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Styresak 62-2013 Brukerutvalget ved SANKS – likestilling som 

brukerutvalg ved helseforetakene 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
I brev av 20. mars 2013 har brukerutvalget ved SANKS henvendt seg til brukerutvalget i 
Helse Finnmark HF og Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF med ønske om å bli et 
likeverdig brukerutvalg tilsvarende brukerutvalgene på foretaksnivå. I brevet sies det 
blant annet at ”… Dette innebærer en likeverdig representasjon i det regionale 
brukerutvalget i Helse Nord samt at det tilkjennes de samme økonomiske forutsetningene 
som foretakenes brukerutvalg”.  Brukerutvalget i SANKS ber i brevet om at 
”brukerutvalget til Helse Finnmark samt det regionale brukerutvalget i Helse Nord gir sin 
tilslutning til en slik endring” (vedlegg). Dette begrunnes med at SANKS har et nasjonalt 
ansvar for samer i hele landet. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Brukerutvalget ved SANKS  
Brukerutvalget i SANKS ble opprettet i 2008 på initiativ fra Klinikk psykisk helsevern og 
rus i Helse Finnmark HF. I innkallingsbrevet til konstituerende møte heter det om 
bakgrunnen: ”Helse Finnmark, klinikk psykisk helsevern og rus har ønske om å 
videreutvikle samarbeidet og samhandlingen med brukerorganisasjonene/ 
brukerrepresentantene.  I den forbindelse er det opprettet et brukerutvalg ved hvert av de 
tre distriktspsykiatriske sentrene i Finnmark.” 
 
Formålet med opprettingen er ”å forbedre SANKS tilbud og tjenester gjennom samarbeid, 
rådgivning, aktiv medvirkning og systematisk tilbakemelding i utforming av SANKS 
tjenestetilbud" 
 
Brukermedvirkning ved nasjonale kompetansesentre 
SANKS er pr. dags dato et nasjonalt kompetansesenter og har søkt om godkjenning som 
nasjonal kompetansetjeneste.  
 
Brukermedvirkning ved nasjonale kompetansetjenester er regulert i Forskrift nr. 1706 
av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen 
universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med tilhørende 
veileder. 

 
I følge forskriften skal brukemedvirkning sikres gjennom deltagelse i referansegruppe. 
Hvordan dette kan organiseres, beskrives nærmere i kjernemandatet til 
referansegruppene: 
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Brukerorganisasjoner skal være representert i referansegruppene. Dette kan gjøres på 
ulike måter: 
• Direkte representasjon av relevante brukerorganisasjoner. Representant oppnevnes 

på fritt grunnlag av brukerutvalg ved det HF som har den nasjonale 
behandlingstjenesten 

• Aktuelt brukerutvalg vurderer om det er tjenlig med brukerrepresentasjon i 
referansegruppen 

• For behandlingstjenester (gjelder ikke SANKS) kan man tenke seg at disse behandles 
som all annen klinisk virksomhet, der brukerutvalget på generelt grunnlag fungerer 
som brukerrepresentant 

 
Med unntak av SANKS er det ingen kompetansesenter i Helse Nord som har et eget 
brukerutvalg. 

 
Brukerutvalget i Helse Finnmark HF 
Helseforetakenes brukerutvalg er rådgivende organ som tar opp saker på prinsipielt og 
generelt grunnlag. Gjennom oppnevning av brukerutvalg skal helseforetakene sikre at 
erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter fra pårørende og 
pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen av driften av 
virksomheten. 

 
Det aktuelle brukerutvalget i Helse Finnmark HF ble oppnevnt i mai 2012 etter 
behandling i styret, sak 32-2012.  

 
I daværende møte ble spørsmålet om et særskilt brukerutvalg for psykisk helsevern i 
Helse Finnmark HF diskutert: 
"I tidligere Bestillerdokument var Helse Finnmark HF bedt om å opprette et særskilt 
brukerutvalg for psykisk helsevern. Imidlertid har det vært enighet i Helse Finnmark om å 
fortsette ordning med ett (saksbehandlers utheving) brukerutvalg, noe Foretaksmøtet i 
Helse Nord ga sin tilslutning til. En var da enige om å styrke utvalget med to 
representanter fra Mental Helse som er tilsluttet FFO."  

 
Det ble også i møtet tatt stilling til representasjon fra den samiske befolkningen: 
"Videre har vi i Finnmark oppnevnt medlemmer etter forslag fra Finnmark 
Fylkeskommunes eldreråd, samt ønsket at Sametinget skulle foreslå kandidat for 
ivaretakelse av brukerperspektivet vedrørende helsetilbudet til den samiske befolkning."   

 
FFO, SAFO, RIO og Kreftforeningen ble bedt om å fremme forslag til medlem med 
spesielt ansvar for å ivareta brukerperspektivet vedrørende helsetilbudet til den 
samiske befolkningen. Samuel Anders Guttorm fra Berlevåg er oppnevnt som 
representant. 
 
Vurdering 
SANKS er et samisk kompetansesenter for psykisk helsevern og ivaretar interessene til 
pasienter med psykiske lidelser og samisk bakgrunn. Dersom SANKS får godkjenning 
som nasjonal tjeneste etter de nye retningslinjene, vil brukermedvirkning kunne sikres 
gjennom representasjon i referansegruppen jf. forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 
om godkjenning av sykehus. 
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Helse Finnmark HF har et særskilt ansvar for den samiske befolkningen. Gjennom sitt 
brukerutvalg skal Helse Finnmark HF sikre at pasienters og pårørendes rettigheter og 
interesser blir ivaretatt blant annet gjennom et fast samarbeid med deres 
organisasjoner. Dette innebærer også ivaretakelse av brukermedvirkning for pasienter 
med psykiske lidelser og samisk bakgrunn. 
 
Brukerutvalget i Helse Finnmark HF har en egen representant som skal ivareta 
interessene til den samiske befolkningen. Dette gjelder også pasientgruppen med 
psykiske lidelser. To representanter fra Mental Helse sikrer brukermedvirkning fra 
pasienter og pårørende med psykiske lidelser.   
 
Brukermedvirkning 
Brukerutvalget ved SANKS – likestilling som brukerutvalg ved helseforetakene ble 
behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 8. mai 2013, jf. RBU-sak 
35-2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Regionalt brukerutvalg gir ikke sin tilslutning til ønsket om å likestille brukerutvalget ved 
SANKS med helseforetakenes brukerutvalg. 
 
Henvendelsen fra brukerutvalget ved SANKS ble også rettet til brukerutvalget i Helse 
Finnmark HF og vil bli behandlet der. 
 
Konklusjon 
Brukermedvirkning for den samiske befolkningen med psykiske lidelser synes ivaretatt 
ved en egen representant som skal ivareta den samiske befolkningens interesser i 
utvalget samt to representanter for psykisk helsevern. Hvorvidt det er behov for egen 
representasjon fra SANKS er usikkert og må avklares i dialog mellom brukerutvalget 
ved SANKS og Helse Finnmark HF. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord gir ikke sin tislutning til ønsket om å likestille brukerutvalget ved 
SANKS med helseforetakenes brukerutvalg. 

 
2. Dersom SANKS får godkjenning som nasjonal tjeneste, bør brukermedvirkning 

sikres gjennom representasjon i referansegruppen. 
 

 
Bodø, den 15. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Brev av 20. mars 2013 fra SANKS’ brukerutvalg  
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Til
Brukerutvalg i Helse Finnmark, Kjell Magne Johansen
Kopi: Leif Arne Asphaug-Hansen
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord, Mildrid Pedersen
Kopi: Kristian Fanghol
Helse Nord, Lars Vorland
Helse Finnmark, Hans Petter Fundingsrud

Innspill for at SANKS brukerutvalg blir på lik linje som foretakenes brukerutvalg.

I og med at SANKS har et nasjonalt ansvar for samer i hele landet er det ønskelig at 
brukerutvalget blir et likeverdig brukerutvalg som brukerutvalgene på foretaksnivå. Dette 
innebærer en likeverdig representasjon i det regionale brukerutvalget i Helse Nord samt at det 
tilkjennes de samme økonomiske forutsetningene som foretakenes brukerutvalg

SANKS har hjulpet den samiske befolkningen i hele Norge, og har vist et engasjement og 
ønske at kunne tilby de samme tjenestene til alle samer uansett bosted. ”Verden har blitt et 
tryggere sted for samene”. En slik endring er slik vi ser det i tråd med de nasjonale føringene, 
at brukermedvirkningen skal styrkes, den ”samiske stemmen” vil med dette styrkes 
betraktelig.

Brukerutvalget i SANKS ber om at brukerutvalget til Helse Finnmark samt det regionale 
brukerutvalget i Helse Nord gir sin tilslutning til en slik endring

Bruklerutvalget i SANKS har 4 medlemmer hvorav en ungdomsrepresentant, det skal 
utnevnes personlig vara for medlemmene.  BU skal være bredt sammensatt, særlig i forhold til 
SANKS nasjonale ansvar. Medlemmene representerer kyst- Finnmark, indre- Finnmark, 
lulesamisk - og sørsamisk område. Videre skal BU ta hensyn til bakgrunn, store 
pasientgrupper og satsingsområder. 

Med vennlig hilsen,

Inga Karlsen Ingrid Jåma
Sign sign

Anne Hasselberg Tuva Svendsen 
Sign Sign 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Randi Spørck, 75 51 29 00  Bodø, 15.5.2013 
 

Styresak 69-2013 Ambulansehelikopter på Evenes – føringer for 

arbeidet med plan 2014–2017 og tilbud fra 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse om gratis 

sommerdrift  

Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Sakspapirene var ettersendt 

 
Formål 
Denne saken legges frem for styret i Helse Nord RHF for å få styrets signaler om 
prioritering av midler til ev. etablering av ambulansehelikopterbase i arbeidet med plan 
2014-2017 og for å orientere om tilbudet fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse (NLA) om 
to måneders gratis drift av en midlertidig sommerbase i området Midtre Hålogaland. 
 
Prioritering av ambulansehelikopterbase på Evenes i forslaget til plan for 2014-
2017  
Som styret er orientert om, har en prosjektgruppe i Helse Nord utredet behovet for et 
ambulansehelikopter i Sør-Troms/Nordre Nordland. Vedlagt følger rapporten. Planen 
er å behandle saken på følgende måte: 
1. Få styrets føringer for ev. prioritering av etablering av et slikt tilbud inn mot plan 

2014-2017. 
2. Prioriteringer av økonomiske ressurser i plan 2014-2017. 
3. Egen styresak på bakgrunn av rapporten og føringer for etablering av tilbudet. 
 
Gruppen anbefalte at det etableres et ambulansehelikopter med base på 
Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Gruppen foreslo videre at før en ev. beslutning om 
etablering av en ny helikopterbase, bør det gjennomføres et samarbeid med Justis- og 
beredskapsdepartementet for å utrede grunnlaget for en kombinert ambulanse-, søk- og 
redningstjeneste. Dette spørsmålet er tatt opp i møte med Justis- og 
beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Tilbakemeldingen var 
at et slikt samarbeid tidligst kan være på plass i 2020.  
 
Prosjektgruppens begrunnelse for etablering av en ny base er formulert slik i 
rapporten: 
Pasientene i Midtre Hålogaland har en forsvarlig tilgang på akuttmedisinske tjenester. 
Prosjektgruppen har likevel vist at viktige pasientgrupper vil profitere på en styrking av 
ambulansehelikoptertjenesten. På bakgrunn av de overordnede helsepolitiske føringene 
om likeverdige helsetjenestetilbud uavhengig av bosted har prosjektgruppen vurdert det 
akuttmedisinske tilbudet i Midtre Hålogaland sammenlignet med andre steder i landet. 
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Det er vist at den aktuelle befolkningen har et dårligere luftambulansetilbud enn det 
som er tilfellet andre steder. 
Som vist, representerer ambulansehelikoptertjenesten også en betydelig 
redningsressurs over land, og redningsberedskapen i Midtre Hålogaland vil bli styrket 
gjennom etablering av en base i området. 
Tilgangen på relevant akuttmedisinsk kompetanse på skadestedet vil ved en større 
hendelse ofte være svært avhengig av at slik flys inn med ambulanse‐  eller 
redningshelikopter. Pasienttransport til sykehus vil være spesielt avhengig av 
helikopterkapasitet dersom skadestedet ligger uveisomt. Et ambulansehelikopter 
plassert i distriktet vil utvilsomt representere en viktig styrking av 
katastrofeberedskapen, både med tanke på høy medisinsk og redningsfaglig kompetanse 
i tidlig fase og transportkapasitet. 
Prosjektgruppen har vist at dagens luftambulansetilbud i Helse Nord er sårbar. Dette 
skyldes spesielt forhold knyttet til helikopterets tilgjengelighet, klimatiske forhold og 
samtidighetskonflikter. En ny base vil avlaste basene i Bodø og Tromsø vesentlig for 
oppdrag i Midtre Hålogaland, og vil derfor representere en stor kapasitets‐  og 
beredskapsgevinst for Nordland og Troms som helhet. 
 
Driftskostnadene knyttet til en ny base er vurdert slik i rapporten: 

 
 
Etablering av et slikt tilbud vil minimum koste 40 mill kroner i årlig drift i tillegg til 
investeringskostnader. Det foreligger i dag indikasjoner fra LAT ANS på at dette beløpet 
kan måtte økes i 2015/16, dersom nye EASA1

                                                        
1 EASA: European Aviation Safety Agency  

-regler knyttet til piloters arbeidstid blir 
gjort gjeldende. Disse vil kunne medføre økninger i lønnskostnader på inntil 70 % og 
økte kostnader til øvelser. 
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I arbeidet med plan 2014-2017 står vi overfor en rekke utfordringer med hensyn til 
prioritering av midler til stramme driftsbudsjetter, nye tiltak på områder hvor tilbudet 
bør styrkes og gjennomføring av et svært stramt investeringsprogram. Bruk av 40 mill 
kroner til årlig drift av en ny helikopterambulansebase vil disponere mye av den 
økonomiske handlefriheten.  Etablering og drift av en slik base vil måtte medføre at 
andre prioriteringer ikke kan gjennomføres, ev. må settes på vent eller at ressurser må 
framskaffes ved effektivisering. Det vil alltid også være et spørsmål om når nye tilbud 
innfases.  
 
Gave i form av drift av en sommerbase 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse (NLA) inviterte Helse Nord RHF til et orienteringsmøte, 
den 3. april 2013. I møtet ga de en orientering om sin samlede virksomhet, inklusive sitt 
forsknings- og utviklingsarbeid. I møtet ble det fremsatt et muntlig tilbud om to 
måneders gratis drift av en midlertidig sommerbase i området Midtre Hålogaland. Dette 
tilbudet inneholdt et helikopter (EC 135), en legebil, personell og evt. dekning av 
kostnader for AMK.  Tilbudet ble gitt med bakgrunn i Helse Nords utredning og 
anbefalinger i rapporten ”Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø, kapasitet og 
dekningsgrad”.  
 
Helse Nord RHF avslo tilbudet og henviste til at styret skulle ta stilling til forslag til plan 
2014-2017 i styremøte i juni 2013. Her ville kostnader til en eventuell ny permanent 
ambulansehelikopter base bli forelagt styret. Videre ville en gave kunne gi utfordringer i 
forhold til en eventuell anbudsprosess. 
 
Tilbud om gratis sommerbase har fått stor oppmerksomhet. Ofoten regionråd 
oppfordret i brev datert 22. april 2013 Helse Nord RHF, på vegne av befolkningen i 
Ofoten, om å revurdere sin avgjørelse om å avvise tilbud om gratis sommerbase på 
Evenes. Regionrådene i Sør-Troms og Ofoten drøftet saken i et felles møte fredag 26. 
april 2013, hvor fagdirektør i Helse Nord deltok på telefon. Regionrådene krevde en 
avklaring og har ikke forståelse for at Helse Nord takket nei til tilbudet. Dette ble støttet 
i brev fra Harstad Arbeiderparti, datert 1. mai 2013. Her ble det fremsatt krav til adm. 
direktør og styreleder om at Helse Nord må ta i mot gaven/tilbudet fra Stiftelsen Norsk 
luftambulanse. 
 
Generalsekretæren i Stiftelsen Norsk Luftambulanse orienterte i e-post av 3. mai 2013 
Helse Nord RHF (ved fagdirektør) om at de hadde utarbeidet et notat til Stortingets 
spørretime som redegjorde for deres syn på saken.  
 
Handlingsalternativer med konsekvenser og vurderinger 
Denne styresaken må sees i forhold til Helse Nords konsernbestemmelser for 
mottak av gaver. Gaver skal før de mottas vurderes i forhold til Helse Nords 
prioriteringer/føringer.  
 
Tilbudet må også sees i forhold til anbudsregler som Helse Nord er pålagt å følge. Adm. 
direktør opplever det utfordrende å forholde seg til denne type gaver i forkant av ev. 
anbudsprosesser.  
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Administrasjonens hovedargumenter for å avslå tilbud om midlertidig gratis drift av 
sommerbase har vært:  
 
1. Det er anbudsmessig og etisk utfordrende å ta imot en gave fra en mulig tilbyder i en 

fremtidig anbudskonkurranse. Det er viktig at alle tilbydere har tillit til at 
anskaffelsesprosesser skjer på like vilkår. NLA vil ved en sommerdriftsperiode 
kunne skaffe seg erfaringer som vil kunne gi de et fortrinn i en anskaffelsesprosess. 
En slik situasjon kan prinsipielt ikke sammenliknes med den erfaring en driver får 
ved å ha en avtale som er konkurrert om på like vilkår. 

 
2. Etablering av en ny base vil kreve god planlegging og forberedelser som sikrer en 

forsvarlig implementering av tilbudet.  
 
Helikopteret av typen EC 135 er et mindre helikopter enn hva som brukes i vår region, 
og det har på grunn av manglende flyteelementer begrenset flytid over hav (10 min). 
Den mindre størrelsen gir også kapasitetsmessige utfordringer. Dette var grunner for at 
denne type helikopter ikke ble valgt i tidligere anbudsrunde. 
 
Dagens akuttilbud (ambulansebil, ambulansebåt, ambulansefly, legevakt og 
lokalsykehus) er godt og basis i tjenesten, også om det etableres en 
ambulansehelikopterbase. Området vil imidlertid ha et dårligere akutt-tilbud enn resten 
av regionen dersom et slikt tilbud ikke etableres. Befolkningens opplevelse av trygghet 
og tilgjengelighet til likeverdige tjenester vil ikke være den samme.  Luftambulanse er et 
supplement til de primære akuttressursene.  
 
Luftambulansetjenesten ANS (LAT ANS) har på vegne av de regionale helseforetakene 
(RHF-ene) ansvaret for å inngå kontrakter om levering av luftambulansetjenester. Det 
stilles strenge og detaljerte krav til internkontroll i luftfartsregelverket. Helse Nord RHF 
ønsker å ivareta sitt sørge-for-ansvar for denne virksomheten i form av avtaler som er 
regulert i henhold til lov og avtaleverk. Dersom styret i Helse Nord RHF velger å 
prioritere etablering av ny permanent base i Sør Troms/Nordre Nordland, må dette 
gjennomføres som en god anbudsprosess hvor alle aktuelle tilbydere inviteres til å 
delta.  
  
LAT ANS har i dag kontrakter med Norsk Luftambulanse AS og Lufttransport AS. De 
opererer ved ulike permanente baser i Norge. Helse Nord RHF og LAT ANS har ikke 
etablert en praksis for å opprette midlertidige tilbud. Et unntak har vært ambulansefly 
tjenesten til Svalbard. Her har det i vintersesongen de siste to år vært leid inn et jetfly 
(Learjet) for å ivareta sørge-for-ansvaret. Erfaring viser at ekstraordinære 
beredskapsordninger krever forberedelser, og det er utfordringer knyttet til daglig 
drift.  
 
Helse Nord RHF ønsker å ivareta sitt ansvar for organisering og drift av akutt tjenestene 
i regionen på en god og forutsigbar måte.  
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Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalget i Helse Nord RHF ble i møte, den 8. mai 2013 orientert muntlig 
ad. Tilbud fra Norsk Luftambulanse om gratis sommerdrift av ambulansehelikopter på 
Evenes, jf. RBU-sak 36-2013/3 Orienteringssaker. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Regionalt brukerutvalg støtter vurderingen til Helse Nord RHF om ikke å ta i mot denne 
gaven med bakgrunn i lover og regler for anskaffelsesprosesser. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør vurderer det slik at det er dokumentert behov for en 
ambulansehelikopterbase i området Sør-Troms/Nordre Nordland. Adm. direktør 
foreslår derfor at styret gir signal om at etablering og drift av et slikt tilbud skal søkes 
innpasset i prioriteringene i plan 2014-2017 som skal behandles i styremøtet i juni 
2013. Spørsmålet om lokalisering av base og framdrift for arbeidet behandles tidlig høst 
2013.  
 
Tilbudet om sommerbase i to måneder fra Norsk luftambulanse er meget utfordrende i 
forhold til anbudsreglene og Helse Nords konsernbestemmelser for mottak av gaver. 
Adm. direktør ser det som viktig at et nytt ambulansehelikopter fases inn gjennom en 
godt planlagt og ryddig anbudsprosess. Det er viktig at pasientsikkerhet og kvalitet i 
tjenesten ivaretas på en best mulig måte. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør søke å innpasse etablering av en 
ambulansehelikopterbase i området Sør-Troms/Nordre Nordland i plan 2014-2017. 

 
2. Styret tar informasjonen om gavetilbudet fra Stiftelsen Norsk luftambulanse og adm. 

direktørs avvisning av dette tilbudet til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utredning fra prosjektgruppen nedsatt av Helse Nord RHF av  

21. desember 2013: Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø – 
utredning av kapasitet og dekning 

 
Utredningen fra prosjektgruppen er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – 
se her: Styremøte i Helse Nord RHF, den 22. mai 2013 

 
   Brev fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse til Stortingspolitikere ad.  

Luftambulansebase på Evenes i sommer 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-46/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.5.2013 
 

Styresak 66-2013/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november 2009. 
 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for 
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte, 
den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Oversikt over oppfølging av styrets vedtak utarbeides for å gi styremedlemmer i Helse 
Nord RHF oppdatert informasjon om status i styresaker, fortløpende og strukturert. På 
denne måten sikrer styret i Helse Nord RHF at deres beslutninger følges opp og 
ekspederes, og styrets vedtak gis den kvaliteten som er ønsket og påkrevd. 
 
Styret i Helse Nord RHF må til en hver tid kunne være sikker på at deres vedtak bli fulgt 
opp av administrasjonen på en tilfredsstillende måte. Oversikten over oppfølging av 
styrets vedtak vil bidra til å gi både styremedlemmer, brukere og medarbeidere i hele 
foretaksgruppen trygghet i og respekt for at vedtak gjennomføres i tråd med styrets 
ønsker. 
 
Formål/sammendrag 
Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på 
tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, 
hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i 
gjennomføringen.  
 
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte. 
 
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er 
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig om, dersom en 
styresak må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon 
fra adm. direktør til styret. 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Internrevisjonsrapport 
11/2012: Helse Nord 
RHFs styring og kontroll 
med FIKS-programmet, 
oppfølging av styresak 
22-2013 

 20JUN2013 
 

o Planlegging pågår, bl. a. vedrørende 
organisering av laboratoriene 

o Det er planlagt å avholde tematime om 
FIKS-prosjekt – overordnede 
effektmål og milepæler i FIKS-
prosjektet i styremøte 20JUN2013. 

 
Byggeprosjekter i Helse 
Nord, tertialrapportering 

o ref. styresak 97-2010 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 
30. april 2010 for Nordlandssykehuset Bodø 
somatikk – byggetrinn 2: Styret ber om å bli 
informert om fremdrift og 
kostnadsutvikling for prosjektene hvert 
tertial. Dersom det oppstår avvik av 
betydning, skal dette rapporteres særskilt. 

 

20JUN2013 o Ingen avvik meldt – sist kommentert 
av NLSH i april 2013. 

o Fase 3, ombygging og tilbygging i fløy 
AB, skal etter gjeldende fremdriftsplan 
oppstartes 1.3.2015. 

 

Kompetanseheving i 
foretaksgruppen 

o ref. styremøte 31OKT2012 – MOD2013: 
o Styret ber om en oversikt over 

kompetansehevende tiltak i HF-ene. 
 

20JUN2013 o Det legges fram en orienteringssak i 
styremøte i juni 2013. Her vil det 
fremgå plan for involvering av 
helseforetakene. 

o Ferdigstillelse av regionalt 
lederutviklingsprogram våren 2014. 

 
Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-
fløy – PET-senter, 
oppfølging av styresak 
70-2012 
 

o ref. styresak 70-2012, vedtakets punkt 8: 
Styret ber adm. direktør komme tilbake 
med idé- og konseptrapport for PET-senter 
til behandling i styret. 

 

20JUN2013 o Ingen spesielle anmerkninger. 
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Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, 
pasienthotell – økt behov 
utover opprinnelig 
prosjekt, oppfølging av 
styresak 45-2013 

o ref. styresak 45-2013, vedtakets punkt 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. 

 

20JUN2013 o Ingen spesielle anmerkninger. 

Samhandlingsreformen, 
konsekvenser for enkelte 
pasientgrupper, 
oppfølging av styresak 
25-2013 

o ref. styresak 25-2013: Styret i Helse Nord 
RHF ber adm. direktør om å følge opp dette 
spørsmålet i samhandlingsarenaen mellom 
kommuner og helseforetak/regionalt 
helseforetak. Styret ber videre om en 
orientering i et senere styremøte om status 
for disse pasientgruppene. 

 

20JUN2013:  
muntlig orientering 
fra AD 
 
høsten 2013: 
styresak 

o Samhandlingsreformen og 
konsekvenser for enkelte 
pasientgrupper følges opp av 
ansvarlig for samhandling i dialog 
med fagavdelingen.  

o Saken vil bli forelagt styret høsten 
2013.   

 
Anskaffelse pasientreiser 
landeveistransport 2013, 
resultat av anskaffelsen, 
oppfølging av styresak 
131-2012 
 

o ref. styresak 131-2012, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør legge frem 
orientering om resultatet av anskaffelsen 
etter at anskaffelsen er gjennomført. 

JUN/AUG2013 o Under utarbeidelse. 

Nasjonalt samarbeid om 
innkjøp og 
forbedringsprosesser – 
resultat av arbeidet, 
oppfølging av styresak 
15-2013 

o ref. styresak 15-2013, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge fram 
resultatet av arbeidet, når rapport 
foreligger.  

o ref. styresak 15-2013, konklusjon: Adm. 
direktør ønsker med denne styresaken å 
orientere styret i Helse Nord RHF om et 
sentralt nasjonalt arbeid relatert til 

JUN/AUG2013 o Neste møte i styringsgruppen 16. mai 
2013.   

o Styresak mest sannsynlig i august 
2013. 
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standardisering og samhandling. Det 
nasjonale prosjektet vil frem til mai 2013 
gjennomføre fase 2 av prosjektet.  

 
Helse Nord IKT – 
evaluering, oppfølging av 
styresak 94-2005 

o ref. styresak 94-2005 – pkt. 7, 2. setning: 
Våren 2007 fremlegges en evaluering.  

o Utsatt flere ganger på grunn av flere 
forhold, jf. ADs muntlige orienteringer til 
styret. 

høsten 2013 o Det jobbes med utarbeidelsen av en 
fremdriftsplan for denne 
evalueringen. 

o Tildeling rammeavtaler for 
konsulenter er gjennomført. Vi 
avventer klagefristen.  

 
Incentiveprogram for 
ventetider (og 
korridorpasienter) 

o Oppfølging fra styremøte 21MAR2013 i f. m. 
behandling av styresak 28-2013 Årlig 
melding 2012. Styret ber om at AD vurderer 
incentiveprogram for ventetider, slik vi har 
for fristbrudd. 

 

høsten 2013 o Satsing på fristbrudd med økonomisk 
premiering har gitt gevinst. Det 
gjenstår nå ca 20 mill kroner av 
”premiepengene”.  

o Det vil bli vurdert nye initiativ fra 
høsten samt et fokus på å beholde lave 
fristbruddstall. Forslag til tiltak vil bli 
forelagt styret. 

o Korridorpasienter er en mer krevende 
parameter på grunn av 
ombygging/nybygg og måten 
parameteren registreres. 

 
Internrevisjonsrapport 
11/2012: Helse Nord 
RHFs styring og kontroll 
med FIKS-programmet, 
oppfølging av styresak 
22-2013 
 
 

o ref. styresak 22-2013, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør sørge for at 
rapportens anbefalinger følges opp, og 
orientere styret om iverksatte 
forbedringstiltak i løpet av høsten 2013. 

høsten 2013 o Ingen spesielle anmerkninger. 
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Praktisering av 
vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og 
hviletid i Helse Nord, 
status og utvikling – 
oppfølging av styresak 
32-2013 
 

o ref. styresak 32-2013, vedtakets punkt 5: 
Styret ber adm. direktør om å rapportere 
tilbake til styret på status og utviklingen i 
løpet av høsten 2013. 

høsten 2013 o Ingen spesielle anmerkninger. 

Samhandlingsreformen, 
konsekvenser for enkelte 
pasientgrupper, 
oppfølging av styresak 
25-2013 

o ref. styresak 25-2013: Styret i Helse Nord 
RHF ber adm. direktør om å følge opp dette 
spørsmålet i samhandlingsarenaen mellom 
kommuner og helseforetak/regionalt 
helseforetak. Styret ber videre om en 
orientering i et senere styremøte om status 
for disse pasientgruppene. 

 

høsten 2013 o Samhandlingsreformen og 
konsekvenser for enkelte 
pasientgrupper følges opp av 
ansvarlig for samhandling i dialog 
med fagavdelingen.  

o Saken vil bli forelagt styret høsten 
2013.   

 
Reisepolicy for 
pasientreiser i Helse 
Nord, evaluering, 
oppfølging av styresak 2-
2013 

o ref. styresak 2-2013, vedtakets punkt 3: 
Styret ber videre om at reisepolitikken for 
pasientreiser av 1. desember 2009 
gjennomgås og evalueres. Styresak om ny 
reisepolitikk for pasientreiser legges frem 
for styrets behandling senest høsten 2013. 

senest  
høsten 2013 

o Prosjektmandat på evalueringen av 
reisepolicy er under utarbeiding og vil 
bli distribuert ut til 
Pasientreisekontorene i løpet av uke 
18.  

o Regionalt brukerutvalg vil bli invitert 
til møte i løpet av uke 19, hvor vi 
ønsker innspill og tilbakemeldinger på 
mandatet til evalueringen av 
reisepolicy. Møtet vil bli avhold i 
månedsskiftet mai/juni 2013. 

o Evalueringen i henhold til 
prosjektmandatet vil foregå 
fortløpende frem til og med høsten. 

o Møte med RBU, hvor evalueringen 
presenteres og hvor vi ønsker 
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konkrete tilbakemeldinger tas i løpet 
av høsten 2013, i forkant av 
fremleggelsen til styret. 

o Endelig evaluering legges frem til 
styrets behandling i løpet av høsten 
2013 
 

Seniorpolitikk i Helse 
Nord – forslag, 
oppfølging av styresak 
40-2012 

o ref. styresak 40-2012, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør sørge for at forslag 
til ny seniorpolitikk legges frem for styret i 
løpet av våren 2013. 

 

25SEP2013 o Ingen spesielle anmerkninger. 

Internrevisjonsrapport 
04/2012: Bestilling og 
mottak av prøvesvar i 
Helse Nord – iverksetting 
av nødvendige tiltak, 
oppfølging av styresak 
79-2012 og 158-2012 

o ref. styresak 158-2012 
Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling 
og mottak av prøvesvar i Helse Nord – 
forpliktende tiltaksplan, oppfølging av 
styresak 79-2012, vedtakets punkt 2: Styret 
ber om å få fremlagt ny sak, når nødvendige 
tiltak er iverksatt, senest innen utgangen av 
2013. 

 

senest innen 
utgangen av 2013 

o Saken følges opp i dialog med 
internrevisjonen.  

o Dette for å sikre en oppfølging i tråd 
med intensjonene/forventningene fra 
internrevisjonen.   

Byggeprosjekter i Helse 
Nord, tertialrapportering 

o ref. styresak 97-2010 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 
30. april 2010 for Nordlandssykehuset Bodø 
somatikk – byggetrinn 2: Styret ber om å bli 
informert om fremdrift og 
kostnadsutvikling for prosjektene hvert 
tertial. Dersom det oppstår avvik av 
betydning, skal dette rapporteres særskilt. 

 
 
 

30OKT2013 o Ingen spesielle anmerkninger. 
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Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse 
Nord – konsekvenser av 
seleksjonskriterier m. m., 
oppfølging av styresak 7-
2012og 122-2012 

o ref. styresak 7-2012 Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 31-2011, vedtakets punkt 4: Styret 
ber adm. direktør fremlegge en styresak 
som beskriver konsekvenser av de innførte 
seleksjonskriteriene på pasientstrømmene 
og om mulig på behandlingskvaliteten i 
regionen innen to år. 

o ref. styresak 122-2012, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å gjennomføre 
en analyse av seleksjonskriteriene for å se 
nærmere på deres effekt på kvaliteten i 
fødselsomsorgen. Analysen bes lagt frem for 
styret, etter at seleksjonskriteriene er 
implementert. 

 

innen FEB2014 o Registrering av seleksjon er innført i 
januar 2013.  

o Data fra NFR foreligger på flere andre 
kvalitetsindikatorer.  

o I desember 2013 er det planlagt 
fellessamling for regionalt fagråd 
gynekologi og perinatalkomiteene.  

o Tema er utvikling det siste året, evt. 
effekter av seleksjon eller andre 
kvalitetskriterier og gjennomgang av 
hittil registrerte kvalitetsindikatorer, 
evt. justering av disse.  

o Høsten 2014 planlegges et til liknende 
møte hvor resultatene fra innførte 
kvalitetskrav og seleksjonskriterier 
skal gjennomgås. En regner med at en 
da vil tydeligere se trender/effekter. 

 
Private sykehustjenester 
vs. egne tjenester innen 
TSB, analyse for 
budsjettåret 2013, 
oppfølging av styresak 
12-2013 
 

o ref. styresak 12-2013, vedtakets punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en 
ny analyse for budsjettåret 2013, da også 
med en vurdering av behandlingskvalitet og 
resultatoppnåelse. 

APR/MAI2014 o Regionalt fagråd har utarbeidet 
kvalitetsindikatorer for 
rusbehandling.  

o Disse skal forankres i fagsjefmøte i 
juni 2013, og registrering planlegges 
startet etter sommerferien.  

o Resultatene skal samles i RHFet og 
legges frem for det regionala fagrådet 
til analyse/justering, evt. videre 
arbeid mot et kvalitetsregister.  

o For å kunne si noe om kvaliteten for 
budsjettåret 2013, vil disse dataene 
trolig ikke kunne gi fullgode svar, men 
kan forhåpentligvis vise trender og 
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forskjeller, hvis man har registrert i 
minst seks måneder. dvs. styresaken 
kan først legges frem i april/mai 2014. 

Implementering av 
nasjonale kvalitetskrav 
til fødselsomsorgen i 
Helse Nord – risiko- og 
sårbarhetsanalyse av 
fødetilbudet i HN, 
oppfølging av styresak 
121-2012 
 

o ref. styresak 121-2012, vedtakets punkt 3: 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør 
legge frem en risiko- og sårbarhetsanalyse 
for fødetilbudet i Helse Nord innen 
utgangen av 2014. Denne skal danne 
grunnlaget for evaluering av den framtidige 
tjenesten. 

i begynnelsen av 
2015 

o ROS-analyse må avventes til tidligst 
høsten 2014 for å kunne si noe sikkert 
om reell risiko for å lykkes med 
implementering av kvalitetskrav.  

o ROS-analyse skal gis i oppdrag i HFene 
innen utgangen av 2014.  

o Deretter skal det lages en ROS-analyse 
for helse regionen samlet i 
begynnelsen av 2015. 

 
Hammerfest sykehus, 
totalrenovering eller 
nybygg, oppfølging av 
styresak 69-2011  

o ref. styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. 
rullering av investeringsplanen, vedtakets 
punkt 8: Styret er inneforstått med at 
Hammerfest sykehus må totalrenoveres 
eller bygges nytt i et 15 års perspektiv. 
Styret ber derfor om en utredning innen 
2015 som danner grunnlag for en slik 
avgjørelse. 

o ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av 
styrets vedtak: Utredningen må 
fremskyndes, jf. AD’s muntlig orientering 
under behandling av saken. 

o ref. styresak om oppfølging av styrets 
vedtak i NOV2012: Alternativ 
fremdriftsplan må bli en del av rulleringen 
av nåværende plan i JUN2013. 

 
 
 

innen 2015 
 
 

o Tidsplan vil følge av revidert 
langtidsbudsjett som styrebehandles i 
juni 2013. 
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Etikk- og verdiarbeid i 
foretaksgruppen, 
oppfølging av styresak 8-
2012 

o ref. styresak 8-2012 Verdibasert hverdag – 
resultat av prosjektet, vedtakets punkt 3: 
Styret ber adm. direktør om å gjennomføre 
en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i 
organisasjonen som helhet i 2015. 

i 2015 o Ingen spesielle anmerkninger. 

Prosjekt lærlinger i Helse 
Nord – sluttrapport, 
oppfølging av styresak 
153-2012 

o ref. styresak 153-2012 Organisering av 
lærlinger i Helse Nord, vedtakets punkt 3: 
Styret i Helse Nord RHF ber om at det 
utarbeides en sluttrapport som legges frem 
for styret, når prosjektet er gjennomført, 
forslagsvis i slutten av 2015. 

i slutten av 2015 o Ingen spesielle anmerkninger. 

 
Andre styresaker  
– rullerende eller ikke 
datofestet 

Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Bilambulansetjenesten – 
evaluering 

o ref. styresak 52-2009 Kartlegging av 
bilambulansetjenesten perioden 2004-
2008, vedtakets punkt 1: … Rapporten skal 
inngå som et av grunnlagene i en 
kommende evaluering. … 

 

ikke tidfestet o Denne er det ikke mulig å svare ut så 
lenge vi ikke har et eget journalsystem 
for ambulansene.  

o Det er fortsatt ikke innført og det er 
ikke klart, når dette vil bli innført. 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Knut Langeland/Hilde Rolandsen  Bodø, 15.5.2013 
 

Styresak 66-2013/4 Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, 

oversikt 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn 
Under behandling av styresak 5-2013 Oppdragsdokumentet 2013 ba styret om en 
orientering om lederutdanningsprogrammer i Helse Nord. 
 
Gjennom arbeidet med Nasjonal Plattform for ledelse i helseforetak er det avdekket 
stort engasjement og behov for en overordnet strategi for rekruttering og utvikling av 
ledere. 
 
Etter at den nasjonale rapporten ble presentert, inviterte Helse Nord til 
Samarbeidsmøte om ledelsesutvikling for å konkretisere hvilke behov lederne og 
helseforetakene i Helse Nord har. Resultatet er at vi i fellesskap har kommet frem til 
konkrete satsingsområder som helseforetakene skal arbeide sammen om.  
 
Det er ønske om at helseforetakene skal samarbeide regionalt om utvikling av en 
overordnet strategi for identifisering, rekruttering og utvikling av ledere i Helse Nord. 
Som en oppfølging til dette er det etablert et regionalt nettverk for ledelsesutvikling.  
 
Denne saken er utarbeidet i tråd med det arbeid som er skissert ovenfor.  
 
Nåsituasjon 
Helse Nord mangler en overordnet, helhetlig og planmessig struktur for identifisering, 
rekruttering, utvikling og utfasing av ledere i foretaksgruppen. Siden samarbeidsmøtet 
høsten 2012 har vi fått et rammeverk på plass. Det kan kort oppsummeres slik: 
1. En arbeidsgruppe som sikrer nødvendig forankring i helseforetakene er nedsatt.  
2. Nåsituasjonen er kartlagt (se vedlegg). 
3. Ønsket fremtidsbilde er definert.  
4. Strategi for å nå fremtidsbildet er definert 
 
Fremtidig situasjon 
Helse Nord skal ha et livsløpsperspektiv på ledelse

 

. Et overordnet utviklingsprogram vil 
bidra til at vi lykkes å utvikle dyktige og trygge ledere som fyller og er med på å utvikle 
rollen som leder gjennom hele karrieren, se fig. 1 under. 
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Figur 1: Livsløpsperspektiv på ledelse 
 
Førstelinjeledelse og spesielt det å lede for første gang er løftet frem som et av de 
områdene hvor det må satses ekstra i foretaksgruppen. Overgangen fra medarbeider til 
leder er krevende. Plan for utvikling av og støtte til disse, slik at de utvikler en identitet 
til lederrollen, skal utarbeides. Støtte og inspirasjon skal kunne gis blant annet ved hjelp 
av mentor, gode ledergrupper og nettverk og lokale/ regionale samlinger for 
førstelinjeledere. 
 
Lederkravene 

 
All den tid majoriteten av våre ledere har profesjonsfaglig utdanning som er utviklet 
etter våre behov, er det viktig å vurdere innholdet i de ulike utdanningene. 

som er utviklet nasjonalt forstås ulikt. Lederkravene skal gis et felles 
innhold for alle ledere i Helse Nord. Lederkravene er en viktig del av vår 
organisasjonskultur, og danner rammene som våre ledere skal handle innenfor. De gir 
retning, trygghet og forutsigbarhet. 

Ledelse må 
inn i utdanningene

Vi må starte å 

, og man bør allerede her begynne å identifisere talentene. 
 

identifisere ledertalenter

• skaffe oversikt over potensielle ledere 

 på et tidlig stadium og etablere arenaer for 
trening og nettverk for utvikling allerede i forkant av nye oppgaver. For helseforetakene 
vil dette være en anledning til å: 

• utvikle disse i god tid før de gis lederoppgaver 
• forme organisasjonskulturen og utvikle medarbeiderskap 
 
Helse Nord vil gjennom Regionalt nettverk for ledelsesutvikling kartlegge og utvikle 
ovennevnte utfordringsområder. Underveis vil arbeidet bli forankret gjennom lokale 
arbeidsgrupper, i HR-sjefmøter, direktørmøter og samarbeidsmøter. 
 
I samarbeid med helseforetakene er det laget en oversikt over det vi mener kan være 
hensiktsmessige tiltak innen ledelsesutviklingen. Denne følger av figur 2 under. 
 

Identifisere 
og 

rekruttere 
Introdusere Utvikle Motivere og 

beholde Endre rolle 
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Figur 2: Skisse for helhetlig regional lederutviklingsprogram 
 
Fremdriftsplan med milepæler 
 
 Febr Mars Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des Vår 

2014 
Målbilde X X          
Gj.gang av prosj. med 
nettverk for 
ledelsesutvikling 

X X X         

GAP-analyse 
 

  X X        

Drøfte funn   X X        
Forankring hos HR-
sjefer 

           

Regional 
ledersamling 

   X        

Forankring i 
direktørmøte (1) 

    X      X 

Forankring i 
samarbeidsmøte (1) 

    X      X 

Utarbeidelse av 
overordnet strategi 

           

Saksfremlegg til 
styret i Helse Nord 
RHF 

          X 

1)Direktører og tillitsvalgte vil bli involvert gjennom hele prosessen. 

Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 25



 

Adm. direktørs vurdering er at kartleggingen og gapanalysen viser et klart behov for at 
det utarbeides en overordnet regional strategi for lederutvikling.  
 
Fremdriftsplanen gir rom for god forankring ute i helseforetakene. 
 
 
Vedlegg:  Oversikt nåværende lederutviklingsprogram pr HF 
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Vedlegg: Nåværende lederutviklingsprogram i Helse Nord 

 
 

 
 
 

Aktivitet Finnmark UNN NLSH Helgeland
Verdibasert grunnmur
Strategisk lederplattform
System for identifisering av ledere/ ledertalenter
Systematisk og optimalisert rekruttering Etablert
Treningsarenaer Planlegges
Veilledning Mangler
Mentor
Coaching
Nettverk
Utvikling og bruk av lederteam
Samlinger
Utfasing av ledere
Strategi for underliggende prosesser
Lederprogram
Leder på vei (medarbeidere som pt ikke er ledere)
Førstelinjeledelse/ Første gang
Leder av ledere
Toppledere
Systematisk oversikt 
Egne lederprogram
Master i helseledelse
NTP
Andre lederprogram
Lederstøtte/ verktøy
Startpakker
Lederhåndbok
e-læring
Kurs/ temasamlinger internt
Kurs/ temasamlinger eksternt
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Frank Nohr, 75 51 29 00   Bodø, 15.5.2013 
 

Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
I styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2013 ble det stilt spørsmål om hvilke 
rettigheter pårørende av pasienter som er i behandling har, til å få dekket sine 
reisekostnader, og hvilke retningslinjer som finnes for dette. 
 
Denne saken vil angi hvilke reiser med dertil kostnader som reguleres gjennom lover og 
forskrifter. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
 
Lovgrunnlag 
Pårørendes rett til dekning av nødvendige reiseutgifter reguleres i hovedsak av 
syketransportforskriften (FOR-2008-07-04-788) § 11 (vedlegg 1). Dette er rettigheter 
som tilfaller nære pårørende til pasienter. 
 
Pårørendes utgifter til reise dekkes i følgende tilfeller: 
- Dersom pasient med livstruende sykdom har omsorg for barn under 14 år og ikke 

makter å reise hjem, forutsatt behandlingen varer minst to uker, og at det foreligger 
uttalelse fra behandlende lege. Dekningen er begrenset til én reise pr. uke. 

- Ved reise til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom og familievernkontor, når 
poliklinikkens ansvarlige leder eller familievernkontorets faglige leder attesterer 
nødvendigheten av reisen. 

- Ved reise til kompetansesentre for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og 
funksjonshemninger. 

- Ved reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon forutsatt at kurset eller 
opplæringen har et medisinsk eller behandlingsmessig innhold, kursdeltagelsen er 
nødvendig for framtidig oppfølging av pasienten, og pasienten er over 18 år. 

 
Etter folketrygdloven § 5-22 kan det i tillegg ytes bidrag til reiseutgifter i forbindelse 
med behandling og i forbindelse med opphold i kurssentre som det ytes bidrag til jf. 
rundskriv R05-22-C13. Foreløpig gjelder dette kun ved reise og opphold ved 
Montebellosenteret, som er et godkjent rekreasjonssted for kreftpasienter. Både søsken, 
barn og/eller andre nære pårørende av kreftpasienter kan søke om dekning av utgifter 
til opphold og reise. 
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Barn som pårørende 
1. januar 2010 fikk barn som pårørende lovfestede rettigheter. Helsepersonelloven og 
spesialisthelsetjenesteloven regulerer hvordan barn som pårørende skal ivaretas, når 
foreldre mottar helsehjelp.  
 
Helsepersonelloven kan gi barn dekning av reiseutgifter, når det er nødvendig for å 
ivareta barnets behov. § 10a (vedlegg 1) angir at dette kan være deltakelse i samtale 
med pasient om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov. Det er avdelingen som 
kaller inn barnet som dekker reiseutgiftene, og det er ikke en reise som reguleres av 
syketransportforskriften. 
 
Regional prosedyre for barn som pårørende og Prosedyre for barn som pårørende i 
helseforetakene i Helse Nord gir ingen føringer om dekning av utgifter i forbindelse med 
arbeid med barn som pårørende. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har utarbeidet 
en prosedyre for dekning av reiseutgifter til barn som pårørende (vedlegg 2).  
 
Foreldres rett til dekning av reiseutgifter 
Foreldres rett til dekning av nødvendige utgifter i forbindelse med samvær under barns 
institusjonsopphold reguleres i Lov om pasient- og brukerrettigheter § 6-2 og 
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-6. Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon utdyper 
denne rettigheten, Kap 3, § 8, 9 og 10 (vedlegg 1). 
 
Hva dekkes: 
- En av foreldrene som er hos barnet skal få tilbud om overnatting.  
- Minst én av foreldrene, som på grunn av barnets sykdom oppholder seg i 

institusjonen sammen med barnet store deler av døgnet, skal få gratis mat av 
institusjonen. Ved alvorlig/livstruende sykdom gjelder dette begge foreldrene. 

- Reiseutgifter for ledsager i forbindelse med innleggelse og utskrivning, samvær med 
barnet grunnet medisinske årsaker, informasjon om sykdomsutvikling eller 
nødvendig opplæring samt hjemreise tur/retur for en av foreldrene som har 
oppholdt seg ved institusjonen i 14 dager. Dette dekkes av den enkelte avdeling. 

 
 
 
Vedlegg:  
 
1. Utdrag fra Syketransportforskriftens, Lov om helsepersonell og Forskrift om barns 

opphold i helseinstitusjon 
 

2. Prosedyre ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF som eksempel på praktisering 
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Vedlegg 1 

Syketransportforskriften § 11 Pårørende til pasienten  

Nære pårørendes nødvendige utgifter ved reise dekkes:  

a) dersom pasient med livstruende sykdom har omsorg for barn under 14 år og ikke 
makter å reise hjem forutsatt at behandlingen varer minst to uker og at det 
foreligger uttalelse fra behandlende lege. Dekningen er begrenset til én reise per 
uke  

b) ved reise til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom og til familievernkontor når 
poliklinikkens ansvarlige leder eller familievernkontorets faglige leder attesterer 
nødvendigheten av reisen  

c) ved reise til kompetansesentra for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og 
funksjonshemninger  

d) ved reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjon forutsatt at kurset eller 
opplæringen har et medisinsk eller behandlingsmessig innhold, kursdeltagelsen er 
nødvendig for framtidig oppfølging av pasienten og pasienten er over 18 år.  

 
Reise dekkes etter samme regler som for pasient.  
 
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 10a Helsepersonells plikt til å 
bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende  

Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig 
oppfølging som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, 
rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av 
forelderens tilstand.  

Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som nevnt i første ledd, skal søke å 
avklare om pasienten har mindreårige barn.  

Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet blant annet:  

a) samtale med pasienten om barnets informasjons- eller oppfølgingsbehov og tilby 
informasjon og veiledning om aktuelle tiltak. Innenfor rammene av taushetsplikten 
skal helsepersonellet også tilby barnet og andre som har omsorg for barnet, å ta del 
i en slik samtale  

b) innhente samtykke til å foreta oppfølging som helsepersonellet anser som 
hensiktsmessig  

c) bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med 
reglene om taushetsplikt, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, 
behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i en form som er 
tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.  

Departementet kan gi forskrifter som utdyper innholdet i helsepersonellets plikter etter 
denne bestemmelsen.  
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Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon 

 

Kapittel 3. Dekning av foreldres reise/oppholdsutgifter mv.  

 

§ 8. En av foreldrene som er hos barnet skal få tilbud om overnatting i institusjonen, 
fortrinnsvis i rimelig nærhet av barnet.  

       Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen, skal institusjonen dekke 
utgifter til hotell/pensjonat etter institusjonens anvisning.  
 

§ 9. Foreldre som er hos barnet skal få mat i institusjonen til de priser personalet 
betaler. De skal få tilbud om å spise på avdelingen sammen med barnet.  

       Minst én av foreldrene, som pga. barnets sykdom oppholder seg i institusjonen 
sammen med barnet store deler av døgnet, skal få gratis mat av institusjonen. Ved 
alvorlig/livstruende sykdom gjelder dette begge foreldrene.  
 

§ 10. Reiseutgifter for ledsager i forbindelse med innleggelse og utskriving dekkes av 
det regionale helseforetaket i barnets bostedsregion, jf. pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-6 og syketransportforskriften § 9.  

       Institusjonen dekker reiseutgifter etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6, jf. 
syketransportforskriften § 9, når institusjonen senere av medisinske grunner innkaller 
foreldre for å være hos barnet, for informasjon om sykdomsutvikling eller for 
nødvendig opplæring i forbindelse med barnets sykdom og videre behandling og pleie.  

       Når barn har foreldre hos seg under opphold i helseinstitusjon, skal institusjonen 
etter 14 dagers liggetid dekke en reise (tur/retur) i uken for én av foreldrene dersom 
denne har behov for å reise hjem. Dekningen beregnes etter reglene i 
syketransportforskriften § 9.  

0 Endret ved forskrifter 4 juli 2008 nr. 789 (i kraft 1 sep 2008), 17 jan 2013 nr. 61.  
 

§ 11. Tapt arbeidsfortjeneste til nødvendig ledsager under reise ved barns sykdom ytes 
etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6, jf. syketransportforskriften § 10.  

       Reglene om rett til omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger ved barns 
sykdom kan komme til anvendelse, jf. folketrygdloven henholdsvis § 9-5 til § 9-9, § 9-10 
til § 9-11a og § 9-13. Krav til dokumentasjon av sykdom som vilkår for rett til 
pleiepenger og opplæringspenger følger av § 9-14.  
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Vedlegg 2      

 

    April 2012 

Prosedyre reisebestilling v/ innkalling av barn som pårørende i 

 iht Helsepersonelloven § 10a ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

 
 
Reiseutgifter til innkalling av barn som pårørende dekkes: 
 

1. av det helseforetak pårørende/pasienten er hjemmehørende eller  
2. avdelingen som innkaller etter følgende forutsetning: 

1. Pasient makter ikke å reise hjem på permisjon: 
§ 11. Pårørende til pasienten (Syketransportforskriften) 

Nære pårørendes nødvendige utgifter ved reise dekkes 

a) dersom pasient med livstruende sykdom har omsorg for barn under 14 år og ikke makter 
å reise hjem forutsatt at behandlingen varer minst to uker og at det foreligger uttalelse 
fra behandlende lege. Dekningen er begrenset til én reise per uke. 

Reise for barn med følge av voksen dekkes av Pasientreiser. Reiseutgifter dekkes etter 
rimeligste rutegående transport ved innsendelse av Pasientreisers reiseregning. Ved 
behov for reise med fly bestiller voksenperson som skal følge barn flybillett på 05515. 
Det må sendes bekreftelse til barn(a)med navn på barn og voksenperson at det gjelder 
besøksreise for besøk av innlagt far/mor med livstruende sykdom. 

2.          Pasient kan selv reise hjem på permisjon, men avdeling innkaller barn 
             for å oppfylle Helsepersonelloven § 10A. 
Reise for barn med følge av voksen dekkes av avdeling som innkaller. 
Reiseutgifter dekkes etter rimeligste rutegående transport. UNNs reiseregningsskjema 
for innkalling av barn som pårørende fylles ut vedlagt kvitteringer, attesteres med 
kostnadssted for den enkelte enhet og sendes klinikkens rådgiver på økonomi for 
attestering/utbetaling. 
 
Reise med fly bestilles direkte hos VIA Travel tlf. 755 41771: 

• Faktura skal adresseres til: Universitetssykehuset Nord-Norge HF c/o 
Fakturamottak, Pb. 4220, Vika, 8608 Mo I Rana. Merkes med avdelingens navn 
og oppgi referanse på fakturaattestasjonsansvarlig i din avdeling. Referansen 
består av de 2 første tall i klinikkens kostnadssted og de 2 første bokstavene i 
for- og etternavn på attestasjonsansvarlig. 

 
Marit Gonsholt 
avdelingsleder Pasientreiser 
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Refusjonsskjema iht pkt. 2 i prosedyren når avdelingen dekker 
 
INNKALLING AV BARN SOM PÅRØRENDE  
iht. Helsepersonelloven § 10 A 
 

Pasientens navn:  _________________________________  Avdeling:_______________ 

 

Pårørendes navn:  ________________________________________  

Adresse: ______________________________ 

Postnr. _________ Sted_____________________ 

Bankkonto:  _______________________________ 

 
 Overnattingsgodtgjørelse 

Overnatting dekkes med inntil kr. 340,- pr. døgn, originalkvittering må vedlegges. 
 ……..døgn à kr. 340,- (pr. 1.1.2012) pr. døgn……………………..kr.________,00  
 
Utgifter til kost refunderes ikke. 
 
REISEUTGIFTER  
Originalkvitteringer for: 
Fly   kr.:__________________ Reise fra___________til___________ 

Båt   kr.:__________________  Reise fra___________til___________ 

Buss  kr.:__________________ Reise fra___________til___________ 

*)   Taxi  kr.:__________________ Reise fra___________til___________ 

Egen bil kr.:__________________
                      antall km:_______ à kr. 2,20 (pr. 1.1.2012) 

 Reise fra___________til___________ 

*) Refusjon for bruk av taxi gis kun dersom det på forhånd er avtalt med avdelingen, og/eller 
dersom annen offentlig transport ikke var tilgjengelig.  

Sum refusjon kr.:__________________ 

 
Utgiften skal belastes konto: 7793 og kostnadssted nr.:__________ i regnskapet. 
 
 
Dato: ______________ 
 
 
_________________        ___________________ 
underskrift behandlede lege attesteres av avdelingsleder
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-41/012         Bodø, 15.5.2013 
 

Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 8. mai 2013 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
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.:     
2012/351-26/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 8.5.2013 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 8. mai 2012 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 5. juni 2013 – Regionalt brukerutvalg 

21. august 2013 – Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 
 

Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Unni Salamonsen varamedlem – møter for 

Liv Therese Larsen 
FFO 

Åse Almås Johansen medlem FFO 
Bjørn Helge Hansen varamedlem – møter for 

Arnfinn Hanssen 
FFO 

Brynly Idar Ballari medlem Fylkeseldrerådene 
Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 
Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Liv Therese Larsen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Werner Johansen medlem – 

Vararepresentant ble 
ikkje forsøkt innkalt, på 
grunn av kort varsel. 

FFO 
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RBU-sak 29-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Sak 29-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 30-2013 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

13. mars 2013 og i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget 
17. april 2013 

Sak 31-2013 Forslag til revidert inntektsmodell somatikk 
Sak 32-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – nytt pasienthotell 
Sak 33-2013 Helse Nords strategi – revidering 
Sak 34-2013 Regionalt fagråd intensiv i Helse Nord – oppnevning av 

brukerrepresentant, oppfølging av ref. RBU-AU-sak 8-2013 
Sak 35-2013 Brukerutvalget ved SANKS – likestilling som brukerutvalg ved 

helseforetakene 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 36-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
Sak 37-2013 Referatsaker 
 1. Brev fra Sametinget av 13. mars 2013 ad. uttalelse fra 

Sametingets eldreråd – Nedleggelse av SANKS kontor i Tysfjord, 
Oslo og Snåsa 

 2. Resolusjon fra HLF Troms etter årsmøtet 2013 ad. 
audiografsituasjonen i region Helse Nord 

 3. Årsmøteuttalelse fra NRF Troms Fylkeslag ad. Sats på 
rehabilitering nå 

 4. Årsmøteuttalelse fra NRF Troms Fylkeslag ad. Sengekutt på UNN 
Sak 38-2013 Eventuelt 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
RBU-sak 30-2013  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 13. mars 2013 og i 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget 
17. april 2013 

 

 
Vedtak 

1. Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 13. mars 2013 og møte i 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget, den 17. april 2013 godkjennes.  
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2. Det ble foretatt en endring i protokollen fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. mars 
2013, ref. RBU-sak 24-2013 Universell tilgjenglighet i Helse Nord – orientering om status, 
vedtakets punkt 1. 

 
 
RBU-sak 31-2013 Forslag til revidert inntektsmodell somatikk 
 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til prinsippene i inntektsmodellen for 
somatisk virksomhet i Helse Nord. 
 
 
RBU-sak 32-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – 

nytt pasienthotell 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om bygging av pasienthotell ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø til orientering.  

 
2. RBU tar informasjonen om en eventuell utvidelse av hotellet med ytterligere 38 

senger, samt Vardesenter, lærings- og mestringssenter og IKT-senter for Helse Nord 
IKT til orientering. 

 
3. RBU foreslår at Helse Nord vurderer aktuelle tiltak for å sikre at prinsippet om 

universell utforming blir gjennomført ved oppføringen av pasienthotellet. 
 
4. RBU foreslår at Helse Nord ved fullføringen av bygg og anlegg alltid gjennomfører en 

kontroll med at prinsippet om universell utforming er fulgt opp. 
 
 
RBU-sak 33-2013 Helse Nords strategi – revidering 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om prosessen med revidering av Helse 
Nords strategi til orientering. 

 
2. RBU vil gi sine innspill til revidert strategi for Helse Nord i RBU-møte i juni 2013.  
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RBU-sak 34-2013 Regionalt fagråd intensiv i Helse Nord – 
oppnevning av brukerrepresentant, 
oppfølging av ref. RBU-AU-sak 8-2013 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg utpeker Bjørn Helge Hansen (LHL Nordland) til regionalt 
fagråd for intensiv. 

 
2. Bjørn Helge Hansen oppnevnes samtidig som kontaktperson for brukerrepresentant 

Ragnvald Mortensen i regionalt fagråd akuttmedisin i Helse Nord, jf. RBU-AU-sak 8-
2013. 

 
 
RBU-sak 35-2013 Brukerutvalget ved SANKS – likestilling som 

brukerutvalg ved helseforetakene 
Sakspapirene var ettersendt. 

 
 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg gir ikke sin tilslutning til ønsket om å likestille brukerutvalget 
ved SANKS med helseforetakenes brukerutvalg. 
 
 
RBU-sak 36-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Møte med Stortingets Helse- og omsorgskomiteen i Tromsø, den 15. april 2013, jf. 
RBU-AU-møte 17. april 2013  

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2013 – informasjon  
- Regionalt nettverk for habilitering – informasjon om invitasjon til et arbeidsmøte 

13. mai 2013 for utarbeidelse av regional plan for habilitering 
- Møte for ledere og nestledere i de Regionale brukerutvalgene, den 28. til 29. mai 

2013: Innspill til aktuelle saker bes sendt til RBU-leder. 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- LHL avholder ekstraordinært landsmøte i oktober 2013 for å vurdere etablering 
av et privat sykehus på Gardermoen. 

- Møte for tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund, Nordland, den 11. april 2013: 
Samhandlingsreformen i et brukerperspektiv – presentasjon v/ Brynly Idar 
Ballari. 

- Styresak 54-2013/3 Referatsaker ad. uttalelse fra Fylkesordføreren i Troms av 26. 
mars 2013 ad. oppfordring til Helse Nord RHF og UNN Helseforetak om å ta 
samfunnsansvar ved pasientreiseanbud: RBU-medlem Fyhn stilte spørsmål rundt 
oppfølgingen av denne uttalelsen. RHF-ledelsen orienterte.  
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3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Tilbud fra Norsk Luftambulanse om gratis sommerdrift av ambulansehelikopter 

på Evenes – informasjon 
- Streik i Widerøe – informasjon om beredskapssituasjonen i Helse Nord RHF 
- Styresak 64-2013 Regionalt brukerutvalg – suppleringsvalg og valg av ny 

nestleder – informasjon  
- Møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 – tidspunkt er avtalt kl. 10.00 og 

foreløpig saksliste 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker  
 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering.  
 
I RBU-sak 36-2013/3 Orienteringssaker, første strekpunkt ad. Tilbud fra Norsk 
Luftambulanse om gratis sommerdrift av ambulansehelikopter på Evenes – informasjon 
vedtok Regionalt brukerutvalg følgende: 
 
Regionalt brukerutvalg støtter vurderingen til Helse Nord RHF om ikke å ta i mot denne 
gaven med bakgrunn i lover og regler for anskaffelsesprosesser. 
 
 
RBU-sak 37-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Sametinget av 13. mars 2013 ad. uttalelse fra Sametingets eldreråd – 

Nedleggelse av SANKS kontor i Tysfjord, Oslo og Snåsa 
2. Resolusjon fra HLF Troms etter årsmøtet 2013 ad. audiografsituasjonen i region 

Helse Nord 
3. Årsmøteuttalelse fra NRF Troms Fylkeslag ad. Sats på rehabilitering nå 
4. Årsmøteuttalelse fra NRF Troms Fylkeslag ad. Sengekutt på UNN 
 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
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RBU-sak 38-2013  Eventuelt 
   Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 8. mai 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 08MAI2013 – kl. 17.40 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-41/012         Bodø, 15.5.2013 
 

Styresak 67-2013/5 Protokoller fra drøftingsmøte, den 13. mai 

2013 ad. styresak 58-2013 Regionalt 

inntektsmodell somatikk, revisjon, styresak 59-

2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

A-fløy – bærekraftanalyse og 

omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-

2012 og styresak 60-2013 Universitetssykehuset 

Nord-Norge Tromsø, plan for fremtidige 

parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-

2012 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Se vedlagte kopier. 
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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 

 

 

Drøftingsprotokoll 

 

 
   

 
 

 

 

Vår ref.:     
2010/729-41/119 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 13.5.2013 

 
 

Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m. v.  
mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF 

Møtedato: 13. mai 2013 
Møtested: Rica Ishavshotell, Tromsø 

 
Tilstede 
 
Navn:  

Ann-Mari Jenssen YS Helse 
Eirik S. Holand Akademikerne 

Kari B. Sandnes LO Stat 
Sissel Alterskjær UNIO 
Trine Merete Hansen konsernverneombud 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Hilde Rolandsen eierdirektør 

 
Forfall: 
 
Navn:  
Tove E. Svee SAN 
 
 
Revisjon av regional inntektsmodell for somatikk 
Hilde Rolandsen innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, 
den 6. mai 2013. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting. 
 
Partene er enige om følgende: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til prinsippene i den regionale inntektsmodellen for somatikk. 
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2. Partene er enig i at modellen bør fases inn over tre år. 
 

3. Partene forutsetter at uenighetene i høringsuttalelsene og mindretallsbemerkninger i 
styringsgruppen kommer frem under styrets behandling av regional inntektsmodell 
somatikk.  

 
 
Tromsø, den 13. mai 2013  
 
Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. 
 
Kristian I. Fanghol Karin Paulke  Hilde Rolandsen 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
 
 
Ann-Mari Jenssen  Eirik S. Holand Kari B. Sandnes  
YS Helse  Akademikerne  LO Stat 
 
 
Sissel Alterskjær Trine Merete Hansen    
UNIO Konsernverneombud 
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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 

 

 

Drøftingsprotokoll 

 

 
   

 
 

 

 

Vår ref.:     
2010/127-23/031 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 13.5.2013 

 
 

Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m. v.  
mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF 

Møtedato: 13. mai 2013 
Møtested: Rica Ishavshotell, Tromsø 

 
Tilstede 
 
Navn:  

Ann-Mari Jenssen YS Helse 
Eirik S. Holand Akademikerne 

Kari B. Sandnes LO Stat 
Sissel Alterskjær UNIO 
Trine Merete Hansen konsernverneombud 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Hilde Rolandsen eierdirektør 

 
Forfall: 
 
Navn:  
Tove E. Svee SAN 
 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – bærekraftsanalyse og 
omstillingsprogram, oppfølging av styresak 70-2012 
Hilde Rolandsen innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, 
den 6. mai 2013. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting. 
 
Partene er enige om følgende: 
 
1. Partene tar informasjonen om bærekraftanalysen og nivå for omstillingsutfordring tas til 

orientering. 
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2. Når forpliktende tilbud foreligger, og omstillingsprogrammet har vært behandlet i 
styrende organer i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, legges saken frem for drøfting 
med konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF.  

 
3. Partene forutsetter at medbestemmelse ivaretas gjennom tidlig involvering av tillitsvalgte 

og vernetjenesten i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 

4. Partene forutsetter at omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i 
regionen tydeliggjøres veldig godt ved behandling i de respektive styrene, slik at alle er 
kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av 
sykehus i regionen. 

 
 
Tromsø, den 13. mai 2013  
 
Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. 
 
Kristian I. Fanghol Karin Paulke  Hilde Rolandsen 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
 
 
Ann-Mari Jenssen  Eirik S. Holand Kari B. Sandnes  
YS Helse  Akademikerne  LO Stat 
 
 
Sissel Alterskjær Trine Merete Hansen    
UNIO Konsernverneombud 
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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 

 

 

Drøftingsprotokoll 

 

 
   

 
 

 

 

Vår ref.:     
2010/127-21/031 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 13.5.2013 

 
 

Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m. v.  
mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF 

Møtedato: 13. mai 2013 
Møtested: Rica Ishavshotell, Tromsø 

 
Tilstede 
 
Navn:  

Ann-Mari Jenssen YS Helse 
Eirik S. Holand Akademikerne 

Kari B. Sandnes LO Stat 
Sissel Alterskjær UNIO 
Trine Merete Hansen konsernverneombud 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Hilde Rolandsen eierdirektør 

 
Forfall: 
 
Navn:  
Tove E. Svee SAN 
 
 
Parkeringssituasjonen på kort og lang sikt ved UNN Breivika, oppfølging av styresak 
70-2012 
Hilde Rolandsen innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, 
den 6. mai 2013. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting. 
 
Partene er enige om følgende: 
 
1. Partene tar informasjonen om parkeringssituasjonen på kort og lang sikt ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge Breivika til orientering. 
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2. Partene forutsetter at medbestemmelse ivaretas gjennom tidlig involvering av tillitsvalgte 
og vernetjenesten i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
 
Tromsø, den 13. mai 2013  
 
Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. 
 
Kristian I. Fanghol Karin Paulke  Hilde Rolandsen 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
 
 
Ann-Mari Jenssen  Eirik S. Holand Kari B. Sandnes  
YS Helse  Akademikerne  LO Stat 
 
 
Sissel Alterskjær Trine Merete Hansen    
UNIO Konsernverneombud 
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Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-41/012         Bodø, 15.5.2013 
 

Styresak 67-2013/7 Årsberetning 2012 for Helseforetakenes senter 

for Pasientreiser ANS, Helseforetakenes 

Innkjøpsservice AS og Luftambulansetjenesten 

ANS, jf. styresak 66-2013/2 Orienteringssaker – 

adm. direktørs muntlige orienteringer 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Se vedlagte kopier. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 48



Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 49



Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 50



Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 51



Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 52



Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 53



Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 54



Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 55



Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 56



Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 57



Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 58



Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 59



 

 
 

Møtedato: 22. mai 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-41/012         Bodø, 15.5.2013 
 

Styresak 67-2013/8 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 6. 

mars 2013 

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

Deres ref.: Vår ref.:
2012/352 /013

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

Sted/dato:
Bodø, 06.03.2013

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 6. MARS 2013

Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i Helse Nords lokaler den 6. mars 2013
kl. 18:00 – 20:00.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder) – deltok via telestudio
Kari B. Sandnes
Inge Myrvoll

Forfall:

Kari Jørgensen (deltakelse forhindret av værforhold)

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen

I tillegg deltok (sak 08/13): 

Erik Arne Hansen, regnskapssjef Helse Nord RHF
Ingar Andreassen, partner KPMG (eksternrevisor)
Remi Selsbakk, oppdragsleder KPMG (eksternrevisor)

Følgende saker var til behandling: 

Sak 07/13: Godkjenning av protokoll fra møte 6.2.2013
Sak 08/13: Foretaksgruppens årsregnskap for 2012                           
Sak 09/13: Justering av Instruks for revisjonskomiteen og Instruks for internrevisjonen
Sak 10/13: Orienteringer fra internrevisjonen
Sak 11/13: Justering av revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2013

                        
                                              

SAK 07/13 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 06.02.2013

Utsendt utkast til protokoll fra møte 06.02.2013, ble godkjent.
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SAK 08/13 FORETAKSGRUPPENS ÅRSREGNSKAP FOR 2012

Erik Arne Hansen, regnskapsleder i Helse Nord RHF, orienterte om foretaksgruppens 
årsregnskap for 2012. Foreløpig årsregnskap per 6.3.13 ble framlagt i møtet. Regnskapsleder ga 
en muntlig orientering med fokus på følgende:

- Nasjonal regnskapshåndbok

- Endelig resultat

- Pasientskadeerstatning

- Pensjon

- Endringer fra 2011

Ekstern revisor kommenterte deretter enkelte regnskapsposter og noter, med fokus på 
vesentlighet og kvalitet. Ekstern revisor hadde ikke konstatert vesentlig usikkerhet knyttet til 
årsregnskapspostene.

Spørsmål fra revisjonskomiteens medlemmer ble besvart.

Konklusjon:
Revisjonskomiteen tok regnskapsleders og eksternrevisors gjennomgang av foretaksgruppens 
årsregnskap for 2012 til orientering.

SAK 09/13 JUSTERING AV INSTRUKS FOR REVISJONSKOMITEEN OG 
INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN

Revisjonssjefen viste til tidligere orientering om behovet for justeringer i instruksene for 
revisjonsutvalget (tidligere revisjonskomiteen) og internrevisjonen, som følge av nye 
bestemmelser i §§ 21a og 37a i helseforetaksloven, gjeldende fra 01.01.13.
Revisjonssjefen hadde på forhånd sendt ut utkast til nye instrukser hvor det foreslås atskillige 
endringer ut over det som følger direkte av ny lovtekst. I medfølgende notat var det redegjort for 
de foreslåtte endringene. Det ble i møtet gitt en muntlig orientering om dialog med adm. direktør 
i sakens anledning.

Komiteen diskuterte forslagene til nye instrukser, med fokus på punkter av prinsipiell og 
vesentlig karakter, og ble enige om mindre justeringer i begge instruksutkastene.

Konklusjon:
Revisjonskomiteen gir tilslutning til at utkast til nye instrukser for revisjonsutvalget og 
internrevisjonen, med de justeringer det ble enighet om i møtet, legges fram til behandling og 
vedtak i styret.

SAK 10/13 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om følgende:

a) Bjørn Ole Kristiansen er tatt opp ved BI-studiet i internrevisjon fra høsten 2013.

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

arbeidsprosesser mellom Pasientreiser ANS (PasANS) og pasientreisekontorene (PRK).
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Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering.

SAK 11/13 JUSTERING AV REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG 
AKTIVITETSPLAN FOR 2013

Som følge av endringer i styrets møteplan, må også revisjonskomiteens (revisjonsutvalgets)
møte- og aktivitetsplan for 2013 justeres. I første omgang gjelder dette neste møte, som etter 
planen skulle være i tilknytning til aprilmøtet.

Konklusjon:
Revisjonskomiteens (revisjonsutvalgets) planlagte møte i tilknytning til styremøtet i april utgår 
og erstattes av et telefonmøte i mai. Internrevisjonen sender ut forslag til tidspunkt for slikt 
telefonmøte. Her behandles ytterligere justeringer i møteplanen. 

Bodø, 14.05.2013

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

Sett:

__________________
Kari Jørgensen
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