
 

 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med sakspapirer 
 
 
 

Dato: 30. oktober 2013 
 
Kl.: 8.30 til ca. 13.30 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-75/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 107-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 30. oktober 2013: 
 

Sak 107-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 108-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

25. september 2013 
Side 3 

Sak 109-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 13 

Sak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 14 

Sak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen og Helse Nord RHF, 
rammer og føringer 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 15 

Sak 112-2013 Budsjett 2014 Helse Nord RHF 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 16 

Sak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – oppfølging av 
styresak 72-2013 

Side 17 

Sak 114-2013 Pasientreiser når næraste behandlingsstad ligg over 
regionsgrensa– felles styresak 

Side 26 

Sak 115-2013 Etablering av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-
virksomhet 

Side 48 

Sak 116-2013 Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og 
ventelister i Helse Nord – oppsummering  

Side 58 

Sak 117-2013 Endring i Helse Finnmark HFs vedtekter § 1, jf. 
vedtektenes § 14 

Side 78 

Sak 118-2013 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
jf. Fvl. § 13.1. 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 81 

Sak 119-2013 Orienteringssaker Side 82 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Overenskomstforhandlingene 2013 – prosess og 

resultat 
Side 85 

Sak 120-2013 Referatsaker Side 87 
 1. E-post fra Scandinavian Health Programs AS av 30. 

september ad. avtale om rekruttering til faste 
stillinger – ønske om møte 
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 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 14. mai 
2013 

  

 3. Notat fra styremøte i Hørselshemmedes Landsforbund 
Finnmark, den 11. oktober 2013 ad. 
audiografsituasjonen i Finnmark 

  

 4. Protokoller fra drøftingsmøte, den 24. oktober 2014 
ad. sak om Etablering av Nasjonal IKT som egen 
juridisk enhet, Tertialrapport nr. 2-2013 og Budsjett 
2014 – plan og premisser  
Kopi av protokollene ettersendes. 

  

 5. Brev fra Narvikregionen Næringsforening av 17. 
oktober 2013 ad. nytt sykehus i Narvik 

  

Sak 121-2013 Eventuelt Side 101 
 
 
Bodø, den 18. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-76/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 108-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

25. september 2013 

 
 
Protokoll styremøte 25. september 2013 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 25. september 2013 – kl. 10.30 
Møtested: Fru Haugans Hotel, Mosjøen 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Bård Jakobsen varamedlem – møter for Fredrik Sund 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Fredrik Sund styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Anne May Knudsen kommunikasjonsrådgiver 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Hege K. Antonsen internrevisor 
 
I forbindelse med dette styremøtet avholdt styret i Helse Nord RHF en tematime om 
erfaringer fra studieturen i København 27. til 29. august 2013 og den videre oppfølgingen 
av denne. 
 
I forkant av styremøtet besøkte styret Helgelandssykehuset Mosjøen og fikk en 
presentasjon av helseforetaket. 
 
 
Styresak 97-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 97-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 98-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2013 
Sak 99-2013 Lønnsjustering adm. direktør, jf. styresak 89-2013 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Sak 100-2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6, 9 og 10, jf. 

helseforetaksloven § 12 og § 14 
Sak 101-2013 Virksomhetsrapport nr. 8-2013 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre 

Nordland), utredning og lokalisering 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 103-2013 Henvisningsraten i BUP1

Sak 104-2013 

 - analyse av tilbudet til ADHD-pasienter i 
Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 
Orienteringssaker 

 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016, forberedelser 
 4. Strategi i Helse Nord, revisjon – innspill fra høringsrunden, 

oppsummering 
Sak 105-2013 Referatsaker 
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. august 2013 ad. 

Forslag til folkevalgte kandidater – Nye styrer til de regionale 
helseforetakene fra januar 2014 

 
 
 

                                                        
1 BUP: Barne- og ungdomspsykiatri 
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 2. Notat fra Raymond Londal v/Sykehus i Alta, oversendt pr. e-post, 
den 8. september 2013 ad. Besparelser i transport i forhold til 
dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i 
Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta 

 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. september 
2013 

 4. Brev fa avdelingsoverlege Stig-Arild Stenersen, akuttmedisinsk 
klinikk ved Nordlandssykehuset HF av 23. september 2013 ad. 
lokalisering ambulansehelikopter Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 5. Drøftingsprotokoll av 24. september 2013 ad. Basestruktur i Sør-
Troms/Nordre Nordland, utredning og lokalisering, jf. styresak 
102-2013 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 6. Innspill fra frivillige aktører i Harstad og Narvik v/Helge 
Vasseng, oversendt pr. e-post 23. september 2013 ad. Valg av 
base for redningshelikopter i Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 7. Brev fra ordfører i Hadsel Kommune av 24. september 2013 ad. 
ambulansehelikopter til Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 8. Uttalelse fra Harstad kommunestyre av 19. september 2013 ad. 
Harstad kommunestyre ønsker ambulansehelikopter lokalisert 
til Evenes 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 106-2013 Eventuelt 
A. Retningslinjer akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 
B. ØNH-tilbudet i Vesterålen 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 98-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 28. august 2013 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 28. august 2013 godkjennes.  
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Styresak 99-2013 Lønnsjustering adm. direktør,  
 jf. styresak 89-2013 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret godkjenner fremlagt utkast til revidert ansettelsesavtale for Lars Vorland. 
 
2. Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 1 820 000,- med virkning fra 1. juli 2013.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret godkjenner fremlagt utkast til revidert ansettelsesavtale for Lars Vorland. 
 
2. Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 1 820 000,- med virkning fra 1. juli 2013.  
 
 
Styresak 100-2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6, 9 

og 10, jf. helseforetaksloven § 12 og § 14 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Helseforetakenes vedtekter (nye §§ 6 b og 10, 2. og 3. ledd og endring i § 9) endres i 

tråd med saksfremstillingen. 
 
2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med 

helseforetakene så snart som mulig. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Helseforetakenes vedtekter (nye §§ 6 b og 10, 2. og 3. ledd og endring i § 9) endres i 
tråd med saksfremstillingen. 

 
2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med 

helseforetakene så snart som mulig. 
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Styresak 101-2013 Virksomhetsrapport nr. 8-2013  
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at aktiviteten i 

pasientbehandling og omstillingsarbeidet opprettholdes i tråd med vedtatte planer 
og budsjetter. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at aktiviteten i 

pasientbehandling og omstillingsarbeidet opprettholdes i tråd med vedtatte planer 
og budsjetter. 

 
 
Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland 

(Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og 
lokalisering 

 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak i punkt 1: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør etablere en ambulansehelikopterbase på 

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes fra årsskiftet 2014/2015. 
 

Styremedlem Kari B. Sandnes fremmet følgende alternativt forslag til punkt 1 i 
vedtaket på vegne av Kari. B. Sandnes, Bård Jakobsen og Ann-Mari Jenssen:  
 
1. Styret i Helse 

2014/2015. 
 

Adm. direktørs innstilling ble vedtatt med syv mot tre stemmer (Ann-Mari Jenssen, 
Bård Jakobsen og Kari B. Sandnes) som ble avgitt for det alternative forslaget. 
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Deretter foreslo styremedlem Kari B. Sandnes følgende tillegg i punkt 2 i vedtaket 
på vegne av Kari B. Sandnes, Bård Jakobsen og Ann-Mari Jenssen (endringer i 
kursiv): 
 
2. Styret ber adm. direktør om å gi Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppgaven 

med å etablere den medisinske tjenesten ved basen. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF skal samarbeide med Nordlandssykehuset HF for å sikre en stabil og fast 
legedekning ved basen, og samtidig bidra til et styrket anestesi- og 
intensivmedisinsk miljø ved lokalsykehusene i området ved å tilføre stillinger til 
disse. Omkring halvparten av anestesilegene som bemanner basen skal være ansatt i 
hvert av helseforetakene.  

 
Forslaget til tillegg i punkt 2 falt mot tre stemmer (Ann-Mari Jenssen, Bård Jakobsen 
og Kari B. Sandnes). 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
2. Styret ber adm. direktør om å gi Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppgaven 

med å etablere den medisinske tjenesten ved basen. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF skal samarbeide med Nordlandssykehuset HF for å sikre en stabil og fast 
legedekning ved basen, og samtidig bidra til et styrket anestesi- og 
intensivmedisinsk miljø ved lokalsykehusene i området. Omkring halvparten av 
anestesilegene som bemanner basen skal være ansatt i hvert av helseforetakene.  

 
Enstemmig vedtatt. 

 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten ANS får oppgaven med 

å etablere den operative delen av basen, herunder helikopter, operativ bemanning 
og basefasiliteter, etter samme kvalitetsstandard og med samme kapasitet som 
øvrige helikopterbaser i Norge. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
4. Styret ber adm. direktør sørge for at helse, miljø og sikkerhet, herunder tiltak mot støy 

og vibrasjon, ivaretas ved etablering av basen. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør etablere en ambulansehelikopterbase på 
Harstad/Narvik lufthavn, Evenes fra årsskiftet 2014/2015. 
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2. Styret ber adm. direktør om å gi Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppgaven 
med å etablere den medisinske tjenesten ved basen. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF skal samarbeide med Nordlandssykehuset HF for å sikre en stabil og fast 
legedekning ved basen, og samtidig bidra til et styrket anestesi- og 
intensivmedisinsk miljø ved lokalsykehusene i området. Omkring halvparten av 
anestesilegene som bemanner basen skal være ansatt i hvert av helseforetakene.  

 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten ANS får oppgaven med 

å etablere den operative delen av basen, herunder helikopter, operativ bemanning 
og basefasiliteter, etter samme kvalitetsstandard og med samme kapasitet som 
øvrige helikopterbaser i Norge. 

 
4. Styret ber adm. direktør sørge for at helse, miljø og sikkerhet, herunder tiltak mot 

støy og vibrasjon, ivaretas ved etablering av basen. 
 
Protokolltilførsel til styresak 102-2013 – stemmeforklaring: 
 
Hovedargumentene for å velge Skagen Stokmarknes fremfor Harstad/Narvik Evenes er 
basens nærhet til sykehus samt en samlet vurdering om hva som vil gi det beste helse 
og tjenestetilbudet for befolkningen i Midtre Hålogaland. 
 
Kari B. Sandnes /s/ Bård Jakobsen /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
 
 
Styresak 103-2013 Henvisningsraten i BUP2

 

 - analyse av tilbudet 
til ADHD-pasienter i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 89-2012 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behandlingen av Attention-

deficit/hyperactivity disorder (ADHD) i Helse Nord til orientering 
 
2. Styret ber adm. direktør vurdere bruk av fagrevisjoner mellom 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behandlingen av Attention-
deficit/hyperactivity disorder (ADHD) i Helse Nord til orientering 

 
2. Styret ber adm. direktør vurdere bruk av fagrevisjoner mellom 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. 

                                                        
2 BUP: Barne- og ungdomspsykiatri 
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Styresak 104-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Helse Finnmark HF – suppleringsvalg etter styremedlem Torfinn Reginiussen 
o Styremedlem Torfinn Reginiussen har bedt om å få trekke seg fra styret i 

Helse Finnmark HF. 
o Suppleringsvalg gjennomføres snarest mulig gjennom styrebehandling i 

oktober 2013.  
- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 27. september 2013 

o Planlegging av regionale sentre for protonterapi. 
- Valg av nye styrer i regionale helseforetak 

o Informasjon om henvendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. valg av 
nye styrer i regionale helseforetak. 

o Det vil bli gjennomført samtaler med styreleder, noen utvalgte 
styremedlemmer og adm. direktører i tiden fremover. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Samhandlingsreformen, konsekvenser for enkelte pasientgrupper, oppfølging av 

styresak 25-2013: 
o Informasjon om saken og planlagt prosess. 
o Det er planlagt en styresak til styremøte i november/desember 2013. 

- Utdanningspermisjon for leger – løsning i RIPS 
o Det jobbes med å utvikle en solid løsning for utdanningspermisjoner som vi 

(trolig) får inn med oppgradert versjon i 2014.  
o Det er gjennomført et arbeidsmøte på mandag 16. september 2013 for å sette 

opp en løsning som gir HF-ene full og samlet oversikt over opptjening og 
uttak av overlegepermisjoner og andre utdanningspermisjoner. 

- Sykestuesenger i Nord-Troms 
o Informasjon om status. 

- Rekruttering ny adm. direktør i Helse Finnmark HF – informasjon om planlagt 
prosess 

- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen 
o Informasjon om hendelsene  

- Sak 1: Helsetilsynet ble varslet, men gjennomfører ikke utrykning/stedlig 
tilsyn på grunnlag av varselet.  

- Sak 2: Helsetilsynet ble varslet, men gjennomfører ikke utrykning/stedlig 
tilsyn på grunnlag av varselet. Informasjonen gir grunnlag for at 
Fylkesmannen følger opp saken tilsynsmessig. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
- BedSys – informasjon om saken 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14 1. ledd. 
3. Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016, forberedelser  
4. Strategi i Helse Nord, revisjon – innspill fra høringsrunden, oppsummering  
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 105-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. august 2013 ad. Forslag til 

folkevalgte kandidater – Nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar 2014 
2. Notat fra Raymond Londal v/Sykehus i Alta, oversendt pr. e-post, den 8. september 

2013 ad. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge 
h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta 

3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. september 2013 
4. Brev fa avdelingsoverlege Stig-Arild Stenersen, akuttmedisinsk klinikk ved 

Nordlandssykehuset HF av 23. september 2013 ad. lokalisering 
ambulansehelikopter Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

5. Drøftingsprotokoll av 24. september 2013 ad. Basestruktur i Sør-Troms/Nordre 
Nordland, utredning og lokalisering, jf. styresak 102-2013 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

6. Innspill fra frivillige aktører i Harstad og Narvik v/Helge Vasseng, oversendt pr. e-
post 23. september 2013 ad. Valg av base for redningshelikopter i Midtre 
Hålogaland 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

7. Brev fra ordfører i Hadsel Kommune av 24. september 2013 ad. 
ambulansehelikopter til Midtre Hålogaland 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

8. Uttalelse fra Harstad kommunestyre av 19. september 2013 ad. Harstad 
kommunestyre ønsker ambulansehelikopter lokalisert til Evenes 
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 106-2013  Eventuelt 
 
A. Retningslinjer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus   

Varamedlem Bård Jakobsen stilte spørsmål ad. retningslinjer for akuttmedisinske 
tjenester utenfor sykehus og helseforetakenes oppfølging av styrets tidligere 
behandling. 
 

 
Styrets vedtak:  

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en orientering i et senere 
styremøte som belyser varamedlem Jakobsens spørsmål i denne saken.  
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B. ØNH-tilbudet i Vesterålen 
Varamedlem Bård Jakobsen stilte spørsmål ad. ØNH-tilbudet i Vesterålen og en 
vurdering av å flytte hjemmelen til Stokmarknes.  
 
Adm. direktør orienterte om saken. 
 

 
Styrets vedtak:  

Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 25. september 2013 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 18. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 109-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og 

føringer 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
123 2013/163   Jann-Georg Falch, 75 51 29 21  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – 

oppfølging av styresak 72-2013 

 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 20. juni 2013 styresak 72-2013 Plan 
2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan og fattet følgende vedtak i punkt 9: 
Styret ber adm. direktør om å utarbeide ny investeringsplan med konsekvensene for 
bærekraftanalysen (jf. vedtakets punkt 7) og de nye investeringsreglene. Styret ber om å få 
vurdert, om nytt sykehus i Narvik med de nye reglene kan påbegynnes i 2018. Styret ber 
om å få dette lagt frem som styresak over sommeren. 
 
Denne styresaken ser på mulighetene for å utvide investeringsplanen og fremskynde 
gjennomføring av prosjekter som følge av oppdaterte analyser og mulighetene for å øke 
låneandelen til nye store investeringsprosjekt. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å øke låneandelen for nye prosjekt fra 50 
% av godkjent kostnad til 70 % for nye store investeringsprosjekt. Endringen gjelder 
ikke for vedtatte prosjekter som er godkjent og innvilget lån. 
 
Dette innebærer at det nye låneregimet vil gjelde nye sykehus i Narvik og Hammerfest. 
 
Vurdering 
Likviditet er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å investere. Økte 
muligheter til å ta opp lån, øker mulighetene til å gjennomføre investeringer. 
 
I tillegg til likviditet til å håndtere løpende utbetalinger, må helseforetakene hver for seg 
og Helse Nord samlet, være i stand til å bære de økt fremtidige kostnadene som 
prosjektene medfører. For å kunne gi et samlet bilde over helseforetakenes og 
foretaksgruppens økonomiske bæreevne, er det gjennomført forenklede 
fremskrivninger av kostnader og inntekter, det vi kaller bærekraftsanalyser.  
 
Lokalisering av nytt sykehus i Narvik krever at det bygges ny vei og tunnel.  
 
I forberedelsene til budsjett 2014, er det kommet frem noen forslag til justeringer som 
foreslås avklart i saken. 
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Likviditet 
Nytt låneregime gjelder nye prosjekter, i praksis Narvik og Hammerfest. Som det ble 
redegjort for i styresak 72-2013, vil vi i 2018 ikke ha tilgang til tilstrekkelig likviditet, 
selv med nye lånemuligheter og full utnyttelse av kassakreditten. I 2013 vil likviditeten 
bli 150 mill kroner bedre enn planlagt som følge av at pensjonspremien i år blir lavere 
enn forutsatt i budsjett. Vi forventer ikke at dette vil gi en permanent forbedring av 
likviditeten, men den vil kunne svinge noe mer fra år til år enn det som fremgår av 
fremskrivningen.  
 
Rammen for kassakreditt er 764 mill kroner pr. 31. desember 2013. I forslag til 
statsbudsjett 2014, informeres det om at kassakreditt rammene til RHF-ene vil bli 
endret (sannsynligvis økt for Helse Nord). 

 

 
 

Denne enkle fremskrivningen er basert på at Helse Nord realiserer sine økonomiske 
mål, og at det ikke skjer noen større uforutsette hendelser, som overskridelser i 
eksisterende prosjekt, endringer i renter eller eksterne rammebetingelser for øvrig. 
Dette resultatet samsvarer godt med beregningene som ble gjort til styresak 72-2013.   
 
Likviditeten vil være hardt presset i 2018. Det er ikke rom for å fremskynde 
investeringer i slutten av perioden og gjennomføre dem før 2018. Fremdriften i 
prosjekter som er planlagt gjennomført i perioden 2014-2018 kan justeres, dersom det 
er formålstjenlig. Likeledes kan prosjekter som er planlagt startet opp i 2019 og ut over 
justeres, hvis det blir behov for det. 
 
Under disse forutsetninger vil det være mulig å fremskynde oppstart av planlegging 
Narvik til 2017 og full fremdrift i byggeprosjektet i 2019. 
 
Adkomst til nytt sykehus i Narvik 
For å kunne bygge nytt sykehus på den aktuelle tomten i Narvik, må det bygges ny 
adkomst frem til området. Tunnel og veier frem til rundkjørselen for sykehusbygget på 
Furumoen i Narvik er ikke en del av dette skisseprosjektet. I Narvik kommunes 
utredning i forbindelse med tomteanalysen, er kostnadene til nye adkomstvei med 
tunnel estimert til å koste 40,2 mill kroner eller 63,9 mill kroner, når påslag for 
usikkerhet og spesielle kostnader inkluderes. 
 

Likviditetsbudsjett i planperioden 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inngående beholdning 1 174 000 837 518 382 318 -58 582 34 818 -268 382 -756 482 -630 882 -368 182 -256 782
Budsjettert resultat 377 000 367 000 335 000 321 000 321 000 268 500 236 000 236 000 215 000 215 000
Endring fordring/kortsiktig gjeld som påv  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diff pensjonspremie/kostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger 617 818 675 100 717 300 720 500 663 500 648 100 776 300 787 900 807 600 807 600
Ubrukte investeringsrammer fra tidl år -200 000 -160 000 -63 000
Salg eiendom 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 50 000 10 000
Tilskudd fra private 11 300
Investeringsramme -1 472 100 -1 800 400 -1 894 500 -1 364 000 -1 232 500 -1 290 500 -737 500 -945 000 -1 270 000 -1 470 000
Låneopptak langsiktige lån 425 000 559 000 599 000 547 000 60 000 7 000 42 000 385 000 560 000 441 000
Avdrag på langsiktige lån -94 200 -117 200 -144 700 -141 100 -165 200 -171 200 -201 200 -201 200 -201 200 -201 200
Utgående beholdning  837 518 382 318 -58 582 34 818 -268 382 -756 482 -630 882 -368 182 -256 782 -464 382
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Bygging av veier og tunneler er ikke Helse Nords oppgave. Narvik kommune må derfor 
sørge for at adkomsten er på plass, før bygging av sykehuset kan starte opp. 
 
Bærekraft i helseforetak 
For at det skal være forsvarlig å gjennomføre de store byggeprosjektene, må 
helseforetakene i tillegg til likviditet i byggefasen sannsynliggjøre at de vil være i stand 
til å drive helseforetaket videre og realisere resultatkravene, når kostnadene som følger 
av de nye store byggene slår inn i regnskapene. 
 
I styresak 72-2013 fremgår det at helseforetakene på det tidspunkt ikke hadde 
utarbeidet realistiske planer for å løse de kjente utfordringene i årene fremover.  
I samme styresak fordelte styret økte inntekter til helseforetakene, og ga tillatelse til å 
redusere HF-enes resultatkrav i perioden. I sum innebar dette at helseforetakene ble 
tilført en fri realvekst på 971 mill kroner, bidraget til å dekke kapitalkostnadene ble 
økte med 81,5 mill kroner, og resultatkravene ble redusert med netto 189 mill kroner. I 
sum innebærer dette et bidrag til å bedre helseforetakenes økonomiske bæreevne på til 
sammen 1,2 mrd kroner i planperioden på åtte år. 
 
Styrking av HF i styresak 72/2013 i perioden 2014-2021 

  
    Fri realvekst  Økt kap komp 

Endret 
res.krav Totalt 

Helse Finnmark 84 500 12 500 0 97 000 
UNN 

 
314 000 33 000 247 000 594 000 

Nordlandssykehuset 159 500 36 000 62 000 257 500 
Helgelandssykehuset 413 000 0 -120 000 293 000 
  

 
  

 
  0 

Sum   971 000 81 500 189 000 1 241 500 
 
Selv etter disse oppdaterte endringer i rammebetingelsene er det kun 
Helgelandssykehuset HF som har utarbeidet og legger frem en bærekraftsanalyse som 
viser at de økonomiske mål kan gjennomføres i perioden. Se vedlegg til saken hvor 
bærekraften i helseforetakene gjennomgås. 
 
I forslag til statsbudsjett 2014 tildeles Helse Nord en større realvekst i inntektene enn 
forutsatt i Plan 2014-2017, se styresak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen og Helse 
Nord RHF, rammer og føringer. Dette vil styrke økonomien til helseforetakene 
ytterligere. Dette vil være et viktig bidrag for å redusere risiko knyttet til økonomisk 
bærekraft innenfor tidligere vedtatt plan. 
 
Mindre forslag til justering av investeringsplanen 
PET-senter 
Adm. direktør ønsker å ferdigstille forprosjekt for utredning av PET-senter ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Det innebærer at UNN gis i oppdrag å 
starte utredning av hvilke alternative måter en ser for seg å utvikle dette tilbudet på og 
integrere dette i utviklingen av sykehuset. Dette er ikke kostnader som kan aktiveres og 
får derfor i første omgang ikke betydning for investeringsplanen.  
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Når utredningen foreligger, vil det være mulig å fremskynde tidspunkt for beslutning 
om gjennomføring av PET-senteret innen utgangen av 1. tertial 2016. Slik beslutning må 
tas innenfor hensynet til likviditet og økonomisk handlingsrom. Det vil ikke være mulig 
å fremskynde bygging av PET-senter uten å prioritere ned andre prosjekter. 
 
VAKe1

Videobasert akuttmedisinsk konferanse (VAKe) ble etablert i 2004 i samarbeid mellom 
UNN Tromsø (akuttmedisinsk klinikk) og daværende NST. VAKe var et innovativt 
verktøy for kommunikasjon med bilde, lyd og sanntids pasientdata (fra pasientmonitor) 
mellom ulike enheter og nivå i Helse Nords spesialisthelsetjenester og mellom 
spesialist- og primærhelsetjenesten. Primært var tanken å muliggjøre etablering av 
”virtuelle team” over lange avstander, når tidskritiske beslutninger måtte fattes om 

 prosjekt 3,5 mill 

primærbehandling, destinasjon og logistikkløsninger for akutt syke og skadde i Region 
Nord. 
 
Implementering av prosjektet krever investeringer i 11 sykehus på til sammen 3,5 mill 
kroner.   
 
Det fordeles et like stort beløp til hvert sykehus. 
 
MTU og mindre tiltak Helgelandssykehuset HF 
Styret i Helgelandssykehuset HF ber om å få økt investeringsrammen med 15 mill 
kroner i 2014. Helgelandssykehuset HF har ingen store prosjekter før i slutten av 
planperioden. De ber om en liten økning i rammen til investeringer i MTU og mindre 
bygningsmessige tiltak. Helseforetaket har bedret likviditeten og har økonomisk rom til 
denne økningen i rammen.    
 
Datasenter Tromsø. 
I styresak 90-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – forskjellige 
alternativer, oppfølging av styresak 73-2013 vedtok styret å bygge datarom Tromsø i 
egen regi som en del av nytt pasienthotell ved UNN Tromsø. 
 
Investeringsrammen på til sammen 40 mill kroner foreslås flyttet fra Helse Nord IKT og 
stilles til disposisjon for UNN. I forberedelsene til styresak 45-2013 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt pasienthotell – prosjektramme og stadfestelse av 
vedtak om byggestart ble det redegjort for at etablering av datasenter i pasienthotellet 
gir mulighet for å gjenvinne energi til oppvarming. Verdien av dette er beregnet til et 
sted mellom 5 og 10 mill kroner i året.  
 
Bygging av lokalene i regi av UNN vil påføre helseforetaket renter og avskrivninger på i 
overkant av 3 mill kroner pr. år i perioden. Dette innebærer at lokalisering av 
datarommet i pasienthotellet vil gi UNN mulighet for å realisere en netto gevinst på et 
sted mellom 2 og 7 mill kroner i året.  
 
 
 

                                                        
1 VAKe: Videobasert akuttmedisinsk konferanse, tiltak i nordområde satsningen 
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ENØK 
I plan 2014-2017 er det holdt av investeringsramme på 15 mill kroner til 
gjennomføring av ENØK-tiltak. 
 
De tekniske sjefene har i samarbeid med RHF-et utarbeidet et forslag til prioritering og 
gjennomføring av ENØK-tiltak. Det forslaget krever brutto investeringer på 39,0 mill 
kroner og er beregnet å gi en årlig avkastning på 14,4 mill kroner, dvs. en 
gjennomsnittlig nedbetalingstid på 2,7 år.  
 
Dette forslaget forutsetter 11,3 mill kroner i tilskudd fra ENOVA, 15 mill kroner i 
ramme fra RHF og krever at HF prioriterer 12,7 mill kroner innenfor egen ramme. I sum 
innebærer dette at HF-enes investeringsramme økes med 26,3 mill kroner.    
 

 
 
Forslaget er i tråd med vår miljøpolicy, vurderes som et godt tiltak og foreslås 
gjennomført. HFene får dermed økt sine investeringsrammer med 26,3 mill kroner i 
2014. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte, den 
24. oktober 2013 bli orientert om Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – oppfølging av 
styresak 72-2013.  
 
Konklusjon 
Mulighetene for å øke låneandelen til nye store investeringsprosjekt, gir isolert sett økte 
muligheter for å investere. På tross av dette er Helse Nords likviditetssituasjon i 2018 så 
anstrengt at det ikke er forsvarlig å øke investeringsnivået før 2018. Fra 2019 øker 
mulighetene igjen for å investere. 
 

Prioritering av ENØK-prosjek    2014

Tiltak

Årlig 
besparelse 
[kWh/år]

Årlig 
besparelse 
[kr/år]

Investering 
inkl. mva 
[kr]

Beregnet 
støtte 
Enova (65 
øre/kWh)

Forslag 
ramme fra 
HN

Investerings-
kostnad HF

Avrundet 
økt ramme 
pr HF

Helse Finnmark (HFHF)
Sum HFHF 607 123 465 933 1 234 326 394 630       700 000         139 696 1 100 000

UNN HF
Narvik Ingen -                0 -                  -                -                 
Sum UNN HF 10 043 196  8 795 214     21 918 209    6 528 077    7 600 000     7 790 132 14 100 000

NLSH HF
Sum NLSH HF 5 126 199    3 985 198     11 782 888    3 332 029    4 500 000     3 950 859 7 800 000

Helgelandssykehuset HF (HSHF)
Sum HSHF 1 631 919    1 223 939     4 049 638      1 060 747    2 200 000     788 891 3 300 000

Sum Helse Nord 17 408 437  14 470 284   38 985 061    11 315 484 15 000 000   12 669 577 26 300 000

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 21



 

For at det skal være mulig å bygge nytt sykehus i Narvik må det avklares med Narvik 
kommune hvem som tar ansvar for bygging og finansiering av veien, og når den vil 
kunne stå ferdig. 
 
Den økonomiske bærerkraften i helseforetakene er ikke robust nok til å forsere 
gjennomføring av investeringsplanen. Planen rulleres på nytt våren 2014. 
 
Det foreslås å fremskynde planleggingen av PET-senteret, da dette er et komplekst 
prosjekt som har stor betydning for den fremtidige utviklingen av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og tilbudet til kreftpasienter i regionen.  
 
Det forelås å innvilge investeringsramme på 3,5 mill kroner til VAKe-prosjektet. 
 
Det foreslås å øke investeringsrammen til Helgelandssykehuset HF med 15 mill kroner. 
 
Vedtaket i styresak 90-2013 følges opp ved å overføre investeringsrammen til datarom 
i Tromsø til UNN. Konkret endres rammene for 2013 og 2015. 
 
Det foreslås å gjennomføre ENØK-investeringer på til sammen 39 mill kroner i 2014. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til redegjørelsen i saken og legger vedtatt 

investeringsplan 2014-2021 til grunn for den videre planleggingen i 
foretaksgruppen. 

 
2. Styret godkjenner følgende justeringer i investeringsplanen for 2014: 

• Helseforetakene tildeles tilsamen 3,5 mill kroner i økt investeringsramme for 
2014 til gjennomføring av VAKe-prosjektet. 

• Investeringsrammen til Helgelandssykehuset HF økes med 15 mill kroner i 2014 
• Investeringsrammen på til sammen 40 mill kroner til datarom Tromsø flyttes fra 

Helse Nord IKT til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
• Helseforetakenes rammer økes med 26,3 mill kroner til gjennomføring av ENØK-

investeringer på til sammen 39 mill kroner. 
 
 
Bodø, den 18. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Redegjørelse for økonomisk bærekraft i HF 

Justert investeringsplan 
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Økonomisk bærekraft i HF, vedlegg til styresak 112-2013 
Etter styrets vedtak i 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan er 
rammer og føringer for helseforetakene oppdatert, og helseforetakene er informert om 
dette, og andre kjente forhold som konsekvensene av IKT-satsningen inkludert FIKS 
prosjektet. Helseforetakene har lagt de oppdaterte premissene til grunn for sine 
analyser. 
 
Helse Finnmark HF 
Fremskrivningen viser at Helse Finnmark JF vil stå overfor avvik på 5 mill kroner i 2013 
stigende til vel 100 mill kroner i 2019. 
 
Etter gjennomføring av vedtatt omstillingsplan vil avviket reduseres til ca 80 mill 
kroner i 2019. 
 
Det foreligger ikke konkrete tiltak for å realisere de resterende avvik. 
 
Dersom helseforetaket realiserer de vedtatte resultatkrav, vil investeringsplanen kunne 
gjennomføres innenfor tildelt investeringslån og kassakredittramme. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Fremskrivningen viser at UNN vil stå overfor avvik på 40 mill kroner i år, stigende til 
200 mill kroner i 2016. 
 
Det foreligger ikke konkrete tiltak for å realisere de økonomiske mål. 
 
Likviditeten er god. Helseforetaket får 50 % lånefinansiering av ett 
investeringsprosjekt, A-fløya. Likevel vil helseforetaket ikke ha behov for å trekke på 
kassakreditten, hvis de økonomiske mål realiseres. 
 
Nordlandssykehuset HF  
Fremskrivningen for Nordlandssykehuset, viser at helseforetaket står overfor avvik på 
50 mill kroner i år, stigende til over 200 mill kroner i 2015. 
 
Det foreligger ikke konkrete tiltak for å realisere de økonomiske mål.  
 
På tross av betydelig økt investeringslån, vil helseforetaket få likviditetsproblemer i 
2015, selv om de økonomiske mål realiseres.  
 
Helgelandssykehuset HF 
Fremskrivningen viser at helseforetaket står overfor avvik på 3 til 5 mill kroner i 2013-
2014. Fra 2015 og fremover vil helseforetaket kunne realisere resultater på 11 til 47 
mill kroner bedre enn budsjettert, selv etter at driften foreslås styrket med ca 30 mill 
kroner pr år i perioden. 
 
Dersom de vedtatte resultatkrav realiseres, vil helseforetaket ha betalt tilbake 
kassakreditten i løpet av 2015. Deretter vil likviditeten styrkes betydelig i løpet av 
perioden. Dette er et godt grunnlag for investeringer i nytt sykehus. 
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Styret har bedt om og fått skjerpet resultatkravet frem til nytt sykehus på Helgeland 
står ferdig. 
 
Sykehusapotek Nord HF 
Fremskrivningen viser at foretaket står overfor et avvik på 0,7 mill kroner i 2013, 
stigende til 6 mill kroner i 2016.  Det foreligger ikke konkrete tiltak for å realisere 
kravet om balanse.  
 
Dersom de vedtatte resultatkrav realiseres, vil investeringene kunne gjennomføres uten 
investeringslån og likviditeten styrkes i perioden. 
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Investeringsplan 2014-2022 2012 Tidligere år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter 

Helse Finnmark HF
Rus institusjon 10 000 30 000
Spesialist poliklinikk Karasjok 1 000 1 000 2 000 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 0 2 000 4 000 44 000 50 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 40 000 55 000 53 000 60 000 300 000 300 000 200 000 135 000 100 000
Hammerfest nybygg 300 000 300 000 400 000
VAKe 650 20 000
ENØK 1 100
MTU, ambulanser, rehab med mer 36 100 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000
Sum Helse Finnmark 97 100 103 000 126 750 404 000 410 000 230 000 175 000 140 000 340 000 350 000 450 000
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling/Åsgård 20 000 40 000 50 000
Rehabilitering Narvik 0 141 000
Nytt sykehus Narvik 10 000 60 000 250 000 500 000 230 000
A fløy 30 000 63 000 66 000 200 000 290 000 290 000 200 000 159 000
Tromsø undersøkelsen 5 000 5 000 5 000
Pasienthotell  UNN 10 000 30 000 100 000 150 000 69 000
Datarom 13 000 27 000
Heliport Harstad 3 000 3 000
Heliport UNN forsterkning 10 000 10 000
VAKe 950
ENØK 14 100
Økt MTU 70 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 107 000 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000
Sum UNN 180 000 505 000 525 050 491 000 360 000 300 000 319 000 210 000 400 000 700 000 430 000
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 398 900 1 354 700 251 200 452 000 450 000 400 000 400 000 287 000
Prisjustering Bodø 16 000 19 100
Endret konsept Bodø 35 000
Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 229 100 480 500 242 700 258 000 82 000
Prisjustering Vesterålen 4 800 6 800
NLSH Lofoten 17 000
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
VAKe 950
ENØK 7 800
Økt MTU 30 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000 80 000 100 000
SUM NLSH 688 800 596 400 811 750 581 100 459 100 470 000 357 000 70 000 70 000 80 000 100 000
Helgelandssykehuset HF
VAKe 950
Økt MTU/rehabilitering 10 000 20 000 15 000
Utvikle Helgelandssykehuset 10 000 50 000 50 000 400 000
ENØK 3 300
MTU, ambulanser, rehab med mer 32 400 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000
SUM Helgelandssykehuset 42 400 58 700 55 650 37 100 42 500 42 500 42 500 52 500 95 000 100 000 450 000
HN IKT 24 000 142 500 99 500 193 000 40 000 30 000
Sykehusapotek 3 000 3 000 23 000 3 000
Prosjekter RHF
RHF Felles regionale IKT prosjekt -93 600 -20 100 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
FIKS 93 600 93 600 83 600 83 700 69 300 14 400
Omstillingsmidler/ENØK 15 000
RHF styrets disp 85 000 45 000
PET senter 25 000 50 000 100 000 225 000
Kirkenes p 85 100 000 100 000
A-fløy p 85 157 000
Pasienthotell p 85 26 000

Sum sykehusapotek og Helse Nord 24 000 93 600 209 000 281 200 381 300 92 400 190 000 397 000 265 000 40 000 40 000 40 000

Sum investeringsplan 1 032 300 1 472 100 1 800 400 1 894 500 1 364 000 1 232 500 1 290 500 737 500 945 000 1 270 000 1 470 000
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Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 75 51 29 82  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 114-2013 Pasientreiser når næraste behandlingsstad ligg 

over regionsgrensa – felles styresak 

 
 
Siden styresaken er utarbeidet av Helse Vest RHF, er ordlyden på nynorsk.  
 
Oppsummering 
Fleire regionale helseføretak har mottatt spørsmål i samband med pasientreiser, når 
næraste behandlingsstad ligg på motsett sida av regionsgrensa. Bakgrunn for desse 
spørsmåla er at pasientane opplever det urimeleg at dei må betale høgare eigendel om 
dei vel å reise til næraste behandlingsstad, i staden for ein behandlingsstad i regionen.  
 
Problemstillinga gjeld berre reiser til elektiv/planlagt behandling, og ikkje 
augeblikkeleg hjelp. 
 
Sida alle regionane opplever tilsvarande utfordring, har dei regionale helseføretaka blitt 
samde om å tilrå å innføre likt unntak:  
• Pasienten betaler ikkje høgare eigendel når reisa er til næraste stad ein kan gi 

behandling, uavhengig av om dette er over regionsgrensa.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) si tilbakemelding er at dei ser ingenting 
rettsleg i vegen for at dei regionale helseføretaka på eiga initiativ, gjennom avtaler seg i 
mellom, gir pasientane betre vilkår for eigendelsberekninga enn det pasientane har rett 
til etter lov og forskrift.  
 
Fakta 
Fleire regionale helseføretak har mottatt spørsmål i samband med pasientreiser når 
næraste behandlingsstad ligg på motsett sida av regionsgrensa. Bakgrunnen for desse 
spørsmåla er at pasientane opplever det urimeleg at dei må betale høgare eigendel om 
dei vel å reise til næraste behandlingsstad, i staden for ein behandlingsstad i regionen.  
 
Sjuketransportforskrifta seier at pasienten har krav på å få dekka reisa til og frå 
offentleg godkjend behandlingsstad. Om behandlingsstaden ligg utanfor eigen 
helseregion, skal pasienten i følgje sjuketransportforskrifta, betale utvida (forhøyet) 
eigendel, sida dette blir rekna som fritt sjukehusval. Nokre stader er avstanden til 
næraste behandlingstilbod i eigen region vesentleg lengre enn alternativet i 
grenseregionen. Skilnaden i reisetid samt reisekostnad kan dermed bli så store at dei 
tykkjast urimelege, både for pasienten og reint samfunnsøkonomisk. 
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Utvida eigendel omfattar ikkje augeblikkeleg hjelp og det er ikkje utvida eigendel på 
reiser innan eigen helseregion. Det betyr at problemstillinga gjeld berre reiser til 
elektiv/planlagt behandling i andre regionar. 
 
Denne problemstillinga er aktuell i alle de fire helseregionane, og er årsaka til at fleire 
helseføretak har innført unntak for utvida eigendel for innbyggarane i nokre 
grenseområde. Det vil si at dei refunderer reisekostnader med fråtrekk av ordinær 
eigendel. Kriteria for unntak varierer mellom helseføretaka og er basert på enten 
bustadkommune, behandlingsstad eller bestemt type helseteneste. 
 
Utfordringa med at det ikkje er eins praksis mellom helseføretaka er at innbyggarane 
kan oppleve ulik tilgang på helsetenester.  
 
Derfor har dei fire adm. direktørane sett ned ei arbeidsgruppe som har sett på korleis 
regionane kan handtere grenseproblematikken på ei tenleg og meir einsarta måte.  
 
Arbeidsgruppa har kartlagt omfanget av innførte unntak, samt om ulik praksis knytt til 
unntaka gjer at pasientar opplever ulik tilgang på helsetenester, jf. vedlegg rapport 
Pasientreiser når nærmeste behandlingstilbud ligger over regionsgrensen. Vidare 
anbefaler arbeidsgruppa at regionane innfører eit likt unntak, og legg fram forslag til eit 
generelt unntak.  
 
Rapporten frå arbeidsgruppa blei behandla i AD-møte1

1. AD-møte tar rapporten til orientering. 

 10. juni 2013, jf. AD-møtesak 
043-2013 med følgjande konklusjon: 

 
2. AD-møte støtter arbeidsgruppens forslag til unntak: Pasienten betaler ikke forhøyet 

egenandel når reisen er til nærmeste sted hvor behandling kan gis, uavhengig av om 
dette er over regionsgrensen. 
 

3. Unntak som er nevnt i kulepunkt 2 i konklusjonen gjelder ikke for pasienter fra 
Helgeland som behandles på St. Olav, dersom dette ikke er faglig begrunnet. Det betyr 
at pasienter fra Helgeland som ønsker å behandles på St. Olav fremfor 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal betale ordinær eigendel for behandling over 
regionsgrensene.  
 

4. I områder hvor helseforetak har avtalt utvidet opptaksområde (over regionsgrensene), 
kan pasienter følge videre behandlingsløp ved det helseforetak som pasienten sokner 
til, hvis behandlende lege finner det faglig hensiktsmessig. Pasienten skal da ikke 
betale forhøyet eigendel. 
 

5. De regionale helseforetakene vil sørge for at helseforetak som berøres av 
grenseproblematikken gjøres særskilt oppmerksom på eksisterende/endret praksis.    

 
 

                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene  
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I etterkant av AD-møtet sin behandling den 10. juni 2013, har Helse Nord RHF vurdert 
unntaket med omsyn til pasientar frå Helgeland på ny. Resultatet er at unntaket i 
kulepunkt 2 i AD-møte sin konklusjon blir også gjeldande for pasientar frå Helgeland 
som får behandling på St. Olav. Det betyr at heller ikkje pasientar frå Helgeland skal 
betale utvida eigendel, når reisa er til næraste sted ein kan gje behandling, uavhengig av 
om dette er over regionsgrensa.  
 
Helse Vest RHF har bedt HOD vurdera om RHF-a har kompetanse til å gjer ei slik 
endring av eigendelen. HOD si tilbakemelding er at dei ser ingenting rettsleg i vegen for 
at dei regionale helseføretaka på eiga initiativ, gjennom avtaler seg i mellom, gir 
pasientane betre vilkår for eigendelsberekninga enn det pasientane har rett til etter lov 
og forskrift.  
 
Kommentarar  
Forslaget opnar for at alle pasientar kan nytte det næraste behandlingstilbodet utan 
meirkostnader. Dette vil ivareta likebehandlingsprinsippet på ein betre måte ein dagen 
praksis. Vidare er unntaket fleksibelt fordi det vil tilpasse seg endra 
kommunikasjonsmuligheiter, f.eks. nye tunellar/bruer.  
 
Konsekvensar som følgje av innføring av generelt unntak 
Arbeidsgruppa vurderer konsekvensane for helseføretaka ved å innføre eit generelt 
unntak på lokalsjukehusnivå til å vere små. Dette gjeld både for spørsmål knytt til 
kapasitet samt kostnader. Befolkningsstørrelsen samt type behandlingar som dette 
gjeld er avgrensa, særskilt om ein ser bort frå allereie etablerte unntak. Konsekvensane 
utover lokalsjukehusnivå kan vere langt større.  
 
Rapporten foreslår også at der helseføretak har avtalt utvida opptaksområde eller ei 
funksjonsfordeling ut over regionsgrensa, kan pasientar frå det opptaksområde følgje 
behandlingsløp ved det helseføretaket/den regionen som han sokner til, utan at det 
utløyser utvida eigendel, dersom behandlande lege finn det er fagleg formålstenleg. 
Årsaka er at det av kvalitetsmessige årsaker kan vere ynskjeleg å følgje behandlingsløp i 
same region. For kvaliteten på tilbodet er det viktig at føretaka så langt det er mulig, kan 
følgje standardiserte pasientforløp. Dette skjer best innfor same organisasjonsstruktur. 
Eksemplar på viktige element i denne samanheng er tilgang på pasientjournal, faglege 
rutinar og samarbeid med primærhelsehelsetenesta. Derfor bør pasientar som møter ei 
behandlingskjede kunne følgje denne på ordinær måte. For pasientar frå Alvdal, Folldal, 
Os, Rendalen, Tolga og Tynset (Fjellregionen) i Helse Sør-Øst og Bindal kommune i 
Helse Nord er dette etablert praksis, men ikkje for pasientar frå kommunane Lund og 
Sokndal i Helse Vest.  
 
Endring for pasientreiser i Helse Nord 
På lokalsjukehusnivå:
Ved sørlig grense praktiserer allereie Helgelandssykehuset HF unntak for pasientar frå 
Bindal som reiser til Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Bakgrunnen for dette er 
at Bindal kommune vert rekna som ein del av opptaksområdet til lokalsjukehuset 
Namsos sykehus. Pasienten følgjer deretter det vidare behandlingsløpet i Helse Midt. 
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Innføring av eit generelt unntak om ordinær eigendel til næraste behandlingsstad vil 
ikkje føre til endringar i denne praksisen for Helgelandssykehuset HF. 
 
På grunn av ulik breidde (funksjonsdeling) ved sjukehusa i Helgelandssykehuset HF 
(Sandnessjøen, Mosjøen og Mo), vil næraste behandlingstilbod på lokalssjukehusnivå 
for kommunane i Brønnøysund og Sømna, avhenge av kva for behandling pasienten skal 
ha. For behandling der Mo har et tilbod, medan Sandnessjøen ikkje har, vil Namsos 
sjukehus være nærare enn Mo sjukehus.. I dag gjeld ingen unntak. Dette vil kunne 
medføre ei endring 
 
Innføring av eit generelt unntak om ordinær eigendel til næraste behandlingsstad vil 
kunne føre til endringar i denne praksisen for Helgelandssykehuset HF. 
 

Funksjonsdelinga i Helse Nord er slik at Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN 
(Tromsø) og Nordlandssykehuset i Bodø i all hovudsak er behandlingsstad for 
helsetenester på nivå over lokalsjukehus for innbyggjarar i Helgelandssykehuset HF. 
Det bor om lag 75 000 menneske i Helgelandsområdet. Endringane vil kunne medføre 
at store deler av pasientgrunnlaget frå Helgeland vil ha St Olav som næraste stad utover 
lokalsjukehusnivå og ikkje Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Dette vil kunne 
påverke pasientstraumen på eit allereie lite pasientgrunnlag for eit 
universitetssjukehus.  
 

Utover lokalsjukehusnivå 

Presiseringa i punkt 4. vil føre til ei endring av dagens praksis for innbyggarane i Lund 
og Sokndal kommune. Punkt 4. seier at område der helseføretak har avtalt utvida 
opptaksområde over regionsgrensene, kan pasientar tilvisast til vidare behandlingsløp 
ved dette helseføretaket om behandlande lege finn det faglig formålstenleg, utan å 
betale utvida eigendel. Det vil sei at pasientar frå Lund og Sokndal kan tilvisast frå 
Sjukehuset Sørlandet, Flekkefjord til vidare behandling i Helse Sør-Øst og betale 
ordinær eigendel.   
 
Konklusjon 
• Dei fire helseregionane er samde om å tilrå å innføre likt unntak: «Pasienten betaler 

ikkje utvida eigendel når reisa er til næraste stad kor behandling kan gis, uavhengig av 
om dette er over regionsgrensa.» 

• Problemstillinga gjeld berre reiser til elektiv/planlagt behandling, og ikkje 
augeblikkeleg hjelp. 

• Unntaket opnar for at alle pasientar kan nytte det næraste behandlingstilbodet utan 
meirkostnader. 

• Endringa skal ikkje påverke legane sin tilvisingspraksis. Tilvising skal skje med 
bakgrunn i ei fagleg vurdering. Men endringa gjer at der næraste behandlingsstad 
ligg over regionsgrensa, kan pasienten velje å reise dit om han ynskjer, og framleis 
betale ordinær eigendel. 

• Arbeidsgruppa meiner konsekvensane for helseføretaka ved å innføre eit generelt 
unntak vil vere små på lokalsjukehusnivå. Dette gjeld både i omfang og kostnader. 
Konsekvensane utover lokalsjukehusnivå kan vere større. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF gir adm. direktør fullmakt til å inngå avtale med dei andre 
regionale helseføretaka som seier at pasienten betaler ikkje høgare eigendel, når reisa 
er til næraste stad ein kan gi behandling, uavhengig av om dette er over regionsgrensa. 
 
 
Bodø, den 18. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Rapport Pasientreiser når nærmeste behandlingssted ligger over 

regionsgrensen 
Forslag til avtale mellom RHF-ene 
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1 Bakgrunn 
 
Pasienter, evt ledsager, har rett på å få dekket reisen til og fra offentlig godkjent 
behandlingssted.1 Hovedregelen er at helseforetakene dekker billigste rutegående 
transport, til nærmeste sted der behandling kan gis. I syketransportforskriften er 
nærmeste sted for spesialisthelsetjenesten definert som innenfor egen bostedsregion. 
Reiser ut av egen bostedsregion som omfattes av fritt sykehusvalg har pasienten rett på, 
men blir trukket forhøyet egenandel som ikke inngår i frikort egenandelstak 1. 
 
Flere regionale helseforetak har mottatt henvendelser fra pasienter bosatt langs 
regionsgrenser, hvor nærmeste behandlingsted ligger på andre siden av regionsgrensen. 
Bakgrunnen for disse henvendelsene er at de synes det er urimelig at de må betale 
forhøyet egenandel hvis de velger å reise til nærmeste behandlingsted, i stedet for et 
behandlingsted i regionen.  
 
Forhøyet egenandel gjelder kun ved fritt sykehusvalg, og ikke øyeblikkelig hjelp. Det er 
ikke forhøyet egenandel på reiser innad i egen helseregion. Det betyr at 
problemstillingen gjelder kun elektiv/planlagt behandling ved reiser til andre regioner. 
 
Med bakgrunn i dette har en del helseforetak innført unntak for forhøyet egenandel for 
innbyggere i noen grenseområder. Det vil si at de refunderer reisekostnader med 
fratrekk av ordinær egenandel. Kriteriene for unntak varierer mellom regionene og er 
basert på enten bostedskommune, behandlingssted eller bestemt type helsetjeneste. 
 
Denne rapporten tar sikte på å kartlegge omfanget av innførte unntak, samt om ulik 
praksis knyttet til unntak fra forhøyet egenandel gjør at pasienter opplever ulik tilgang 
på helsetjenester. Hvis dette er tilfellet vil arbeidsgruppen legge frem forslag til hvordan 
regionene kan håndtere denne problemstillingen for å ivareta 
likebehandlingsprinsippet.  
 

1.1 Mål 

 
Arbeidsgruppen skal utrede hvordan regionene kan håndtere grenseproblematikken 
knyttet til pasientreiser når nærmeste behandlingssted ligger over regionsgrensen.  
 

1.2 Mandat 

 
Ad-møte behandlet 17. desember Sak 081-2012. Følgende ble protokollført:  
  

                                                        
1 Pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og 
syketransportforskriften. 
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Pasientreiser når nærmeste behandlingssted ligger over regionsgrensen  

Helse Vest RHF har fått flere henvendelse fra Regionalt brukerutvalg 
vedrørende pasientreiser når nærmeste behandlingssted ligger på andre siden 
av regionsgrensen. Reiser over regionsgrensen utløser forhøyet egenandel (fritt 
sykehusvalg) og inngår ikke i grunnlaget for frikort. 

Helse Vest RHF ønsker i den forbindelse å belyse problemstillingen samt å 
legge saken fram for drøfting. 
 
Konklusjon: 

Det opprettes en arbeidsgruppe med én representant fra hver region. 

Inviterer med Pasientreisekontoret dersom det er ønskelig. 

Det utarbeides en utredning på hvordan grenseproblematikken kan håndteres. 

HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HN 

 
Men bakgrunn i dette har en arbeidsgruppe bestående av representanter fra hver region 
kartlagt hva som er omfanget av dagens bruk på unntak fra hovedregel, og hvor vidt det 
er risiko for at likebehandlingsprinsippet ikke oppfylles.  
 

1.3 Leveranser 

 
1. Kartlegging av følgende: 

a. Oversikt over hvor i regionene det praktiseres unntak fra forhøyet 
egenandel for pasientreiser.  

b. Oversikt over andre grenseområder/kommuner med liknende utfordring, 
men uten tilsvarende unntak.  

 
2. Beskrive hvilke utfordringer/konsekvenser dagens praksis har. 

 
3. Foreslå hvordan regionene kan håndtere pasientreiser der nærmeste 

behandlingstilbud ligger over grenseregionen samt hvilke 
utfordringer/konsekvenser evt. foreslåtte endringer vil ha.  

 
4. Forslag til videre prosess. 

 

1.4 Organisering 

Arbeidsgruppen har bestått av: 
 
Gunnhild Haslerud (Helse Vest RHF) 
Arnt Egil Hasfjord (Helse Midt-Norge RHF) 
Jostein Svendsen (Helse Sør-Øst RHF) 
Christel Meyer (Helse Sør-Øst RHF) 
Nils Bie Normann (Helse Nord RHF) 
 
Arbeidsgruppen har hatt fem telefonmøter.  
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2 Beskrivelse av utfordringen 
 
Hva er utfordringen 
Flere pasienter og brukerorganisasjoner har pekt på urimeligheten i dagens 
syketransportforskrift som får den konsekvens at pasienter i enkelte grenseområder må 
betale forhøyet egenandel på reiser til nærmeste behandlingsted hvis dette ligger i 
naboregionen. 2  
 
I enkelte områder er det vesentlig forskjell mellom reiseavstand og reisetid til tilbud i 
egen region og til tilbud i naboregionen. I tillegg blir reisekostnaden større for pasienten 
om han benytter tilbudet i naboregionen, på grunn av forhøyet egenandel.   
 
Forhøyet egenandelen utgjør 400 kr for hver enkeltreise og inngår heller ikke i 
grunnlaget for frikort.  Det innebærer at pasienten i mye mindre grad får dekket 
reiseutgifter til nærmeste behandlingstilbud hvis dette ligger over en regionsgrense.  
 
Reisekostnaden blir også større for helseforetaket når pasienten reiser til behandling 
som ligger lenger unna i egen region. 
 
Det er viktig å presisere at denne utfordringen gjelder kun reiser til 
spesialisthelsetjenesten, ikke til primærhelsetjenesten, og omfatter kun elektiv/planlagt 
behandling, ikke øyeblikkelig hjelp.  
 
Når utløses forhøyet egenandel 
Transportkostnader dekkes til nærmeste sted hvor behandling kan gis, og det er alltid 
ordinær egenandel som gjelder om pasienten henvises av eget helseforetak3.  
 
Forhøyet egenandel utløses av:  
• Pasient velger selv behandling i annen region, jfr. fritt sykehusvalg.4  
• Pasient blir henvist til behandling av andre enn helseforetaket. 
 
Hvordan har regionene løst utfordringen 
Med bakgrunn i denne utfordringen har en del helseforetak for enkelte områder, innført 
unntak for forhøyet egenandel. Det vil si at de refunderer reisekostnader med fratrekk 
av ordinær egenandel i stedet for forhøyet. Kriteriene for unntak varierer mellom 
helseforetakene og er basert på enten bostedskommune, behandlingssted eller bestemt 
type helsetjeneste. Hvordan regionene praktiserer unntakene er nærmere beskrevet i 
neste kapitel.  
 
Juridiske forhold 
Adgangen til å gi pasienter utvidede rettigheter er presisert i merknaden til 
syketransportforskriften. Her fremgår det at de regionale helseforetakene kan, med 
bakgrunn i et behandlingsmessig helhetsperspektiv, gi pasienter rettigheter ut over 
ordlyden i pasient- og brukerrettighetsloven og syketransportforskriften. En 

                                                        
2 Egenandeler på reiser reguleres i syketransportforskriften § 14 
3 Jfr. Syketransportforskriften.  
4 Pasienten har rett til å velge behandlingssted utenfor egen helseregion etter 
pasientrettighetsloven § 2-4. 
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forutsetning er imidlertid at det ikke må stride mot likebehandlingsprinsippet, hvor 
formålet er lik tilgang til helsehjelp for befolkningen, jfr. vedlegg 1, Notat fra 
Pasientreiser ANS. I samme notat anbefaler også Pasientreiser ANS at RHF-ene inngår 
likelydende avtaler for å sikre likebehandling.  
 
 

3 Status - beskrivelse av dagens praksis 
 
Arbeidsgruppen har gått igjennom og oppsummert dagens praksis i de helseforetakene 
der hvor dette er en aktuell utfordring. 
 

3.1 Hvor praktiserer regionene unntak fra forhøyet egenandel?  

 

3.1.1 Helse Vest  
 
I Helse Vest er dette en aktuell utfordring i sør mellom Helse Stavanger HF og Sørlandet 
sykehus HF, samt i nord mellom Helse Førde HF og Helse Møre og Romsdal HF.  
 
Ved sørlig grense praktiserer Helse Stavanger HF unntak for pasienter fra Lund og 
Sokndal kommune som reiser til; 

 Sørlandet sykehus, Flekkefjord 
 Sørlandet sykehus, Flekkefjord lokalisert i Kvinesdal og Farsund (DPS) 
 Revmatologisk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand  

 
Med bakgrunn i en tidligere avtale mellom Rogaland fylkeskommune og Vest-Agder 
fylkeskommune kan innbyggere fra Lund og Sokndal benytte Sørlandet sykehus, 
Flekkefjord som sitt lokalsykehus.  
 
Ved nordlig grense praktiserer Helse Førde HF unntak for pasienter som reiser til; 

 Fødeavdelingen ved Volda sykehus.  
 
I Helse Førde er det ikke laget noen kriterier i forhold til hvilke kommuner unntaket 
gjelder for. I praksis vil tilbudet hovedsakelig være aktuelt for innbyggere i de 
kommunene hvor Volda sykehus er nærmere enn Førde sentralsykehus, dvs i hovedsak 
Eid, Vågsøy, Selje, Hornindal og Stryn.  
 

3.1.2 Helse Midt-Norge  
 
Ved grensen mot Helse Sør-Øst praktiserer St. Olav Hospital HF unntak for pasienter fra 
Røros og Holtålen kommune som reiser til; 

 Tynset sykehus 
 Tynset DPS 

 
Ved grensen mot Helse Vest praktiserer Helse Møre og Romsdal HF i dag unntak for 
pasienter som reiser til; 
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 Lysbehandling og dialyse på Nordfjord sykehus. 
 
Generelt praktiserer Helse Møre og Romsdal HF at pasienter i søre Sunnmøre som har 
behandlingstilbud ved Volda sykehus kan velge Nordfjord sykehus, dersom det er 
kortene.  Det  forutsettes at det kan håndteres innen dagen kapasitet.   
 
 
I Helse Møre og Romsdal er det ikke laget noen kriterier i forhold til hvilke kommuner 
unntaket gjelder for. I praksis er tilbudet aktuelt for innbyggere i de kommunene hvor 
Nordfjord sykehus er nærmeste behandlingstilbud.  
 

3.1.3 Helse Nord  
 

I Helse Nord gjelder denne problematikken mellom Helgelandssykehuset HF i Helse Nord og 

Trøndelag HF i Helse Midt-Norge. Helgelandssykehuset HF praktiserer unntak for pasienter 

fra Bindal kommune som reiser til; 

 Sykehuset Namsos 

 Sykehuset Levanger 

 

Bindal kommune regnes som en del av opptaksområdet til lokalsykehuset Namsos sykehus.  

 

3.1.4 Helse Sør-Øst 
 
Ved grensen mot Helse Midt-Norge praktiserer Sykehuset Innlandet HF unntak for 
pasienter fra Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommune (Fjellregionen) 
som reiser til; 

 St. Olavs Hospital, Trondheim 
 Røros sykehus 

 
Ved grensen mot Helse Vest praktiserer Sykehuset Sørlandet HF unntak for pasienter fra 
Sirdal kommune som reiser til; 

 Stavanger universitetssykehus  
 
Generelt 
I all hovedsak viser kartleggingen at unntakene fra forhøyet egenandel er knyttet til 
utvidet opptaksområde eller funksjonsdelingsavtaler som regionene og helseforetakene 
har inngått på tvers av regionsgrensene. Hvis pasienten henvises til det sykehus som 
skal dekke det opptaksområdet han er bosatt i, kan det ikke regnes som fritt 
sykehusvalg. Selv om det ligger utenfor egen region. Dermed skal det heller ikke trekkes 
forhøyet egenandel.  
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3.2 Hvilke andre grenseområder/kommuner har vi med likende utfordring, 
men uten tilsvarende unntak?  

 
De fleste grenseområdene har innført unntak for reiser til nærmeste sykehus over 
regionsgrensen, når dette er nærmeste sted behandling kan gis.  Men det er eksempler 
på områder med lik utfordring, men hvor det ikke praktiseres unntak:  
 

 I Helse Vest: På grunn av ulik bredde i tilbudet ved Nordfjord sykehus i Helse 
Førde og Volda sykehus i Helse Møre og Romsdal, vil nærmeste 
behandlingstilbud for grensekommunene Vågsøy, Selje, Hornindal, Stryn, Eid i 
Helse Førde, avhenge av hvilken behandling pasienten skal ha. For behandling 
hvor Volda har et tilbud, men Nordfjord sykehus har ikke5, vil Volda sykehus 
være nærmere enn Førde sentralsykehus. I dag gjelder unntaket for reiser til 
Volda sykehus kun til fødeavdelingen.  
 

 I Helse Nord: På grunn av ulik bredde (funksjonsdeling) ved sykehusene i 
Helgelandssykehuset HF (Sandnesjøen, Mosjøen og Mo), vil nærmeste 
behandlingstilbud for kommunene i Brønnøysund og Sømna, avhenge av hvilken 
behandling pasienten skal ha. For behandling hvor Mo har et tilbud, men 
Sandnessjøen ikke har, vil Namsos sykehus være nærmere enn Mo sykehus. I dag 
gjelder ingen unntak. 

 
De aller fleste pasienter blir ferdig behandlet ved sitt lokale sykehus, men noen ganger 
krever behandlingen mer spesialiserte tjenester. Da strekker behandlingskjeden seg 
lengre enn til det nærmeste sykehuset og spørsmålet om hva som er nærmeste 
behandlingssted blir igjen aktuelt.  
 
Noen foretak har innført unntak også i disse tilfellene, slik som Sykehuset Innlandet HF 
og Helgelandssykehuset HF. Sykehuset Innlandet HF har inngått avtale som gjør at 
pasienter i Fjellregionen også kan reise til St. Olav Hospitalet uten forhøyet egenandel. 
Helgelandssykehuset sitt unntak for Bindal innebærer at pasientene følger etablert 
behandlingskjeder ved Sykehuset Namsos og Levanger til St. Olav uten forhøyet 
egenandel.  
 
Eksempel på liknede utfordring, men uten unntak fra forhøyet egenandel: 
 

 I Sør-Øst: For pasienter bosatt i grensekommunene Lyngdal, Kvinesdal og 
Flekkefjord kan en behandlingskjeden være: 

 Sørlandet sykehus, Flekkefjord ⤇ Sørlandet sykehus, Kristiansand ⤇ Oslo 
universitetssykehus  

  
Men for innbyggere i Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord vil Stavanger 
universitetssykehus være nærmere enn Oslo universitetssykehus. Og for enkelte 

                                                        
5 Kartlegging som Nordfjordeidprosjektet har gjennomført viser at det er bare innenfor 
urologi og hematologi Volda sykehus vil ha et poliklinisk tilbud som ikke er planlagt i 
Nordfjord. I tillegg vil Volda sjukehus ha et ortopedisk døgnbehandlingstilbud og et 
avgrensa kirurgisk tilbud som Nordfjord sjukehus ikke har per i dag. 
 

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 38



 

9 
 

helsetjenester kan Stavanger universitetssykehus være et nærmere alternativ enn Oslo 
universitetssykehus.   Pasienten har mulighet til å velge gjennom fritt sykehusvalg, men 
per i dag foreligger det ikke noen avtale for innbyggere i Lyngdal, Kvinesdal og 
Flekkefjord om bruk av Stavanger universitetssykehus.  
 

3.3 Omfang av utfordringen knyttet til pasientreiser når nærmeste 
behandlingsted ligger over regionsgrensen 

 
Tabellen nedenfor viser en oppstilling av befolkningsgrunnlaget i de kommunene langs 
regionsgrensen som har en utfordring vedrørende reiser til nærmeste behandlingssted. 6 
 
 
Tabell 1: 

 
 
*Gjelder følgende kommuner:  

Helse Vest:   Lund og Sokndal 
Helse Midt-Norge:  Røros, Holtålen 
Helse Nord:  Bindal 
Helse Sør-Øst:  Sirdal, Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os 

 
** Gjelder følgende kommuner:  

Helse Vest:   Vågsøy, Selje, Hornindal, Stryn, Eid (ekskl. fødetilbud) 
Helse Midt-Norge:  Vanylven 
Helse Sør-Øst:  Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord 
Helse Nord:  Brønnøy, Sømna    

 
Oversikten er kun ment som et inntrykk av omfanget. For flere av kommunene er ikke 
utfordringer gjeldende for alle innbyggerne, det vil si faktisk omfang er mindre. 
 
 

4 Utfordringer med dagens praksis  
 
Utfordringer med dagens praksis er sett ut i fra pasientreiseperspektivet og med 
hovedfokus på likebehandling.  
 

                                                        
6 2012-tall fra SSB 

Befolkning   Helse Vest

Helse Midt-

Norge Helse Nord

Helse Sør-

Øst sum

- i kommuner der det 

allerede praktiseres 

unntak* 6 440                 7 617                 1 562                 17 132              32 751       

- i kommuner der det ikke 

praktiseres unntak** 23 195              3 388                 9 835                 24 313              60 731       

sum 29 635              11 005              11 397              41 445              93 482       
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4.1 Likebehandlingsprinsippet blir ikke fullt ut ivaretatt. 

 
Inndeling i helseregioner og grensene dem i mellom, får i noen sammenhenger 
uhensiktsmessige konsekvenser. For å håndtere utfordringen med 
syketransportforskriften har helseforetakene laget noen unntak knyttet til forhøyet 
egenandel ved fritt sykehusvalg. Likebehandling er et viktig mål i helsetjenesten, og 
formålet med kartleggingen var å undersøke om pasientene opplever ulik tilgang på 
helsetjenester med bakgrunn i unntakene som noen helseforetak har innført.   
 
 Kartleggingen viser at i de mest aktuelle områdene har helseforetakene inngått avtaler 
om utvidede opptaksområder eller kryssende funksjonsfordeling. Som følge av dette 
unngår helseforetakene utfordringen med forhøyet egenandel, fordi det ikke lengre blir 
å regne som fritt sykehusvalg. Pasienten slipper dermed forhøyet egenandel.   
 
Men kartleggingen viser også at det fremdeles er noen mindre områder som faller 
utenfor. I tillegg er det noen foretak som har kriterier som innebærer at det bare er 
bestemte typer behandling som inngår i unntaket. Det vil si unntaket dekker ikke hvis 
annen behandling skulle være aktuell.  
 
Så lenge det praktiseres unntak som gjør at noen pasienter må betale forhøyet 
egenandel, mens andre betaler ordinær egenandel på reiser til nærmeste sted der 
behandling kan gis, mener arbeidsgruppen at det ikke er lik tilgang på helsetjenester. 
Følgelig ivaretar ikke regionene fullt ut likebehandlingsprinsippet  på dette området.  
 

4.2 Manglede informasjon til pasienten om når han/hun må betale forhøyet 
egenandel.  

 
I områder der det er innført unntak til et bestemt behandlingssted over en 
regionsgrense, må pasienten betale forhøyet egenandel om de blir henvist til behandling 
et annet sted i naboregionen, jfr. f.eks. Helse Stavanger 3.1.1 med mindre det ikke 
foreligger noen annen form for avtale. 
 
Utfordringen er at behandler ikke alltid opplyser pasienten om at denne type reise vil 
havne under reglene om fritt sykehusvalg og dermed utløser forhøyet egenandel.  
 
I veilederen til Syketransportforskriften presiseres det at det er viktig å ta hensyn til om 
pasienten har blitt informert om at han foretar et fritt sykehusvalg. Manglende 
informasjon kan i en klagesak føre til at pasienten ikke må betale forhøyet egenandel. 
 

4.3 Ordinær egenandel inngår i frikortrapporteringen til HELFO 

 
Forhøyet egenandel inngår ikke i egenandelstellingen. Ved å innføre unntak for forhøyet 
egenandel betyr det at egenandeler som tidligere ikke har blitt registret, nå vil bli 
behandlet som ordinær egenandel, dvs registrert hos Helfo som en del av 
automatiskfrikortløsningen. Dagens praksis med unntak innebærer en kostnadsøkning 
for Helfo i form av: 

a) raskere opptjening til frikort  

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 40



 

11 
 

b) økt antall egenandelrefusjoner  
 

a) 
Ved innføring av automatisk frikort opplevde pasientreiseområdet samme 
problemstilling, og med hele landet som befolkningsgrunnlag ble kostnaden beregnet til 
kr 4,6 mill. Befolkningsgrunnlaget i de berørte kommunene i denne sammenheng er ca 
93 000. Kostnadsøkningen knyttet til raskere opptjening av frikort vil derfor være 
minimal. 
 
b) 
Unntak fra forhøyet egenandel medfører en økt kostnad for Helfo hvis pasienten har 
frikort pga. økt antall egenandelsrefusjoner.  
 
Det har ikke vært mulig for arbeidsgruppen å beregne eksakt antall 
egenandelsrefusjoner som følge av unntak pga manglede oversikt over hvor mange av 
gjestepasientene benytter fritt sykehusvalg ved de aktuelle behandlingsstedene og hvor 
mange av disse har frikort.  
 
Siden befolkningsgrunnlaget i de aktuelle områdene er lavt, vil også antallet pasienter 
dette omfatter være lavt. Det er derfor rimelig å anta at økningen vil være marginal. 
 
Eventuell endringer i gjestepasientstømmer pga. av innføring av unntak, vil ikke endre 
kostnadene for Helfo fordi alternativet til disse turene er uansett ordinær egenandel. 
 
Det er ikke rapportert noen utfordringer knyttet til Helfo og dagens praktisering av 
unntak.  
 
 

5 Forslag til håndtering  
 

5.1 Forslag fra arbeidsgruppen 

 
For å sikre likebehandling foreslår arbeidsgruppen at helseforetakene enes om et 
generelt unntak.  
 
Arbeidsgruppen mener videre at et generelt unntak bør, foruten å være hensiktsmessig, 
også være fleksibelt og forutsigbart.  
 
Med bakgrunn i dette forslår arbeidsgruppen følgende unntak:  
 

 Forslag til unntak: Pasienten betaler ikke forhøyet egenandel når reisen er til 
nærmeste sted hvor behandling kan gis, uavhengig av om dette er over 
regionsgrensen.  

 
Unntaket knyttes til § 14 i syketransportforskriften. 
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Unntaket gjelder for behandling på lokalsykehusnivå. Årsaken til begrensningen er at 
Helse Nord mener unntaket kan få noen konsekvenser for dem dersom dette gjelder 
utover lokalsykehus nivå. Funksjonsdelingen i Helse Nord er slik at 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN (Tromsø) og Nordlandssykehuset i Bodø i all 
hovedsak er behandlingssted for helsetjenester på nivå over lokalsykehus for 
innbyggere i Helgelandssykehuset HF. Det bor ca 75 000 innbyggere i 
Helgelandsområdet. Endringene vil kunne medføre at store deler av pasientgrunnlaget 
fra Helgeland vil ha St Olav som nærmeste sted utover lokalsykehusnivå og ikke 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Helse Nord mener et unntak fra ordinær 
egenandel vil kunne ha påvirkning på pasientstrømmen og dermed på et allerede lite 
pasientgrunnlag for et universitetssykehus.  
 
Forslaget åpner for at alle pasienter kan benytte det nærmeste sykehuset uten 
merkostnader. Dette vil ivareta likebehandlingsprinsippet. Videre er unntaket fleksibelt 
fordi det vil tilpasse seg endrede kommunikasjonsmuligheter, f.eks. nye tuneller/buer. 
Det vil også være forutsigbart for pasienten, fordi han i stor grad vil være i stand til å 
gjøre egen vurdering i forholdt til hva som er nærmeste sted. 
 
I tillegg bør Helse Sør-Øst og Sørlandet sykehuset HF innføre unntak for pasienter som 
ønsker å reise til Stavanger universitetssykehus der det er et alternativ behandlingssted 
i stedet for Oslo universitetssykehus.  
 

5.1.1 Konsekvenser som følge av innføring av generelt unntak 
Konsekvensene for foretakene av å innføre et generelt unntak vurderes til å være veldig 
små. Dette gjelder både for spørsmål knyttet til kapasitet samt kostnader. Hvis en ser 
bort fra allerede etablerte unntak er befolkningsstørrelsen samt typebehandlinger som 
dette treffer, begrenset.  
 
Videre bør pasienter som gjennom avtalt utvidet opptaksområde, sokner til et sykehus 
som ligger i naboregionen, kunne følge behandlingsforløp ved det helseforetaket/den 
regionen uten at det utløser forhøyet egenandel. Hovedargumentene er at det kan av 
kvalitetsmessige årsaker være hensiktsmessig å følge behandlingsforløp i samme region. 
For kvaliteten på tilbudet er det viktig at foretakene så langt det er mulig, kan 
standardisere pasientforløpene. Dette skjer best innenfor for samme 
organisasjonsstruktur. Eksempel på viktige elementer i denne sammenheng er tilgang 
på pasientjournal, faglige rutiner og samarbeid med primærhelsehelsetjenesten. Derfor 
bør pasienter som møter en behandlingskjede, også kunne følge denne på ordinær måte. 
 

5.1.2 Økonomiske konsekvenser for berørte helseforetak 
Kortere reisevei betyr som oftest lavere transportkostnad for helseforetakene. 
Reduksjonen i transportkostnader vil i fleste tilfeller være større enn 270 kr, som er 
differansen mellom de to egenandelene (400-130). Det betyr at i de fleste tilfeller vil 
reduksjonen i transportkostnader veie opp for lavere egenandel.  Dermed vil innføring 
av unntak ikke øke transportkostnadene for helseforetakene. I stedet kan det føre til 
reduserte transportkostnader.  
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Der foretakene har inngått avtaler med andre regioner om utvidet opptaksområde og 
pasienten blir henvist fra lokalsykehuset til et annet behandlingssted, kan det hende at 
reisen blir lengre enn om den hadde blitt henvist til eget foretak. Det betyr at akkurat 
disse reisene kan koste noe mer. Omfanget vil være begrenset av hvilke avtaler som 
foretakene har gjort seg i mellom. I dag er det kun Helse Stavanger HF som ikke allerede 
praktiserer unntak for alle pasienter som følger behandlingskjeden ved Sørlandet 
sykehus, Flekkefjord til videre behandling.  
 
I den grad unntaket fører til noen endring i gjestepasientstrømmen ut av foretaket, vil 
det innebære økte gjestepasientkostnader. Området unntakene treffer er lavt befolket 
og det eksisterer allerede gjestepasienter blant disse. Det vil si at mulighetene for økning 
i antall gjestepasienter og dermed økte kostnader vil være marginale.   
 
Innføring av anbefalt unntak vil heller ikke føre til vesentlige endringer i Helfo sine 
utbetalinger. 
 
 

6 Forslag til videre prosess 
 
Arbeidsgruppens anbefalinger til videre håndtering:  
 

 Helseregionene innfører likt unntak. 
 

 Forslag til unntak: Pasienten betaler ikke forhøyet egenandel når reisen er 
til nærmeste sted hvor behandling kan gis, uavhengig av om dette er over 
regionsgrensen.  

 
o Unntaket gjelder for behandling på lokalsykehus nivå. 

 
 Helse Sør-Øst innfører tilsvarende unntak for pasienter fra Flekkefjord, 

Kvinesdal og Lyngdal som ønsker å reise til Stavanger universitetssykehus 
der det er et alternativ behandlingssted i stedet for Oslo 
universitetssykehus. 
 

 Pasienter som gjennom avtalt utvidet opptaksområde, sokner til et 
sykehus som ligger i naboregionen, kan følge behandlingsforløp ved det 
helseforetaket/den regionen uten at det utløser forhøyet egenandel.  

 
 Helseforetak som berøres av grenseproblematikken må gjøres særskilt 

oppmerksom på eksisterende/endret praksis.  
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Avtale om utvida vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter Side 1 
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Avtale om utvida vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter Side 2 
 

1. Avtaleparter 
Avtalepartene i denne avtalen er de fire regionale helseforetakene; Helse Nord RHF, 
Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF. 

2. Bakgrunn 
Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 at pasienten har rett dekning av 
nødvendige reiseutgifter i forbindelse med mottak av helsehjelp innenfor 
spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder dekning av reiseutgifter til det nærmeste sted 
helsetjenesten kan gis. 

I henhold til syketransportforskriften har pasienten krav på å få dekket reise til nærmeste 
sted hvor helsetjenesten kan gis. I syketransportforskriften er nærmeste sted for 
spesialisthelsetjenesten definert som innenfor egen bostedsregion. Benytter pasienten 
retten til fritt sykehusvalg utenfor egen helseregion skal pasienten i følge 
syketransportforskriften betale forhøyet egenandel. 

Forhøyet egenandel gjelder kun ved fritt sykehusvalg, og ikke øyeblikkelig hjelp. Det er 
ikke forhøyet egenandel på reiser innad i egen helseregion. Det betyr at problemstillingen 
gjelder kun elektiv/planlagt behandling ved reiser til andre regioner. 

Noen steder er avstanden til nærmeste behandlingstilbud i egen region vesentlig lengre 
enn alternativet i grenseregionen. Forskjellen i reisetid samt reisekostnad blir dermed så 
store at de virker urimelige, både overfor pasienten og rent samfunnsøkonomisk. 

3. Formål 
Formålet med denne avtalen er å sikre mest mulig lik praksis mellom regionene, slik at 
pasienter ikke betaler høy egenandel når de reiser til nærmeste behandlingssted, 
uavhengig av regionsgrenser. 

4. Rettslig grunnlag 
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a første ledd bestemmer at ”det regionale helseforetaket 
skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys 
spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder […] 6. transport til undersøkelse 
eller behandling i helse- og omsorgstjenesten […]”. Med dette gis de regionale 
helseforetakene i oppgave å sørge for syketransport. 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 om rett til syketransport og forskriften om 
syketransport regulerer pasientenes rett til dekning av nødvendig reiseutgifter. 

Det følger av forskriften § 2 at «pasienten har rett til dekning av utgifter ved reise når 
hensikten med reisen er å motta helsetjeneste og reisen er nødvendig av medisinske eller 
behandlingsmessige grunner.»  
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Avtale om utvida vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter Side 3 
 

I merknadene fremkommer det: «De regionale helseforetakene kan likevel velge å dekke 
utgifter utover det som følger av rettighetene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og 
denne forskriften ut fra et behandlingsmessig helhetsperspektiv, forutsatt at dette ikke er i 
strid med likebehandlingsprinsippet i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-1.» 

5. Omfang og begrensninger 
De fire regionale helseforetakene har med denne avtalen blitt enig om at: 

«Pasienten betaler ikke forhøyet egenandel når reisen er til nærmeste sted hvor 
behandling kan gis, uavhengig av om dette er over regionsgrensen.» 

Ordningen omfatter i utgangspunktet i alle de fire regionene og langs alle 
regionsgrensene. De mest aktuelle områdene er som følger: 

• Helse Førde HF og Helse Møre og Romsdal HF (Helse Vest/Helse Midt-Norge) 
• Helse Stavanger HF og Sørlandet sykehus HF (Helse Vest/Helse Sør-Øst) 
• Sykehuset Innlandet HF og St. Olavs Hospital HF (Helse Sør-Øst/Helse Midt-

Norge) 
• Helse Nord Trøndelag HF/Helgelandssykehuset HF (Helse Midt-Norge/Helse 

Nord) 
 

  

I områder hvor helseforetak har avtalt utvidet opptaksområde over regionsgrensene, kan 
pasienter følge videre behandlingsløp ved det helseforetak som pasienten sokner til, hvis 
behandlende lege finner det faglig hensiktsmessig. Pasienten skal da ikke betale forhøyet 
egenandel. 

6. Finansiering av ordningen  
Kostnadene for helseforetakene knyttet til avtalen vil være i form av redusert egenbetaling 
fra pasientene. I de fleste tilfeller betyr kortere reiseavstand lavere transportkostnad, dvs at 
avtalen kan gi reduserte transportkostnader for helseforetakene.  

Det enkelte helseforetak bærer kostnaden og den økonomiske risikoen knyttet til 
innbyggerne i sitt opptaksområdet.  

7. Varighet 
Denne avtalen gjelder inntil eventuelle endringer i syketransportforskriften erstatter denne 
ordningen eller at et av de regionale helseforetakene ønsker å si opp avtalen. 
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Avtale om utvida vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter Side 4 
 

8. Informasjon 
De regionale helseforetakene har ansvar for å sende informasjonsbrev om avtalen til sine 
respektive helseforetak.  

 

 

 

 

……………………………………    ………………………………….. 

Helse Vest RHF      Helse Sør–Øst RHF 

 

 

 

……………………………………    ………………………………….. 

Helse Midt-Norge RHF     Helse Nord RHF 
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Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bjørn Nilsen, 75 51 29 08  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 115-2013 Etablering av Nasjonal IKT HF som felleseid 

RHF-virksomhet 

 
 
Formål/Faktabeskrivelse 
Nasjonal IKT har siden opprettelsen for ti år siden utviklet seg til et veletablert nettverk 
med aktiv deltakelse fra alle regionene og andre relevante interessenter.  
 
Arbeidet med etablering av Nasjonal IKT som en juridisk enhet har pågått siden 2005.  
 
Det er foretatt tre utredninger: 
1) 2005-2006: Forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området 

• Forprosjektet anbefalte å gjennomføre en grundigere analyse av tre scenarier: 
o felles infrastruktur  
o felles administrative applikasjoner  
o felles utvalgte kliniske applikasjoner 

• Videre ble det anbefalt at et fjerde scenario, ”Felles nye applikasjoner”, skulle 
iverksettes umiddelbart 

2) 2007-2008: Langsiktig organisering av IKT området 
• Prosjektgruppen foreslo at både den nasjonale IKT-styringsrollen og den 

nasjonale IKT-leveranserollen etableres ved å opprette en felles IKT-enhet for 
RHF-ene med tilhørende styre og generalforsamling. Felles IKT anbefales 
realisert som en selvstendig organisatorisk enhet. 

3) 2012-2013: Etablering av Nasjonal IKT som en juridisk enhet 
 
På AD-møtet1

 

, den 12. mars 2012 konkluderte saksunderlaget med at dagens 
organisering av samarbeidsprosjekter på tvers av RHF og HF gir ikke tilstrekkelig 
gjennomføringskraft i forhold til tiltakenes kompleksitet og varighet. Særlig gjelder dette 
for området arkitektur og porteføljestyring, og for tiltak som leder til systemer, registre 
eller tjenester som skal vedvarende driftes, forvaltes og videreutvikles. Videre er det 
knapphet på spisskompetanse innen områdene helseinformatikk, arkitektur og program-
/prosjektledelse. 

På den bakgrunn ble det i 2012 etablert et prosjekt som reviderte tidligere utredninger 
om etablering av Nasjonal IKT som en egen juridisk enhet i den hensikt å legge frem et 
oppdatert beslutningsunderlag. Prosjektet har tatt utgangspunkt i materialet som forelå 
fra tidligere utredninger. Dette arbeid ble gjennomført vinter/vår 2012/2013.  

                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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Resultatet er en rapport og inneværende styresak. Rapport ble presentert på AD-møtet, 
den 10. juni 2013 (AD-møtesak 050-2013 Etablering av Nasjonal IKT som felleseid RHF-
virksomhet). AD-møtet konkluderte som følger: 
• AD-møte er enig i arbeidsgruppens anbefaling om å etablere Nasjonal IKT som egen 

juridisk enhet. Nasjonal IKT etableres som et helseforetak. 
• AD-møte ber om at felles styresak om etablering av Nasjonal IKT behandles i styrene i 

de regionale helseforetakene over sommerferien. 
• AD-møte forutsetter at tillitsvalgte og vernetjenesten involveres i etableringen av 

foretaket for å sikre gode prosesser og reell medvirkning/medbestemmelse. 
• AD-ene i RHF-ene spiller inn to kandidater hver (med helsefaglig, IKT- og/eller 

strategibakgrunn) til styret i Nasjonalt IKT HF snarest mulig til Herlof Nilssen som 
koordinerer forslag til styrets sammensetning og lokalisering av HF-et. Styrets 
sammensetning og lokalisering behandles i første ordinære AD-møte over sommeren 
(SEP2013). 

• AD-møtet gir styringsgruppen i Nasjonal IKT mandat om å jobbe med etablering av en 
egen juridisk enhet Nasjonal IKT HF frem mot 01JAN2014. 

 
Adm. direktørs vurderinger 
 
Dagens situasjon 
Dagens organisering av samarbeidsprosjekter innen IKT- området på tvers av RHF og 
HF gir ikke tilstrekkelig gjennomføringskraft i forhold til tiltakenes kompleksitet og 
varighet. Særlig gjelder dette for området arkitektur og porteføljestyring, og for tiltak 
som leder til systemer, registre eller tjenester som skal vedvarende forvaltes og 
videreutvikles.  
 
Den eksisterende nettverksmodell er ikke tilstrekkelig robust for å kunne håndtere 
økningen i kompleksitet og varighet. Nettverksmodellen er basert på bruk av ressurser 
fra alle regionene og et felles Programkontor bemannet med eksterne konsulenter. 
Endringer i nettverksmodellen har ved flere anledninger vært drøftet. En måte å 
forsterke nettverket kunne ha vært å la ett av de fire RHF-ene påta seg å organisere 
Programkontoret innenfor eget RHF. En slik intern enhet vil måtte bygge tillit i alle 
RHF-ene, ikke bare i det ene RHF-et, der medarbeiderne i Programkontoret har sin 
ansettelse. Så langt har Nasjonal IKT funnet ikke å anbefale en slik løsning. 
 
Gjennom den eksisterende styringsstrukturen, Nasjonal IKTs strategi, 
prosjektgjennomføring og de ulike faglige forumene har man oppnådd økt nasjonal 
samordning, en omforent strategisk retning og konsensus knyttet til viktige 
utfordringsområder. Videre har Nasjonal IKT bidratt til kompetanseheving nasjonalt og 
regionalt i spesialisthelsetjenesten.  
 
Omfanget av saker er imidlertid økende, og sakene er mer kompliserte og krever mer 
dedikerte ressurser enn det som har vist seg å være mulig for RHF-ene å mobilisere 
gjennom nettverkssamarbeid over lengre tidsperioder. Videre er det knapphet på 
spisskompetanse innen områdene helseinformatikk, arkitektur og program-
/prosjektledelse. 
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En juridisk enhet vil gi bedre robusthet og gjennomføringskraft enn den 
nettverksmodellen som Nasjonal IKT har arbeidet etter siden 2003.  
 
Målbilde for Nasjonal IKT HF 
Nasjonal IKT HF skal sørge for samarbeid og samordning innfor IKT i 
spesialisthelsetjenesten. I tillegg skal Nasjonal IKT HF sørge for 
spesialisthelsetjenestens bidrag til gjennomføring av nasjonale prosjekter og til dialog 
og samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
 
Nasjonal IKT HF skal operasjonalisere gjeldende strategiplan for Nasjonal IKT vedtatt 
av de fire RHF-styrene. En juridisk enhet skal ikke selv vedta strategien, men bidra til å 
utvikle strategien og sørge for gjennomføring av den. Den juridiske enheten skal være 
en ”katalysator” eller ”motor” for å sikre bred deltagelse fra de ulike delene og nivåene 
av spesialisthelsetjenesten. Den brede deltagelsen skal sikres gjennom prosjektarbeid, 
og ved videreutvikling av relevante fagforum og systemeierforum.  
 
Det er et faktum at betydningen av bruk av IKT i helsetjenesten er stor og økende. 
Ressursinnsatsen på dette området vil dermed øke i årene som kommer. Økt nasjonalt 
samarbeid og samordning vil bidra til å redusere denne veksten. Ved å etablere og 
utvikle en felles arkitektur, ved å gjennomføre flere prosjekter i fellesskap, og ved å 
forvalte likeartede løsninger i fellesskap, vil ressursbehovet reduseres. De frigjorte 
ressursene kan dermed benyttes for å håndtere den forventede aktivitetsøkningen.  Det 
vil derfor fortsatt være nødvendig for den enkelte region å øke aktiviteten.  
 
Det er fortsatt styrene i de fire RHF-ene som vil være de som gir enheten oppdrag. Dette 
betyr samtidig at virkefeltet for enheten vil være tilsvarende som for dagens arbeid i 
styringsgruppen for Nasjonal IKT, spesialisthelsetjenesten og grenseflatene med øvrige 
deler av sektoren. Det vil ikke skje noen endring i den eksisterende fullmaktsstruktur. 
Nasjonal IKT HF vil få et tydelig mandat og det vil skje en myndiggjøring av Nasjonal 
IKT HF, innen gitt mandat.  
 
Det er en avgjørende suksessfaktor for Nasjonal IKT HF at enheten evner å rekruttere 
personell med helsefaglig bakgrunn, og/eller at slik kompetanse aktivt knyttes til de 
prosjekter og fagforum som Nasjonal IKT HF har ansvaret for.  
 
Det er en forutsetning at Nasjonal IKT HF evner å videreføre og videreutvikle 
samordningen internt i spesialisthelsetjenesten, samhandlingen med myndighetene og 
samarbeidet med øvrige deler av helse- og omsorgssektoren. 
 
En juridisk enhet for Nasjonal IKT vil gi en bedre realisering av samhandlingsreformen 
ved at dialogen med tilsvarende aktører i kommunal sektor (KommIT – Program for 
IKT-samordning i kommunesektoren) videreutvikles.  
 
Henvendelser fra departement og myndigheter vil, som i dag, formidles via de regionale 
helseforetakene, men med kopi til den juridiske enheten. Dermed følges styringslinjene 
i sektoren.  
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Virksomhetsområder  
For å løse oppgavene beskrevet ovenfor og gjennomføre allerede vedtatt strategi og mål 
anbefales det å etablere følgende virksomhetsområder: 
• Prosjektportefølje: Etablere og forvalte prosessen for porteføljestyring for Nasjonal 

IKTs prosjekter, sikre prosjektgjennomføring og bistå regionene med kapasitet og 
kompetanse ved implementering og gjennomføring av prosjekter 

• IKT-arkitektur: Levere nødvendige IKT-standarder, maler, rutiner og bruk av ulike 
verktøy gjennom å lede prosessen med å utvikle IKT-arkitektur 

• Klinisk IKT og fagforum: Etablere og forvalte en prosess for styring og arbeid med 
nasjonale systemeierfora, inkludert å identifisere ressurspersoner og bemanne 
foraene. 

 
Vurdering av å styrke den eksisterende nettverksløsning versus å etablere en 
juridisk enhet  
Det er gjennomført en vurdering av å styrke den eksisterende nettverksløsning versus å 
etablere en juridisk enhet.  Denne vurderingen underbygger at etablering av Nasjonal 
IKT HF som en juridisk enhet vil bidra til å sikre en stabil ressurssituasjon. Mindre bruk 
av konsulenter (herunder intern ledelse av programkontor og sekretariat) vil medføre 
at kompetanse blir i organisasjonen også etter avsluttede enkeltprosjekter. I forhold til 
en nettverksmodell vil ansatte ressurser sikre mer effektiv gjennomføring av 
organisasjonens oppgaver enn tilfellet er i dag. Det vurderes også at en juridisk enhet vil 
bidra til ytterligere samordning av IKT innen spesialisthelsetjenesten og ha økonomiske 
samordningsgevinster som vil medføre lavere kostnader for spesialisthelsetjenesten 
som helhet. 
 
Selskapsform  
Det er allerede en veletablert tradisjon for felleseide selskaper på tvers av regionene. De 
regionale helseforetakene eier i dag følgende selskap i felleskap: 
• Helsetjenestens driftsorganisasjon HF  
• Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 
• Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS 
• Helseforetakenes innkjøpsservice AS  
 
Videre utredes etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging i tillegg til 
en eksisterende nettverksløsning. 
 
Foruten felleseide selskaper eksisterer også selskap som eies direkte av staten. Et 
eksempel på dette er Norsk Helsenett SF, hvor statens eierskap forvaltes av Helse- og 
omsorgsdepartementet. Norsk Helsenett ble etablert av de fire RHFene i 2004, og var 
eid av RHF-ene fram til staten overtok i 2009.  
 
Basert på eksisterende selskap og en identifikasjon av andre relevante selskapsformer, 
er det følgende potensielle juridiske selskapsformer for Nasjonal IKT: 
• Helseforetak (HF) 
• Aksjeselskap (AS) 
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Det vurderes at det juridisk er fullt mulig å etablere Nasjonal IKT som et helseforetak, 
og det er registrert noe motstand mot aksjeselskapsformen.  
 
Ved å sikre at Nasjonal IKT til enhver tid blir underlagt samme rammevilkår og 
regelverk som den øvrige del av spesialisthelsetjenesten, oppnår man totalt sett en 
helhetlig organisasjons- og ansvarsform. Hvis en juridisk enhet etableres, bør dette skje 
i form av et helseforetak. 
 
Det vurderes at det ikke stilles krav til folkevalgte i styret for Nasjonal IKT som et HF, da 
organisasjonen ikke i seg selv yter spesialisthelsetjeneste, men kun yter nødvendige og 
sentrale støttefunksjoner. 
 
Styringsmodell 
En overgang fra en nettverksmodell til HF tilsier ikke en endring av den overordnede 
styringsmodellen, men en tilpasning av organisatorisk ”innramming”. 
 
Styrene i de fire RHF-ene vil fremdeles være de som gir enheten oppdrag. Dette betyr 
samtidig at virkefeltet for enheten vil være tilsvarende som for dagens arbeid i 
styringsgruppen for Nasjonal IKT HF, spesialisthelsetjenesten og grenseflatene med 
øvrige deler av sektoren.  
 
Det vil ikke skje noen endring i den eksisterende fullmaktsstruktur. 
 
Økonomiske rammer og kapitalisering 
Basert på en organisasjon, som i oppstartsfasen har ca. ti medarbeidere, vil fast kostnad 
det første året beløpe seg til ca. kr. 15 mill kroner. 
   
Foruten dette kommer kostnader forbundet med prosjektgjennomføring (kjøp av 
tjenester). Det anbefales derfor at det, det første driftsåret, budsjetteres på samme nivå 
som de siste årene (30 mill kroner). Fremtidig budsjett må tilpasses aktuell strategi og 
situasjon, basert på f. eks. de behov og oppgaver som HF-et arbeider med og RHF-enes 
økonomiske situasjon. 
 
Helseforetak er i henhold til Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 2-30 
Fritak for skatteplikt for visse personer og institusjoner ikke skattepliktige. 
 
Det er noe usikkerhet om hvorvidt Nasjonal IKT HF vil få fritak for merverdiavgift, og 
det må derfor innhentes en forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene om at Nasjonal 
IKT som et HF vil få fritak for merverdiavgift. Helsetjenestens Driftsorganisasjon for 
Nødnett HF har nylig fått et slikt fritak. 
 
Såfremt Nasjonal IKT HF ikke får fritak for merverdiavgift skal det betales 
merverdiavgift av tjenester som produseres/selges av selskapet. Det må derfor avklares 
om de tilskudd Nasjonal IKT mottar fra RHF-ene kan betraktes som et salg av tjenester.  
 
Det foreslås at selskapet blir etablert med et kapitalinnskudd på kr 5 mill kroner, fordelt 
etter eierandel.   
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Det bør anvendes to forskjellige finansieringsmodeller: 
- For felles prosjekter bør alle regionale helseforetak bidra likeverdig. 
- Ved bruk av Nasjonal IKT HF ressurser til aktiviteter/prosjekter som ikke er 

definert som felles, kan det utformes modeller som gjør at det enkelte regionale 
helseforetak /helseforetak belastes etter uttak av tjenester. 

 
Lokalisering 
Nasjonal IKT HFs oppgaver krever medarbeidere med høy og spesialisert kompetanse. 
Nasjonal IKT HF skal gi retningslinjer for IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten 
gjennom felles strategi (vedtatt av RHF-styrene), samarbeid og samordning. Gjeldende 
strategi for perioden 2013-2016 skal understøtte et målbilde, der IKT skal gi positive 
effekter for pasienter og påførende, for helsepersonell og bidra til bedre ledelse og 
styring.  
 
For å løse operasjonelle og strategiske oppgaver vil helseforetaket ha hovedfokus på 
følgende virksomhetsområder: 
- Prosjektportefølje 
- IKT-arkitektur  
- Klinisk IKT og fagforum  
 
Oppgavene som skal løses i de tre virksomhetsområder krever medarbeidere med 
omfattende IKT- og prosjektledelseskompetanse. En del av de aktiviteter helseforetaket 
blir ansvarlig for, krever i tillegg medarbeidere med relevant arbeidserfaring innen 
spesialiserte IT-områder og erfaringer fra IKT-relatert arbeid innen 
spesialisthelsetjenesten. 
 
For å sikre at Nasjonal IKT HF kan oppnå de definerte målsetninger er det avgjørende at 
foretaket får tilgang til å rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse. Et viktig 
virkemiddel for å sikre dette er riktig lokalisering. Nasjonal IKT HF må derfor 
lokaliseres i et område hvor det er god tilgang til medarbeidere med nødvendig 
kompetanse og erfaring.  
 
De regionale helseforetakene eier en rekke selskap. Disse er lokalisert på tvers av 
landet. 
- Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS: Lokalisert i Bodø 

(hovedkontor) og Tromsø (fly koordinering) samt Trondheim (medisinsk teknisk) 
- Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS: Lokalisert i Skien 
- Helseforetakenes innkjøpsservice AS: Lokalisert i Vadsø 
- Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF: Lokalisert i Gjøvik  
 
Det kan vi videre nevnes at statsforetaket Norsk Helsenett SF er lokalisert i Trondheim. 
Eierskapet av dette statsforetaket forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet. 
Basert på ovennevnte vurdering, forslås det at Nasjonal IKT HF lokaliseres til Oslo / 
Akershus. 
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Foretaksstyre 
Erfaring fra arbeid i dagens Nasjonal IKT nettverksløsning tilsier at bred representasjon 
i Nasjonal IKTs styre er fordelaktig, herunder aktiv deltakelse fra helsefaglig side. Dette 
medfører mangfold og bidrar til at styret vil inneha nødvendig kompetanse. For å sikre 
bred representasjon foreslås det derfor at hvert regionalt helseforetak oppnevner to 
styremedlemmer, hvor av en har helsefaglig kompetanse. 
 
HF-modellen vil formelt sett flytte fokus fra ansatte i RHF-ene via sine 
konserntillitsvalgte, til ansatte i det nye HF-et via deres ansatte representanter. 
Konserntillitsvalgte er i dag fullverdige medlemmer av Nasjonal IKTs styringsgruppe.  
Det anses også i fremtiden som svært viktig å videreføre en god dialog med 
representanter for de ansatte i kjernevirksomheten. Det anbefales derfor at eier 
oppnevner to konserntillitsvalgte som fullverdige styremedlemmer samtidig som man 
forholder seg til valgforskriften med hensyn til representasjonsrett for de ansatte i det 
nye HF-et. Dog med det unntaket at HF-ets ansatte tilbys en styreplass selv om det ikke 
er 30 ansatte. Ved minimum 30 ansatte utløses det formelle kravet om 
representasjonsrett i foretakets styre.  Begrunnelsen for en slik representasjon er blant 
annet at de ansatte i kjernevirksomheten og foretaket trolig vil ha komplementær 
kompetanse, når det gjelder ansattes perspektiv. 
 
Politisk (folkevalgtes) representasjon i styret 

”Departementet ser at en eventuell åpning for bruk av helseforetaksorganisering av 
støttefunksjoner, utløser et spørsmål knyttet til etablert praksis for oppnevning av styrer 
på helseforetaksnivå. Det er fra 2006 etablert praksis at et flertall av de eieroppnevnte 
styremedlemmene velges blant foreslåtte nåværende eller tidligere folkevalgte i 
kommuner og fylkeskommuner. 

Oppnevning av styrer i helseforetak som ikke yter spesialisthelsetjenester ble omtalt i 
lovproposisjonen om endringer i helseforetaksloven (Prop. 120 L (2011-2012)) pkt. 
8.4.2, hvor det står: 

De demokratiske hensynene som lå til grunn for 
innføringen i helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, vil ikke nødvendigvis foreligge 
dersom det blir aktuelt å organisere virksomhet som ikke yter spesialisthelsetjeneste, i 
helseforetak

 

. Uansett om det åpnes for å organisere virksomhet som ikke yter 
spesialisthelsetjeneste i helseforetak, bør det legges opp til valgfrihet slik at foretak ikke 
må omorganisere eksisterende aksjeselskap til helseforetak i de tilfeller foretaket mener 
aksjeselskap fremdeles er den mest hensiktsmessige organisasjonsformen.” 

Temaet om politisk (folkevalgte) styremedlemmer er tatt opp direkte med Helse- og 
omsorgsdepartementet. Her er foretatt vurdering av en omdanning av Nasjonal IKT til 
et HF. Tilbakemeldingen er at denne typen selskap ikke

 

 omfattes av den etablerte 
ordningen med bruk av foreslåtte kandidater fra kommunene og fylkeskommunene. Det 
er derfor opp til eierne å avklare hvilken kompetanse styret bør inneha for å møte det 
utfordringsbildet foretaket står overfor.  

Forslag til styresammensetning 
De eieroppnevnte styremedlemmer må være i overensstemmelse med 
helseforetakslovens krav til styresammensetning slik disse fremgår av lovens § 21, 
herunder reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret som 
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gjelder tilsvarende. Aksjelovens § 20-6 (første avsnitt) presiserer at hvert kjønn skal 
være representert med minst 40 % i styret.  
 
Følgende styremedlemmer er foreslått: 
- Herlof Nilssen (Helse Vest RHF) – Foreslått som styreleder 
- Erik M. Hansen (Helse Vest RHF) 
- Thomas Bagley (Helse Sør-Øst RHF) 
- Meetali Kakad (Helse Sør-Øst RHF)  
- Torbjørg Vanvik (Helse Midt-Norge RHF) 
- Jan Eirik Thoresen (Helse Midt-Norge RHF) 
- Trine Magnus, (Helse Nord RHF) 
- Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) 
- Lise K. Strømme (KTV) (UNIO Helse Vest RHF)  
- Lasse B. Sølvberg (KTV) (LO Helse Sør-Øst RHF) 
- Ansattes representant – velges etter etablering av foretaket 
 
Konserntillitsvalgte har også oppnevnt Toril Østvold (SAN Helse Vest RHF) som 
vararepresentant. 
 
Aksjelovens § 20-6 første avsnitt tilsier at hvert kjønn skal være representert med minst 
40 % i styret. § 20-6 annet avsnitt inneholder bestemmelser relatert til de ansattes 
representanter. I annet avsnitt, første setning er det presisert at første avsnitt ikke 
gjelder styremedlemmer som velges blant de ansatte. En representant fra de ansatte 
kan altså velges uavhengig av kjønn.  
 
Styremøter avholdes som åpne møter, og det foreslås at Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet gis observasjonsplasser med forslags- og 
talerett. 
 
Medbestemmelse 
Etablering av felles RHF-virksomhet – Nasjonal IKT HF vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 24. oktober 2013. 
Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli ettersendt/lagt frem ved møtestart.  
 
Konklusjon 
Dagens organisering av samarbeidsprosjekter innen IKT-området på tvers av RHF og 
HF gir ikke tilstrekkelig gjennomføringskraft i forhold til tiltakenes kompleksitet og 
varighet. Særlig gjelder dette for området arkitektur og porteføljestyring.  
 
Den eksisterende nettverksmodell er ikke tilstrekkelig robust for å kunne håndtere 
økningen i kompleksitet og varighet. Endringer i nettverksmodellen har ved flere 
anledninger vært drøftet, men så langt har Nasjonal IKT funnet ikke å anbefale en slik 
løsning. 
 
Gjennom den eksisterende styringsstrukturen, Nasjonal IKTs strategi, 
prosjektgjennomføring og de ulike faglige forumene har man oppnådd økt nasjonal 
samordning, en omforent strategisk retning og konsensus knyttet til viktige 
utfordringsområder. Omfanget av saker er imidlertid økende, og sakene er mer 
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kompliserte og krever mer dedikerte ressurser enn det som har vist seg å være mulig 
for RHF-ene å mobilisere gjennom nettverkssamarbeid over lengre tidsperioder. Videre 
er det knapphet på spisskompetanse innen områdene helseinformatikk, arkitektur og 
program-/prosjektledelse. 
 
En juridisk enhet vil gi bedre robusthet og gjennomføringskraft enn den 
nettverksmodellen som Nasjonal IKT har arbeidet etter siden 2003.  Etableringen av en 
juridisk enhet vil medvirke til å forbedre rammebetingelsene for Nasjonal IKT, og skape 
et godt fundament for å sikre realisering av allerede vedtatt strategi. 
 
Det anbefales derfor at Nasjonal IKT etableres som en juridisk enhet. 
 
For å sikre best mulige forhold for en ny juridisk enhet bør denne etableres som et 
helseforetak. Det vurderes at denne organisasjonsform vil gi en nødvendig sterk 
tilknytning til spesialisthelsetjenesten og sikre at Nasjonal IKT får samme 
rammebetingelser som de øvrige helseforetak. 
 
Nasjonal IKT HF skal sørge for samarbeid og samordning innfor IKT i 
spesialisthelsetjenesten. I tillegg skal Nasjonal IKT HF sørge for 
spesialisthelsetjenestens bidrag til gjennomføring av nasjonale prosjekter og til dialog 
og samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Gjennom 
helseforetakets strategi skal relevante politiske satsningsområder understøttes, som f. 
eks. stortingsmelding 10 2012 (Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og 
omsorgstjenesten) og En innbygger en journal. 
 
Nasjonal IKT HF skal operasjonalisere gjeldende strategiplan for Nasjonal IKT HF 
vedtatt av de fire RHF-styrene.  En overgang fra en nettverksmodell til en egen juridisk 
enhet tilsier ikke en endring av den overordnede styringsmodellen, men en tilpasning 
av organisatorisk ”innramming”. 
 
Styrene i de fire RHF-ene vil fremdeles være de som gir enheten oppdrag. Dette betyr 
samtidig at virkefeltet for enheten vil være tilsvarende som for dagens arbeid i 
styringsgruppen for Nasjonal IKT, spesialisthelsetjenesten og grenseflatene med øvrige 
deler av sektoren.  
 
Det vil ikke skje noen endring i den eksisterende fullmaktsstruktur. 
 
For å sikre likeverd og utvikling av et sterkt nasjonalt fellesskap bør de regionale 
helseforetak ha samme eierandel (25 %) og samme antall styremedlemmer (to).  
 
Finansieringsandelen vil følge eierandelen. Videre anbefales det at eier oppnevner to 
konserntillitsvalgte som fullverdige styremedlemmer samtidig som HF-ets ansatte 
tilbys en styreplass fra enhetens oppstart. På det tidspunkt som de ansatte eventuelt får 
rett til to styreplasser (dette inntrer, når antall ansatte i selskapet passerer 30 ansatte) 
skal det imidlertid ikke være slik at de to KTV-styremedlemmer utløser en rettighet for 
de ansatte til å øke styrerepresentasjonen utover de to representantene. Skulle dette 
inntre, reduseres eventuelt KTVs representasjon i styret. 
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AD-møte har diskutert lokalisering av foretaket på, den møte 23. september 2013 og 
anbefaler at Nasjonal IKT HF lokaliseres i Oslo / Akershus. 
 
Adm. direktør vil på et kommende styremøte legge frem stiftelsesprotokoll og 
foretaksavtale for Nasjonal IKT HF. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at Helse Nord RHF, i samarbeid med de øvrige 
regionale helseforetakene, etablerer Nasjonal IKT som et HF (Nasjonal IKT HF). 

 
2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 

25 prosent av Nasjonal IKT HF. Etableringen skjer i samarbeid med de øvrige 
regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. 

 
3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn ett 

innskudd på 1,25 mill kroner. 
 
4. Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppnevne Trine Magnus og Bjørn Nilsen til 

foretaksstyre for Nasjonal IKT HF og stiller seg bak det samlede forslag til 
styresammensetning (kapittel 3.11).  

 
5. Styret slutter seg til at Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo/Akershus. 

 
 
Bodø, den 18. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/19-26/134  Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 116-2013 Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger 

og ventelister i Helse Nord - oppsummering 

 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomgått håndtering av henvisninger og 
ventelister i Helse Nord.  
 
Revisjonens formål har vært å bekrefte at etablert praksis knyttet til 
- mottak av henvisninger 
- vurdering av henvisninger 
- oppdatering av ventelister 
- oppstart helsehjelp (ventetid sluttdato) 
samsvarer med nasjonale føringer og gir pålitelig grunnlag for rapportering om 
ventetider og fristbrudd. 
 
Revisjonen har omfattet alle fire sykehusforetak. Det enkelte foretak mottok separat 
rapport den 01.10.2013. I denne saken legges oppsummerings-rapporten fra revisjonen 
frem for styret i Helse Nord RHF. 
 
Internrevisjonens konklusjoner og anbefalinger 
Rapporten gjengir revisjonskriteriene og internrevisjonens vurdering av foretakenes 
status for hvert av disse. Deretter omtales de utfordringene internrevisjonen vurderer 
som de viktigste og som angår flere av foretakene. Observasjoner og begrunnelser for 
vurderingene er beskrevet i rapporten til det enkelte HF, og er ikke gjengitt i 
oppsummeringsrapporten. 
 
Internrevisjonens konklusjon er: 
Lange ventetider innenfor enkelte fagområder er en kjent utfordring i regionen. Denne 
revisjonen har vist at enkelte pasienter venter uakseptabelt lenge (opptil flere år) på den 
behandling de er vurdert å ha behov for, også uten at det er dokumentert at pasienten er 
blitt kontaktet av helseforetaket. Dette gjelder både Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Det er ikke konstatert tilsvarende lange 
ventetider ved Helgelandssykehuset HF. 
 
Deler av regelverket som regulerer ventelisteforløp etterleves ikke i tilstrekkelig grad, noe 
som medfører både systematiske og tilfeldige feil i rapporteringer om ventetider og 
fristbrudd ved alle helseforetakene. 
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De viktigste årsakene til feil i datagrunnlaget for ventelistestatistikker ved alle 
helseforetakene i regionen, vurderes å være: 
• mangelfulle registreringer ved mottak av henvisninger fra andre helseforetak 
• unødvendig og uriktig bruk av interne primærhenvisninger 
• mangelfull bruk av utsettelseskoder 
• ulik forståelse og inkonsekvent praksis knyttet til vurderinger og registreringer som 

avgjør om ventetiden er slutt ved oppstart av utredning eller ved oppstart av 
behandling 

 
På bakgrunn av de observasjoner og vurderinger som er gjort, har internrevisjonen gitt 
10-15 anbefalinger om forbedringstiltak ved hvert av helseforetakene. 
 
Behandling i revisjonsutvalget 
Revisjonsprosjektet er forankret i vedtatt revisjonsplan for 2013/2014. Revisjons-
utvalget er holdt orientert om gjennomføringen av prosjektet, sist i møte den 8. oktober 
2013. Det fremgår av møteprotokoll at utvalget konkluderte som følger (sak 16/13):  
Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering. Revisjonsutvalget mener adm. direktør 
bør legge fram for styret foretakenes styrebehandlede handlingsplaner innen utgangen av 
februar 2014. 
 
Adm. direktørs konklusjon 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjoner og anbefalinger til HF-ene, som 
beskrevet ovenfor.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og 
ventelister i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge fram til orientering helseforetakenes 
styrebehandlede handlingsplaner innen utgangen av mars 2014.  

 
 
Bodø, den 18. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse 

Nord - oppsummering 
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Sammendrag 

Denne rapporten oppsummerer revisjon av henvisninger og ventelister som er utført 

ved alle sykehusforetakene i Helse Nord i perioden januar – august 2013 og rapportert i 

Internrevisjonsrapport 02/2013 – 05/2013. 

 

Formål med revisjonen 

Revisjonens formål har vært å bekrefte at etablert praksis knyttet til 

- mottak av henvisninger 

- vurdering av henvisninger 

- oppdatering av ventelister 

- oppstart helsehjelp (ventetid sluttdato)  

samsvarer med nasjonale føringer og gir pålitelig grunnlag for rapportering om 

ventetider og fristbrudd. 

 

Metoder 

Revisjonen er utført ved gjennomgang av interne retningslinjer/prosedyrer og et utvalg 

tester i foretakets journalsystem. 

 

Konklusjon 

Lange ventetider innenfor enkelte fagområder er en kjent utfordring i regionen. Denne 

revisjonen har vist at enkelte pasienter venter uakseptabelt lenge (opptil flere år) på 

den behandling de er vurdert å ha behov for, også uten at det er dokumentert at 

pasienten er blitt kontaktet av helseforetaket. Dette gjelder både Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Det ble ikke konstatert 

tilsvarende lange ventetider ved Helgelandssykehuset HF. 

 

Deler av regelverket som regulerer ventelisteforløp etterleves ikke i tilstrekkelig grad, 

noe som medfører både systematiske og tilfeldige feil i rapporteringer om ventetider og 

fristbrudd ved alle helseforetakene. 

 

De viktigste årsakene til feil i datagrunnlaget for ventelistestatistikker ved alle 

helseforetakene i regionen, vurderes å være: 

 mangelfulle registreringer ved mottak av henvisninger fra andre helseforetak 
 unødvendig og uriktig bruk av interne primærhenvisninger 
 mangelfull bruk av utsettelseskoder 
 ulik forståelse og inkonsekvent praksis knyttet til vurderinger og registreringer som 

avgjør om ventetiden er slutt ved oppstart av utredning eller ved oppstart av 
behandling 

 

På bakgrunn av de observasjoner og vurderinger som er gjort, har Internrevisjonen gitt 

10-15 anbefalinger om forbedringstiltak ved hvert av helseforetakene. En samlet 

oversikt over anbefalingene finnes i vedlegg 2.  
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1 Innledning 

Helseforetakene plikter å ha en intern styring og kontroll som gir rimelig grad av 

sikkerhet for at henvisninger og ventelister håndteres i samsvar med nasjonale føringer, 

og gir pålitelig ventelisterapportering. I samsvar med vedtatt revisjonsplan for 

2013/2014 har Internrevisjonen i Helse Nord RHF, gjennom fire delprosjekter, 

gjennomgått håndtering av henvisninger og ventelister i Helse Nord.  Revisjonen er 

utført av internrevisor Hege Knoph Antonsen. Revisjonssjef Tor Solbjørg har hatt det 

overordnede ansvaret. 

 

Denne rapporten oppsummerer de fire delprosjektene, rapportert som følger: 

 Nordlandssykehuset HF (NLSH), Internrevisjonsrapport nr. 02/2013, 01.10.2013 
 Helgelandssykehuset HF (HSYK), Internrevisjonsrapport nr. 03/2013, 01.10.2013 
 Helse Finnmark HF (HFHF), Internrevisjonsrapport nr. 04/2013, 01.10.2013 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Internrevisjonsrapport nr. 05/2013, 

01.10.2013 
 

Rapportutkast og grunnlagsmateriale fra gjennomførte tester har vært sendt de 
reviderte enhetene for uttalelse og kvalitetssikring av fakta før endelige rapporter ble 
skrevet. 

1.1 Bakgrunn 

Pålitelig ventelisterapportering forutsetter lik og korrekt registreringspraksis gjennom 

hele ventelisteforløpet, som reguleres av et omfattende regelverk. I Rundskriv IS-

10/2009, Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR), Helsedirektoratet, 

forklares ventelisterapporteringen til NPR slik: 

 

Det er pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten som regnes som ventende. Disse 

henvisningene betegnes som eksterne henvisninger. Disse henvisningene fører alltid til 

oppretting av en ny henvisningsperiode i det pasientadministrative systemet eller i den 

elektroniske pasientjournalen. Pasientene kan vente på utredning og/eller behandling. 

 

Alle henviste pasienter skal rapporteres til NPR. Etter vurdering av henvisningen blir 

pasienten regnet som ventende og er inkludert i ventelisterapporteringen til NPR. Dette er 

uavhengig av om pasienten er gitt rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven 

eller ikke. 

 

Pasienter står som ventende inntil utredning eller behandling er påbegynt, eller at 

ventetiden er slutt av andre årsaker. Pasienter som er tatt til behandling vil fortsatt ha en 

åpen henvisningsperiode når det er planlagt senere behandlinger eller kontroller. En 

henvisningsperiode lukkes først når behandlingen er avsluttet og det ikke er planlagt nye 

episoder. Figur 1 illustrerer ventelisteforløpet. 
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Kronisk syke pasienter som mottar regelmessig behandling fra et sykehus i flere år, vil 

være registrert med en sammenhengende henvisningsperiode. 

Når en henvisningsperiode er lukket skal denne ikke åpnes igjen dersom en ny ekstern 

henvisning kommer for samme sykdom eller lidelse. I slike tilfeller skal en ny 

henvisningsperiode åpnes og det skal registreres at tilstanden er diagnostisert tidligere. 

 

Figur 1. Ventelisteforløpet (Kilde: IS-10/2009) 

 

 

2 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Revisjonens formål har vært å bekrefte at etablert praksis knyttet til 

- mottak av henvisninger 

- vurdering av henvisninger 

- oppdatering av ventelister 

- oppstart helsehjelp (ventetid sluttdato) 

samsvarer med nasjonale føringer og gir pålitelig grunnlag for rapportering om 

ventetider og fristbrudd. 

2.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen har omfattet psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk virksomhet, 

herunder:  

 Registreringer i DIPS1 

                                                        
 
1 DIPS: Foretakenes dataverktøy for pasientadministrasjon (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ) 
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 Interne prosedyrer relatert til de aktuelle prosessene 
 

Følgende har ikke vært omfattet av denne revisjonen (de viktigste avgrensninger): 

 Henvisninger til radiologiske avdelinger 
 Etterlevelse av nasjonale prioriteringsveiledere og krav til forsvarlighet ved 

rettighetsvurdering og fristfastsettelse 
 Vurderinger av om det er gitt riktig og tilstrekkelig helsehjelp 
 Hvordan foretakene for øvrig har innrettet sin interne styring og kontroll med de 

aktuelle prosessene 

2.3 Regelverk 

Følgende regelverk har vært særlig aktuelt ved denne revisjonen: 

 LOV-1999-07-02-63, Lov om pasient- og brukerrettigheter (PBRL) 
 FOR-2000-12-01-1208, Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig 

helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om 
klagenemnd (PFOR) 

 FOR-2000-12-07-1233, Forskrift om ventelisteregistrering (VFOR) 
 

I tillegg er det gitt relevante føringer i følgende dokumenter: 

 Rundskriv IS-10/2009, Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR), 
Helsedirektoratet (IS-10/2009) 

 Veileder IS-1541, Veileder for registrering av aktivitetsdata i psykisk helsevern, 
Innrapportering til Norsk pasientregister (NPR), september 2010 (IS-1541) 

 Brev fra Helsedirektoratet 27.06.2012, ”Henvisning til radiologiske avdelinger – 
vurdering av rett til nødvendig helsehjelp” 

3 Metoder 

Revisjonens fokusområder har vært de fire områdene som framgår av formålet: mottak 

av henvisninger, vurdering av henvisninger, oppdatering av ventelister og oppstart 

helsehjelp (ventetid sluttdato). For hvert av fokusområdene ble det, basert på 

regelverket, definert konkrete revisjonskriterier (se kapittel 4). 

 

Etterlevelse av revisjonskriteriene er undersøkt ved bruk av følgende metoder:  

 

 Dokumentgjennomgang (interne retningslinjer/prosedyrer) 
Dokumenter tilsendt fra foretaket er gjennomgått og vurdert opp mot 
revisjonskriteriene.  
 

 Verifikasjoner/tester basert på pasientadministrative registreringer i DIPS 
Datauttrekk etter spesifiserte søkekriterier er utført sammen med HF-representant 
med nødvendige tilganger og kjennskap i DIPS.  
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Innenfor det enkelte fokusområde er følgende verifikasjoner/tester utført: 
o Mottak av henvisninger: 
 Test 1: Mottaksdato 
 Test 2: Ansiennitetsdato fra annet HF/sykehus 
 Test 3: Bruk av interne primærhenvisninger 
 Test 4: Ansiennitetsdato for henvisninger fra privatpraktiserende spesialister 
 Test 11: Flere henvisningsperioder for samme tilstand 

o Vurdering av henvisninger: 
 Test 5: Manglende vurdering 
 Test 6: Innkalling for utredning av rett til helsehjelp 
 Test 7: Avvisning av henvisninger 

o Oppdatering av ventelister: 
 Test 8: Oppdatering av ventelister 
 Test 9: Bruk av utsettelseskoder 

o Oppstart helsehjelp (ventetid sluttdato) 
 Test 10: Ventetid sluttdato 

Testen er avgrenset til seks utvalgte fagområder, og er utført med bistand fra 
én til to lege-/psykologspesialister for hvert fagområde.  

 
Nærmere metodebeskrivelse for testene kan finnes i rapportene til foretakene. 
 

 Gjennomgang av nøkkeltall for omfang av henvisninger 
For å bidra til å plassere alle enkeltobservasjonene i et mer helhetlig bilde, ble det 
innhentet oversikter fra foretakene som viser utvalgte nøkkeltall for foretakets 
omfang av henvisninger i 2012. 

3.1 Vurderingsskala 

Internrevisjonens vurdering av foretakenes etterlevelse av det enkelte kriterium er 

uttrykt gjennom en fargeskala med symboler. Skalaen tar utgangspunkt i resultatet fra 

de gjennomførte testene, men i vurderingen er det også tatt hensyn til kriteriets 

kompleksitet og foretakets prosedyrer. 

 

: Kriteriet er innfridd i > 90 % av det testede utvalget. Kan justeres skjønnsmessig. 

: Kriteriet er innfridd i 70 – 90 % av det testede utvalget. Kan justeres skjønnsmessig. 

:  Kriteriet er innfridd i < 70 % av det testede utvalget. Kan justeres skjønnsmessig. 

4 Observasjoner og vurderinger 

For hvert av de fire fokusområdene oppgis her revisjonskriteriene og Internrevisjonens 

vurdering av foretakenes status for hvert av disse. Deretter omtales de utfordringene 

som vi, sett opp mot kriteriene, vurderer som de viktigste og som angår flere av 

foretakene. Observasjoner og begrunnelser for vurderingene er beskrevet i rapportene 

til HF-ene, og gjengis ikke her. 
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4.1 Mottak av henvisninger 

Henvisninger mottas elektronisk eller på papir, fra interne eller eksterne avsendere. 

Mottaksdato, eventuelt ansiennitetsdato fra annet sykehus, er utgangspunktet for 

beregning av ventetid. Riktig mottaksregistrering er derfor avgjørende for pålitelig 

ventelisterapportering.  

4.1.1 Kriterier med vurderingsresultat 

 

1 Kriterium Hjemmel Vurdering* 

NLSH HSYK HFHF UNN 

a) Henvisninger registreres på 
mottaksdato. Mottaksdato er den 
dag henvisningen er mottatt av 
institusjonen. 

VFOR § 3     

b) Dersom sykehuset ikke har 
registrert mottaksdato eller ikke 
vet når henvisningen ble mottatt, 
skal datoen henvisningen ble 
skrevet gjelde som mottaksdato. 

IS-10/09     

c) Dersom henvisningen er sendt fra 
en annen institusjon, registreres 
også en ansiennitetsdato. 
Ansiennitetsdato er mottaksdato 
ved den første institusjonen. 

VFOR § 3     

d) Intern primærhenvisning opprettes 
bare når dette er riktig og 
nødvendig.  
 

IS-10/09 
IS-1541 

DIPS ASA 
Venteliste 

    

*Se kapittel 4.5 for vurderinger av effekt på statistikker om ventetider og fristbrudd. 

 

4.1.2 Utfordringer og anbefalinger 

Internrevisjonens tester har vist at foretakene ikke registrerer henvisninger fra andre 

helseforetak på en slik måte at ansiennitetsdato, rettighetsvurdering og eventuelt dato 

for oppstart av behandling videreføres fra henvisende foretak. Dette medfører feil i 

grunnlaget for ivaretakelse/oppfølging av pasientens rettigheter og feil i rapporter om 

ventetider og fristbrudd. Også Fylkesmannen i henholdsvis Nordland, Troms og 

Finnmark har tidligere (sommeren 2012) påpekt mangler knyttet til viderehenvisninger 

av pasienter.  

 

Vi observerte også at en stor andel av de kontrollerte henvisningene fra andre 

helseforetak/sykehus var mottatt som epikrise. Opplysninger om at epikrisen også skal 

forstås som henvisning var lite framhevet i epikrisen. Internrevisjonen vurderer 

risikoen ved denne måten å kombinere epikrise og henvisning mellom sykehus på, som 

høy. Dersom mottaker ikke oppfatter at epikrisen også er en henvisning, kan dette 

medføre at pasienten ikke blir fulgt opp. Denne risikoen er også påpekt i Rapport fra 
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HOS Planleggingsprosjekt2, Kartlegging av DIPS i Helse Nord – resultater og anbefalinger, 

27.11.12, hvor det framgår: 

”Det er sentrale mangler i elektronisk kommunikasjon mellom sykehusene i Helse Nord 

fordi regionen ikke har lagt til rette for dette. Manglene «oppheves» av brukeren ved at 

henvisninger noen ganger bakes inn i elektroniske epikriser. Dette er uheldig fordi en 

henvisning potensielt kan bli oversett i en slik forsendelse. Det finnes funksjonalitet i DIPS 

for å utveksle elektroniske henvisninger mellom sykehusene, men dette er ikke tatt i bruk. Å 

ta i bruk denne funksjonaliteten er en del av ”Nasjonalt meldingsløft” og Helse Nords 

”Tjenbar” prosjekt.” 

 

Regionale prosedyrer for mottak av henvisninger fra annet sykehus (PR25586) og 

sending av henvisninger til annet sykehus (PR23898) ble godkjent og distribuert til 

Docmap3 17.06.2013. Av disse prosedyrene framgår at man har opprettet en egen 

dokumenttype og mal for ”Henvisning til annet sykehus”, som kan sendes elektronisk 

eller på papir. Implementering av de beskrevne rutinene vil etter Internrevisjonens 

vurdering bringe registreringspraksisen i samsvar med dagens regelverk. 

Internrevisjonen har derfor anbefalt foretakene å sørge for at de regionale prosedyrene 

for sending og mottak av henvisninger mellom sykehus implementeres i hele 

virksomheten. 

 

Internrevisjonens undersøkelser har vist at det opprettes unødvendige og uriktige 

interne primærhenvisninger, noe som øker omfanget av ventelistene og gir risiko for 

uriktige, nye fristbrudd. Internrevisjonen har anbefalt foretakene å inkludere føringer 

for bruk av interne henvisninger i sine prosedyrer og/eller iverksette tiltak for å øke 

etterlevelsen av eksisterende prosedyre, slik at interne primærhenvisninger benyttes 

bare når dette er riktig og nødvendig.  

 

Øvrige anbefalinger knyttet til dette fokusområdet framgår av vedlegg 2. 

4.2 Vurdering av henvisninger 

Når henvisningen er mottaksregistrert sendes den elektronisk til aktuell behandler/ 

gruppe for vurdering innen vurderingsfristen. 

 

Resultatet av vurderingen vil være ett av følgende: 

 Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp (med oppstart innen definert frist) 
 Pasienten har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 
 Pasienten har ikke behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 

 

                                                        
 
2 HOS Planleggingsprosjekt er et av flere delprosjekter som inngår i FIKS (foretaksgruppens program for 
Felles Innføring av Kliniske Systemer). 
3 Helse Nords dokumentstyringsverktøy. 
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I DIPS registreres også ”Resultat” fra vurderingen i et eget felt med følgende valg: 

Behandles, Henv. annet sykehus, Avvist eller Forespørsel. 

4.2.1 Kriterier med vurderingsresultat 

 

2 Kriterium Hjemmel Vurdering* 
NLSH HSYK HFHF UNN 

a) Pasient som henvises har rett til å 
få sin helsetilstand vurdert innen 
30 virkedager fra henvisningen er 
mottatt. 

PBRL § 2-2     

b) Vurderingen skjer på grunnlag av 
henvisningen. Om nødvendig, skal 
supplerende opplysninger 
innhentes eller pasienten 
innkalles til undersøkelse(r) 
innen 30 virkedager. 

PBRL § 2-2     

d) En henvisning kan bare avvises 
før pasienten føres på venteliste, 
og med de begrunnelser som er 
tillatt (nærmere presisert). 
 
Videresending til riktig 
institusjon/spesialist av faglige 
grunner er ikke å oppfatte som en 
avvisning. 
En henvisning kan ikke avvises 
fordi den er mangelfull. 

VFOR § 3 
merknad 
IS-10/09 

    

e) Lege/spesialist som vurderer 
henvisningen skal registrere 
Henvisningstype 
(utredning/behandling) på 
grunnlag av beskrivelsen i 
henvisningen. 

IS-10/09     

f) Lege/spesialist skal registrere 
Omsorgsnivå, dvs. om pasienten 
skal til innleggelse, dagbehandling 
eller poliklinisk behandling. 
Poliklinisk behandling omfatter 
også ambulant spesialisttilbud. 

VFOR § 3 
merknad 
IS-10/09 

    

g) Spesialisthelsetjenesten skal 
fastsette en frist for når en 
rettighetspasient senest skal få 
nødvendig helsehjelp (når 
helsehjelpen senest skal settes i 
gang). 

PBRL  
§ 2-1b 

PFOR § 4 
    

Kriterium 2c) utgikk. 

*Se kapittel 4.5 for vurderinger av effekt på statistikker om ventetider og fristbrudd. 
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4.2.2 Utfordringer og anbefalinger 

Henviste pasienter kan vente på utredning eller behandling. Dette skal avhenge av 

behandlers vurdering av om pasientens tilstand oppfattes som avklart eller uavklart på 

vurderingstidspunktet (ved vurdering av henvisningen). Resultatet fra denne vurderin-

gen skal framkomme gjennom behandlers utfylling av feltet ”Henvisningstype”. 

Internrevisjonens undersøkelser har vist at dette feltet i DIPS (med valgene: 

Behandling/Utredning/Kontroll) ikke er utfylt slik at dette gjenspeiler behandlers 

vurdering av om pasientens tilstand oppfattes som avklart eller ikke avklart på 

vurderingstidspunktet. Internrevisjonen har anbefalt foretakene å legge bedre til rette 

for å oppnå ønsket praksis, noe som her innebærer at feltets plassering i DIPS bør 

vurderes endret. 

 

Videre er det viktig at det er en felles forståelse av begrepenes betydning og praktisering 

i organisasjonen. Fra statistikken for 2012 har vi merket oss at 85-92 % av eksterne 

henvisninger innen somatisk virksomhet er kodet som ”Utredning”, noe som innebærer 

at det ikke har vært mulig å avklare pasientens tilstand i vurderingsperioden. Det 

tilsvarende tallet innen psykisk helsevern er 25-43 %. I test 10 skiller psykisk helsevern 

for barn og unge seg ut ved tre av foretakene. Her er andelen ”Utredning” bare 0-17 % 

(83-100 % ”Behandling”). Internrevisjonen er kjent med at somatiske symptomer ofte 

trenger bred utredning, da symptomene kan skyldes mange ulike diagnoser. Vi stiller 

likevel spørsmål ved om dette kan forklare den store forskjellen mellom somatisk og 

psykiatrisk virksomhet.  

 

Pasientens tilstand på vurderingstidspunktet skal utgjøre grunnlaget for korrekt 

fastsetting av ventetid sluttdato og er derfor avgjørende for all ventetidsberegning. Det 

vises til kapittel 4.4.2 om sammenhengen mellom henvisningstype og ventetid sluttdato. 

 

Øvrige anbefalinger knyttet til dette fokusområdet framgår av vedlegg 2. 

4.3 Oppdatering av ventelister 

Foretaket skal til enhver tid holde ventelistene oppdatert, jf. Forskrift om 

ventelisteregistrering. Dette forutsetter at løpende registreringer utføres riktig, samt at 

det foretas regelmessige gjennomganger. 
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4.3.1 Kriterier med vurderingsresultat 

 

3 Kriterium Hjemmel Vurdering* 
NLSH HSYK HFHF UNN 

a)  Pasienter som ikke lenger er 
aktuelle for den planlagte 
undersøkelse eller behandling, 
skal heller ikke regnes som 
ventende lenger. Ventetid 
sluttdato/-kode skal 
registreres. 

VFOR § 4 
IS-10/09 

    

b)  De pasientene som har vært 
registrert på venteliste i seks 
måneder bør kontaktes med 
forespørsel om henvisningen 
fortsatt er aktuell. 

VFOR § 4     

c)  Utsettelse av planlagte 
pasientmottak, eller at 
pasienten ikke har møtt til 
avtalt kontakt, skal kodes med 
Utsettelsesdato/-kode. 

IS-10/09     

*Se kapittel 4.5 for vurderinger av effekt på statistikker om ventetider og fristbrudd. 

 

4.3.2 Utfordringer og anbefalinger 

Langtidsventende innenfor enkelte fagområder er en kjent utfordring i regionen. 

Gjennom revisjonens tester ble det konstatert ventetider på opptil flere år (1143-1384 

dager) ved NLSH, UNN og HFHF. Dette er etter Internrevisjonens vurdering 

uakseptabelt. Foretakene har fått anbefaling om snarest å gjennomgå sine ventelister og 

sørge for et tilbud til de pasienter som har ventet uakseptabelt lenge. Det ble ikke 

konstatert tilsvarende lange ventetider ved Helgelandssykehuset HF. 

 

Foretakenes prosedyrer konkretiserer ikke at og hvordan pasienter som må vente mer 

enn seks måneder skal kontaktes, og hvordan dette skal journalføres. For noen pasienter 

blir ventetiden lengre enn opprinnelig antydet. Andre pasienter orienteres allerede i 

svar på vurdering av henvisningen om at ventetiden vil bli mer enn seks måneder. 

Behovet for oppfølgende kontakt kan være ulikt mellom disse gruppene. 

Internrevisjonen har derfor anbefalt helseforetakene å omtale i sine prosedyrer hvordan 

informasjon/kommunikasjon med pasienten og registrering i DIPS skal gjøres, for 

pasienter som må vente mer enn seks måneder. 

 

Gjennomførte tester har avdekket mangelfull bruk av utsettelseskoder. Korrekt 

registrering av utsettelser som er pasientbestemt eller begrunnet i medisinske årsaker, 

ville medført at pasienten, i samsvar med gjeldende regelverk, ble ekskludert fra offisiell 

ventelistestatistikk. Internrevisjonen har blitt orientert om at det i noen DIPS-

installasjoner skal være foretatt koblinger på systemnivå i DIPS som medfører at når 
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enkelte koder benyttes til avslutning av en kontakt, registreres det automatisk en aktuell 

utsettelseskode. Dette er ikke gjennomført konsekvent. Flere tiltak som kan bidra til 

riktig og mer fullstendig bruk av utsettelseskoder kan være aktuelle. Foretakene har 

blitt anbefalt å presisere nærmere i sin prosedyre hvordan manglende oppmøte eller 

utsettelse av planlagte kontakter skal registreres, og følge opp at dette implementeres. 

 

Øvrige anbefalinger knyttet til dette fokusområdet framgår av vedlegg 2. 

4.4 Oppstart av helsehjelp (ventetid sluttdato) 

Pasienter står som ventende inntil utredning eller behandling er påbegynt, eller inntil 

ventetiden avsluttes av andre årsaker. 

4.4.1 Kriterier med vurderingsresultat 

 

4 Kriterium Hjemmel Vurdering* 
NLSH HSYK HFHF UNN 

a)  Ventetiden slutter den dato 
behandlingen pasienten er 
vurdert å ha behov for 
påbegynnes. 

VFOR § 4     

*Se kapittel 4.5 for vurderinger av effekt på statistikker om ventetider og fristbrudd. 

 

4.4.2 Utfordringer og anbefalinger 

Internrevisjonens undersøkelser viste flere eksempler på registreringer som tyder på 

ulik forståelse og inkonsekvent praksis for fastsetting av ventesluttdato. Dette kan gi 

store utslag på ventelistestatistikken. Vår gjennomgang (test 10) tyder på at det er 

større usikkerhet rundt fastsetting av ventesluttdato innen psykisk helsevern enn 

innenfor somatisk virksomhet. IS-1541, ”Veileder for registrering av aktivitetsdata i 

psykisk helsevern”, september 2010, gir i kap. 2.6 veiledning om dette tema. Her 

framkommer blant annet: ”Generelt for hele sektoren gjelder at skillet mellom vurdering 

(som handler om kriteriene for rett til nødvendig helsehjelp) og utredning ofte er 

problematisk”, og ”Når det gjelder forholdet mellom utredning og når behandling er 

påbegynt vil man i psykisk helsevern aldri komme utenom det faglige kliniske skjønnet, 

da det her vil være glidende overganger”. IS-1541 omtaler verken begrepene 

”avklart/uavklart tilstand” eller ”Henvisningstype”. Veilederen viser generelt til IS-

10/2009, ”Ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR)”, og eksemplene i 

denne som illustrerer ulike kliniske forløp. I mange av eksemplene som omhandler 

psykiatri/rus, er også disse begrepene utelatt. Manglende presiseringer i rundskriv og 

veileder kan være en av årsakene til usikkerheten omkring henvisningstype og 

ventesluttdato for psykisk helsevern. 

 

Etter Internrevisjonens vurdering vil foretakene kunne oppnå mer pålitelig registrering 

innen alle fagområder ved å fokusere mer på sammenhengen mellom korrekt valg av 
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henvisningstype og fastsetting av ventetid sluttdato. Foretakene er derfor anbefalt å 

iverksette tiltak for å forsterke etterlevelsen av følgende registreringskjeder: 

 

Behandlers vurdering: pasientens tilstand er avklart 

 Henvisningstype: behandling  Ventesluttdato: oppstart behandling 

 

Behandlers vurdering: pasientens tilstand er uavklart 

 Henvisningstype: utredning  Ventesluttdato: oppstart utredning 

4.5 Effekt på statistikker 

Internrevisjonen har gjort en kvalitativ vurdering av hvilken effekt funnene i denne 

revisjonen har på foretakets statistikker om ventetider og fristbrudd. I vedlegg 1 finnes 

en oversikt over disse vurderingene for alle revisjonens kriterier. Her fremgår det at 

flere av observasjonene gjelder feil som kan medføre både uriktig forverring og 

forbedring av statistikker. 

5 Konklusjon 

Lange ventetider innenfor enkelte fagområder er en kjent utfordring i regionen. Denne 

revisjonen har vist at enkelte pasienter venter uakseptabelt lenge (opptil flere år) på 

den behandling de er vurdert å ha behov for, også uten at det er dokumentert at 

pasienten er blitt kontaktet av helseforetaket. Dette gjelder både Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Det ble ikke konstatert 

tilsvarende lange ventetider ved Helgelandssykehuset HF. 

 

Deler av regelverket som regulerer ventelisteforløp etterleves ikke i tilstrekkelig grad, 

noe som medfører både systematiske og tilfeldige feil i rapporteringer om ventetider og 

fristbrudd ved alle helseforetakene. 

 

De viktigste årsakene til feil i datagrunnlaget for ventelistestatistikker ved alle 

helseforetakene i regionen, vurderes å være: 

 mangelfulle registreringer ved mottak av henvisninger fra andre helseforetak 
 unødvendig og uriktig bruk av interne primærhenvisninger 
 mangelfull bruk av utsettelseskoder 
 ulik forståelse og inkonsekvent praksis knyttet til vurderinger og registreringer som 

avgjør om ventetiden er slutt ved oppstart av utredning eller ved oppstart av 
behandling 

 

På bakgrunn av de observasjoner og vurderinger som er gjort, har Internrevisjonen gitt 

10-15 anbefalinger om forbedringstiltak ved hvert av helseforetakene. En samlet 

oversikt over anbefalingene finnes i vedlegg 2. 
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Vedlegg 1 – Effekt på statistikker om ventetider og fristbrudd 

Fokusområde Kriterier 
 

Vurdering Gir riktig 
statistikk 

Gir uriktig 
forbedring 

Gir uriktig 
forverring 

Kommentar 

1. Mottak av 
henvisninger 

a) Henvisninger registreres på mottaksdato. Mottaksdato 
er den dag henvisningen er mottatt av institusjonen. / X X  

Observerte tilfeller der 
mottaksdato er registrert 
senere enn reell mottaksdato. 

b) Dersom sykehuset ikke har registrert mottaksdato eller 
ikke vet når henvisningen ble mottatt, skal datoen 
henvisningen ble skrevet gjelde som mottaksdato. 

 X (X)  

Mulig uregistrert intern 
forsinkelse 

c) Dersom henvisningen er sendt fra en annen 
institusjon, registreres også en ansiennitetsdato. 
Ansiennitetsdato er mottaksdato ved den første 
institusjonen. 

  X X 

Ved rene viderehenvisninger 
der behandling ikke er startet, 
gir dagens praksis for lav 
ventetid. Når behandling er 
startet hos avsender, gir 
dagens praksis motsatt effekt. 

d) Intern primærhenvisning opprettes bare når dette er 
riktig og nødvendig. 

   X 

Øker omfanget av ventelistene 
og gir risiko for uriktige, nye 
fristbrudd. Ikke undersøkt om 
det er forskjell mellom 
gjennomsnittlig ventetid for 
interne og eksterne 
primærhenvisninger. 

2. Vurdering av 
henvisninger 

a) Pasient som henvises har rett til å få sin helsetilstand 
vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er 
mottatt. 

 X   

Ventetid beregnes fra 
vurderingsdato. 
Har kun effekt for pasienten. 

b) Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om 
nødvendig skal supplerende opplysninger innhentes 
eller pasienten innkalles til undersøkelse(r) innen 30 
virkedager.  

 X   

 

c) Kriteriet utgikk      

d) En henvisning kan bare avvises før pasienten føres på 
venteliste, og med gitte begrunnelser. 

 X   
 

e) Lege/spesialist som vurderer henvisningen skal 
registrere Henvisningstype (utredning/behandling) på 
grunnlag av beskrivelsen i henvisningen. 

  X X 

Viktig grunnlag for venteslutt-
dato. Inkonsekvent reg. gir 
effekt i begge retninger.  
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Fokusområde Kriterier 
 

Vurdering Gir riktig 
statistikk 

Gir uriktig 
forbedring 

Gir uriktig 
forverring 

Kommentar 

f) Lege/spesialist skal registrere Omsorgsnivå, dvs. om 
pasienten skal til innleggelse, dagbehandling eller 
poliklinisk behandling. Poliklinisk behandling omfatter 
også ambulant spesialisttilbud. 

 X   

 

g) Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når 
en rettighetspasient senest skal få nødvendig 
helsehjelp 
(når helsehjelpen senest skal settes i gang) 

  

 X   

 

3. Oppdatering 
av ventelister 

a) Pasienter som ikke lenger er aktuelle for den planlagte 
undersøkelse eller behandling, skal heller ikke regnes 
som ventende lenger. Ventetid sluttdato/-kode skal 
registreres. 

 X  (X) 

Evt. ekstraordinær avslutning 
vil medføre at henvisningen 
ekskluderes fra 
ventelistestatistikken. 
Statistikk over ventende kan 
påvirkes uriktig negativt. 

b) De pasientene som har vært registrert på venteliste i 
seks måneder bør kontaktes med forespørsel om 
henvisningen fortsatt er aktuell. 

   (X) 

Se kommentar til 3 a). 

c) Utsettelse av planlagte pasientmottak, eller at 
pasienten ikke har møtt til avtalt kontakt, skal kodes 
med Utsettelsesdato/-kode. 

   X 

 

4. Oppstart 
helsehjelp 

a) Ventetiden slutter den dato behandlingen pasienten er 
vurdert å ha behov for påbegynnes. 

/  X X 
Se kommentar til 2 e) 
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Vedlegg 2 – Samlet oversikt over anbefalinger gitt til helseforetakene 

Basert på observasjoner og vurderinger ved det enkelte helseforetak, har Internrevisjonen gitt følgende anbefalinger til helseforetakene 

(anbefalingens nummer angitt i kolonnen): 

Anbefaling (det kan være små variasjoner i ordlyd til det enkelte HF) NLSH HSYK HFHF UNN 

Mottak av henvisninger     

Foretaket bør utarbeide felles prosedyrer for mottak av henvisninger, og sørge for at disse implementeres i 
hele virksomheten. 

  1  

Foretaket bør sørge for at prosedyrene for sending og mottak av henvisninger mellom sykehus implementeres 
i hele virksomheten. 

1 1 2 1 

Foretaket bør iverksette tiltak for å øke etterlevelsen av gjeldende prosedyre, slik at interne 
primærhenvisninger benyttes bare når dette er riktig og nødvendig. 

2   2 

Foretaket bør inkludere i sine prosedyrer hvordan interne henvisninger skal benyttes, slik at interne 
primærhenvisninger benyttes bare når dette er riktig og nødvendig. 

 2 3  

Foretaket bør gjennomgå egen praksis for å forsikre seg om at henvisninger til klinisk utredning og 
diagnostikk som først mottas ved Diagnostisk klinikk, blir registrert og behandlet i samsvar med pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-2, jf. § 2-1b, og slik at ventetid rapporteres korrekt. 

 3 4 3 

Det bør rutinemessig påføres mottaksdato ved sykehuset på alle papirhenvisninger som skal scannes. 3  5 4 

Foretaket bør inkludere i sin prosedyre at dersom en ikke vet når henvisningen ble mottatt, skal datoen 
henvisningen ble skrevet gjelde som mottaksdato. 

4 4 6 5 

Vurdering av henvisninger     

Foretaket bør utarbeide felles prosedyrer for vurdering av henvisninger, og sørge for at disse implementeres i 
hele virksomheten. 

  7  

Foretaket bør sørge for at henvisninger til klinisk utredning og diagnostikk ved Brystdiagnostisk senter (BDS) 
blir behandlet i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2, jf. § 2-1b, og at dette framgår av 
registreringer i DIPS. 

5    
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Anbefaling (det kan være små variasjoner i ordlyd til det enkelte HF) NLSH HSYK HFHF UNN 

Foretaket bør sørge for at henvisninger til rusbehandling blir behandlet i samsvar med pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-2, jf. § 2-1b, og slik at ventetid rapporteres korrekt. 

  8  

Foretaket bør sørge for at henvisninger til Regional vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge 
(RVE) blir vurdert innen fristen og at overholdelse av vurderingsfristen framgår av registreringer i DIPS. 

   6 

Foretaket bør legge bedre til rette for at feltet ”Henvisningstype” i DIPS skal gjenspeile behandlers vurdering 
av om pasientens tilstand oppfattes som avklart eller uavklart på vurderingstidspunktet. 

6 5 9 7 

Foretaket bør gjennomgå behovet for avvisningskoder og få tilgjengeliggjort et separat kodesett i DIPS til dette 
formålet. 

7 6 10 8 

Oppdatering av ventelister 

Foretaket bør snarest gjennomgå sine ventelister og sørge for et tilbud til de pasienter som har ventet 
uakseptabelt lenge. 

8  11 9 

Foretaket bør i sine prosedyrer omtale hvordan informasjon/kommunikasjon med pasienten og registrering i 
DIPS skal gjøres for pasienter som må vente mer enn seks måneder. 

9 7 12 10 

Foretaket bør presisere nærmere i sin prosedyre hvordan manglende oppmøte eller utsettelse av planlagte 
kontakter skal registreres, og følge opp at dette implementeres. 

10 8 13 11 

Foretaket bør videreutvikle sin ordning for gjennomgående kontroll og rydding i henvisningsforløp og 
ventelister, og etablere en systematisk oppfølging av at ordningen etterleves. 

11 9 14 12 

Oppstart helsehjelp/venteliste sluttdato 

Foretaket bør iverksette tiltak for å forsterke etterlevelsen av følgende registreringskjeder: 
Behandlers vurdering: pasientens tilstand er avklart 
 Henvisningstype: behandling  Ventesluttdato: oppstart behandling 
Behandlers vurdering: pasientens tilstand er uavklart 
 Henvisningstype: utredning  Ventesluttdato: oppstart utredning 

12 10 15 13 
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Møtedato: 30. oktober 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rødvei/Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 117-2013 Endring i Helse Finnmark HFs vedtekter § 1, jf. 

vedtektenes § 14 

 
 
Formål/bakgrunn 
Det vises til vedlagte brev fra Helse Finnmark HF av 30. september 2013.  
 
Styret i Helse Finnmark HF har i styremøte, den 26. september 2013 fattet følgende 
enstemmige vedtak om navneendring: 
1. Styret i Helse Finnmark HF fremmer forslag til foretaksmøtet å endre Helse Finnmark 

HFs vedtekter, slik at vedtektens paragraf 1 Navn endres til: ”Helseforetakets navn er 
Finnmarkssykehuset HF” 

2. Ved navneendring ber styret administrerende direktør om å utarbeide en plan for 
implementering av det nye navnet, inklusiv budsjett. 

 
Helse Finnmark HF har i samsvar med helseforetaksloven §§ 9, 11 og 12 anmodet styret 
i Helse Nord RHF om å treffe vedtak om navn- og vedtektsendring.   
 
Foreslått endring i Helse Finnmark HFs vedtekter 
Vedtektenes § 1 Navn endres fra:  
 
Helseforetakets navn er Helse Finnmark HF. 
 
til (endringen i kursiv):  
 
Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 
 
Vurdering/konklusjon 
Adm. direktør tiltrer Helse Finnmark HFs ønske om å endre navn fra Helse Finnmark HF 
til Finnmarkssykehuset HF. De øvrige sykehusforetakene i regionen bruker sykehus i 
sine navn, og det er naturlig at også Helse Finnmark HF har et navn som på tilsvarende 
måte synliggjør helseforetakets kjerneaktivitet.    
 
Navneendring krever endring av helseforetakets vedtekter, jf helseforetaksloven § 11.  
Foretaksmøte med Helse Finnmark HF er fastsatt til 11. november 2013. Adm. direktør 
finner det hensiktsmessig at endringen i Helse Finnmark HFs vedtekter § 1 fastsettes i 
samme møte. 
 
Det nye navnet på helseforetaket kan tas i bruk, etter at endringsmelding er registrert i 
Brønnøysundregistrene.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Helse Finnmark HF endrer navn til Finnmarkssykehuset HF.  
 

2. Helseforetakets vedtekter § 1 endres fra Helse Finnmark HF til Finnmarkssykehuset 
HF. 

 
3. Endringen i helseforetakets vedtekter fastsettes i foretaksmøte med Helse Finnmark 

HF, den 11. november 2013. 
 
 
Bodø, den 18. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Brev fra Helse Finnmark HF av 30. september 2013 
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Direktøren 
 

 

 
 
Helse Finnmark HF Telefon: 78 42 10 00* Saksbehandler: 
Sykehusveien 35 postmottak@helse-finnmark.no Hans Petter Fundingsrud 
9613 Hammerfest www.helse-finnmark.no Dir tlf: 78 42 11 02 
 Org nr: MVA 983 974 880 NO Saksbehandler epost: hans.petter.fundingsrud@helse-finnmark.no 

 
 

Helse Nord RHF 
Sjøgata 10 
8038 Bodø 
 
 
 
Deres ref: Vår ref: Sted / Dato: 

 2013/2911-2 HAMMERFEST, 30.09.2013 
 
 
 

 
 
Navnendring fra Helse Finnmark HF til Finnmarkssykehuset HF 
 
Styret i Helse Finnmark HF har på styremøtet den 26. september 2013 fattet følgende vedtak om 
navneendring fra Helse Finnmark HF til Finnmarkssykehuset HF. 
 
Vedtatt: 
1. Styret i Helse Finnmark HF fremmer forslag til foretaksmøtet å endre Helse Finnmark HFs 

vedtekter, slik at vedtektens paragraf 1 Navn endres til: ”Helseforetakets navn er 
Finnmarkssykehuset HF” 

2. Ved navneendring ber styret administrerende direktør om å utarbeide en plan for 
implementering av det nye navnet, inklusiv budsjett. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Helse Finnmark HF anmoder Helse Nord RHF om at vedtektsendringene blir tatt opp på 
førstkommende foretaksmøte. 
 
 
Vennlig hilsen 
Helse Finnmark HF 
 
 
 
Hans Petter Fundingsrud 
Administrerende direktør  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2011/299-72/012  Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 118-2013 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
jf. Fvl. § 13.1. 
Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-77/012  diverse     Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 119-2013 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Overenskomstforhandlingene 2013 – prosess og resultat  
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 18. oktober 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-77/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 119-2013/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-77/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 119-2013/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Eichler/EA Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 119-2013/3 Overenskomstforhandlingene 2013 – prosess 

og resultat 

 
 
Formål/sammendrag 
Denne saken er en oppsummering av resultatet av overenskomstforhandlingene i 2013 
i Helse Nord, som i år var et mellomoppgjør. 
 
Mellomoppgjøret har hatt som fokus å heve minstelønnssatsene og generelle 
lønnstillegg. 
 
Oppgjøret ble innledet med sentrale forhandlinger med LO1, YS2 og SAN3, den 9. april 
2013, UNIO4, den 10. april 2013, og Akademikerne5

 
, den 12. april 2013. 

Man ble enig med LO, YS, UNIO og Legeforeningen om å forhandle frem løsninger både 
sentralt og lokalt. Øvrige forbund, herunder UNIO-/YS uten A26

 

, skulle gjennomføre 
forhandlinger lokalt ved helseforetakene. 

Oppgjøret i Helse Nord beregnes samlet til å ligge på 3,5 %, mens Helse Nord fikk en 
kompensasjon på 4 %. Det vil anslagsvis si en besparelse på ca. 30-35 mill kroner. 
 
Bakgrunn/fakta 
Forhandlingsmodellen bygger på at konkurranseutsatt industri forhandler først den 
såkalte Frontfagsmodellen. Dette gir retningen for de påfølgende forhandlingene. 
Statens oppgjør kan ses på som frontfaget i offentlig sektor.  
 
Staten og KS7

 

 forhandler samtidig, og påvirker igjen oppgjøret i Spekterområdet. Helse 
Nord er i Spekterområde 10. Dette innebærer at resultatet i foregående/avsluttede 
oppgjør får stor betydning for resultatet i Spekter Helse. 

Det ble i oppgjørene i staten og KS oppnådd en ramme på 3,5 %. 
 
Det har i hele prosessen vært en god dialog mellom tillitsvalgte og helseforetakenes 
forhandlingsutvalg.  

                                                        
1 LO = Landsorganisasjonen i Norge 
2 YS = Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
3 SAN = Sammenslutning av akademikergrupper i Spekterområdet 
4 UNIO = Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede 
5 Akademikerne = Yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole 
6 Del A2 = sentrale forbundsvise deler av overenskomsten 
7 KS = Kommunenes Sentralforbund 
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Et godt utført forhandlingsarbeid ved helseforetakene og en god dialog mellom 
helseforetakene i Helse Nords tariffnettverk, resulterte i at man innenfor de frister som 
var satt i innledende forhandlinger kunne oppnå enighet med de fleste forbund.  
 
Det ble ikke oppnådd enighet lokalt mellom Helse Nord IKT og forbundet Delta. Det ble 
gjort små eller ingen endringer i fase III mellom Spekter og det aktuelle forbund. 
 
Resultat 
Årets forhandlinger er gjennomført i tråd med de gjeldende forhandlingstekniske 
rutiner. 
 

 
Tabell: lønnsvekst 2013 henholdsvis per foretak og hovedsammenslutning 
 
Norsk radiografforbund (NRF) er utmeldt fra SAN og innmeldt i UNIO fra og med 1. 
januar 2013. Herunder inngår NRF i lønnsvekst for UNIO 2013. Da NRF inngikk i SANs 
lønnsvekst for 2012, er lønnsvekst på aggregert nivå ikke direkte sammenlignbart for 
disse to hovedsammenslutningene. 
 
Det gjennomføres evalueringer av mellomoppgjøret 2013 i regi av Spekter og ute ved 
helseforetakene.  
 
Man vil oppsummere oppgjøret bredt under årets Vinterkonferanse i januar (tidligere 
Vårkonferansen), og der samtidig påbegynne forberedelsene til hovedoppgjøret 2014. 
 
 

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2013
Overheng og glidning fra 2012 Oppgjør 2013 Sum årsvirkning 2013 Overheng til 2014

Foretak Fast lønn 1.1.13Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Finnmark 692 723 005 1,8 % 12 488 384 1,7 % 11 770 282 3,5 % 24 258 666 0,4 % 3 016 324
UNN 2 847 983 719 1,6 % 44 054 503 1,8 % 52 033 096 3,4 % 96 128 118 0,5 % 13 475 535
NLSH 1 563 684 615 1,7 % 26 585 058 1,8 % 28 340 937 3,5 % 54 925 995 0,5 % 7 874 324
Helgeland 614 421 519 2,2 % 13 053 157 1,7 % 10 724 933 3,9 % 23 778 090 0,4 % 2 720 976
Apotek 37 120 323 0,0 % 0 3,5 % 1 292 830 3,5 % 1 292 830 0,0 % 0
RHF 155 576 713 1,4 % 2 191 678 2,7 % 4 224 159 4,1 % 6 415 837 0,5 % 789 634
Sum 5 911 509 894 1,7 % 98 372 780 1,8 % 108 386 237 3,5 % 206 799 536 0,5 % 27 876 793

Tillegg og overtid 16,0 % 15 739 645 17 341 798 33 087 926 4 460 287
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 8 216 095 9 052 419 17 271 897 2 328 270

Sum 122 328 519 134 780 454 257 159 359 34 665 350

BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2013
Overheng og glidning fra 2012 Oppgjør 2013 Sum årsvirkning 2013 Overheng til 2014

Foretak Fast lønn 1.1.13Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Leger 1 279 128 006 0,0 % 50 000 3,5 % 44 719 652 3,5 % 44 769 652 0,0 % 0
Øvrige akademikerne 310 611 016 1,2 % 3 709 310 2,4 % 7 362 178 3,6 % 11 107 647 1,0 % 3 011 319
Unio 2 099 067 735 2,3 % 47 295 963 1,2 % 25 753 425 3,5 % 73 049 388 0,6 % 12 534 774
SAN 346 819 251 1,1 % 3 789 877 2,5 % 8 599 168 3,6 % 12 389 045 0,7 % 2 543 703
LO 1 178 096 750 2,7 % 31 447 202 1,0 % 11 956 385 3,7 % 43 403 587 0,5 % 5 559 631
YS 471 655 847 1,8 % 8 272 721 1,2 % 5 447 887 2,9 % 13 724 968 0,5 % 2 450 390
Andre 226 131 289 1,7 % 3 807 707 2,0 % 4 547 541 3,7 % 8 355 248 0,8 % 1 776 976
Sum 5 911 509 894 1,7 % 98 372 780 1,8 % 108 386 237 3,5 % 206 799 536 0,5 % 27 876 793

Tillegg og overtid 16,0 % 15 739 645 17 341 798 33 087 926 4 460 287
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 8 216 095 9 052 419 17 271 897 2 328 270

Sum 122 328 519 134 780 454 257 159 359 34 665 350
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-78/012  diverse     Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 120-2013 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. E-post fra Scandinavian Health Programs AS av 30. september ad. avtale om 

rekruttering til faste stillinger – ønske om møte  
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 14. mai 2013 
3. Notat fra styremøte i Hørselshemmedes Landsforbund Finnmark, den 11. oktober 

2013 ad. audiografsituasjonen i Finnmark 
4. Protokoller fra drøftingsmøte, den 24. oktober 2014 ad. sak om Etablering av 

Nasjonal IKT som egen juridisk enhet, Tertialrapport nr. 2-2013 og Budsjett 2014 – 
plan og premisser 
Kopi av protokollene ettersendes. 

5. Brev fra Narvikregionen Næringsforening av 17. oktober 2013 ad. nytt sykehus i 
Narvik  

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 18. oktober 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-78/012         Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 120-2013/1 E-post fra Scandinavian Health Programs AS av 

30. september ad. avtale om rekruttering til 

faste stillinger – ønske om møte 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: RHF-Postmottak
Til: Paulke Karin Emmy Liska; Vorland Lars; Langeland Knut
Emne: FW: Avtale om rekruttering til faste stillinger - ønske om møte
Dato: 30. september 2013 15:14:59
Vedlegg: image003.png

shp_sykehus_v5.pdf
Viktighet: Høy

 
 

From: Trygve J. Willersrud [mailto:trygve@shpnorge.no] 
Sent: Monday, September 30, 2013 3:04 PM
To: RHF-Postmottak
Subject: Avtale om rekruttering til faste stillinger - ønske om møte
Importance: High
 

Attn.:
Daglig ledelse i Helse Nord RHF
Styreleder
Nestleder
 
Undertegnede er daglig leder i Scandinavian Health Programs AS (SHP) - et selskap
bestående av helsepersonell (leger, sykepleiere og tannlege) med hovedkontor i
Kunnskapsbyens Hus på Kjeller. Vi driver rekruttering av helsepersonell fra land med
stor arbeidsledighet innenfor yrkesgruppen (etisk rekruttering), og er i dag store
innenfor denne nisjen. Vår forretningsidé er å rekrutterer til de nordiske landene, og vi
henter derfor ikke personell i Sverige og Danmark for å dekke ubesatte stillinger i Norge.
Det definerer ikke SHP som etisk rekruttering.
 

Vårt selskap og vårt team kan pr i dag skaffe nok fagkompetanse til de fleste norske
sykehus med sine ulike udekkede behov. Vi vet at mange har utfordringer knyttet til å
dekke alle ledige stillinger blant annet hva angår intensivsykepleiere,
operasjonssykepleiere og enkelte legespesialister, og her både kan og ønsker vi å bidra.
Fra vår database med mer enn 11 000 sykepleiere/spesialsykepleiere (134
intensivsykepleiere), legespesialister, helsefagarbeidere (som alle er erfarne
sykepleiere i sitt hjemland, men autoriserte som helsefagarbeidere i Norge), tannleger,
fysioterapeuter, farmasøyter og annet helsepersonell, kan vi dekke de fleste behov. Vi
har dessuten et avansert dataverktøy som gjør rekrutteringen både rask, trygg og enkel.
 
Gjennom våre nettverk blant annet i Spania, Hellas og Italia samt flere land utenfor
EU/EØS, har vi svært god tilgang på alle typer medisinsk spesialkompetanse, og vår egen
språkskole (Scandinavian Language Training Institute AS - SLTI) har utviklet et
undervisnings- og kvalitetssikringsopplegg, som vi både er stolte av og gjerne vil
presentere. Vi har pr i dag ca 200 kandidater i språkopplæring, og starter nye språkkurs
hver måned. Alle våre språklærere er universitetsutdannet og erfarne. SLTI har i
øyeblikket søknad inne for å bli offentlig godkjent skole for fjernundervisning.
 
Vi kan levere sykepleiere, spesialsykepleiere og legespesialister som vil snakke norsk
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Scandinavian Health Programs AS
Drevet av helsepersonell – for helsepersonell


Vi bemanner norske sykehus


Scandinavian Health Programs AS
Drevet av helsepersonell – for helsepersonell







Scandinavian Health Programs AS rekrutterer og plasserer 
leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og annet helsepersonell 
for å imøtekomme det udekkede behovet i Norden.


SHP AS eies og drives av helsepersonell med samfunns
engasjement og en genuin interesse for å bidra til et 
 forbedret helsetilbud. Vår kliniske tilnærming og våre krav til 
kvalitet gjør det mulig for oss å finne gode kandidater til alle 
våre sykehus/kunder.


Selskapet tilbyr følgende personell:


• Leger


• Legespesialister innen alle fagområder


• Sykepleiere


• Spesialsykepleiere


• Helsefagarbeidere


• Annet medisinsk personell


Rekrutteringsprosessen


SHP har et omfattende og veletablert nettverki i hele syd
europa. Med kontorer i og rekruttering fra flere EUland, og i 
noen grad også utenfor EU, gir det oss muligheter til å finne
velkvalifisert personell innenfor alle yrkesgrupper og spesial
i   teter.


Våre kandidater går igjennom flere personlige intervjuer for 
å sikre kvalifikasjoner, medisinske ferdigheter, motivasjon, 
språkferdigheter og tilpasningsdyktighet. Kvalifisert personell 
vurderer hver enkeltes generelle legeutdannelse og spesial
utdannelse – samt hvor i helsevesenet vedkommende er best 
skikket.


Leger, sykepleiere og annet helsepersonell til norske sykehus
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Ny teknologi
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Via våre hjemmesider kan du:


•  Opprette egen konto som gir deg tilgang til alle 
 våre kandidater


• Utlyse stillinger


• Gjennom iProfile har man muligheter til mange 
 søkekriterier og kan derfor raskt og effektivt finne 


 aktuelle kandidater


• Intervjue kandidater


• Kontakte referanser og tidligere arbeidsgivere


All kommunikasjon går via våre linjer og er kostnadsfri for 
bruker.


iProfile


På våre hjemmesider har alle kandidater en egen profil. 
 Denne profilen viser generell informasjon om kandidaten, 
samt detaljert historikk over utdannelse, arbeidserfaring, 
 publikasjoner mm. Via iProfile kan du, som potensiell arbeids
giver, foreta en forhåndscreening av kandidatene. Dette 
 sparer  arbeidsgiver for både tid og ressurser når stillinger skal
besettes. Via iProfile kan du med et tastetrykk ringe kandi
daten og kandidatens referanser.


Scandinavian Language Training Institute AS (SLTI)


SHP samarbeider med Scandinavian Language Training 
Institute AS (SLTI), og har utviklet et eget webbasert opp
læringsprogram for våre kandidater for å sikre kvaliteten på 
språkopplæringen og kulturell forståelse for derved å forbe
dre kommunikasjon og samspillet mellom våre utenlandske 
 leger/sykepleiere og pasientene. 


l løpet av fire måneder går kandidatene igjennom et intensivt 
og krevende språkkurs, og ved fullført opplæring oppfyller 
kandidatene språkkravene som er nedfelt  i norsk/nordisk 
lovgivning. Som et resultat av denne nyvinningen, er våre 
kandidater tilgjengelige for arbeid i den nordiske helsesekto
ren i løpet av en kort periode. Denne opplæringen vil gi pasi
entene og arbeidsgiverne økt sikkerhet for at det ikke oppstår 
kommunikasjonsproblemer.


SLTI tilbyr kandidatene norskopplæring på alle nivåer, samt 
kurs i medisinsk språkterminologi.
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Scandinavian Language Training Institute’s 
 språk opplæringsteknologi har følgende fordeler:


• En rask og grundig opplæring der elevene vil nå nivå Bl 
i løpet av fire måneder: Noen av kandidatene vil i tillegg 
trenge opplæring til nivå B2 og kurs i medisinsk språk
terminologi.


• Online undervisning som studentene kan delta i hjemme
fra. All undervisning er tilgjengelig for studentene 24/7.


• Online arbeidsbok hvor eleven kan trene på ordforråd, 
 staving, grammatikk og uttale. Elevene blir kontinuerlig 
 observert av læreren.


• Våre lærere er velkvalifiserte og erfarne og bruker ulike 
 undervisningsmetoder i opplæringen.


• Vår språkopplæring er et rimelig alternativ sammenlignet 
med annen språkopplæring, ved siden av at den er lett til
gjengelig for studentene.


• Kurset er betydelig effektivisert og intensivert og således 
 krevende for studentene.


Studentene kan:


• Delta i undervisningen hjemme eller i klasserom om de 
måtte ønske det.


• Alle tester og eksamener er online.


• Om ønskelig kan man få entilen undervisning med 
 instruktøren.


• Lære seg språk ved hjelp av ulike hjelpemidler: tradisjonelle 
lærebøker, ordbøker, samspill med andre studenter, og 
 tradisjonell klasseromsundervisning.


Fullt opplæringprogram er
600 timer undervisning fordelt på:


• 85 timer online klasseromsundervisning


• 340 timers arbeid i online arbeidsbok


• 85 timer gruppesamtaler


• 90 timers hjemmearbeid med gramatikk og ordforåd


Scandinavian Language Training Institute AS (SLTI)
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Scandinavian Language Training Institute AS
tilbyr følgende kurs:


• Medisinsk terminologi for leger som ønsker arbeid i Norden.


• Norskopplæring på nivå A1, A2, B1, B2 og introduksjon i 
norsk medisinsk språkterminologi.


• Svenskopplæring på nivå A1, A2, B1 og B2 – og kurs i 
 medisinsk språkterminologi, er under utvikling.


• Finskopplæring nivå A1, A2, B1 og B2 – og kurs i 
 medisinsk språkterminologi, er under utvikling.


• Danskopplæring på nivå A1, A2, B1 og B2 – og kurs i 
 medisinsk språkterminologi, er under utvikling.


Kursene tilbys på følgende språk:


• Engelsk til norsk, svensk, dansk og finsk


• Spansk til norsk og svensk


• Tysk til norsk


• Gresk til norsk og svensk


• Serbisk/Bosnisk/Kroatisk til norsk, svensk og dansk


• Italiensk til norsk


• Andre språk vil bli tilgjengelig på forespørsel


Elevene kan om ønskelig delta i undervisningen fra klasserom 
hvor Iæreren også vil være online. Dette tilbudet er
tilgjengelig i følgende land i Europa:


Norge, Serbia, Bosnia Hercegovina, Spania og Hellas


iProfile


Via IProfiIe får våre kunder raskt et innblikk i hver kandidats 
personlige profil. IprofiIe gir grundig og rask informasjon om
kandidaters utdannelse, erfaring etc. Arbeidsgivere kan dess
uten ved et tastetrykk komme i kontakt med kandidatene
og kandidatenes referanser via:


• Videosamtale


• Telefonsamtale


• Chat


• Email


All kommunikasjon går via selskapets linjer og betales av sel
skapet. Dette er en avansert firedelt øyeblikkelig og optimal
kommunikasjonsløsning.


Språkopplæring anvendelig for
alle yrkesgrupper
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l Norden er det stor mangel på kvalifiserte leger, sykepleiere 
og annet helsepersonell. SHP ønsker å avhjelpe denne
mangelen gjennom å rekruttere velkvalifisert personell fra 
 andre Iand, i og utenfor EU, til faste stillinger i de nordiske
landene. Vi finner personellmangelen både på sykehus og 
innenfor den kommunale helsetjenesten. Vårt mål er å bidra
til at alle som bor i de nordiske landene skal kunne motta god 
og nødvendig helsehjelp når behovet oppstår  uten
forsinkelse eller kvalitetsforringelse. Det er fundamentalt i en 
velferdsstat at liv og helse sikres på en betryggende
måte og at folk opplever trygghet i hverdagen.


Våre kandidater gjennomgår en streng utvelgelsesprosess og 
må blant annet bestå vårt pålagte språkkurs før de er klare til 
å jobbe innenfor helsevesenet i Norden. Språkkravet er lov
pålagt i alle de nordiske landene, og opplæringen bidrar til å 
sikre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter, 
kommunikasjonen mellom kollegaer, annet helsepersonell og 
pårørende. Språkopplæringen vil også bidra til at våre kandi
dater enklere og raskere blir integrert i sine nye omgivelser.


Etiske retningslinjer
1. SHP følger alle lover, regler og retningslinjer i henhold til 
EUs krav til omplassering av arbeidskraft.


2. SHP vil alltid følge avtaler og retningslinjer avtalt med fag
foreninger.


Om Scandinavian Health Programs


3. Kandidater rekruttert av SHP er sikret lik lønn som andre 
arbeidstakere i tilsvarende yrker i samme land, jf. bemannings
direktiver.


4. Scandinavian Health Programs vil ikke medvirke til sosial 
dumping.


5. SHP vil bare arbeide med å plassere kandidater som er seri
øst interessert i å lære språket i det landet de har planer om å
flytte til.


6. SHP plasserer ikke kandidater på arbeidsplasser der ansatte 
blir mobbet, ikke får betalt i henhold til loven eller på annen
måte blir behandlet dårlig.


7. SHP rekrutterer ikke fra land der det er en mangel på helse
personell.


8. SHP tar ikke betalt eller annet vederlag av arbeidssøkere for 
tilbud om ansettelse. Denne tjenesten er gratis i de Nordiske
landene ifølge loven.


9. SHP rekrutterer og plasserer ikke personell som har en 
 kriminell fortid.


10. SHP rekrutterer og plasserer ikke personer med mindre de 
er villige til å ta nødvendige helsefaglige kurs samt eventuelle 
pålagte kurs i helse og sosiallovgivning i det aktuelle vertslandet
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Selskapets eiere


Christian Mevatne, JD
Mevatne er utdannet jurist fra Univer
sitetet i Oslo, og han har en MBA fra 
Geneve, Sveits. Mevatne har 23 års 
erfaring som praktiserende advokat, 
hvorav 6 år er innenfor business og 
finans. Han er styreformann og partner 
i SHP AS. Mevatne er også partner i et 
av de største advokatfirmaene i Norge: 
Advokatfirmaet Kvale & Co.


Dr. Harry Martin Svabø, MD
Svabø er lege og spesialist i gene
rell kirurgi. Han er en meget erfaren 
 organisasjonsleder og har vært gene
ralsekretær i Den norske lægeforening 
i over 20 år. Han har dessuten ledet 
Etisk komite i World Medical Asso
ciation hvor han også har sittet i styret. 
Svabø har også ledet Akademikernes 
Fellesorganisasjon.


Dr. Jacob Bergsland, MD, Ph.D., FACS
Bergsland er professor dr. med. og spe
sialist i hjertekirurgi med utdannelse 
fra USA hvor han praktiserte fram til 
2002. Han er en internasjonalt aner
kjent forsker på sitt felt og arbeider i 
dag ved Rikshospitalet i Oslo og BH 
Heart Center i Tuzla. Han er deleier i 
dette sykehuset. Bergsland har jobbet 
over I5 år i BosniaHercegovina.


Semsa Smajic Bergsland
Semsa Smaiic Bergsland har økono
misk utdannelse fra Tuzla. Hun har 
et omfattende nettverk i hele Bosnia 
 Hercegovina, og hun har god kjenn
skap til lokale rnarkedsforhold. Hun er 
direktør for SHP sin aktivitet på Balkan 
og leder kontoret i Tuzla, hvor selskap
et blant annet driver norskopplæring 
for leger, sykepleiere, hjelpepleiere og 
ingeniører.


Dr. Trygve J. Willersrud, DDS
Willersrud er tannlege og har drevet 
privat tannklinikk på Jessheim i 27 år. 
Han har også drevet ulike former for 
eiendoms og forretningsvirksomhet. 
Willersrud har stiftet Scandinavian 
Health Programs AS og er admini
strerende direktør.


Alex Pujari
Pujari er amerikansk professor som har 
jobbet innenfor helsevesenet i USA i 
snart 20 år. Han har lang erfaring innen
rekruttering, internettmarkedsføring, 
webdesign, ehelse og ledelse. Han 
er en typisk gründer med stor arbeids
kapasitet. Pujari har et omfattende 
nettverk med leger og sykehus i mer 
enn 80 land. Pujari er teknisk direktør i 
Scandinavian Health Programs AS.
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Spania


Italia


Estland


Latvia


Litauen


Polen


Romania


Kroatia


Serbia


Slovenia


Hellas


Makedonia


Bosnia
Hercegovina


Monte Negro


Portugal


Spania


Italia


Estland


Latvia


Litauen


Polen


Romania


Kroatia


Serbia


Slovenia


Hellas


Makedonia


Bosnia
Hercegovina


Monte Negro


Portugal


Scandinavian Health 
Programs rekrutterer fra 
Estland, Latvia, Litauen, 
Polen, Romania, Slovenia, 
Kroatia, Serbia, Bosnia
Hercegovina, Monte Negro,
Makedonia, Italia, Hellas, 
Spania og Portugal


Norge
Kunnskapsbyens Hus
Gunnar Randers vei 32, NO2007 KJELLER
Telefon: +47 911 24007, +47 950 88080
Kontaktpersoner: 
Trygve J. Willersrud, CEO
Alex Pujari, COO
Epost: post@healthjobs.no


Serbia
Belgrade Banking Academy
Zmaj Jovina 12, 1000 Beograd
Telefon +381 11 2624 027
Kontaktperson: Masa Cetkovic
Epost: Masha@healthjobs.no


Bosnia Hercegovina
Bit Center
tgr slobode 16, 75000 Tuzla, Bosnia Hercegovina
Telefon +387 61 650034
Kontaktperson: Ms Semsa Smajic
Epost: semsa.bh@healthjobs.no


shp
www.healthjobs.no


Scandinavian
Health Programs AS
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nivå B2 med avlagt Bergenstest alternativt eksamen trinn 3, og som selvsagt er
autoriserte i Norge. De vil videre ha gjennomgått vårt 4 ukers kvalitetssikringsopphold i
Norge (et prosjekt med oppstart primo januar 2014) hvor alle får ekstra trening i:
 
•         Samtaletrening - det bygges et legekontor på skolen hvor kandidatene vil trene på

norske ”pasienter”
•         Opplæring i undervisningssykehjem
•         Ytterligere trening i norsk og medisinsk språkterminologi
•         De vil besøke 3 – 4 sykehus med nødvendige orienteringer på og om sykehusene
•         De vil besøke kommuner og lære om primærhelsetjenesten
•         De vil besøke et rehabiliteringssenter
•         De vil trene på aktuell software
•         De vil gjennomgå det man bør kjenne til innenfor helselovgivningen
•         De vil lære om medikamenthåndtering
•         De øver på og med nødvendige skjemaer
•         Lærer om oppbyggingen av norsk helsevesen
•         Lærer om norsk kultur og samfunnsliv
•         Bank og forsikring
•         Etikk og HMS
•         Forelesninger fra Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund for de

respektive gruppene
 
Opplegget er utarbeidet av vårt selskap i samarbeid med en norsk skole med
internatmuligheter, og innleide lærekrefter med god fagkompetanse. Det ble forrige uke
presentert for Helse- og omsorgsdepartementet med godt resultat, og fagmiljøet har
applaudert tiltaket. Vi mener derfor at våre kandidater gjennom dette vil være godt
forberedt – og antagelig bedre enn man tidligere har erfart.
 
SHP eies og drives av en gruppe helsepersonell med en lang merittliste innenfor norsk
og amerikansk helsevesen, og vi vil gjerne presentere selskapet og partnerne for dere så
snart som mulig.
 
Imøteser en tilbakemelding. Kontakt gjerne undertegnede på telefon 911 24 007.
 
Ha en fin dag!
 
 
Med vennlig hilsen / Best regards
 

 
"Company run by health professionals for health professionals"
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Trygve J. Willersrud
CEO / DDS
 
+47 911 24 007 (Mobile - Norway)
+47 23 96 04 44 (Norway Office)
+30 21 11 98 3699 (Greece)
+34 91 123 8611 (Spain)
+39 06 94 80 46 44 (Italy)
+381 62 83 24 333 (Serbia)
+387 61 65 00 34 (Bosnia-Herzegovina)
 
Skype adress: trygve.j.willersrud
 
Postal and visiting address:
Gunnar Randers vei 32
2007 Kjeller
 
trygve@shpnorge.no
www.healthjobs.no
 
Følg oss nå via Twitter, Facebook og LinkedIn
 


Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.
Think of the environment before printing out this email.
Notice:
This e-mail may contain confidential and privileged material for the sole use of the intended recipient. Any review or distribution
by others is strictly prohibited. If this e-mail is received by others than the intended recipient, please contact the sender by e-mail
or telephone +47 911 24 007 and delete all copies.

 

I am using the Free version of SPAMfighter.
SPAMfighter has removed 1719 of my spam emails to date.

Do you have a slow PC? Try a free scan!
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-78/012         Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 120-2013/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 14. 

mai 2013 

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

Deres ref.: Vår ref.:
2012/352 /013

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

Sted/dato:
Bodø, 14.05.2013

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 14. MA1 2013

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 14. mai 2013
kl. 09:00 – 10:00.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Inge Myrvoll

Forfall:

Kari B. Sandnes

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen
Bjørn Ole Kristiansen

Følgende saker var til behandling: 

Sak 12/13: Godkjenning av protokoll fra møte 06.03.13
Sak 13/13: Nasjonal revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har 

pasientreisekontor og Pasientreiser ANS – orientering
Sak 14/13: Orienteringer fra internrevisjonen
Sak 15/13: Justering av Revisjonsutvalgets møteplan

                        
                                              

SAK 12/13 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 06.03.2013

Utsendt utkast til protokoll fra møte 06.03.2013, ble godkjent.

SAK 13/13 NASJONAL REVISJON AV TVERRGÅENDE PROSESSER MELLOM 
HELSEFORETAK SOM HAR PASIENTREISEKONTOR OG 
PASIENTREISER ANS – ORIENTERING

Revisjonssjefen orienterte kort om den gjennomførte revisjonen, herunder revisjonens formål, 
omfang, avgrensninger, arbeidsmetoder, rollefordeling mellom de involverte aktørene og 
internrevisjonens observasjoner, vurderinger, konklusjoner og anbefalinger.

Styremøte Helse Nord RHF  
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Side 2 av 2

Det utarbeides en nasjonal rapport med et vedlegg som spesifiserer forholdene i Helse Nord. 
Rapportutkast vil bli utsendt inneværende uke. Endelig rapport forventes å foreligge i juni. Dette 
betyr at saken vil være klar til styrebehandling i møte 28.08.13.

Spørsmål fra revisjonsutvalgets medlemmer ble besvart.

Konklusjon:
Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering. Endelig rapport sendes revisjonsutvalgets 
medlemmer, men det planlegges ikke ytterligere behandling i utvalget før styrebehandling. 

SAK 14/13 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om følgende:

a) Status i det pågående revisjonsprosjektet Henvisninger og ventelister. Det forventes at 

rapport vil være klar til styrebehandling 25.09.13.

b) Neste revisjonsprosjekt er nå under planlegging, Bemanning, arbeids- og hviletider i 

bilambulansetjenesten.

c) Internrevisjonens deltakelse i kommende tematime i styret om internkontroll og 

risikostyring.

d) NIRF-konferanse i Bodø, 26.-28. mai 2013. Risikoerkjennelse. Lars Vorland skal holde 

innlegg om Risikoerkjennelse – perspektiver fra spesialisthelsetjenesten. Alle 

internrevisjonens medarbeidere skal delta.

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.

SAK 15/13 JUSTERING AV REVISJONSUTVALGETS MØTEPLAN

Neste planlagte RU-møte er i tilknytning til styremøte 25. september 2013. Internrevisjonen 
foreslår at RU behandler utkast til samlerapport om Henvisninger og ventelister i Helse Nord før 
denne sendes til styret. Det bør derfor gjennomføres et telefonmøte i uke 36.

Konklusjon:
Internrevisjonen sender ut forslag om telefonmøte 02.09.13. Justeringer i vedtatt møteplan for 
øvrig behandles i det kommende telefonmøtet, men beholdes inntil videre.

Bodø, 08.10.2013

_________________ ________________ _______________
Inger Lise Strøm    Kari Jørgensen   Inge Myrvoll
          Leder

Sett:

__________________
Kari B. Sandnes 
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-78/012         Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 120-2013/3 Notat fra styremøte i Hørselshemmedes 

Landsforbund Finnmark, den 11. oktober 2013 

ad. audiografsituasjonen i Finnmark 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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AUDIOGRAFSITUASJONEN I FINNMARK 
 
Fra:  Styremøte i HLF Finnmark, Alta 11.10.2013 
Til:    Helse Finnmark HF v/styreleder Ulf Syversen og direktør Helse Finnmark HF  
Kopi til:  Helse Nord RHF 
  Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører Runar Sjaastad 

Fylkeskommunalt råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
  Sanks Helse Finnmark – Samisk nasjonalt kompetansesenter 
  Lokalavisene i Finnmark/media 

NRK Troms/Finnmark/Oddasat/”Nordpå” 
Pasientombudet i Finnmark 

   
 

 
De siste 2 årene har HLF Finnmark arbeidet aktivt for en bedret audiografsituasjon for fylkets 11000 
hørselshemmede. 
Følgende enstemmig uttalelse/vedtak vedrørende audiografsituasjonen i fylket er i denne perioden oversendt Helse 
Finnmark HF og Helse Nord RHF: 
09.11.2011 Uttalelse fra styret i HLF Finnmark 
04.03.2012  Årsmøteuttalelse fra årsmøtet i Karasjok 
10.03.2013 Årsmøteuttalelse fra årsmøtet i Vadsø 
Det har imidlertid vært vanskelig å få konkrete tilbakemeldinger fra Helse Finnmark HF. 
 
Styret er kjent med at siden mai i år har det kun vært en audiograf i fylket i arbeid i 100 % stilling, audiografen 
tilknyttet Kirkenes sykehus.  Vedkommende må ta imot pasienter fra hele fylket og har en enorm arbeidsbelastning.  
I tillegg lar Helse Finnmark HF audiografen i Alta arbeide i 50 % stilling for å dekke mest mulig av vestfylket. 
Styret i HLF Finnmark har også ad omveier fått kjennskap til at Helse Finnmark HF siden mai i år har forsøkt å få 
ansatt en audiograf i 100 % stilling tilknyttet Hammerfest sykehus, men at en pr.dato ikke har lyktes med dette. 
 
Styret i HLF Finnmark er tilfreds med at Helse Finnmark HF arbeider med å få tilsatt en audiograf i 100 % stilling i 
Hammerfest.  Styret i HLF Finnmark kan imidlertid ikke med sin beste vilje forstå hvorfor Helse Finnmark HF ikke 
har imøtekommet HLF Finnmark sitt råd og ønske om å øke audiografstillinga i Alta til 100 %, noe som 
umiddelbart ville ha ført til en bedre hverdag for de hørselshemmede i fylket.  Styret i HLF Finnmark kan heller 
ikke akseptere at Helse Finnmark HF fraskriver seg ansvaret for audiografsituasjonen i Alta ved å hevde at det er 
Helse Nord RHF som gjennom ØNH-avtalelegespesialisten har ansvaret for utlysing og ansettelse av audiograf i 
Alta.   
 
Styret i HLF Finnmark er selvsagt glad for at audiografen i Alta tillates å arbeide i inntil 50 % stilling, men dette er 
likevel en uholdbar situasjon for vedkommende, og styret i HLF Finnmark frykter nå for at vedkommende audiograf 
gir opp og søker ansettelse/arbeid utenfor Finnmark fylkes grenser.  Dette vil i tilfelle være en tragedie for de 11000 
hørselshemmede i fylket.  Dagens ventetid når det gjelder tilpasning og utprøving av høreapparater på 7-10 måneder 
er allerede altfor lang og medfører at svært mange hørselshemmede fungerer vesentlig dårligere både i dagligliv og 
arbeidsliv enn det som er nødvendig og ønskelig.  Manglende utredning og tilpasning av høreapparater medfører 
også i tillegg ofte sykemelding i ventetiden, og dette er heller ikke god samfunnsøkonomi. 
 
Styret i HLF Finnmark henstiller på det sterkeste Helse Finnmark HF om å vise i handling at Helse Finnmark HF tar 
de hørselshemmede i fylket på alvor.  Derfor ber styret i HLF Finnmark nok en gang om følgende tiltak som både 
på kort og lang sikt vil skape en akseptabel situasjon for de hørselshemmede i fylket : 
 

1. At det raskest mulig fattes vedtak om en permanent utvidelse av audiografstillingen i Alta fra 20 % til  
100 % og med Helse Finnmark HF som arbeidsgiver. 

2. At audiografene i fylket gis gode lønns- og arbeidsbetingelser og gode arbeidsforhold slik at de blir i fylket, 
og slik at rekruttering av nye audiografer kan skje lettere 
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-78/012         Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 120-2013/4 Protokoller fra drøftingsmøte, den 24. oktober 

2014 ad. sak om Etablering av Nasjonal IKT som 

egen juridisk enhet, Tertialrapport nr. 2-2013 og 

Budsjett 2014 – plan og premisser 

    Kopi av protokollene ettersendes. 
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-78/012         Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 120-2013/5 Brev fra Narvikregionen Næringsforening av 

17. oktober 2013 ad. nytt sykehus i Narvik 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Sentrumsgården,  
Kongens gt 51 
Postboks 75, 8501 Narvik  
 
Mobil: 95 70 63 00 
 
www.nrnf.no  
 
Org. no 975 426 319 mva 

 
 

 
 

 
 
Vedr nytt sykehus i Narvik 
 
Viser til administrerende direktør Lars H. Vorlands «fredagsbrev» 11.oktober og til artikkel i avisen 
Fremover lørdag 12.oktober.  
 
I artikkelen skaper administrerende direktør Lars H. Vorland ny usikkerhet omkring 
fremdriftsplanen for bygging av nytt sykehus i Narvik. I artikkelen blir Vorland sitert slik: 
 
«Jeg har en forventning om at det skal bli bygd som planlagt – med start i 2018-2019 – men det har 
havnet litt i en gråsone etter det den nye regjeringen har lagt fram i sin plattform».  
 
Han siteres også slik:  
 
«Men med den tilstanden sykehuset er i, ønsker vi å bygge nytt, og skulle foretakene bestå i noen 
år, vil vi raskt være der at det er tid for planlagt oppstart, og da vi vi gå i gang». 
 
Narvikregionen Næringsforening ønsker svar på følgende spørsmål: 
 

 Stiller styret i Helse Nord seg bak disse utsagnene? 

 På hvilken måte har nytt sykehus i Narvik havnet i en «gråsone etter at den nye regjeringen 
har lagt fram sin plattform»? 

 Hvilken direkte betydning har regjeringens plattform og regjeringspartienes ønske om å 
legge ned de regionale helseforetakene på videre planlegging av nytt sykehus i Narvik? 

 I sommer vedtok styret i Helse Nord å utsette byggestart av nytt sykehus i Narvik fra 2018 
til 2019, men ville komme tilbake til saken når ordningen med lånefinansiering av 70 
prosent av investeringsbehovet til nybygg var vurdert. Når skal styret i Helse Nord behandle 
saken?   

Vi ber også om en orientering om konkret status for prosjektet nye Narvik sykehus. Hvor langt er man 
kommet i forarbeidene (reguleringsplaner/infrastruktur etc)? 
 
 

  

Helse Nord RHF 
Att: Styreleder Bjørn Kaldhol 
Sendt per epost til: bjorn.kaldhol@kaldhol.as 

 
 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. KM_131017 Narvik, 17.10.2013 
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Det skulle være unødvendig å minne om at det gamle sykehusbygget for lengst er utdatert og lite egnet til 
sykehusdrift, til tross for omfattende nødreparasjoner de siste årene. 

 
Med vennlig hilsen 
Narvikregionen Næringsforening 
 

 
Kjetil Moe 
Daglig leder 
 
E-post: kjetil@nrnf.no 

 
 
Kopi:  
Helse- og omsorgsminister Bent Høie, postmottak@hod.dep.no 
Ordfører Tore Nysæter, postmottak@narvik.kommune.no 
Helse Nord RHF, postmottak@helse-nord.no 
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Møtedato: 30. oktober 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-79/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 18.10.2013 
 

Styresak 121-2013 Eventuelt 
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