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Styresak 124-2013 Virksomhetsrapport nr. 10-2013 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær etter oktober 2013. 
 
I denne styresaken redegjøres for avvikene og tiltak i foretaksgruppen, og det vil også 
bli lagt frem en presentasjon under behandling av saken i styremøte, den 27.november 
2013.   
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse 
Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Bakgrunn/fakta 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i oktober 2013 er på 82 dager 
samlet sett i Helse Nord (87 dager i oktober 2012). Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i 
Helse Nord er på 77 dager mot 79 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. 
oktober 2013 er 78 dager. Samtidig ser vi at antall nyhenvisninger er høyere enn noen 
annen måned tidligere i år. 
 
Median ventetid i oktober 2013 for hele landet er 48 dager. Helse Sør-Øst har 44 dager, 
Helse Vest 50 dager, Helse Nord 51 dager og Helse Midt-Norge 53 dager. Median for 
private er 71 dager. 
 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd for avviklede pasienter er på 9 % i oktober 2013 mot 13 % i oktober 
2012. Antall fristbrudd i oktober 2013 er redusert fra 832 i 2012 til 542 i 2013. Antall 
fristbrudd har ligget relativt stabilt de siste måneder.  
 
Det virker som den positive trenden med reduksjon i antall fristbrudd har stagnert de 
siste måneder. Det er ønskelig med en ytterligere reduksjon i antallet.  
 
Finnmarkssykehuset HF har for oktober 2013 en andel fristbrudd på 8 %. Dette er den 
laveste andelen registrert i NPR for Finnmarkssykehuset HF i perioden januar 2011 til 
oktober 2013. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i oktober 2013 den 
høyeste andelen fristbrudd i Helse Nord med 11 %. Vi må tilbake til september 2012 for 
å finne en høyere andel fristbrudd ved UNN.   
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Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 5 % fristbrudd, Helse Midt-
Norge 7 %, og Helse Sør-Øst 8 %. Private har 4 %. Samlet for hele landet er andelen 
fristbrudd på 7 %. 
 
Aktivitet 
Somatikk 
Aktiviteten pr. oktober 2013 viser en økning på 1,8 % sammenlignet med hittil i fjor. 
Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,7 %. Heldøgnsopphold viser til en 
økning på 1 %, mens dagopphold poliklinikk øker med 3,2 %. Dagopphold innlagte har 
en reduksjon på 17,2 % 
 
Avvikene innen somatikken de siste månedene forklares ved å se på de negative 
avvikene i DRG-produksjon som både er lavere enn i fjor og plan. Dette gjelder også for 
oktober 2013. Inntektssvikten skyldes en vridning fra inneliggende pasienter til 
poliklinisk behandling av pasientene. Avvikene i DRG-produksjonen sammenlignet med 
samme periode i fjor er redusert de siste månedene, men har holdt seg relativt stabilt 
sammenlignet med plan. Vi ser at de negative avvikene blir noe mindre for hver måned. 
  
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. oktober 2013 en reduksjon i antall 
liggedøgn, dagopphold og utskrivninger på henholdsvis -5 %, -8 % og -4 %. Poliklinisk 
aktivitet har økt med 7 %, Når vi sammenligner med plan for 2013, er aktiviteten noe 
bak med unntak av poliklinikk som er ca 7 % over plan. Vi ser at den svake tendensen 
mot ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling fortsetter.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall dagopphold og antall 
liggedøgn enn plan. Antall utskrivninger er noe under plan.  Det negative avviket mot 
plan i antall polikliniske konsultasjoner er redusert betydelig (fra -12 141 til - 9977 
konsultasjoner) siden september 2013, men ikke i stor nok grad til at ønsket vridning 
innen poliklinisk aktivitet er innfridd.  På grunn av overgangen til nytt 
pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for 2012.  
  
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om 
lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling.  Antall liggedøgn, 
og antall utskrivelser er på 2012-nivå, mens antall poliklinisk aktivitet 20 % over 
samme periode i 2012.  Aktiviteten er under plan for 2013. 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på +349 mill kroner. Det 
er planlagt et overskudd på 467 mill kroner i 2013 (etter siste budsjettregulering), og 
pr. oktober 2013 er regnskapsresultatet -23,8 mill kroner svakere enn budsjettert.  
 
Oktober 2013 viser et overskudd på 82,3 mill kroner, 41, 6 mill kroner bedre enn 
budsjettert. 
  
Det er gjennomført investeringer på til sammen 1,289 mrd kroner i foretaksgruppen pr. 
oktober 2013, tilsvarende 66 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2013.   
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Likviditetsbudsjettet legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte 
investeringsrammer ved utgangen av 2013. 
  
Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av oktober ca 1,5 mrd kroner. Dette er bedre 
enn prognostisert og knyttet til lavere pensjonspremie og lavere investeringsnivå enn 
lagt til grunn i prognosen. 
 
Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mellom +420 og +470 mill kroner for 
2013.   
 
Personal   
Bemanningsutvikling 
Fra og med oktober 2013 er alle helseforetak i regionen brukere av nytt lønns- og 
personalsystem, Bluegarden lønn og personal. Det vil si at vi nå har felles kildesystem 
og virksomhetsportal for hele konsernet knyttet til HR-data: månedsverk, antall ansatte, 
andel deltid og sykefravær. Det forventes at stabiliteten og kvaliteten på dataene samlet 
sett vil være på plass ved starten av 2014.  
 
Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar  til oktober 2013 viser et forbruk på 
12.962 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er på samme nivå 
regionen under ett. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av 
Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har hatt en 
mindre nedgang i antall månedsverk. 
 
Sykefravær 
I forbindelse med overgang til nytt kildesystem er nå Helgelandssykehuset HF, 
Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF i en overgangsperiode med 
konvertering og manuell registrering av sykefraværsdata. Dette gir betydelig etterslep 
knyttet til registrering. Det vil bli nærmere avklart når sykefraværstall for Helse Nord 
igjen kan framstilles samlet. 
 
For UNN er sykefraværet 9,1 % for perioden januar til september 2013, som er en 
økning på 1,3 % sammenlignet med samme periode 2012. Herav har 
langtidssykefraværet økt med 0,4 %. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2013 til orientering.  
  
2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen for ventetider og fristbrudd i 

foretaksgruppen, og ber adm. direktør om å intensivere arbeidet for å bedre 
resultatene. 

 
3. Styret ber om at aktivitetstall for nyhenvisninger og andel kontroller inkluderes i 

virksomhetsrapporteringen fra og med 2014. 
 
 
Bodø, den 20. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 10-2013 
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Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskriver status i Helse Nord 
med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller.   
 
DEL I 
 
Kvalitet  
Den forventede bedringen etter sommerferieavviklingen vises ikke i ventetidene og 
fristbruddstallene i Helse Nord pr. oktober 2013. Antall nyhenvisninger i oktober er 
høyere enn noen annen periode i 2013 (16.775 som er 4 % høyere enn april som var 
forrige rekord). Økningen gjelder for alle helseforetak, men er størst i 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) på 6 %. 
 
Det er forventet at arbeidet med å redusere andeler og antall for disse 
kvalitetsindikatorene intensiveres.  
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i oktober 2013 er på 82 dager 
samlet sett i Helse Nord (87 dager i oktober 2012, og 84 dager i september 2013). 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 77 dager mot 79 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. oktober 2013 er 78 dager.  
 
Median ventetid1

 

 i oktober for hele landet er 48 dager. Helse Sør-Øst har 44 dager, Helse 
Vest 50 dager, Helse Nord 51 dager og Helse Midt-Norge 53 dager. Median for private er 
71 dager. 

Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i oktober 2013 på 57 dager 
og hittil i år på 57 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp 
har en gjennomsnittlig ventetid i oktober 2013 på 105 dager og hittil i år på 97 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år innen somatikk er på 78 dager, og psykisk helsevern 
for voksne har hittil i år en ventetid på 56 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for 
barn og unge er på 53 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 55 dager.  
   
Fristbrudd 
Andel fristbrudd avviklede pasienter er på 9 % i oktober 2013 mot 13 % i oktober 2012. 
Antall fristbrudd i oktober 2013 er redusert fra 832 i 2012 til 542 i 2013. Antall 
fristbrudd har ligget relativt stabilt de siste måneder. Det virker som den positive 
trenden med reduksjon i antall fristbrudd har stagnert de siste måneder. Det er ønskelig 
med en ytterligere reduksjon i antallet. 
  
Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 5 % fristbrudd, Helse Midt-
Norge 7 %, og Helse Sør-Øst 8 %. Private har 4 %. Samlet for hele landet er andelen 
fristbrudd på 7 %.  
 
Andel fristbrudd ventende er på 3 % i oktober 2013. Brudd på vurderingsgarantien for 
barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser viser en andel på 4,8 %. 
 

                                                           
1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 
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Finnmarkssykehuset HF har for oktober 2013 en andel fristbrudd på 8 %. Dette er den 
laveste andelen registrert i NPR for Finnmarkssykehuset HF i perioden januar 2011 til 
oktober 2013. Noen av tiltakene som er iverksatt er å innkalle rettighetspasienter 
direkte ved henvisning, opplæring i prosedyrer som er utarbeidet av 
fristbruddprosjektet i Helse Nord og tett oppfølging av nært forestående fristbrudd.   
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i oktober 2013 den høyeste andelen 
fristbrudd i Helse Nord med 11 %. Vi må tilbake til september 2012 for å finne en høyere 
andel fristbrudd ved UNN.  Nevro- og ortopedklinikken har flest antall fristbrudd og 
høyest andel langtidsventende i helseforetaket. 
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Aktivitet 
Somatikk  
Aktiviteten pr. oktober 2013 viser en økning på 1,8 % sammenlignet med hittil i fjor. 
Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,7 %. Heldøgnsopphold viser til en 
økning på 1 %, mens dagopphold poliklinikk øker med 3,2 %. Dagopphold innlagte har 
en reduksjon på 17,2 % 
 
Avvikene innen somatikk de siste månedene forklares ved å se på de negative avvikene i 
DRG-produksjonen2

 

 som både er lavere enn i fjor og plan. Dette gjelder også for oktober 
2013. Inntektssvikten skyldes en vridning fra inneliggende pasienter til poliklinisk 
behandling av pasientene. Avvikene i DRG-produksjonen sammenlignet med samme 
periode i fjor er redusert de siste månedene, men har holdt seg relativt stabilt 
sammenlignet med plan.  

Vi ser at de negative avvikene blir noe mindre for hver måned. DRG-poengene3

 

 avviker 
fra plan hittil i år med -2268 poeng (-1,9 %) og avvik fra i fjor er -814 poeng (-0,7 %).  
Dette utgjør henholdsvis 35,8 mill kroner og 12,8 mill kroner. UNN er det helseforetaket 
med det minste prosentvise avviket i forhold til plan, mens Finnmarkssykehuset HF 
ligger 1 % over samme periode i fjor.  

Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. oktober 2013 en reduksjon i antall 
liggedøgn, dagopphold og utskrivninger på henholdsvis -5 %, -8 % og -4 %. Poliklinisk 
aktivitet har økt med 7 %, Når vi sammenligner med plan for 2013, er aktiviteten noe 
bak med unntak av poliklinikk som er ca 7 % over plan. Vi ser at den svake tendensen 
mot ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling fortsetter.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall dagopphold og antall 
liggedøgn enn plan. Antall utskrivninger er noe under plan.  Det negative avviket mot 
plan i antall polikliniske konsultasjoner er redusert betydelig (fra -12 141 til -9977 
konsultasjoner) siden september 2013, men ikke i stor nok grad til at ønsket vridning 
innen poliklinisk aktivitet er innfridd.  På grunn av overgang til nytt 
pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for 2012.  
  
Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om 
lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling.  Antall liggedøgn, 
og antall utskrivelser er på 2012-nivå mens antall poliklinisk aktivitet 20 % over samme 
periode i 2012.  Aktiviteten er under plan for 2013.  
 
  

                                                           
2 Til grunn for beregningen av den innsatsstyrte refusjonen (ISF-refusjon) ligger DRG-systemet (Diagnose 
Relaterte Grupper). ISF-refusjonen er ment å dekke om lag 40 % av ordinære driftskostnader knyttet til 
behandlingsaktiviteten.  
3 Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og DRG av biologiske legemidler 
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Økonomi 
Resultat   
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig overskudd på +349 mill kroner. Det 
er planlagt et overskudd på 467 mill kroner i 2013 (etter siste budsjettregulering), og pr. 
oktober 2013 er regnskapsresultatet -23,8 mill kroner svakere enn budsjettert.  
 
Oktober 2013 viser et overskudd på 82,3 mill kroner, 41, 6 mill kroner bedre enn 
budsjettert.  
 
Vi ligger bak plan på gjennomføring av kostnadsreduserende tiltak.  Dette gjelder i første 
rekke UNN som har en stor andel av sin tiltakspakke knyttet til aktivitetsstyrt 
bemanningsplanlegging, og har hittil i år en gjennomføringsgrad på 29 %. NLSH har en 
gjennomføringsgrad på 75 %, mens Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF 
har henholdsvis 38 % og 51 %, 
 
Helgelandssykehuset HF har pr. oktober 2013 et resultat på -11,2 mill kroner, noe som 
er -15,3 mill kroner dårligere enn budsjettert. Oktober 2013 viser isolert et resultat på 
+1,4 mill kroner. Helseforetaket opprettholder prognosen fra forrige måned på et 
negativt resultat i intervallet -5 til -10 mill kroner, noe som er 10-15 mill kroner svakere 
enn styringsmålet. Det negative budsjettavviket hittil i år reflekteres i all hovedsak på 
lavere ISF-inntekter enn plan og høyere kostnader til kjøp av helsetjenester, som skyldes 
økt kjøp av gjestepasienter somatikk og avregning privat rehabilitering, enn plan.  
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) har pr. oktober 2013 et resultat på -17,5 mill kroner og 
et akkumulert budsjettavvik på -35,9 mill kroner.  Oktober 2013 viser isolert sett et 
resultat på +11,2 mill kroner som gir et positivt budsjettavvik på + 9,4 mill kroner.  Det 
er planlagt en vridning av aktivitet fra døgn til dag. NLSH har en nedgang i 
heldøgnsopphold og dagopphold poliklinikk målt mot 2012, mens den polikliniske 
aktiviteten viser en økning både sammenlignet med plan og samme periode i fjor. 
Helseforetaket har dermed oppnådd reduksjon i heldøgnsaktivitet, men har samtidig 
ikke oppnådd forventet økning i poliklinisk dagbehandling.  
 
NLSH har en prognose på -28 mill kroner, noe som innebærer et avvik fra resultatkravet 
på -50 mill kroner. Helseforetaket ser en positiv trend i regnskapene de tre siste 
månedene (august til oktober 2013) innen ISF-inntekter, varekostnader og 
månedsverksutvikling.  Av tiltak kan nevnes at HF-et innen psykiatrien har innfridd i sin 
helhet, tiltak for å redusere antall senger er gjennomført og innleie er redusert ved flere 
klinikker. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har pr. oktober 2013 et resultat på -2,7 
mill kroner og et akkumulert budsjettavvik på -36,8 mill kroner. I oktober 2013 er 
resultatet på -0,6 mill kroner og budsjettavviket er på - 4,1 mill kroner.  UNN har en 
prognose på 0 ± 10 mill kroner, det vil si et budsjettavvik i intervallet -51 til -31 mill 
kroner.  Begrunnelsen for dette avviket er blant annet manglende effekt av planlagte 
tiltak på reduserte senger i somatikken og aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. 
Reduksjon av senger kan gi noen effekter på tampen av 2013. Som tidligere nevnt i 
rapporten, er UNN det helseforetaket med relativt minst avvik i DRG-produksjonen.  
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Finnmarkssykehuset HF har i oktober 2013 et positivt resultat på +4,3 mill kroner som 
gir et positivt budsjettavvik på +4,0 mill kroner. Helseforetaket har et akkumulert 
underskudd på -3,2 mill kroner pr. oktober 2013. Dette innebærer et negativt 
budsjettavvik på -7,6 mill kroner.  
 
Med bakgrunn i bedring i den underliggende driften samt at større andel av 
basisrammen er ført i 2. halvdel av 2013, har Finnmarkssykehuset HF i oktober 
oppjustert prognosen for 2013 med 9 mill kroner, til styringsmålet for 2013 på +5 mill 
kroner.    
 
Sykehusapotek Nord HF har et resultat pr. oktober 2013 som er 1,5 mill kroner over 
budsjett. Helseforetaket har en årsprognose på +1 mill kroner, det vil si et resultat som 
er 1 mill kroner bedre en budsjettert. Resultatet for 2013 avhenger av utviklingen i 
omsetningen til sykehusene og i publikumsavdelingene. 
 
Helse Nord IKT har et budsjettavvik pr. oktober 2013 på -0,4 mill kroner. Prognose for 
2013 er på -2 mill kroner.   
 
Helse Nord RHF har hittil i år et resultat på +380,6 mill kroner, som gir et budsjettavvik 
på 70,6 mill kroner. Resultatet i oktober 2013 er på +66,5 mill kroner, som gir et positivt 
budsjettavvik på +31 mill kroner. På bakgrunn av dette forventes et samlet resultat om 
lag 62,5 mill kroner bedre enn budsjett på 394 mill kr for året.  
 
Samlet forventes et resultat i størrelsesorden +420 til +470 mill kroner for 2013.   
 
Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet   
Det er gjennomført investeringer på til sammen 1,289 mrd kroner i foretaksgruppen pr. 
oktober 2013, tilsvarende 66 % av vedtatte investeringsrammer til og med 2013.   
 
Likviditetsbudsjettet legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte 
investeringsrammer ved utgangen av 2013. 
  
Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av oktober ca 1,5 mrd kroner. Dette er bedre 
enn prognostisert og knyttet til lavere pensjonspremie og lavere investeringsnivå enn 
lagt til grunn i prognosen. 
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Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie  
Fra og med oktober 2013 er alle helseforetak i regionen brukere av nytt lønns- og 
personalsystem, Bluegarden lønn og personal. Det vil si at vi nå har felles kildesystem og 
virksomhetsportal for hele konsernet knyttet til HR-data: månedsverk, antall ansatte, 
andel deltid og sykefravær. Det forventes at stabiliteten og kvaliteten på dataene samlet 
sett vil være på plass ved starten av 2014. 
 
Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til oktober 2013 viser et forbruk på 
12.962 månedsverk, som sammenlignet med samme periode i fjor er på samme nivå 
regionen under ett. 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av 
Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har hatt en 
mindre nedgang i antall månedsverk. 
 
Kostnader knyttet til innleie er 5,4 mill kroner høyere enn budsjettert for oktober 2013, 
hittil i år er kostnadene 35,5 mill kroner høyere enn budsjettert. Sammenlignet med 
samme periode 2012 er kostnadene knyttet til innleie på samme nivå. Samlede 
lønnskostnader inklusive innleie er 6,6 mill kroner lavere enn budsjett for oktober 2013, 
hittil i år 42,1mill kroner lavere enn budsjett.  
 
Sammenliknet med hittil i år pr. oktober 2012 er lønnskostnadene 311,3 mill kroner 
høyere, hvorav fast lønn har økt med 6 % og variabellønn har økt med 4 %. 
Pensjonskostnadene inkl arbeidsgiveravgift er 1 % lavere enn for samme periode i 2012. 
Offentlige tilskudd og refusjoner er 9 % høyere i 2013 for perioden januar-oktober 2013 
sammenlignet med 2012. Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. 
 
Sykefravær  
Fra og med oktober 2013 er alle helseforetakene over på nytt lønnssystem. I forbindelse 
med overgang til nytt kildesystem er nå Helgelandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset 
HF og Nordlandssykehuset HF i en overgangsperiode med konvertering og manuell 
registrering av sykefraværsdata. Det gir et betydelig etterslep knyttet til registrering.  
 
Det vil bli avklart nærmere når sykefraværstall for Helse Nord igjen kan framstilles 
samlet.  For UNN er sykefraværet 9,1 % for periodene januar til september 2013, som er 
en økning på 1,3 % sammenlignet med samme periode i 2012. Herav har 
langtidssykefraværet økt med 0,4 %. 
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DEL II 
 
Kvalitet 
Ventetider 

 

Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid oktober 2013 pr. sektor for ordinært avviklede 
pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter.  Kilde: Norsk 
pasientregister. 
 

Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median

Somatikk 83 52 116 57
VOP 40 27 34 23
BUP 25 19 44 27
RUS 67 59 30 24
Ubestemt 63 6 217 63
Total 80 50 113 55
Somatikk 90 58 111 62
VOP 66 37 80 41
BUP 38 29 36 27
RUS 38 33 35 22
Ubestemt 84 90 371 79
Total 89 56 110 59
Somatikk 81 50 97 51
VOP 61 38 67 44
BUP 48 33 48 22
RUS 51 57 64 47
Ubestemt 43 43 101 38
Total 80 49 95 51
Somatikk 70 46 87 43
VOP 51 35 49 28
BUP 29 27 25 15
RUS 56 39 110 78
Ubestemt 48 47 69 40
Total 68 44 85 42
Somatikk . . . .
VOP 51 45 30 23
RUS 34 31 98 94
Total 49 43 62 42
Somatikk 84 54 105 56
VOP 56 36 63 36
BUP 37 27 39 23
RUS 46 35 65 43
Ubestemt 73 47 259 66
Total 82 51 103 55

Ventetid ordinært 
avviklede

Ventetid fortsatt 
ventende

SektorHelseforetak

Privat Nord HF

Total

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
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Figur 1 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra august 2012 
til oktober 2013. Kilde: Norsk pasientregister 

 

  
Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – oktober 2013 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister. 
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Fristbrudd 

 
Tabell 3 Antall og andel fristbrudd i oktober 2013 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. 
Kilde: Norsk pasientregister. 
 

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Somatikk 59 9 %
VOP 2 2 %
BUP 1 3 %
RUS 1 25 %
Ubestemt 1 100 %
Total 64 8 %
Somatikk 247 11 %
VOP 4 5 %
BUP 4 7 %
RUS 0
Ubestemt 3 23 %
Total 258 11 %
Somatikk 132 8 %
VOP 5 7 %
BUP 1 2 %
RUS 1 25 %
Ubestemt 0 0 %
Total 139 7 %
Somatikk 75 8 %
VOP 4 6 %
BUP 1 3 %
RUS 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 80 8 %
Somatikk
VOP 1 4 %
BUP
RUS
Ubestemt
Total 1 4 %
Somatikk 513 9 %
VOP 16 5 %
BUP 7 4 %
RUS 2 5 %
Ubestemt 4 20 %
Total 542 9 %

Total Helse Nord

Nordlandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Privat Nord HF

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-
Norge HF
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Figur 2 Utvikling i andel fristbrudd i perioden oktober 2012 – oktober 2013. Kilde: Norsk pasientregister. 

 

Tabell 4 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp4

 

. Oktober 2013. 

 
Tabell 5 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til oktober 2013. Kilde: Norsk pasientregister 

                                                           
4 Fristbrudd inkluderer henvisninger hvor:   
- pasienten er tatt til behandling i perioden, hvor den medisinsk satte fristen er overskredet  
- pasienter som ved utgangen av perioden venter på behandling, og den medisinsk satte fristen er 
overskredet 
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27             1                4 % 53             10             19 %
Totalt Helse Nord 6 048        542        9 % 11 946    396        3 %
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Tabell 6 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til 
september 2013. Kilde: Norsk pasientregister.  
 

 
Tabell 7 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til oktober 2013. 
Kilde: Norsk pasientregister.  
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Aktivitet 
Somatikk 

 
Tabell 8 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. oktober 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring. 
Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg.  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 486 794 495 511 1,8 %
Totalt antall opphold somatikk 120 963 119 638 -1,1 %
herav
dagopphold poliklinikk 33 794 34 880 3,2 %
dagopphold innlagte 17 974 14 884 -17,2 %
heldøgnsopphold innlagte 69 195 69 874 1,0 %

Polikliniske konsultasjoner 365 831 375 873 2,7 %

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 216 948 221 367 2,0 %
Totalt antall opphold somatikk 56 769 55 886 -1,6 %
herav
dagopphold poliklinikk 19 973 20 565 3,0 %
dagopphold innlagte 7 559 5 021 -33,6 %
heldøgnsopphold innlagte 29 237 30 300 3,6 %

Polikliniske konsultasjoner 160 179 165 481 3,3 %

Nordlandssykehuset HF Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 136 615 138 395 1,3 %
Totalt antall opphold somatikk 35 291 35 038 -0,7 %
herav
dagopphold poliklinikk 7 667 8 446 10,2 %
dagopphold innlagte 6 723 6 371 -5,2 %
heldøgnsopphold innlagte 20 901 20 221 -3,3 %

Polikliniske konsultasjoner 101 324 103 357 2,0 %

Helgelandssykehuset HF Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 77 276 76 954 -0,4 %
Totalt antall opphold somatikk 15 355 15 019 -2,2 %
herav
dagopphold poliklinikk 3 470 3 411 -1,7 %
dagopphold innlagte 2 011 1 699 -15,5 %
heldøgnsopphold innlagte 9 874 9 909 0,4 %

Polikliniske konsultasjoner 61 921 61 935 0,0 %

Finnmarkssykehuset HF Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 55 955 58 795 5,1 %
Totalt antall opphold somatikk 13 548 13 695 1,1 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 684 2 458 -8,4 %
dagopphold innlagte 1 681 1 793 6,7 %
heldøgnsopphold innlagte 9 183 9 444 2,8 %

Polikliniske konsultasjoner 42 407 45 100 6,4 %
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Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige 

 Tabell 9 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. oktober 2013, 
plan og samme periode i fjor 

 

  

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2013 Plan 2013 Avvik 

Resultat  
2012 Endring %

Antall utskrivninger PHV 5 059 5 386 -327 5 282 -4 %
Antall liggedøgn PHV 86 208 87 387 -1 179 90 808 -5 %
Antall dagopphold PHV 4 917 8 013 -3 096 5 317 -8 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 104 173 97 109 7 064 97 484 7 %
Antall utskrivninger PHBU 324 339 -15
Antall liggedøgn  PHBU 7 955 7 708 247
Antall dagopphold  PHBU 290 208 82
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 57 351 67 328 -9 977
Antall utskrivninger Rusomsorg 765 811 -46 758 1 %
Antall liggedøgn Rusomsorg 24 660 26 065 -1 405 24 651 0 %
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 10 745 12 067 -1 322 8 967 20 %

Akkumulert per oktober
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Økonomi 
 Resultat 

 Tabell 10 Regnskap, budsjett og avvik i oktober 2013 og hittil i år og budsjett 2013. Kilde: ØBAK pr. oktober 
2013. 

 
Tabell 11 Budsjettavvik i % av inntekt i oktober og hittil i år. Kilde: ØBAK pr oktober 2013. 
 
 

 
 Tabell 12 DRG-poeng ”sørge for” pr. okober2013. Inkluderer egen aktivitet, aktivitet utenfor regionen og 
DRG av biologiske legemidler 

Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

oktober oktober oktober hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 1,4 0,4 1,0 -11,2 4,2 -15,3 -22,5 5,0
Nordlandssykehuset HF 11,2 1,8 9,4 -17,5 18,3 -35,9 -9,1 22,0
UNN HF -0,6 3,4 -4,1 -2,7 34,2 -36,8 -10,6 41,0
Finnmarkssykehuset HF 4,3 0,3 4,0 -3,2 4,4 -7,6 19,5 5,0
Sykehusapotek Nord HF 0,2 0,0 0,2 1,9 0,4 1,5 -1,3 0,0
Helse Nord IKT -0,6 -0,7 0,1 1,0 1,4 -0,4 4,5 0,0
Helse Nord RHF 66,5 35,5 31,0 380,6 310,0 70,6 368,7 394,0
SUM Helse Nord 82,3 40,8 41,6 349,0 372,8 -23,8 349,2 467,0

Budsjettav
vik i % av 

inntekt

Budsjettav
vik i % av 

inntekt
oktober hittil i år

Helgelandssykehuset HF 0,7 % -1,2 %
Nordlandssykehuset HF 2,9 % -1,2 %
UNN HF -0,8 % -0,7 %
Helse Finnmark HF 2,5 % -0,5 %
Sykehusapotek Nord HF 0,6 % 0,5 %
Helse Nord IKT 0,5 % -0,1 %
Helse Nord RHF 21,7 % 5,3 %
SUM Helse Nord 3,2 % -0,2 %

DRG-poeng hittil 
i 2012

DRG-poeng hittil i 
2013 Plan hiå Årsplan 2013

Avvik fra 
plan hiå % avvik hiå 

Avvik hiå-
hif

% avvik fra 
hif

Helgeland 15 868                     15 449                         15 964             19 085                     -515               -3,2 % -419 -3 %
NLSH 32 568                     32 437                         33 217             39 741                     -780               -2,3 % -131 0 %
UNN 53 815                     53 471                         53 897             64 537                     -426               -0,8 % -344 -1 %
Finnmark 12 481                     12 574                         12 993             15 469                     -419               -3,2 % 93 1 %
RHF 329                           316                              444                  534                           -128               -28,8 % -13 -4 %
Sum 115 061                   114 247                      116 515          139 366                   -2 268            -1,9 % -814               -0,7 %
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Tabell 13 Realiserte effekter av omstillingstiltak og periodiserte budsjetterte omstillinger per oktober 2013 
per helseforetak i Helse Nord.   
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Tabell 14 Resultat september 2013, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. oktober 2012. Kilde: ØBAK pr. oktober 2013 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2012

Endring i 
%

Basisramme 970 200 969 701 499 0 % 9 289 207 9 288 633 574 0 % 355 629 4 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 140 340 141 843 -1 503 -1 % 1 300 301 1 327 930 -27 629 -2 % 40 904 3 %
ISF kommunal medfinansiering 46 753 47 017 -264 -1 % 420 037 434 615 -14 578 -3 % 1 528 0 %

Samlet ordinær ISF-inntek t 187 093 188 860 -1 767 -1 % 1 720 338 1 762 545 -42 207 -2 % 42 431 3 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 7 052 5 460 1 593 29 % 88 260 82 807 5 453 7 % 4 229 5 %
Gjestepasienter 3 804 4 246 -441 -10 % 48 649 46 384 2 266 5 % -11 656 -19 %
Polikliniske inntekter 31 675 27 612 4 062 15 % 270 096 253 785 16 310 6 % 13 123 5 %
Utskrivningsklare pasienter 2 767 1 935 832 43 % 15 968 19 334 -3 366 -17 % -636 -4 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 6 186 5 301 885 17 % 54 038 52 500 1 538 3 % -11 862 -18 %
Andre øremerkede tilskudd 21 564 24 332 -2 768 -11 % 207 569 252 346 -44 776 -18 % 53 218 34 %
Andre driftsinntekter 65 309 63 778 1 531 2 % 571 149 602 971 -31 822 -5 % 7 174 1 %
Sum driftsinntek ter 1 295 651 1 291 225 4 426 0 % 12 265 273 12 361 304 -96 032 -0,8 % 494 081 4,2 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 61 138 76 455 -15 317 -20 % 760 873 734 867 26 006 4 % 4 520 1 %
Kjøp av private helsetjenester 61 785 58 613 3 172 5 % 559 350 578 307 -18 958 -3 % 52 453 10 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 120 936 117 871 3 065 3 % 1 119 832 1 079 000 40 832 4 % 42 898 4,0 %
Innleid arbeidskraft 11 892 6 489 5 403 83 % 105 505 69 960 35 546 51 % -126 0 %
Fast lønn 531 102 559 487 -28 385 -5 % 5 450 447 5 546 307 -95 860 -2 % 300 277 6 %
Overtid og ekstrahjelp 43 975 31 402 12 573 40 % 387 490 334 346 53 144 16 % 15 671 4 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 115 970 112 677 3 294 3 % 1 160 941 1 162 376 -1 435 0 % -14 777 -1 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -36 998 -29 638 -7 359 25 % -352 378 -296 504 -55 874 19 % -29 817 9 %
Annen lønn 59 216 51 378 7 838 15 % 486 037 463 668 22 369 5 % 40 120 9 %
Avskrivninger 49 388 54 906 -5 517 -10 % 496 621 512 188 -15 567 -3 % 734 0 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % -265 -100 %
Andre driftskostnader 201 262 214 663 -13 401 -6 % 1 793 991 1 842 289 -48 298 -3 % 54 719 3 %
Sum driftskostnader 1 219 666 1 254 301 -34 635 -3 % 11 968 710 12 026 803 -58 094 -0,5 % 466 408 4,1 %
Driftsresultat 75 985 36 924 39 061 106 % 296 563 334 501 -37 938 -11 % 27 674 9 %
Finansinntekter 8 171 5 543 2 628 47 % 68 131 53 331 14 799 28 % 11 632 21 %
Finanskostnader 1 823 1 708 115 7 % 15 670 14 983 687 5 % -2 986 -16 %
Finansresultat 6 348 3 835 2 514 66 % 52 460 38 348 14 112 37 % 14 619 39 %
Ordinært resultat 82 334 40 759 41 575 102 % 349 023 372 849 -23 826 -6 % 42 292 12 %

Oktober Akkumulert per Oktober Akkumulert per Oktober
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Investeringer 

 
Tabell 15 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. 10-2013.  
 
 
Likviditet 

 
Tabell 16 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit 
 
 
 
 
  

okt
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2012 2013 2013  hittil 2013
Helse Nord RHF 59,9 93,5 153,4 71,6 47 %
Helse Finnmark 46,1 103,0 149,1 55,4 37 %
UNN 40,6 492,0 532,6 439,9 83 %
NLSH 277,6 596,4 874,0 643,4 74 %
Helgeland 13,1 58,7 71,8 24,3 34 %
Apotek 3,2 3,0 6,2 0,3 4 %
HN IKT 1,5 155,5 157,0 54,1 34 %
SUM Helse Nord 442,1 1502,1 1 944,2 1289,0 66 %
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Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rolandsen/Nilsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 20.11.2013 
 

Styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord 

RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet 

– forbedringstiltak, oppfølging av styresak 22-

2013 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 22-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: 
Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet i styremøte, den 27. februar 
2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør sørge for at 
rapportens anbefalinger følges opp, og orientere styret om iverksatte forbedringstiltak i 
løpet av høsten 2013. 
 
Denne styresaken omhandler en kort beskrivelse av nåsituasjonen, og den har fokus på 
iverksatte tiltak etter internrevisjonens anbefalinger (se vedlegg 1). Styresaken må ikke 
oppfattes som en helhetlig beskrivelse av prosjektets risikobilde. 
 
Status 
Prosjektet er delt inn i tre hovedløp: 
1. Utvikling 
2. Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing (HOS) 
3. Pasientforløp 
 
Arbeidet er hittil konsentrert rundt område 1 og 2. Teamet som har jobbet med HOS-
prosjektet har brukt to år på kartlegging av nåsituasjonen og planlegging av felles drift 
og bruk av systemene.  
 
Atten arbeidsgrupper og 150-200 medarbeidere har deltatt i utarbeidelse av forslag til 
regionale føringer og standarder, se vedlegg 6 for leveranser fra HOS-prosjektet. I tillegg 
har klinisk personell deltatt i åtte arbeidsgrupper sammen med leverandøren knyttet til 
utviklingen av neste generasjons elektroniske journalsystem.  
 
Arbeidet med pasientforløp er noe forsinket grunnet utfordringer med å ansette 
prosjektleder. Vi har hittil ikke ansett dette som kritisk, fordi teknologi som 
understøtter prosess- og beslutningsstøtte kommer med DIPS Arena i 2014. Det 
arbeides med rekrutteringen. 
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Resultatmål 
I styresak 25-2011 Anskaffelse av kliniske IKT-systemer ble bakgrunn og forventede 
resultater på overordnet nivå kommentert. Prosjektet var fremdeles i en 
etableringsfase, da revisjonen pågikk. De viktigste er å: 
1. Slå sammen til felles installasjoner innenfor røntgen (RIS/PACS), ERL1, EPJ2

2. Etablere regional drift i tråd med prinsipper om ”Beste Praksis”. 

 og 
Patologi og Laboratorie, med mest mulig sømløs integrasjon mellom systemene. 

3. Utvikle den elektroniske pasientjournalen til å kunne vise tidslinje og 
pasienthistorikk intuitivt, samt utvikle løsning for prosess- og beslutningsstøtte. 

4. Legge til rette for bedre tilganger til pasientopplysninger mellom HF og HF/andre 
aktører. 

5. Utvikle elektroniske grensesnitt for meldingsutveksling HF/HF og 
HF/primærhelsetjeneste. 

6. Etablere miljø for testing av endringer i systemporteføljen, før endringer godkjennes 
for drift. 

7. Utvikle og etablere elektronisk rekvirering av laboratorietjenester fra fastlegen til 
sykehus, og bygge ut med henvisningstjeneste. 
 

Effektmål 
HOS3

 

-prosjektet har utarbeidet sammendrag av områdene hvor vi forventer de viktigste 
effekter/gevinster av prosjektet, se vedlegg 2.  

Overordnede effektmål kan evalueres etter følgende kriterier, når programmet er 
avsluttet: 
• Vi kjører samme versjon, med samme organisasjonsoppsett for felles vedtatte 

prinsipper for de seks kliniske systemområdene i ett felles regionalt miljø. 
• Vi har ryddet i rutiner og databaser slik at vi finner igjen pasientdata internt og på 

tvers av helseforetak. 
• Vi følger samme prinsipper for arbeidsflyt. 
• Vi har fått strukturert journalinformasjon slik at kritiske parametre kan følges opp 

på individnivå. 
• Rapportene vi tar ut, måler det samme i alle helseforetak, og lederen kjenner igjen i 

sine data. 
 
Oppgaver og ansvar 
Prosjektgruppen har utarbeidet detaljert oppgavebeskrivelse av alle delprosjekter der 
start- og ferdigstillelsesdato, ansvar og interne avhengigheter er beskrevet (se vedlegg 
4). 
 
Helseforetakene har startet planleggingen av hvordan FIKS-prosjektet kommer til å 
endre arbeidsprosessene.   Det er gjennomført regionalt arbeidsmøte 4.-5. september 
2013 for å diskutere det videre arbeid med gevinstrealiseringen. Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF er pilot for idriftsettelse av DIPS Arena, og har lagt oppgaven til 
avdeling E-helse og IKT (Nasjonalt Senter for Telemedisin).  

                                                        
1 ERL: Elektronisk Rekvirering av Laboratorieprøver og -svar 
2 EPJ: Elektronisk Pasientjournal 
3 HOS: Harmonisering – Optimalisering - Sammenslåing 
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Modellen er veiledende for de øvrige helseforetakene. Overordnede mål og delmål er 
definert. Det gjenstår å legge inn konkrete effekter for kvalitetsparametre. Se utrykt 
vedlegg ”Gevinstrealisering UNN”. 
 
Ressurser 
Ressurssituasjonen hos Helse Nord IKT er i rød risikosone. Det planlegges 
risikoreduserende tiltak for 2014. 
 
Helse Nord RHF har bevilget 13 mill kroner til HF-ene for delvis dekning av kostnadene 
for 2013. HF-ene har bidratt med betydelige ressurser ut over dette. Det foreligger ikke 
anslag på antall måneds- og årsverk. Det er grunn til å tro at en del av kostnadsavviket 
hos HF-ene skyldes dette. 
 
I forslag til budsjett 2014 er det satt av 30 mill kroner til frikjøp og rekruttering av 
nøkkelpersoner, og det planlegges tilsvarende beløp i 2015.  
 
HF-direktørene er inneforstått med at foreslått budsjett for 2014 gir nødvendig rom for 
å dekke differansen mellom de sentrale bevilgninger og anslått behov. Det er en kritisk 
suksessfaktor at helseforetakene deltar like aktivt i arbeidet fremover.  For organisering 
og ressurser vektlegger vi følgende: 
• For å få eierskap til nye mål og god oppfølging, er det kritisk med involvering av 

førstelinje- og mellomledere. 
• Gevinstrealisering bør organiseres som eget prosjekt i hvert HF, og følges opp av 

linjeledelsen. En regional koordinator bør samordne alle programmer. 
• Det er kritisk at det settes av tilstrekkelig med ressurser til området, og at disse 

”besitter de rette egenskaper i form av å være proaktive, interesserte i 
endringsledelse og forbedringsarbeid samt gode til å kommunisere med ulike 
enheter og faggrupper.” 

• Hver klinikk bør opprette en gevinstansvarlig funksjon som identifiseres i god tid 
før oppstart av hovedprosjektet (min. 5 måneder) og videreføres etter 
implementering i vanlig drift. 

 
Identifisering av de riktige nøkkelpersoner som er innovative og har de rette 
menneskelige egenskaper til å ”gå foran”, blir en viktig oppgave 1. halvår 2014. Det er 
utarbeidet felles kursmateriell for opplæring av endringsagenter, plan for 
kursaktiviteter fremgår av vedlegg 3. 
 
Fremdriftsplan for den kliniske anskaffelsen fremgår av vedlegg 4.  
 
Vi vurderer at 2014 også kommer til å bli et krevende år for HF-enes deltakelse. Vi 
anser forankringsarbeidet som godt.  
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Videre arbeid 
De viktigste oppgavene fremover består av: 
1. Slå sammen systemene i regional installasjon. Dette vil både lette driftssituasjonen 

hos Helse Nord IKT og legge til rette for bedre samhandling mellom enhetene i Helse 
Nord. 

2. Implementere de vedtatte regionale standarder for oppsett og bruk av systemene. 
3. Bedre opplæringen og forståelsen for bruk av de kliniske systemene. 
4. Modellering av pasientforløp med start i prosesser som allerede har standardiserte 

forløp. Deltakere fra alle HF. 
5. Utarbeide og ta i bruk strukturerte deler av journalen. 
6. Utarbeide logikk, prinsipper og føringer for prosess- og beslutningsstøtte. 
7. Utvikle de regionale funksjoner som skal sørge for videreutvikling og forvaltning av 

den kliniske og administrative praksis. 
 
Gevinstene for helseforetakene kommer i all hovedsak etter at prosjektet er avsluttet. 
Det er personellet ute i første linje som får de største oppgavene med 
prosessforbedring. Det er viktig at disse deltar aktivt i gapanalyser og utarbeidelse av 
handlingsplaner.  
 
Ansvar for identifisering og konkretisering av effekter av FIKS-prosjektet legges til 
hvert helseforetak, samt et eget oppdrag til Helse Nord IKT. Det utarbeides felles maler 
slik at det blir mulig å ha felles oppfølging og læring. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at internrevisjonens anbefalinger i rapport 11/2012 er fulgt 
opp i planleggingsarbeidet som er gjort frem til nå. Tiltakene er kommentert i vedlegg 1. 
Arbeidet med å konkretisere resultat og effektmål begynner å ta form, men er ikke 
ferdig. Vi foreslår derfor å komme tilbake til styret med en ny sak høsten 2014 med en 
detaljert beskrivelse av dette. 
 
Detaljert fremdriftsplan foreligger og følges opp av styringsgruppene for Helse Nord 
IKT og FIKS. Risikoanalyser og interne avhengigheter oppdateres løpende. Det etableres 
lokale mottaksprosjekt. 
 
Styringsgruppene for Helse Nord IKT og FIKS setter av mer tid til oppfølgingsmøtene i 
gjennomføringsfasen. Fremdriften for regionale datasentraler og 
integrasjonsgrensesnitt ligger på kritisk linje og er i rød sone. Det samme gjelder for 
ressurssituasjonen hos Helse Nord IKT (se vedlegg 5). 
 
Det legges inn 30 mill kroner ekstra til oppfølging i helseforetakene i 2014 og 2015. 
Ressursene skal gi pilotering og deltakelse i prosjekter, utarbeidelse av e-
læringsprogrammer og kompetanseheving, samt utvikling innenfor endringsledelse og 
forbedringsarbeid. 
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Adm. direktør vurderer at FIKS-prosjektet er under kontroll, men at det fremdeles er 
risikopunkter som styret skal være oppmerksom på. Risikovurderingen i vedlegg 5 har 
fokus på teknisk gjennomføring og utstyr. Ved overgang til driftsfase må ny 
risikovurdering gjøres med fokus på eventuelle konsekvenser for pasientbehandlingen. 
 
Internrevisjonen har vært konsultert i oppfølgingsarbeidet, og innspill er tatt til følge. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av internrevisjonens 
rapport til orientering.  

 
2. Styret ber adm. direktør legge frem en plan for realisering av resultat og effektmål 

innen 30. oktober 2014.  
 
 
Bodø, den 20. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   
1: Tiltak etter internrevisjonens anbefalinger 
2: HOS-rapport kap. 4: Viktigste områder for gevinstrealisering 
3: Moduler for utvikling av kompetanse innenfor endringsledelse og forbedringsarbeid 
4: Overordnet fremdriftsplan  
5: Utvikling risikovurdering 
6: Oversikt leveranser fra HOS forprosjekt 
 
Utrykte vedlegg: 
Styresak 25-2011 Anskaffelse av kliniske systemer 
Styresak 22-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og 
kontroll med FIKS-programmet 
Styresak 81-2013 Felles Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) – orientering om mulige 
effekter 
Kommunikasjonsstrategi – vedtatt 18.04.13 
SG-sak 28-2013: Tids- og ressursplan for funksjonelt arbeid 
Helse Nord RHFs metodikk for prosjektstyring, godkjent januar 2013 
Presentasjon ”Gevinstrealisering UNN” datert 05.09.13 
SG-sak 06-13 Forvaltningsmodell for IKT-tjenester i Helse Nord 
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Vedlegg 1 
Sammendrag av  
Tiltak etter Internrevisjonens anbefalinger med kommentarer 
 
Internrevisjonen har i tilknytning til det enkelte fokusområde foran i rapporten anbefalt 
Helse Nord RHF å iverksette følgende tiltak:  
 
1. Gjennomgå og definere tydelig hvilke spesifikke og etterprøvbare resultatmål 

programmet skal oppnå, samt hvilke konkrete effektmål programmet skal bidra til. 
Målene bør tas inn i programmets mandat.  
 
Tiltak: Se vedlegg 2 ”Sammendrag av effekter og gevinster” samt styresakens 
avsnitt om ”Resultatmål” og ”Effektmål”. 
 

2. Avklare hvilken rolle Klinisk IKT-fagråd har i styringslinjen for FIKS-programmet, og 
sørge for at oppgavene de tillegges samsvarer med dette.  
 
Tiltak: Behandlet i SG sak 8-13. Konklusjon: 
Klinisk IKT fagråd er rådgivende organ for SG til FIKS i saker som omhandler 
regionale standarder og bruk av IKT-systemene ut fra regionale føringer. Etter 
endt saksgang i Klinisk IKT fagråd legges saker fram for Styringsgruppen til 
FIKS for beslutning. 
 

3. Utarbeide ansvarskart der ansvarsforholdene for viktige arbeidsstrømmer og 
beslutningspunkter tydeliggjøres (hvem skal informeres, hvem skal konsulteres, 
hvem skal involveres i beslutningsprosessen, hvem tar faktisk beslutning).  
 
Tiltak: I samarbeid med HN-IKT er det utarbeidet ansvarskart som viser hvem 
som har beslutningsansvar, hvem som skal involveres og konsulteres ved 
forvaltning av Kjøpsavtalen og Vedlikeholdsavtalen. Vi viser også til sak 06-13 
hos SG HN-IKT;  ”Forvaltningsplan for IKT-tjenester i Helse Nord”. Dokumentet 
er ikke endelig vedtatt. Nytt arbeidsmøte i SG 14. november. 
 
Mandatet for prosjektet beskriver hvilke beslutninger som ligger til prosjektet 
og hvilke som skal tas av SG. 
 
Prosjektet er brutt ned i arbeidspakker i ”Smartsheet”, og igjen brutt ned i 
mindre aktiviteter hvor fremdrift, ansvar og interne avhengigheter fremgår. Se 
vedlegg 4 for eksempel. 
 

4. Etablere en metodikk basert på ”Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord” for 
risikostyring i FIKS og gjøre risikovurderinger systematisk for å avdekke og 
håndtere risikofaktorer knyttet til programmets måloppnåelse.  
 
Tiltak: Risikovurdering første gang lagt frem for SG 31.01.13, og er deretter fast 
tema under programsjefens ”Info og Status” på hvert møte i SG. Oppdatert 
risikoanalyse, se vedlegg 5. 
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5. Forsterke det helhetlige og systematiske arbeidet knyttet til endringsledelse og 
kommunikasjon.  
 
Tiltak 1: Kommunikasjonsrådgiver ansatt f.o.m. 29.01.13. 
Kommunikasjonsstrategi utarbeidet i samarbeid med 
kommunikasjonsansvarlige i HFene (utrykt vedlegg). 
Kommunikasjonsplan vedtatt i SG-møte 18.04.13 
 
Tiltak 2: Regionalt program for organisasjonsutvikling/endringsledelse 
etablert. Rulles ut for UNN høsten 2013, og for hele regionen vinteren 
2013/2014 (vedlegg 3). 
 

6. Beskrive overordnede føringer og metodiske krav til program-/prosjektstyring 
basert på anerkjente standarder og god praksis. Dette kan gjøres som en del av 
prosjekthåndboken for FIKS eller i Helse Nord RHFs prosjekthåndbok, dersom 
denne ferdigstilles i tide.  
 
Tiltak: Prosjekthåndbok utarbeidet og signert av AD januar 2013. Se Docmap RL 
3643 vedlegg i DS 7642. Mandatet for prosjektet (vedtatt av AD i mars 2012) 
følger i all hovedsak denne prosjekthåndbok. Roller og ansvar er beskrevet. 
Delprosjektenes mandat er godkjent av styringsgruppen. 

 
7. Utarbeide en overordnet, helhetlig programplan som synliggjør viktige milepæler, 

avhengigheter og kritisk tidslinje.  
 
Tiltak: Behandlet i SG – sak 28-2013, leveranse fra arbeidsgruppe HOS ”Tids- og 
ressursplan for funksjonelt arbeid i implementeringsprosjektene 2013- 2014”. 
HFene er forberedt på at endringer kan komme. Oppdateringer legges frem i SG. 
 
For overordnet helhetlig programplan, se vedlegg 4. 
 

8. Gjennomgå programmets nedbryting i prosjekter/prosjektfaser for å sikre at denne 
er hensiktsmessig og dekkende i forhold til programmets mål (uten overlapp og 
uten ”hull”), og vedta den samlede prosjektporteføljen.  
 
Tiltak: Se punkt 7. 
 

9. Inngå klare avtaler med HF-ene og HN-IKT om hvordan og når virksomhetene skal 
varsles om ressursbehov til FIKS, og tilrettelegge for etterlevelse av avtalene.  
 
Tiltak: Avrop på ressurser fremgår av sak SG sak 28-2013, pkt. 4. Avrop er meldt 
pr HF, pr. tiltak og pr. faggruppe og angitt i tid med antall uker/dager og % av 
stilling. 
Avrop skjer med min. 3 mnd horisont. Vesentlige endringer følges opp i SG. 
 
Det overordnede bilde er at dette har fungert godt mht ressurser fra HF. Vi har 
noen utfordringer knyttet til HF som har stor byggeaktivitet. 
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Det har vært større utfordringer med tilgjengelighet på ressurser fra HN-IKT. 
Dette er nå vurdert inn i rød risikosone, og tiltak er under utarbeidelse for 2014. 
 

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

o Introduksjon til alle HF med fysiske møter m/AD januar 2012 
o Ekstra bevilgninger for frikjøp av ressurser til deltakelse i FIKS-

prosjektet 
• 2013:   7 + 5 millioner 
• 2014: 30 + 8 millioner 

o Regional samling for ca 200 ledere januar 2013 
o Tema på styreseminar mars 2013 
o Tema på regional leder- og samarbeidskonferanse mai 2013 
o Orientering til KTV/KVO 

 
Se også kommunikasjonsplan. 

 
11. Synliggjøre eventuelle konsekvenser kontraktsendringer vil ha for milepæler, 

prosjekt- og programplaner.  
 
Tiltak 1: SG sak 30-2013 ”Samlet oversikt og status for opsjoner tilknyttet FIKS-
programmet”. Vedlegg viser opsjoner som er utløst og som planlegges utløst. 
Summen av opsjoner er innenfor budsjettets totale ramme. 
 
Tiltak 2: RFC (Requests for Change) for EPJ er innarbeidet i fremdriftsplan og 
budsjett. Radiologi er fremdeles under planlegging i forprosjekt. Eventuelle 
endringer blir behandlet i SG når rapport foreligger. Endringer i fremdriftsplan 
kan fremdeles påregnes. 
 
Oversikt over funksjonalitet som skal flyttes fra DIPS Classic til DIPS Arena er 
veiledende plan for når krav er klar for idriftsettelse. Kartet for flytting av 
funksjonalitet har tidshorisont til 2016, endringer kan fremdeles påregnes.  
 
Alle RFC’er kvalitetssikres av IT-sjef og Eierdirektør før de anbefales for adm. 
direktør. 
 
Det er programsjefens og SGs oppfatning at det er kapasiteten i 
mottaksapparatet i HFene og HN-IKT som er bestemmende for fremdriftsplan. 
 

12. Vurdere om den etablerte rapporteringspraksis er basert på viktige/relevante 
styringsparametre, og tilfredsstiller informasjonsbehovene i tide hos de som skal 
gjøre noe med dem, og gjøre de endringer man finner hensiktsmessig.  

 
Direktørmøtet har godkjent statusrapporteringen i møte 14.11.13. 
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Vedlegg 2  
Sammendrag effekter/gevinster  
 
  

Overordnet 
effekt 

Gevinstmål  

1 Bedre pasient-
behandling; 
kvalitet, 
sikkerhet, 
effektivitet 

Tydelige mål og god organisering av pasientadmin. Arbeid 
1. Reduserte avvik fra riktig pasient til rett sted til rett tid 
2. Standardiserte og tilpassede opplæringsprogrammer 
3. Kortere epikrisetid 
4. Reduksjon i tid fra mottak av henvisning til vurdering av 

henvisningen er fullført 
5. Reduksjon i antall åpne (ikke godkjente) dokumenter i EPJ som 

er mer enn 14 dager gamle 
6. Reduksjon antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten 

ny kontakt 
Effektive, pasient-/brukerorienterte prosesser 

1. Etablert prosess for å innarbeide brukernes/pasientenes 
oppfatninger/erfaringer 

2. Reduksjon i antall avvik knyttet til pasientadm. prosesser 
3. Reduserte køer og ventetider – ikke fristbrudd 
4. Reduksjon i tidsbruk dokumentasjon og dobbeltføring 

Riktig informasjon og god styring 
1. Mer effektiv generering av meldinger, eksempelvis NPR-

meldinger 
2. Standard tekst og redusert antall brev og andre maler – definert 

ansvar for tilgang til å gjøre endringer 
3. Definerte og etablerte målepunkter og måleparametere i 

pasientforløpene (Overordnet og pr. enhet/klinikk)  
4. Større grad av el. samhandling med ulike aktører, f.eks. fastleger 

2 God 
informasjons-
sikkerhet 

1. Større grad likhet for alle ansatte i Helse Nord på et overordnet 
nivå (sikres ved tilgangsstyring).   

2. Redusert papirdokumentasjon med helseopplysninger 
(reduserer faren for brudd på taushetsplikten/ivaretar 
pasientenes personvern) 

3. Etterlevelse av regelverk vedr. pasientjournal, informasjons-
sikkerhet og tilgangskontroll  

4. Dokumentasjon av all informasjonsutveksling, f.eks. ventebrev 
3 Effektive og 

standardiserte 
adm. prosesser 

1. Reduksjon i antall retningslinjer/prosedyrer 
2. Enhetlig opplæring/oppfølging ved innføring av nye og 

endringer i eksisterende regionale prosedyrer 
4 God og 

tilgjengelig 
styrings-inform, 

1. Bedret uthenting av - og tilgjengelighet på - rapporteringsdata  
2. Reell mulighet for sammenligning av data fra sykehusene 
3. Etterlevelse av rapporteringskrav  

5  Bedret 
samhandling   

1. Etablere systemer som sikrer og understøtter god samhandling 
og pasientflyt 

2. Enkelhet for fastleger, legekontor og andre å henvende seg til 
sykehuset med f.eks. henvisninger og laboratorieprøver. 

6 God og 
forutsigbar 
teknisk drift og 
forvaltning 

1. Enklere forvaltning av tilgangsrettigheter ved at brukerroller 
bygges etter samme prinsipper.   

2. Enhetlig forvaltning, oppdatering og vedlikehold av DIPS 

Vedlegg 3 
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Moduler i utvikling av kompetanse innenfor endringsledelse og 
forbedringsarbeid for Helse Nord.  
 

 
 

 
Eksempel på aktiviteter hos UNN høsten 2013 
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Vedlegg 4 
Fremdriftsplan for den kliniske anskaffelsen 

 

 
Overordnet fremdriftsplan med delprosjekter 
 
 

 
 
Eksempel på nedbryting i arbeidspakker med fremdrift og interne avhengigheter  
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Vedlegg 5 
Utvikling risikovurdering 
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Vedlegg 6 
 

Oversikt leveranser fra 18 arbeidsgrupper i HOS-prosjektet 
(pr. 06.11.13) 
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Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2013/354/214   Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 20.11.2013 
 

Styresak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Akutte sykdommer ”tar ikke ferie” om sommeren. Det er derfor nødvendig å sikre en 
trygg og god øyeblikkelig hjelp tjeneste gjennom denne delen av året. Planlagt (elektiv) 
virksomhet kan og må reduseres gjennom sommeren for at våre ansatte skal kunne gis 
en velfortjent og tilfredsstillende ferieavvikling. Dette vil påvirke ventetid og kunne gi 
risiko for fristbrudd og utfordre kvaliteten i tjenesten.  
 
Innleie av vikarer gir en økt risiko i driften. Kunnskap om geografi, funksjonsfordeling, 
ansvarsfordeling, interne ressurser i sykehusene, rutiner, prosedyrer etc. kan være 
mangelfull blant vikarer. Oppsummeringen fra Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten ad. risiko for feil ved vikarbruk bekrefter dette og indikerer at vikarbruk 
bør begrenses der dette er mulig og hensiktsmessig.  
 
Tidligere års felles sommerdrift innen rehabilitering har vist at helseforetakene 
gjennom samarbeid kan avlaste hverandre og bedre feriedriften både for pasienter, 
pårørende og ansatte. Siste års sommerstenging av fødestuer og fødeavdeling på 
Helgeland har også vist at en sentralisering av tjenesten og en styrket følgetjeneste kan 
sikre en god sommerdrift innen fødselsomsorgen. Tilsvarende er også vist i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) gjennom stenging av aktivitet ved Narvik 
sykehus i forbindelse med oppgradering av operasjonsstuer. 
 
Disse erfaringer gir grunnlag for et mer utstrakt samarbeid og koordinering innad i 
helseforetakene og på tvers av helseforetakene. Dette for å sikre en feriedrift preget av 
gode pasientforløp og god pasientsikkerhet samtidig som ansatte gis en godt planlagt 
ferieavvikling. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Den viktigste delen av sommerferieavviklingen i 2014 vil være i syv ukers perioden 30. 
juni (uke 27) til 17. august (uke 33).  De enkelte helseforetak har nå startet planlegging 
av feriedriften. De mest aktuelle områder for samarbeid på tvers av helseforetakene er 
innen følgende områder: 
 
Rehabilitering:

 

 Rehabiliteringsmedisinsk døgnenheten ved UNN holdt sommeren 2011 
og 2012 seks senger åpne gjennom sommerferieperioden. Det er uklart om dette har 
gitt besparelser (økte transportkostnader), men det har forenklet feriedriften for 
Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF.   
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Det er også i år aktuelt å stenge rehabiliteringssenger og benytte tjenesten ved UNN i 
deler av sommerperioden. Dette bør koordineres, og fagsjefene gis et koordinerende 
ansvar. Perioden UNN drifter regionale senger bør vurderes forlenget, og alle øvrige HF 
bør ikke stenge sine senger samtidig. 
 
Fødselsomsorg:

 

 Helgelandssykehuset HFs gode erfaring ved å drifte kun én fødeavdeling 
(fødestuene i Mosjøen og Brønnøysund var stengt i henholdsvis åtte og fire uker) 
gjennom sommeren 2013 med alternerende lokalisasjon (Sandnessjøen og Mo i Rana), 
indikerer sterkt at dette bør videreføres. Dette er også et ønske fra ansatte. Erfaringene 
fra Helgelandssykehuset HF og UNN bør også benyttes i vurdering av sommerstenging 
av fødetilbudet ved Narvik og/eller Harstad i en periode av sommeren.  

Øyefaget:

 

 Helse Nord har et betydelig antall avtalespesialister som ivaretar pasientene. 
Det er to øyeavdelinger i landsdelen med vaktfunksjon. Disse er ved UNN Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø. Det kan være aktuelt å vurdere en fremtidig koordinert vakt 
tjeneste mellom disse to avdelingene. Nordlandssykehuset vil gjøre en intern prosess 
for avklaring. 

Radiologi

  

: Sykehus/helseforetak som ikke har intervensjonsradiologi kan i vaktfunksjon 
betjenes med bildebeskrivelse på distanse fra andre avdelinger. Et eksempel er at leger 
på vakt i Nordlandssykehuset Bodø tolker bilder i Lofoten og Vesterålen på 
kveld/natt/helg.  Mangel på radiologer har vært utfordrende for flere av 
helseforetakene, og det har vært krevende å sikre tilgang gjennom innleie. Private 
røntgeninstitutt har gjennom avtaler avlastet helseforetakene. Det er en utfordring at 
de radiologiske avdelinger har ulike systemer, så lenge SECTRA-løsningen ikke er 
innført. Dette taler for at en samordnet sommeravvikling først bør planlegges fra 
sommeren 2015. 

Laboratorievirksomhet:

 

 Tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten kan videresendes til 
annet laboratorium i eget helseforetak eller sentraliseres til Bodø/Tromsø. Sistnevnte 
forutsetter en adekvat transporttid som sikrer at prøver ikke blir for gamle for analyse, 
og at svartid med hensyn til analyseresultat er adekvat. Det vil også være viktig at 
rekvirent er kjent med at prøven er videresendt til annet laboratorium med et annet 
referanseområde (”normalverdi område”). Den krevende logistikk og informasjon som 
må sikres overfor rekvirenter samt risiko for feilforsendelser gjør at dette tiltaket 
vurderes lite aktuelt.  

Distriktspsykiatriske sentre (DPS):

 

 Helse Nord har 14 DPS med underliggende enheter. 
Gjennom de siste år har en stadig økende andel av aktiviteten i psykisk helsevern blitt 
overført til DPS (mål om 50-50 fordeling). Robustheten i de ulike enheter er varierende. 
Dette vil ytterligere utfordres gjennom ferieperioden. En reduksjon i antall enheter 
gjennom sommeren vil kunne styrke det tverrfaglige tilbudet til pasientene, men kunne 
ha negativ effekt på nærheten til tilbudet. Sistnevnte kan kompenseres gjennom 
koordinering mellom helseforetakene.  
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Et alternativ er å ikke stenge et helt DPS, men kun døgnavdelinger/enheter. Dette ble 
eksempelvis benyttet ved Helgelandssykehuset HF sommeren 2013 (alternerende 
sommerstenging av døgnavdelingene i Mosjøen og Mo i Rana). En alternerende 
nedstegning av døgntilbud i DPS påpekes også som den beste løsningen fra UNN. 
Nordlandssykehuset HF planlegger å stenge sengene i DPS Salten i fire uker og angir at 
det kan bli vurdert å stenge DPS Lofoten. Finnmarkssykehuset HF vurderer en 
koordinert stenging av tilbudet i Lakselv, Jansnes og Tana. 
 
Stråleterapi

 

. Lindrende stråleterapi gis ved Nordlandssykehuset Bodø og UNN Tromsø. 
Denne tjenesten er preget av få øyeblikkelig hjelp pasienter og stor grad av elektiv 
virksomhet. Denne vil kunne overføres til Tromsø i forbindelse med ferieavvikling. 
Enheten i Bodø har tidligere vært stengt i kortere tid i forbindelse med service på 
strålemaskin og ferieavvikling. En koordinert og planlagt stenging av enheten i Bodø i 
en periode av sommeren bør kunne gjennomføres gjennom et tett samarbeid mellom 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Ulempen vil være 
lengre pasientreiser i en kort periode.   

Øre-Nese-Hals

En eventuell sommerstenging av tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF gjennom at sommervikarer ikke leies inn må koordineres med 
aktiviteten i Bodø og Tromsø, og gjensidig informasjonsutveksling må sikres.  

 tjenester ytes i alle helseforetak. Tjenesten ytes også av avtalespesialister 
i regionen. De to største avdelingene i regionen er i Bodø og Tromsø. Pasientvolum og 
spesielt øyeblikkelig hjelp behovet synes for stort for et samarbeid knyttet til en 
koordinert vakttjeneste gjennom sommeren 2014 mellom disse to avdelingene.  

 
Stenging av sykehus.

 

 En sommerstenging av sykehus er krevende, da det medfører 
store endringer i sommerdriften. Det er kun aktuelt ved små sykehus, der avstanden til 
neste sykehus er kort. Særlig er nedstenging av indremedisinsk vaktberedskap 
krevende. Et alternativ til sommerstenging av sykehus er derfor reduksjon av 
vaktberedskap innen generell kirurgi og ortopedi. Et annet alternativ er stenging av 
vaktberedskap kveld/natt og i helgene og kun kir.pol/skadepoliklinikk på dagtid.  Tiden 
frem til sommeren 2014 gjør det ikke aktuelt å vurdere dette tiltaket for sommeren 
2014. 

Medbestemmelse 
Ferieplanlegging i Helse Nord sommeren 2014 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 25. november 2013. 
Drøftingsprotokollen vil bli ettersendt/lagt frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Saken er ikke realitetsbehandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, men 
det er gitt en kort generell informasjon i RBU-møte, den 13. november 2013, jf. RBU-sak 
72-2013/3 Orienteringssaker, informasjon fra RHF-ledelsen, første kulepunkt.  
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Vurdering og konklusjon 
Sommerferieavviklingen i Helse Nord er krevende. Innleie av ferievikarer med 
begrenset kunnskap om geografi, funksjonsfordeling, ansvarsfordeling, interne 
ressurser i sykehusene, rutiner, prosedyrer etc. er utfordrende i forhold til stadig 
økende kvalitetskrav. Dette er underbygget av data fra Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten. Med mål om ivaretakelse av god pasientsikkerhet har helseforetakene 
de siste år erfaring med at nedstenging av enheter og en koordinert overføring av 
ansvar til nabosykehus/helseforetak kan sikre gode pasientforløp også i en 
sommerdriftsperiode. Adm. direktør vil derfor foreslå at disse positive erfaringene 
utvides til også å omfatte nye fagområder. 
 
For sommeren 2014 anbefales følgende 
• Rehabilitering: Universitetssykehuset Nord-Norge HF drifter regionale senger 

gjennom sommeren, og detaljer avklares i dialog mellom helseforetakene.  
• Fødselsomsorg: Helgelandssykehuset HF planlegger en feriestenging etter modell av 

sommeren 2013.  Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderer en alternerende 
sommerstenging av fødeavdelingen i Harstad/Narvik. Avstander i Finnmark gjør det 
uhensiktsmessig å vurdere tilsvarende tiltak i Finnmarkssykehuset HF. 

• DPS: En koordinert og planlagt stenging av senger i DPS er aktuelt i alle helseforetak. 
Stenging av hele DPS er ikke aktuelt for alle helseforetakene, men vil bli vurdert i det 
enkelte helseforetak. 

• Stråleterapi; En sommerstenging av stråleterapitilbudet ved Nordlandssykehuset 
Bodø i en kortere periode bør vurderes gjennomført ved et tett samarbeid mellom 
aktuelle avdelinger i Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF. 

• ØNH-sykdommer: Ferieavvikling i Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset 
HF løses gjennom dialog/samarbeid med avtalespesialister og avdelingene i Bodø og 
Tromsø.  

 
Det forutsettes at alle endringer i driften gjennom sommeren planlegges og 
gjennomføres i tett dialog med de ansatte og deres tillitsvalgte og vernetjenesten samt 
brukerrepresentanter.  
 
En god kommunikasjonsplan er en viktig forutsetning for at alle interne og eksterne 
samarbeidspartnere er godt kjent med den endrede driften i perioden. Dette for å 
ivareta gode og trygge pasientforløp gjennom sommeren. 
 
For sommeren 2015 og senere år bør følgende forhold utredes og avklares.  
• Når nye felles løsninger innen radiologi (SECTRA) er på plass, bør et tettere 

samarbeid gjennom ferieavviklingen mellom helseforetakene utredes.  
• Et tettere samarbeid innen øye- og ØNH-sykdommer bør vurderes. Sistnevnte vil 

også være aktuelle tema i arbeidet med de respektive fagplanene.    
• Stenging av sykehus er krevende, og adm. direktør ønsker styrets vurderinger, før 

en eventuelt fremtidig utredning igangsettes. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til de skisserte planene for en koordinert 

sommerferiedrift mellom helseforetakene sommeren 2014.  
 
2. En eventuelt endret sommerdrift må skje gjennom tett dialog med de ansatte og 

deres tillitsvalgte og vernetjenesten samt brukerrepresentanter. Det må også 
utarbeides en god kommunikasjonsplan som sikrer informasjon til alle aktører i 
helsetjenesten og spesielt primærhelsetjenesten. 

 
3. Styret ber om å få lagt frem en styresak høsten 2014 som beskriver fremtidige 

muligheter for et styrket samarbeid mellom helseforetakene for ferieperioden 2015 
og senere år. 

 
 
Bodø, den 20. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-91/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 20.11.2013 
 

Styresak 133-2013/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november 2009. 
 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for 
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte, 
den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering, sist i styremøte, den 22. 
mai 2013, jf. styresak 66-2013/3. 
 
Sammendrag 
Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på 
tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, 
hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i 
gjennomføringen.  
 
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte. 
 
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er 
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig, dersom en styresak 
må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm. 
direktør til styret. 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Etablering av regionale 
datasentre i Bodø og 
Tromsø – endelig 
beslutning av etablering 
og vurdering av 
alternativ bruk av 
midlene til investering i 
permanent datasenter, 
oppfølging av styresak 
73-2013 og 90-2013 
 

o ref. styresak 90-2013 Etablering av regionale 
datasentre i Bodø og Tromsø – forskjellige 
alternativer, oppfølging av styresak 73-2013, 
vedtakets punkt 3: Styret i Helse Nord RHF 
ber om å få saken om etablering av 
regionale datasentre til endelig beslutning 
innen desember 2013. Styret ber om å få 
lagt frem en vurdering av alternativ bruk av 
midlene til investering i permanent 
datasenter. 

18DES2013 Styresaken er under planlegging. 

Internrevisjonsrapport 
01/2013: Revisjon av 
tverrgående prosesser 
mellom helseforetak som 
har pasientreisekontor 
og Pasientreiser ANS – 
oppfølging av rapportens 
anbefalinger, oppfølging 
av styresak 93-2013 
 

o ref. styresak 93-2013 Internrevisjonsrapport 
1/2013: Revisjon av tverrgående prosesser 
mellom helseforetak som har 
pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, 
vedtakets punkt 3: Styret ber om å bli 
orientert om status i oppfølgingen av 
rapportens anbefalinger innen utgangen av 
2013. 

18DES2013 • Det arbeides både nasjonalt og 
regionalt med denne saken.  

• Planlagt styresak i DES2013 som 
vedtatt. 

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

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

 

18DES2013 • Seksjon for somatikk i fagavdelingen 
arbeider med saken.  

• Det er planlagt møte med 
helseforetakene 18NOV2013, og 
oppfølgende styresak vil bli utarbeidet 
i etterkant av dette møtet. 
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Nasjonalt samarbeid om 
innkjøp og 
forbedringsprosesser – 
resultat av arbeidet, 
oppfølging av styresak 
15-2013 

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

o ref. styresak 15-2013, konklusjon: Adm. 
direktør ønsker med denne styresaken å 
orientere styret i Helse Nord RHF om et 
sentralt nasjonalt arbeid relatert til 
standardisering og samhandling. Det 
nasjonale prosjektet vil frem til mai 2013 
gjennomføre fase 2 av prosjektet.  

  

DES2013/FEB2014 Styret vil bli orientert om saken i 
styremøte i DES2013, ev. FEB2014. 

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

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

 

26FEB2014 • Styresaken er under arbeid.  
• Endret fremdriftsplan med 

styrebehandling i HF-ene i DES2013.  
• Påfølgende styrebehandling i RHF-et 

blir i slutten av FEB2014. 

Internrevisjonsrapport 
06/2013: Henvisninger 
og ventelister i Helse 
Nord – HF-enes 
handlingsplaner, 
oppfølging av styresak 
116-2013 
 

o ref. styresak 116-2013 
Internrevisjonsrapport 06/2013: 
Henvisninger og ventelister i Helse Nord - 
oppsummering, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å legge fram til 
orientering helseforetakenes 
styrebehandlede handlingsplaner innen 
utgangen av mars 2014. 

 
 
 
 
 

innen utgangen av 
mars 2014 

Ny sak etter styremøte 30OKT2013.  
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Helse Nord IKT – 
evaluering, oppfølging av 
styresak 94-2005 

o ref. styresak 94-2005 Etablering av Helse 
Nord IKT – vedtakets punkt 7: Styret 
forutsetter at det høsten 2006 legges frem 
en rapport om utviklingen av IKT-enheten. 
Våren 2007 fremlegges en evaluering. 

 

2. kvartal 2014 
 

Styresak er planlagt 2. kvartal 2014. 

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

o ref. styresak 70-2012 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av 
forprosjektrapport og beslutning om 
detaljprosjektering og bygging, vedtakets 
punkt 8: Styret ber adm. direktør komme 
tilbake med idé- og konseptrapport for PET-
senter til behandling i styret. 

 

våren 2014 Styresaken vil komme sannsynligvis 
våren 2014. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-
fløy – prognose for 
kostnadsnivået, 
oppfølging av styresak 
59-2013 

o ref. styresak 59-2013 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
bærekraftanalyse og omstillingsprogram, 
oppfølging av styresak 70-2012, vedtakets 
punkt 3: Styret i Helse Nord RHF ber om at 
det legges frem en prognose for 
kostnadsnivået, når det foreligger 
forpliktende tilbud på de første 
delentreprisene. 

o ref. styresak 74-2013 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
detaljprosjektering og entrepriseplan, 
godkjenning, oppfølging av styresak 59-
2013, vedtakets punkt 3: Styret viser til 
styresak 59-2013 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
bærekraftanalyse og omstillingsprogram, 
oppfølging av styresak 70-2012, vedtakets 

våren 2014 Styresaken vil komme sannsynligvis 
våren 2014. 
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punkt 3 og ber adm. direktør om å legge 
frem en prognose for kostnadsnivået, når 
det foreligger forpliktende tilbud på de 
første delentreprisene. 

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

o ref. styresak 12-2013 Anskaffelse av private 
sykehustjenester – TSB1

o ref. styresak 66-2013/3 Oppfølging av styrets 
vedtak: For å kunne si noe om kvaliteten for 
budsjettåret 2013, vil disse dataene trolig 
ikke kunne gi fullgode svar, men kan 
forhåpentligvis vise trender og forskjeller, 
hvis man har registrert i minst seks 
måneder. dvs. styresaken kan først legges 
frem i april/mai 2014. 

, analyse av pris og 
andre kriterier for valg av tilbydere, 
oppfølging av styresak 88-2012, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge 
frem en ny analyse for budsjettåret 2013, 
da også med en vurdering av 
behandlingskvalitet og resultatoppnåelse. 

 

APR/MAI2014 • Kvalitetsindikatorer er utarbeidet.  
• Det har vært en pilot ved rusenheten, 

Nordlandssykehuset HF. Denne er 
ikke ferdig evaluert.  

• De private rusinstitusjonene starter 
sine registreringer i denne måned.  

• Det tas sikte på at helseforetakenes 
rusinstitusjoner også starter i 
november/desember 2013. Det 
planlegges en styresak i april/mai 
2014. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø – 
omstillingsprogram, 
oppfølging av styresak 
74-2013 

o ref. styresak 74-2013 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, A-fløy – 
detaljprosjektering og entrepriseplan, 
godkjenning, oppfølging av styresak 59-
2013, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. 
direktør om å legge frem en orienteringssak 
om omstillingsprogrammet til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når 

MAI2014 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
har leid inn ekstern hjelp til å 
organisere prosessen, som kommer til 
å bli forholdsvis omfattende.  

• I utgangspunktet skal planen 
ferdigstilles i 2013, men dette ansees 
ikke som realistisk.  

• Antatt ferdigstillelse: Påsken 2014. 
                                                 
1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk 
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denne foreligger. 
 

 

Desentralisert 
fødselsomsorg i Helse 
Nord – konsekvenser av 
seleksjonskriterier m. m., 
oppfølging av styresak 7-
2012og 122-2012 

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

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

o ref. styresak 47-2013 Organisering av 
intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i 
Helse Nord: Styremedlem Sandberg stilte 
følgende spørsmål: Ønsker en egen styresak 
om fødselsomsorg – med fokus på omsorg. 
Hvilket tilbud gis til kvinnene og deres 
familier i forhold til fødselsomsorg? Anm.: 
Dette spørsmålet kobles mot oppfølging av 
styresak om desentralisert fødselsomsorg. 

 
 
 
 

før sommeren 2014 • Nye seleksjonskriterier er innført i 
Helse Nord. Disse har så langt hatt 
kort virketid.  

• Når data fra medisinsk fødselsregister 
for 2013 foreligger (våren 2014), vil 
det være naturlig å analysere de 
endringer som nye seleksjonskriterier 
har medført på behandlingskvalitet og 
pasientstrømmer i regionen.  

• Saken vil også bli belyst i forhold til 
den økte ressursinnsats (jordmor og 
legestillinger). Den forventede effekt 
er 10 % økning i antall fødende som 
flyttes fra fødestue til fødeavdeling og 
10 % som flyttes fra fødeavdeling til 
kvinneklinikk.  

• En styresak kan tidligst forventes i 
forkant av sommeren 2014.   
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Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø – 
etablering av permanent 
parkeringshus, 
vurdering, oppfølging av 
styresak 60-2013 

o ref. styresak 60-2013 Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø, plan for fremtidige 
parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-
2012, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. 
direktør om å orientere styret om resultat 
av vurderingen om etablering av permanent 
parkeringshus i Breivika.  

4. kvartal 2014 • Styresaken vil komme rett i etterkant 
av Strategisk Utviklingsplan for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

• Arbeidet vil begynne i januar 2014, og 
foreløpig prosjektplan har en 
tidsramme på 6-9 måneder, avhengig 
av tilgjengelige interne ressurser, 
særlig på Rus- og psykiatrifeltet.  

• I tillegg må det lyses ut 
arkitektkonkurranse og 
prosjekteringsassistanse i forhold til 
fremskriving av tjenestene og 
arealberegninger innenfor disse 
tjenestene.  

• Intern prosjektleder i HF-et vil lede 
selve idéfaseutredningen. 

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

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

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

 
 

innen 2015 
 
MÅ FREMSKYNDES 

Ingen spesielle anmerkninger pr. dags 
dato. 
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Implementering av 
nasjonale kvalitetskrav 
til fødselsomsorgen i 
Helse Nord – risiko- og 
sårbarhetsanalyse av 
fødetilbudet i HN, 
oppfølging av styresak 
121-2012 

o ref. styresak 121-2012 Implementering av 
nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i 
Helse Nord – regional handlingsplan, 
oppfølging av styresak 7-2012, vedtakets 
punkt 3: Styret i Helse Nord RHF ber adm. 
direktør legge frem en risiko- og 
sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i Helse 
Nord innen utgangen av 2014. Denne skal 
danne grunnlaget for evaluering av den 
framtidige tjenesten. 

o ref. styresak 66-2013/3 Oppfølging av styrets 
vedtak:  
o ROS-analyse må avventes til tidligst 

høsten 2014 for å kunne si noe sikkert 
om reell risiko for å lykkes med 
implementering av kvalitetskrav.  

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

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

 

i begynnelsen av 
2015 

• Saken vil bli sett i sammenheng med 
foran nevnte sak knyttet til evaluering 
av konsekvens av innføring av nye 
seleksjonskriterier i fødselsomsorgen.  

• Den pågående risiko og 
sårbarhetsanalyse av fødetilbudet i 
Lofoten vil også være sentral i denne 
oppfølgingen.  

• Nasjonalt kunnskapssenters rapport 
om risiko ved bruk av vikarer vil også 
bli implementert i arbeidet.   

• Det planlegges en styresak våren 
2015. 

Etikk- og verdiarbeid i 
foretaksgruppen, 
oppfølging av styresak 8-
2012 

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

 

i 2015 Ingen spesielle anmerkninger pr. dags 
dato. 

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

o ref. styresak 153-2012 Organisering av 
lærlinger i Helse Nord, vedtakets punkt 3: 
Styret i Helse Nord RHF ber om at det 
utarbeides en sluttrapport som legges frem 

i slutten av 2015 Ingen spesielle anmerkninger pr. dags 
dato. 
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for styret, når prosjektet er gjennomført, 
forslagsvis i slutten av 2015. 

 
 
 
Styresaker – ikke 
datofestet 

Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Bilambulansetjenesten – 
evaluering 

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

o ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av styrets 
vedtak: Saken settes på sakslisten igjen, når 
rådgiver Trond Elsbak er tilbake fra 
permisjon (jf. AD’s muntlig orientering 
under behandling av saken) 

 

ikke tidfestet • Bilambulansetjenesten er tidligere 
evaluert.  

• Denne delen av styresaken lar seg ikke 
gjennomføre, før det er implementert 
egen elektronisk pasientjournal (EPJ) i 
ambulansetjenesten. Dette da 
behandling/tiltak gjennomført i 
ambulansen i dag ikke lar seg skille ut 
i pasientforløpet.  

• Styresaken er derfor fortsatt utsatt på 
ubestemt tid. 

 
MTU i Alta – utredning, 
oppfølging av styresak 
72-2013 

o ref. styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. 
rullering av investeringsplan, vedtakets 
punkt 10: Styret ber videre om å bli 
orientert om planlagt bruk av 20 mill 
kroner som er avsatt til medisinskteknisk 
utstyr i Alta, så snart dette er utredet. 

 

ikke tidfestet Ingen spesielle anmerkninger pr. dags 
dato. 
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    navn, 75 51 29 00   Bodø, 20.11.2013 
 

Styresak 133-2013/5 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet 

til arbeids- og hviletid i Helse Nord, status og 

utvikling – oppfølging av styresak 32-2013 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling – oppfølging 
av styresak 146-2011 i styremøte, den 21. mars 2013. Styret 
fattet følgende vedtak i punkt 5: Styret ber om at adm. direktør om å rapportere tilbake til 
styret på status og utviklingen i løpet av høsten 2013. 
 
Hovedtrekk status og utvikling 2. tertial 2013: 
• Det er registrert en liten økning i antall overskridelser av grensene for daglig 

arbeidstid, se vedlegg. 
• Det gjenstår å få laget arbeidsplaner for størsteparten av legegruppen i 

Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset HF. 
• Nødvendige dispensasjoner etableres/registreres i økende grad. 
• Opplæring i hvordan man unngår potensielle AML-brudd/registrere dispensasjoner, 

pågår. 
• Arbeidsplaner som inneholder brudd (les: dobbelvakter) er kun fulgt opp av 

Helgelandssykehuset HF. 
• Helseforetakene har etablert aksjonspunkt knyttet til potensielle AML-brudd. 
• Helseforetakene har implementert årsakskoder fra og med 1. september 2013 for å 

øke kunnskapen på området. 
• De fleste helseforetak har nå versjon 5.5 av GAT arbeidsplansystem, og 

systemtekniske feilrapporteringer reduseres. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om 
Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, 
gjennomføring av tiltak og utvikling – oppfølging av styresak 32-2013 i samarbeidsmøte 
den 12. november 2013, jf. sak 134-2013.  
 
Vurdering 
Helseforetak som fortsatt har manglende arbeidsplaner for utvalgte personellgrupper 
bør tilstrebe å få implementert dette i GAT arbeidsplansystem, slik at de nyttiggjør seg 
verktøyet for best mulig etterlevelse av arbeids- og hviletidsbestemmelsene.  
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Dispensasjoner må etableres, der det er nødvendig, før arbeidet påbegynnes. Det 
anbefales at helseforetakene jobber proaktivt i denne sammenhengen, og at det 
systematisk følges opp/registreres. Det anbefales videre at helseforetakene 
kontinuerlig gjennomfører opplæringsaktiviteter knyttet til både registrering av 
dispensasjoner, samt hvordan potensielle AML-brudd kan unngås. Et alternativ er å 
planlegge dette inn i ledernes årshjulsaktiviteter. 
 
Helseforetak som har arbeidsplaner som i utgangspunktet inneholder reelle brudd må 
gjennomgås/tilpasses slik at brudd ikke framkommer som planlagt, ref. 
Helgelandssykehuset HFs gode dialog ved aktuelle tjenesteområder. 
 
Det er positivt å registrere at helseforetakene har etablert aksjonspunkt knyttet til 
etterlevelse av arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Det forventes gjennom denne 
praksisen at helseforetakene tar tak i utfordringsområdene og utvikler tiltak for å 
redusere antall potensielle brudd. Årsakskodene vil gi økt kunnskap i tiltaksarbeidet. 
 
Innen utgangen av 2013 vil de fleste helseforetakene ha versjon 5.5 av GAT 
arbeidsplansystem, hvorpå det forventes at systemtekniske feil reduseres betydelig fra 
og med 2014. Det tilrås derfor at Helgelandssykehuset HF iverksetter oppgradering 
innen årsskiftet. I løpet av 1. kvartal 2014 bør videre Gatsoft inviteres til et leverandør-
/kundemøte for å se nærmere på ytterligere systemfeil og hvordan bruke 
programvaren rett. 
 
 
Vedlegg:  Tabell med oversikt pr. helseforetak 
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Periode:
01.01. - 15.04.

Helgelandssykehuset HF UNN HF, 2. tertial NLSH HF Helse Finnmark HF Totalt Helse Nord
Bruddtype 2011 2012 2013 Endring 2012 2013 Endring 2011 2012 2013 Endring 2011* 2012 2013 Endring 2011 2012 2013 Sum endring

Daglig arbeidstid 1958 3750 3908 158 11804 12540 736 3571 6945 7984 1039 942 3176 foreligger ikke #VERDI! 6471 22499 24432 1933
Ukentlig arbeidstid 1242 973 1037 64 1991 1425 -566 2997 2954 2457 -497 960 1000 foreligger ikke #VERDI! 5199 5918 4919 -999
Daglig og ukentlig fritid 597 740 749 9 3562 3839 277 1382 1765 1629 -136 495 682 foreligger ikke #VERDI! 2474 6067 6217 150

Sum 3797 5463 5694 231 17357 17804 447 7950 11664 12070 406 2397 4858 0 #VERDI! 14144 34484 35568 1084
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 20.11.2013 
 

Styresak 133-2013/7 Nordlandssykehuset HF – nedleggelse av enhet 

for traumelidelser, oppfølging av styresak 121-

2013 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 121-2013 Eventuelt i styremøte, den 30. 
oktober 2013. I sak A. Nordlandssykehuset HF – forslag om nedleggelse av enhet for 
traumelidelser fattet styret følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om 
en skriftlig redegjørelse hvor vidt den foreslåtte nedleggelsen av enheten for 
traumelidelser ved Nordlandssykehuset HF og den planlagte overføringen av tilbudet til 
DPS Salten vil gi et fortsatt tilfredsstillende tilbud til pasientene i regionen. 
 
Denne styresaken gir styret en beskrivelse av selve saken, og hvordan pasientene 
ivaretas.  
 
I Helse Nord RHFs styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan 
framgår det at oppdraget for 2014 er å fullføre den funksjonsfordelingen som 
strategigruppe II og oppdragsdokument til helseforetakene 2013 har lagt opp til. Dette 
innebærer bl.a. å styrke DPS-ene ressursmessig og kompetansemessig til å bli 
hovedveien inn og ut av psykisk helsevern og TSB1

 

. Dette krever en flytting av ressurser 
fra sykehus til DPS-nivå, slik at fordelingen innen voksenpsykiatri er 50/50 mellom 
sykehusnivå og DPS-nivå fra 1. januar 2014 og 40/60 innen utgangen av 2015. 

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har gjennom 2012 og 2013 gjennomført 
moderniseringsprosjektet for å oppfylle krav i oppdragsdokumenter fra Helse Nord 
RHF om etablering av akuttberedskap ved DPS-ene og å øke ambulant virksomhet, 
poliklinikk og dagbehandling. Fra 1. januar 2014 vil etter planen ambulante akutteam 
være etablert ved alle DPS-ene i Nordlandssykehuset HF. DPS-ene vil ha utvidet 
åpningstid på ettermiddag og kveld, i helger og beredskap på natt i form av 
vakthavende lege.  
 
Funksjonsfordelingen stiller krav til helseforetaket om en spissing av 
sykehusavdelingene, der disse kun skal inneholde tjenester til alvorlige sinnslidende 
med behov for lukkede avdelinger og andre tvangstiltak, regionale funksjoner for 
spiseforstyrrelser, sikkerhetspost og pasienter med kompliserte alderspsykiatriske 
utredninger.  

                                                        
1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk 
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Inntektsfordelingsmodellen for psykisk helsevern og TSB bygger opp under de samme 
føringene. Helse Nord RHF har pålagt helseforetakene å flytte ressurser fra sykehusnivå 
til DPS-nivå, og for 2014 får Nordlandssykehuset HF en rammereduksjon på til sammen 
10,2 mill kroner knyttet til psykisk helsevern og TSB. Helgelandssykehuset HF får en 
økonomisk styrking.  
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
I 2012 ble det lagt ned tre døgnenheter i Psykisk Helse og Rusklinikken ved NLSH for å 
oppfylle krav om å vri fra døgn til dag og poliklinikk, samt for å starte 
funksjonsfordelingen mellom de to nivåene. I 2014 vil det være nødvendig å ta ned 
ytterligere virksomhet ved sykehusavdelingene for å oppnå den vedtatte 
funksjonsfordelingen mellom sykehus og DPS.  
 
Allmennpsykiatrisk avdeling, enhet for traumelidelser, er i dag den eneste enheten i 
klinikken som driver et tilbud på sykehusnivå som Nasjonal strategigruppe II mener 
bør ligge på DPS-nivå. Omlegging av tjenestetilbudet ved enhet for traumelidelser ble 
derfor vedtatt for å oppfylle intensjonene om å gjøre DPS-ene til veien inn og ut av 
psykisk helsevern og TSB, og for å tilpasse budsjettet til de nye rammene. 
 
Allmennpsykiatrisk avdeling, enhet for traumelidelser ved NLSH har en årlig aktivitet 
hvor ca 35 pasienter får et døgntilbud. 2/3 av pasientene kommer fra 
Helgelandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. Enheten har åtte senger, og 
pasientene har en liggetid på ca. tolv uker. De aller fleste med traumelidelser får sin 
behandling ved DPS. Saltenregionen har svært få pasienter ved enheten, da de allerede 
gir tilbud til egne traumepasienter ved Salten DPS. 
 
Både Helgelandssykehuset HF (HLSH) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
er innstilt på å ta hjem sine pasienter og gi de tilbud i eget helseforetak. Videre har 
Helse Nord RHF en avtale med Viken senter i Troms for denne pasientgruppen. 
 
Vurdering og konklusjon 
Konsekvensene for pasientene vil være bortfall av tilbud om utredning og behandling i 
sengepost på sykehusnivå i NLSH. De vil dermed, ved behov for innleggelse, måtte 
benytte tilbudet ved DPS i NLSH, HSYK eller UNN samt Viken senter. 
 
Mange av pasientene vil kunne nyttiggjøre seg av dagtilbud, poliklinikk og 
hjemmebehandling. NLSH vil benytte behandlerstaben fra enhet for traumelidelser i 
noen av de vakante spesialiststillingene/behandlerstillingene i Salten DPS. Dette vil gi 
en kompetanseoverføring til DPS-et.  
 
Det er gjennomført risikovurdering som ligger til grunn for forslaget. Risikovurderingen 
konkluderte med de foreslåtte tiltak om at Salten DPS tillegges et DPS-overgripende 
ansvar for traumeutredning, kompetansebygging, veiledning og opplæring av 
personalet ved de ulike DPS-ene i NLSH. Dette vil også bli kombinert med tilbud ved 
Viken senter.  
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HSYK og UNN vil ”ta hjem” sine få pasienter og gi de et tilbud i eget helseforetak. HSYK 
vil kunne motta veiledning/ambulering fra NLSH ved behov og etter avtale.   
 
Fastleger, pasientorganisasjoner, de ansatte og deres tillitsvalgte er blitt informert. 
NLSHs brukerutvalg har støttet endringene.  
 
Adm. direktør vurderer at de endringer som Nordlandssykehuset gjennomfører fra 1. 
januar 2014 er i tråd med nasjonale føringer, og sørge-for-ansvaret for denne 
pasientgruppen ivaretas på en god måte. Endringene vil bli fulgt opp gjennom møte 
mellom Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF og 
gjennom oppfølgingsmøtene med helseforetakene. 
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-89/012         Bodø, 20.11.2013 
 

Styresak 134-2013/5 Brev fra Mental Helse Nordland av 18. 

november 2013 ad. Nordlandssykehuset HF – 

vedtak om nedleggelse av enhet for 

traumelidelser 

    Kopi av brevet med vedlegg var ettersendt. 
 
Se vedlagt kopi. 
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Mental Helse Nordland 
Postadresse:                                                                                   
Strømdal                          E-post: nordland@mentalhelse.no                  Org.nr.:  990 459 495 
8226 Straumen        Web:   www.mentalhelse.no                                  Kontonr.: 8902.19.19110  

 

 
Mental Helse Nordland   Regionsekretær: 
Fylkesleder:  Leif G. Strømdal    Kirsten Helene Paasche 
Mobil: 412 00 267                                              Mobil: 976 86 281  
                                                                                                                                                                      
E-post: nordland@mentalhelse.no                                                               E-post: kip@mentalhelse.no 
                                                                                                                                       

 
    

 
 

 Til 
 Styret i Helse Nord RHF 
 
 
 
 
 Deres ref    Vår ref.   Dato 
      Ss-59/13ls-2   18.11.13 
 
 

 
Ad. Nordlandssykehuset HF 
VEDTAK OM NEDLEGGELSE AV ENHET FOR TRAUMELIDELSER. 
 
Den 5. november 2013 behandlet Nordlandssykehusets Brukerutvalg og 7. november 
Nordlandssykehusets styre ”nedleggelse av Enhet for Traumelidelser” 
Både brukerutvalget og Nordlandssykehusets styre fattet enstemmige vedtak om 
videreføring av nedleggelsesprosessen og nedleggelse av enheten per 01.01.2014. 

 
Mental Helse hadde sendt uttalelse til både Brukerutvalget og styret for 
Nordlandssykehuset HF, uten at det har fått innvirkning på endelig vedtak.  
Styret for Helse Nord behandlet samme tema under eventuelt som styresak 121-2013. 
 
I forkant av Styremøte i NLSH har det i tillegg til uttalelsen fra Mental Helse vært mange 
bruker-/pasientinnlegg i en rekke forskjellige medier. Også fra fagfeltet har det kommet 
kritiske vurderinger til forslaget om nedlegging og konsekvensene av dette. 
 
I saksframlegget til styret går det fram at det er DPS’ene som nå skal gi denne 
pasientgruppen et behandlingstilbud. Også Modum Bad og Viken senter for psykiatri og 
sjelesorg er nevnt som aktuelle behandlingssteder.  Etter at vedtaket ble fattet har både 
Viken senter og Modum Bad uttrykt at deres informasjon om nedleggelsen er kommet 
gjennom media, at de ikke har grunnlag for å forberede en økt tilbudskapasitet, og at de 
ikke har ledig kapasitet i dag. Direktøren ved Modum Bad har også gitt uttrykk for at 
behandling av traumatiserte barn som har blitt voksne er svært spesialisert psykiatrisk 
behandling. 
 
Slik Mental Helse Nordland ser det, så er det uavklart hvor denne pasientgruppen skal få 
kvalifisert hjelp i framtiden utenom DPS’ene. 
Mental Helse Nordland mener at nedlegging av traumeavdelingen uten at et like godt og 
entydig definert tilbud er på plass, er uforsvarlig. 
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Mental Helse Nordland henviser til både Moderniseringsprosjekt PR-klinikken rapport 1 
fra juni 2012 og rapport 2 fra oktober 2012.  
Rapport 1 beskriver flere ganger at alle DPS’ene har store problemer med å få rekruttert 
spesialister, særlig leger. Utfordringene som beskrives er å opprette og å opprettholde 
kompetansen på alle felt. Det er i tillegg vurdert behov for flere stillinger, særlig på lege 
og psykolognivå (side 18,26 og 27).  
 
I rapport 1, s. 32, er behovet for traumebehandling beskrevet som stabilt til økende. Det 
er oppgitt at av 12 pasienter på venteliste, er det 9 som har behov for denne typen 
behandling. Som en konsekvens av dette, kan man til og med tenke seg en profilering av 
avdelingen som en spesialisert traumeavdeling med et ytterligere utvidet 
opptaksområde, (Rapport 1, s. 33).     
 
I rapport 2, s. 12, blir det gjentatt at spesialistdekningen har vært en stor utfordring for 
psykiatrien. Spesielt i DPS’ene som har få spesialister, kan dette gi et svært sårbart 
behandlingstilbud.  
Det skrives videre at:  
”prosjektgruppen ikke foreslår en ytterligere reduksjon i sengetallet i de spesialiserte 
sykehusavdelingene i de neste 2 årene, men vil ta spørsmålet opp til vurdering igjen etter 
hvert som man ser virkningen av tiltakene”. 
Enhet for traumelidelser foreslås beholdt flere steder i rapporten, og det foreslås 
ytterligere spesialisering (sidene 23 og 28) 
 
Mental Helse Nordland uttrykker forundring over at en konklusjon som ble trukket 
høsten 2012, kan settes til side ett år senere uten betenkeligheter og at behandlingen av 
traumatiserte personer nå skal ivaretas ved DPS’ene.  I rapportene kommer det klart fram 
at DPS’ene ikke kan ha eller gi den kvalitativt like gode, nødvendige og spesialiserte 
behandling av voksne som har blitt traumatisert som barn. Ventelistene viser at 
kapasiteten som eksisterer i dag er utilstrekkelig. Ved en nedleggelse blir gapet mellom 
behov og tilbud økt fordi det er store mangler ved DPS’ene både med hensyn til antall 
døgnplasser og spesialisert kompetanse.  
Mental Helse Nordland mener at en nedleggelse av tilbudet som blir gitt ved Klinikk Sør 1, 
vil være svært uheldig for personer som har vært utsatt for overgrep/krenkelser over lang 
tid som barn og at de ved det blir vist en uverdig behandling av tjenestesystemets 
beslutningstakere.   
  
Fra brukersiden virker planleggingen og driften av det spesialiserte psykiske helsetilbudet 
tilfeldig og planløs, styrt primært av økonomiske hensyn. Det skaper utrygghet, 
uforutsigbarhet og viser manglende respekt overfor dem som trenger tjenestene. 
 
Nordlandssykehuset viser i etterkant av behandlingen i nedleggingssaken til en 
risikovurdering som er utført, men vil ikke legge fram risikovurderingen til media, og 
styreleder ved sykehuset oppgir at han ikke har sett denne. 
En risikoanalyse som brukes i argumentasjonen for saksbehandlingen, er å anse som et 
vurderingsgrunnlag for saken.  Å unnta den fra offentligheten, må derfor likestilles med å 
unndra saksdokumentasjon fra behandlingen. 
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Mental Helse Nordland har fått opplyst fra Nordlandssykehuset at brukerrepresentant 
var tilstede
Organisasjonen har bedt om detaljerte opplysninger vedrørende denne ”tilstedeværelsen 
av brukerrepresentant”, men har så langt bare mottatt en informasjon om at brevet er 
sendt videre i sykehussystemet. 

 under forarbeidet til administrasjonens framlegg om nedleggelse. 

Organisasjonen viser til Helsedirektoratets presisering av at:  
”Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet 
kan velge å forholde seg til eller ikke. Det er også et virkemiddel på flere nivå. Blant 
annet kan brukermedvirkning bidra til økt treffsikkerhet i forhold til utformingen og 
gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud.” 

Helsedirektoratet understreker også at en vesentlig forutsetning for at 
brukermedvirkning er ivaretatt etter intensjonene, er at brukernes representant har fått 
anledning til å delta i hele prosessen, har hatt tilgang til samme informasjon og 
opplysninger og har fått likeverdig mulighet til forberedelse som tjenestesystemets 
representanter. 
 
Mental Helse Nordland kan ikke se at disse forutsetningene er oppfylt ved 
saksbehandlingen fram til vedtak i styret og brukerutvalget ved Nordlandssykehuset, og 
anser saksprosessen som lite tillitvekkende med hensyn til både saksgrunnlag, 
saksbehandling og tidsramme. Det samme gjelder uttalelsene som er gitt fra 
Helseforetaket til vurdering av konsekvensene og pasientgruppens utsikter til behandling 
etter nedleggelse av Klinikk Sør 1, traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset. 
 
Mental Helse Nordland mener at Klinikk Sør 1 må opprettholdes som en spesialisert 
traumeavdeling med ansvar for pasienter i de tre fylkene som omfattes av Helse Nord 
RHF slik den i praksis har fungert til nå, og at det tilføres nok ressurser for å kunne gi 
pasientgruppen et kvalitativt godt tilbud. 
 
Vedlegg: 
MH Nordlands uttalelse til Nordlandssykehuset HFs styre og brukerutvalg. 
MH Nordlands anmodning om opplysninger vedr brukermedvirkning i saksbehandlingen 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
MH Nordland 
 
Leif G. Strømdal 
leder  
 
 
Kopi sendes 
FFO Nordland 
Erfaringskonsulenten ved Nordlandssykehuset, Marianne Finstad 
Regionsekretær i Mental Helse, Kirsten Paasche 
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 Til 
Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder 

 Samhandlingsavdelingen NLSH. 
 
 
 Deres ref    Vår ref.   Dato 

2013/716/SPP   ss59/13-ls   06.11.2013 
 
 
Administrasjonens forslag om nedleggelse av Traumeenheten ved 
Nordlandssykehuset.  
 
Vi bekrefter å ha mottatt brev av 06.11.2013 som refererer Brukerutvalgets vedtak i sak om 
nedleggelse av Traumeenheten ved Nordlandssykehuset. 
Brevet vil bli forelagt styret i Mental Helse Nordland. 
I brevet blir det uttalt: 

”For øvrig kan vi opplyse at det har vært brukerrepresentant tilstede i arbeidet som er 
utført i klinikken knyttet til denne endringen.” 
 
Jeg ber om følgende opplysninger: 

1. Hvem som har representert brukerne, - representantens navn og 
organisasjonstilhørighet. 

2. Hvordan prosessen med oppnevning er gjennomført, dvs. invitasjon til deltakelse, 
oppnevningsvedtak i organisasjonen, hvilke kriterier sykehuset har lagt til grunn ved 
utvelgelse av organisasjon og hvem som har gjort dette valget. 

3. Tidsrommet fra invitasjon til brukerdeltakelse ble sendt ut til oppstart av 
arbeidsprosessen i klinikken. 

4. Om brukerrepresentanten har deltatt i hele arbeidsprosessen, og hvilke frister 
brukeren har hatt ved utsendelse av saksdokumenter – dvs. hvilken mulighet 
vedkommende har hatt til forberedelse.  

5. Om representanten har hatt tilgjengelig alle saksdokumenter, opplysninger og 
informasjon underveis i arbeidet 

6. I hvilken grad brukerepresentantens vurderinger er synliggjort i administrasjonens 
forslag. 

 
 
Mvh 
 
 
Leif G. Strømdal 
leder MH Nordland 
 
Kopi til  
Styrets medlemmer Mental Helse Nordland, regionsekretær Kirsten Paasche, 
Landsleder Mental Helse, politiske partier 
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Til medlemmene av Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset.  
Kopi: Klinikksjef for psykisk helse og rus, NLSH og Helse Nord HF 
 
 
 

Deres ref:    Vår ref: l.g.s    Dato: 27.10.2013 
            
 
 
 
 

 
Nedleggelse av Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset avd Psykiatri. 

Mental Helse Nordland er kjent med at det foreligger et forslag om nedleggelse av enhet for 
traumelidelser ved Nordlandssykehuset, avd. Psykiatri. 
Ved Nordlandssykehuset avd. Psykiatri er det allerede lagt ned 27 senger. Videre viser vi til 
rapporten vedrørende Moderniseringsprosjekt PR-Klinikken fra juni 2012 som konkluderer med at 
enheten for traumelidelser skal bestå. 
Gjennom media er vi gjort kjent med at nedleggelsen primært ikke handler om økonomi, men at man 
må holde seg til nasjonale retningslinjer. Dette finner styret i Mental Helse Nordland lite troverdig. 
Styret i Mental Helse Nordland viser til Helsedirektoratets veileder IS-1388, hvor det står: 
«På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har direktoratet utformet supplerende mål for 
psykisk helse: 
1. Virkningsfulle og trygge tjenester. 
2. Involvere brukere og gi dem innflytelse. 
3. God samordning og kontinuitet i tjenestene 
4. god ressursutnyttelse 
5. Tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling» 
Nordlandssykehuset, avd. Psykiatri enhet Sør 1 er en spesialavdeling som er eksperter på 
traumebehandling. Pr. i dag er det ikke etablert et godt nok fagmiljø ute i kommunene og DPS-ene. 
Med andre ord, det fins ingen alternative behandlingstilbud for disse brukerne i 1. og 2. 
linjetjenestene. Da mener styret i Mental Helse Nordland det ikke er et faglig, men et økonomisk 
perspektiv som er lagt til grunn for forslaget om nedleggelse av avdelingen. 
Det å fjerne et tilbud som er godt etablert og som viser gode resultater mener vi er i strid med 
intensjonene i veileder IS-1388. 
 
Traumer rammer i alle samfunnsgrupper og kan være: 
• Personer som opplevde 22.juli, deres pårørende og venner 
• Soldater i utenrikstjeneste 
• Personer utsatt for vold i nære relasjoner, incest 
• Barn av psykisk syke foreldre 
• Asylsøkere/flyktninger 
 
Styret i Mental Helse Nordland stiller seg kritisk til manglende brukermedvirkning i prosessen. 
Ifølge Nordlandssykehusets brukerutvalgs mandat skal brukerutvalget: 
• Være et rådgivende organ for ledelsen i saker som angår tilbudet til pasienter. 
• Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester. 
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• Være premissleverandør og pådriver i forhold til helsetilbud og planarbeid slik at 
brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring.  
Helsedirektoratet presiserer at forutsetningen for reell brukermedvirkning er å være deltakende i 
prosessen fra første stund. Det betyr at brukerrepresentantene skal være likestilt og bli hørt på lik 
linje med fagrepresentantene. 
Hverken Brukerutvalget i Nordlandssykehuset eller Mental Helse Nordland har vært invitert til å 
delta gjennom denne prosessen. Dette stiller vi oss svært kritisk til. 
Styret i Mental Helse Nordland ber om at prosessen utsettes til likeverdige tilbud i 1. og 
2.linjetjenestene er godt etablerte. 
 
 
Hilsen  
Mental Helse Nordland. 
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