. 

- Brukerutvalg i SANKS – spørsmål om lik behandling: Orientering om henvendelse 
og styresak i Helse Nord RHF, den 29. april 2013.  

 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-AU-sak 15-2013  Eventuelt  
 
A. Manglende utbetaling av brukertilskudd  
RBU-medlem Werner Johansen stilte spørsmål ad. tidspunkt for utbetaling av 
brukertilskudd i forbindelse med årets tildeling.  
 
RHF-ledelsen orienterte om status i utbetaling av årets brukertilskudd. 
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B. Betaling av reiseregninger m. m. til medlemmer i Regionalt brukerutvalg 
RBU-medlem Werner Johansen tok også opp problematikken rundt veldig sene 
utbetalinger av reiseregninger m. m. 
 

 
Vedtak: 

Helse Nord RHF vil følge begge saker opp ovenfor regnskapsavdelingen og sørge for at 
utbetalingene skjer innen rimelig tid. 
 
 
Bodø, den 17. april 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 17APR2013 – kl. 13.58 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 29. april 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-34/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 19.4.2013 
 

Styresak 55-2013 Eventuelt 
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