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Innkalling med sakspapirer 
 
 
 

Dato: 27. november 2013 
 
Kl.: 10.30 til ca. 15.30 
 
Sted: Rica Hotel, Alta 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-86/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 122-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 27. november 2013: 
 

Sak 122-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 123-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2013 Side 3 
Sak 124-2013 Virksomhetsrapport nr. 10-2013 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 18 

Sak 125-2013 Statsbudsjett 2015 – innspill fra Helse Nord RHF og felles 
innspill fra alle regionale helseforetak  

Side 19 

Sak 126-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport 
pr. 30. august 2013 

Side 41 

Sak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs 
styring og kontroll med FIKS-programmet – 
forbedringstiltak, oppfølging av styresak 22-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 49 

Sak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord – gjennomgang 
og evaluering, oppfølging av styresak 2-2013 

Side 50 

Sak 129-2013 Samhandlingsreformen – oppfølging av tilbudet til 
priorterte pasientgrupper, oppfølging av styresak 25-
2013 

Side 63 

Sak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 75 

Sak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport frå 
delprosjekt Bygg og miljø – felles styresak 

Side 76 

Sak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT som felleseid RHF-virksomhet Side 82 
Sak 133-2013 Orienteringssaker Side 97 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 100 

 4. Samarbeidsavtaler med Legemiddelindustrien og 
Leverandører til helse-Norge – oppdatering  

Side 101 

 5. Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til 
arbeids- og hviletid i Helse Nord, status og utvikling – 
oppfølging av styresak 32-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 117 
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 6. Veileder for førkommersielle anskaffelser Side 118 
 7. Nordlandssykehuset HF – nedleggelse av enhet for 

traumelidelser, oppfølging av styresak 121-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 120 

Sak 134-2013 Referatsaker Side 121 
 1. Brev fra Mental Helse Nordland av 27. oktober 2013 

ad. nedleggelse av enhet for traumelidelser, 
Nordlandssykehuset avd. psykiatri  

  

 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. 
november 2013 

  

 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 22. november 2013 
ad. Det nasjonale Miljø- og klimaprosjektet. Rapport 
frå delprosjekt "Bygg og miljø" 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved 
møtestart. 

  

Sak 135-2013 Eventuelt Side 134 
 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-87/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 123-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

30. oktober 2013 

 
 
Protokoll styremøte 30. oktober 2013 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 30. oktober 2013 – kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Brynly Ballari observatør fra Regionalt brukerutvalg  

– møter for Mildrid Pedersen 
 

Forfall 
 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Anne May Knudsen kst. kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Erik Arne Hansen regnskapsleder 
 
I starten av styremøte la revisjonsselskapet KPMG frem en oppsummering av 
tertialrevisjon nr. 2-2013. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. 
helseforetaksloven § 26 a, 2. ledd nr. 4. I den forbindelse ble det også avholdt møte 
mellom ekstern revisor KPMG og styret i Helse Nord RHF – uten deltakelse fra 
administrasjonen, jf. revisjonslovens § 2-3. 
 
I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i 
Helse Nord, den 30. til 31. oktober 2013.  
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Styresak 107-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 107-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 108-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2013 
Sak 109-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 112-2013 Budsjett 2014 Helse Nord RHF 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – oppfølging av styresak 72-

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

felles styresak 
Sak 115-2013 Etablering av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet 
Sak 116-2013 Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse 

Nord – oppsummering  
Sak 117-2013 Endring i Helse Finnmark HFs vedtekter § 1, jf. vedtektenes § 14 
Sak 118-2013 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,jf. Fvl. § 13.1. 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 119-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Overenskomstforhandlingene 2013 – prosess og resultat 
 4. Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte 

i Helse Nord – høring, oppfølging av styresak 86-2013 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste.  
Sakspapirene var ettersendt. 

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

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

Finnmark, den 11. oktober 2013 ad. audiografsituasjonen i 
Finnmark 

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

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

 6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, 
den 23. oktober 2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 
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 7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. oktober 2013 med FTV/FVO 
i Helse Nord RHF ad. budsjett 2014 Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 8. E-post fra Chris Sandmo av 29. oktober 2013 ad. Flytting av 
prematur 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

 9. Brev fra ordføreren i Narvik av 28. oktober 2013 ad. uttalelse fra 
Narvik kommune til styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-
2017, oppdatert – oppfølging av styresak 72-2013 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 10. E-post fra Brita Aalstad av 28. oktober 2013 ad. prematursaken 
med link til NRK Nordlands nettsted 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

Sak 121-2013 Eventuelt 
A. Nordlandssykehuset HF – forslag om nedleggelse av enhet for 

traumelidelser  
B. Øyespesialist i Alta 

 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 108-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 25. september 2013 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 25. september 2013 godkjennes.  
 
 
Styresak 109-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale 

kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale 

kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at aktiviteten i 

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

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at aktiviteten i 

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

 
 
Styresak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen,  
 rammer og føringer 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av 

investeringsplan. Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2014. 
 

2. Styret presiserer at økte inntektsrammer til helseforetakene skal brukes til 
a) gjennomføring av regionale fagplaner 
b) oppfyllelse av krav i oppdragsdokument 
c) oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014 
d) langsiktig økonomisk bærekraft  
e) oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav 
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3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra 
døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 
 

4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt 
finansiering og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saksutredningen. 

 
5. Resultatkrav fastholdes slik de ble vedtatt i styresak 72-2013:  

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 367 mill kroner 
Helse Finnmark HF  +15 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF +25 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF +10 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF   0 
Helse Nord IKT  0 
Sum + 457 mill kroner 

 
6. Basisramme for 2014 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av 
investeringsplan. Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2014. 
 

2. Styret presiserer at økte inntektsrammer til helseforetakene skal brukes til 
a) gjennomføring av regionale fagplaner 
b) oppfyllelse av krav i oppdragsdokument 
c) oppfyllelse av krav i forslag til Statsbudsjett 2014 
d) langsiktig økonomisk bærekraft  
e) oppfyllelse av aktivitets- og kvalitetskrav 

 
3. Både innen somatikk og psykisk helsevern skal aktiviteten fremdeles vris fra 

døgnopphold til dag- og poliklinisk behandling. 
 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 160 571                           274 078        198 159        123 188        334 100        1 090 097        
Pasientreiser 228 725                           189 231        224 845        130 414        23 707           796 923           
Psykisk helse 279 077                           824 515        736 568        203 001        88 840           2 132 001        
TSB (rus) 28 438                              174 215        49 616           35 455           2 000             289 724           
Somatikk 680 158                           2 930 899     1 402 143     681 952        581 016        6 276 167        
Særskilt funksjon 21 651                              30 376           29 655           15 142           96 824             
Kapital 74 546                              272 089        187 318        65 476           377 720        977 148           
Felleskostnader/adm 124 760        124 760           
Totalt 1 473 167                        4 695 403     2 828 303     1 254 628     1 532 143     11 783 643     
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4. Helseforetakene skal budsjettere innenfor overslagsbevilgning for innsatsstyrt 
finansiering og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saksutredningen. 

 
5. Resultatkrav fastholdes slik de ble vedtatt i styresak 72-2013:  

Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 367 mill kroner 
Helse Finnmark HF  +15 mill kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF +25 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF +10 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF   0 
Helse Nord IKT  0 
Sum + 457 mill kroner 

 
6. Basisramme for 2014 fastsettes til (i 1000 kr):  
 

 
 
 
Styresak 112-2013 Budsjett 2014 Helse Nord RHF 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF 
inkludert Helse Nord IKT for 2014. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Helse Nord RHF 
inkludert Helse Nord IKT for 2014. 

 
 
 
 

Sum av Basisramme Kolonneetiketter
Radetiketter Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 160 571                           274 078        198 159        123 188        334 100        1 090 097        
Pasientreiser 228 725                           189 231        224 845        130 414        23 707           796 923           
Psykisk helse 279 077                           824 515        736 568        203 001        88 840           2 132 001        
TSB (rus) 28 438                              174 215        49 616           35 455           2 000             289 724           
Somatikk 680 158                           2 930 899     1 402 143     681 952        581 016        6 276 167        
Særskilt funksjon 21 651                              30 376           29 655           15 142           96 824             
Kapital 74 546                              272 089        187 318        65 476           377 720        977 148           
Felleskostnader/adm 124 760        124 760           
Totalt 1 473 167                        4 695 403     2 828 303     1 254 628     1 532 143     11 783 643     
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Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – 
oppfølging av styresak 72-2013 

 
Adm. direktør viste til utsendt styresak 113-2013 hvor det opplyses at ”I styresak 90-
2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – forskjellige alternativer, 
oppfølging av styresak 73-2013 vedtok styret å bygge datarom Tromsø i egen regi som en 
del av nytt pasienthotell ved UNN Tromsø.”  
 
Dette er feil. Styret i Helse Nord RHF vedtok følgende i styresak 90-2013, 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. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til redegjørelsen i saken og legger vedtatt 

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

 
2. Styret godkjenner følgende justeringer i investeringsplanen for 2014: 

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

• Investeringsrammen til Helgelandssykehuset HF økes med 15 mill kroner i 2014 
• 

• Helseforetakenes rammer økes med 26,3 mill kroner til gjennomføring av ENØK-
investeringer på til sammen 39 mill kroner. 

Investeringsrammen på til sammen 40 mill kroner til datarom Tromsø flyttes fra 
Helse Nord IKT til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til redegjørelsen i saken og legger vedtatt 
investeringsplan 2014-2021 til grunn for den videre planleggingen i 
foretaksgruppen. 

 
2. Styret godkjenner følgende justeringer i investeringsplanen for 2014: 

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

• Investeringsrammen til Helgelandssykehuset HF økes med 15 mill kroner i 2014 
• Helseforetakenes rammer økes med 26,3 mill kroner til gjennomføring av ENØK-

investeringer på til sammen 39 mill kroner. 
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Styresak 114-2013 Pasientreiser når næraste behandlingsstad 
ligg over regionsgrensa– felles styresak 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF gir adm. direktør fullmakt til å inngå avtale med dei andre 
regionale helseføretaka som seier at pasienten betaler ikkje høgare eigendel, når reisa 
er til næraste stad ein kan gi behandling, uavhengig av om dette er over regionsgrensa. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF gir adm. direktør fullmakt til å inngå avtale med dei andre 
regionale helseføretaka som seier at pasienten betaler ikkje høgare eigendel, når reisa 
er til næraste stad ein kan gi behandling, uavhengig av om dette er over regionsgrensa. 
 
 
Styresak 115-2013 Etablering av Nasjonal IKT HF som felleseid 

RHF-virksomhet 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at Helse Nord RHF, i samarbeid med de øvrige 

regionale helseforetakene, etablerer Nasjonal IKT som et HF (Nasjonal IKT HF). 
 

2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 
25 prosent av Nasjonal IKT HF. Etableringen skjer i samarbeid med de øvrige 
regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. 

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

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

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

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

 
Styrets vedtak: 

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

 

Styremøte Helse Nord RHF  
27. november 2013 - sakspapirer

side 11



 

2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 
25 prosent av Nasjonal IKT HF. Etableringen skjer i samarbeid med de øvrige 
regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. 

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

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

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

 
5. Styret slutter seg til at Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo/Akershus. 
 
 
Styresak 116-2013 Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger 

og ventelister i Helse Nord – oppsummering 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og 

ventelister i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

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

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

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

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

 
 
Styresak 117-2013 Endring i Helse Finnmark HFs vedtekter § 1,  
 jf. vedtektenes § 14 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Helse Finnmark HF endrer navn til Finnmarkssykehuset HF.  

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

HF. 
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3. Endringen i helseforetakets vedtekter fastsettes i foretaksmøte med Helse Finnmark 
HF, den 11. november 2013. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Helse Finnmark HF endrer navn til Finnmarkssykehuset HF.  
 

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

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

HF, den 11. november 2013. 
 
 
Styresak 118-2013 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret 
    Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
    jf. Fvl. § 13.1. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
A. Styret ber foretaksmøte i Helse Finnmark HF fatte følgende vedtak: 
 

Ivan Olsen, Alta, oppnevnes til medlem av styret i Helse Finnmark HF fra dags dato 
og frem til nyvalg våren 2014. Ivan Olsen erstatter Torfinn Reginiussen som 
samtidig trer ut av styret. 
 

B. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte i Helse Finnmark HF for endelig 
oppnevning. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

A. Styret ber foretaksmøte i Helse Finnmark HF fatte følgende vedtak: 
 

Ivan Olsen, Alta, oppnevnes til medlem av styret i Helse Finnmark HF fra dags dato 
og frem til nyvalg våren 2014. Ivan Olsen erstatter Torfinn Reginiussen som 
samtidig trer ut av styret. 
 

B. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte i Helse Finnmark HF for endelig 
oppnevning. 
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Styresak 119-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med statsråd Bent Høie, den 22. oktober 2013 – sammen med adm. direktør 
o Informasjon om møte. 
o Inntil videre styrer statsråden gjennom de regionale helseforetakene som før. 
o Mandatet til RHF-ene bekreftes. 
o Autoriteten til RHF-ene backes av statsråden. 
o Nøkkelpersonell må sikres. 
o Regjeringen bygger på dagens styringsmodell frem til en nasjonal helseplan 

er vedtatt og virker. 
o Det vil bli tatt initiativ til en utredning av ny organisering. RHF-ene vil være 

en sentral samarbeidspartner i en slik utredning. 
o RHF-ene skal jobbe videre med vedtatte investeringsplaner. 
o Faglig begrunnete endringer kan gjennomføres. 
o Fritt behandlingsvalg vil ta tid til å utrede. Rus og psykiatri vil komme først. 
o Økt innkjøp av plasser for rusområdet fra ideelle organisasjoner: RHF-ene 

bes om å planlegge dette allerede nå. Avtaler med ideelle organisasjoner kan 
gjøres uten anbudsprosess. 

o Tidligere styringsbudskap ad. økt heltid, fjerne flaskehalser m. m. 
opprettholdes. 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 27. september 2013 ad. senter for 
protonterapi 
o Informasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Styresak om incentiveprogram for ventetider (og korridorpasienter), oppfølging av 

styresak 28-2013 Årlig melding, der styret har bedt om å vurdere et slik 
incentiveprogram. 
o Denne vurderingen vil bli tatt sammen med styresak om kvalitetsbasert 

finansiering som fremmes vinteren/våren 2014. 
- Dialogmøte med Nordlandssykehuset HF, den 26. og 27. september 2013 på 

Gravdal og Stokmarknes: Informasjon 
- Møte med folkelige aksjonsgrupper tilknyttet sykehus i Helse Nord, den 7. oktober 

2013: Informasjon 
- Nasjonal helseberedskapskonferanse, den 8. oktober 2013: Informasjon om 

konferansen og adm. direktørs innlegg 
- Oppfølgingsmøter med HF-ene etter 2. tertial 2013, 10. og 11. oktober 2013: 

Informasjon 
- Samarbeidsmøte med BUFetat Nord, den 14. oktober 2013 i Tromsø: Informasjon 
- Felles oppfølgingsmøte for alle RHF-ene etter 2. tertial 2013, den 15. oktober 

2013: Informasjon 
- Årsmøte i Norsk Revmatikerforbund, den 18. oktober 2013 i Bodø: Informasjon 

om adm. direktørs innlegg 
- Regional kreftplan – status i arbeidet 

o Informasjon om status og videre planlagt prosess. 
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- Byggeprosjekter i Helse Nord, tertialrapportering  
o Styresaken fremmes i november 2013 pga. omfattende saksliste i oktober 

2013.  
- Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Finnmark HF/Finnmarkssykehuset HF 

o Informasjon om prosessen så langt. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1. 

- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen – informasjon om hendelsene  
o Sak 1: Helsetilsynet ble varslet, men gjennomfører ikke utrykning/stedlig 

tilsyn på grunnlag av varselet.  
o Sak 2: Helsetilsynet ble varslet. Videre oppfølging ikke kjent på nåværende 

tidspunkt. 
o Sak 3: Helsetilsynet ble varslet, men gjennomfører ikke utrykning/stedlig 

tilsyn på grunnlag av varselet. Informasjonen som er mottatt gir grunnlag for 
at Fylkesmannen følger opp saken tilsynsmessig 

o Sak 4: Informasjon om en systemsvikt i helseforetaket som ble avdekket 
gjennom egen intern revisjon. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
3. Overenskomstforhandlingene 2013 – prosess og resultat 
4. Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord – 

høring, oppfølging av styresak 86-2013 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Sakspapirene var ettersendt. 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
I forbindelse med behandling av styresak 119-2013/4 Organisering av 
intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord – høring, oppfølging av 
styresak 86-2013 ble det redegjort for høringen som ble gjennomført i tråd med styrets 
vedtak i styresak 86-2013 Eventuelt. Adm. direktør konkluderte i orienteringssaken med 
at han anbefalte å opprettholde styrets vedtak i styresak 47-2013 Organisering av 
intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord.  
 
Under behandling av saken fremmet styremedlem Jan Sahl forslag om 
realitetsbehandling av styresaken. Styret i Helse Nord RHF stemte over forslaget. 
 
Forslaget falt mot fire stemmer (Jan Sahl, Inge Myrvoll, Fredrik Sund og Ann-Mari 
Jenssen).  
 
Styrets vedtak i styresak 47-2013 Organisering av intensivtilbud til svært for tidlig 
nyfødte i Helse Nord blir dermed stående. 
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Styresak 121-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post fra Scandinavian Health Programs AS av 30. september ad. avtale om 

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

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

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

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

6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 
2013 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. oktober 2013 med FTV/FVO i Helse Nord RHF 
ad. budsjett 2014 Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

8. E-post fra Chris Sandmo av 29. oktober 2013 ad. Flytting av prematur 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

9. Brev fra ordføreren i Narvik av 28. oktober 2013 ad. uttalelse fra Narvik kommune 
til styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – oppfølging av styresak 
72-2013 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

10. E-post fra Brita Aalstad av 28. oktober 2013 ad. prematursaken med link til NRK 
Nordlands nettsted 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 121-2013  Eventuelt 
 
A. Nordlandssykehuset HF – forslag om nedleggelse av enhet for traumelidelser 

Styremedlem Sissel Alterskjær stilte spørsmål ad. forslaget om nedleggelse av enhet 
for traumelidelser i Nordlandssykehuset HF. Adm. direktør orienterte om forslaget 
og den planlagte overføringen av tilbudet til DPS Salten. 
 

 
Styrets 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. 
 

B. Øyespesialist i Alta 
Styremedlem Kari Jørgensen stilte spørsmål om rekruttering av øyespesialist i Alta 
og hvor vidt spørsmålet rundt øyelegetilbudet er inkludert i utredningen som pågår 
med hensyn til spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark. Adm. direktør 
orienterte om status i rekrutteringen og den pågående utredningen. 
 

 
Styrets vedtak:  

Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 30. oktober 2013 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 124-2013 Virksomhetsrapport nr. 10-2013 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anne Berit Sund, 75 51 29 00  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 125-2013 Statsbudsjett 2015 – innspill fra Helse Nord 

RHF og felles innspill fra alle regionale 

helseforetak 

 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å gi tilslutning til innspill fra Helse Nord RHF og 
felles innspill fra alle regionale helseforetak til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid 
med statsbudsjett 2015. 
 
Bakgrunn 
I oppdragsdokumentet for 2013, punkt 8 Oppfølging og rapportering, er de regionale 
helseforetakene bedt om å komme med innspill til statsbudsjett for 2015 innen 10. 
desember 2013.  
 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2015 
innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB).  
 
I tillegg omhandler innspillet fra de regionale helseforetakene noen overordnede tema 
av betydning for statsbudsjettet for 2015: 
• Implementering av samhandlingsreformen  
• Kostnader knyttet til innføring av ny teknologi og legemidler 
• Opphør eller reduksjon av tredjeparts finansiering 
• Økte pensjonskostnader og ISF-sats 
• Konsekvenser av endret lovverk og behov for nye løsninger for samhandling på tvers 

 
Fra Helse Nord RHF berøres i tillegg følgende tema: 
• Barnets helsesamarbeid og nordområdene 

 
Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2015 
innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB) 
som et innspill til arbeidet med statsbudsjett for 2015.  
 
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovene for 
tjenester. Det vil også være viktig å øke innsatsen innen forskning og utvikling samt å 
øke investeringer i bygg og utstyr. Dette setter også krav til mer effektiv bruk av 
ressursene.  
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Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av 
nye behov, nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder og et ønske om kortere 
ventetid. 
 
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå og tar utgangspunkt i 
nasjonale tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de 
regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar 
for egen befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF å prioritere og målrette sin 
innsats slik at  mål og krav kan nås. 
 

Demografisk betinget ressursvekst:  
Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 

Ut fra SSBs1

 

 fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en 
forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2014 til 2015, der Magnussen-utvalgets 
behovsindekser brukes til å vekte befolkningen i de fire regionene. 

Realvekst:  
Det gjøres en vurdering av hvor stor vekst utover demografisk betinget vekst som 
forventes. Realveksten er en sum av flere forhold. Økt andel eldre medfører økt behov 
for tjenester. Vekst oppstår også blant annet som følge av at nye – og ofte 
kostnadskrevende – behandlingsmetoder tas i bruk, behandlingsmulighetene øker, 
indikasjon for behandling endres.  
 
På enkelte områder er det ønske om økt kapasitet. I denne sammenheng vurderes også 
ventetidsutviklingen innen det enkelte tjenesteområde og hvor mye aktiviteten må øke 
for at ventetidsutviklingen skal gå i riktig retning og mot nasjonale mål. Faktisk 
realvekst de siste tre år er en referanse for anslag på realvekst.  
 
Figuren nedenfor viser anslagene på økning i aktivitetsbehov fra 2014 til 2015 fordelt 
på demografisk betinget vekst og realvekst. Økningen for somatiske tjenester anslås til 
2,8 prosent. For psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn samt TSB 
anslås veksten til 3 prosent.  
 

                                                        
1 SSB: Statistisk sentralbyrå 
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 Figur: Aktivitetsbehov 2014-2015 fordelt mellom demografisk betinget vekstbehov og antatt realvekst, pr 
sektor. 
 
I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema: 
 

Samhandlingsreformen skal legge til rette for en mer sammenhengende og bærekraftig 
helsetjeneste. Det skal legges større vekt på forebygging, og flere pasienter skal få tilbud 
i kommunene. For spesialisthelsetjenesten vil det være viktig å bidra til oppbygging av 
kompetanse i kommunene og sette kommunene i stand til å ivareta nye oppgaver, 
utvikle egne tjenester i tråd med reformen og utvikle elektroniske løsninger som 
understøtter samhandlingen. Takstsystem og andre virkemidler må bidra til mer 
ambulant virksomhet og fjernkonsultasjoner innen alle tjenesteområder.  

Implementering av samhandlingsreformen  

 

Det er betydelige kostnader knyttet til innføring av ny teknologi og legemidler. Videre 
er det et økende antall kreftpasienter som sendes til utlandet for 
protonterapi/partikkelterapi. Nye bruksområder vil øke behov/etterspørsel for 
biologiske legemidler, og spesialisthelsetjenesten har fått finansieringsansvaret for flere 
slike legemidler. Bruken og kostnadene er økende, og det vurderes å utvide ordningen. 

Kostnader knyttet til innføring av ny teknologi og legemidler 

 

Som en følge av oppgaveoverføringer fra trygdeetaten er det i dag slik at 
helseforetakene har finansieringsansvar for tredje part, hovedsakelig 
kommunesektoren. Dette er kostnader som helseforetakene ikke kan påvirke, de legger 
beslag på ressurser i helseforetakene og bidrar ikke til god økonomistyring. Det bes om 
at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges og gjennomgås.  

Opphør eller reduksjon av tredjeparts finansiering 

 
 

Økt aktivitetsbehov fra 2014 til 2015, i prosent

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

Antatt realvekst 1,5 % 1,5 % 2,3 % 1,7 %

Demografisk betinget vekst 1,3 % 1,5 % 0,7 % 1,3 %

Somatikk VOP BUP TSB
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De regionale helseforetakene er i foretaksmøte bedt om å ta hensyn til økte 
pensjonskostnader i gjestepasientoppgjøret slik at dette i større grad reflekterer 
intensjonen om reell kostnadsdekning. De fire regionale helseforetakene har avtalt 
løsninger for dette i 2012-2014. Dette er ikke en god permanent løsning, og 
helseregionene ber med dette om at konsekvensene av at ISF-satsen ikke lenger dekker 
40 % av beregnede kostnader, håndteres i den nasjonale tildelingen av midler, primært 
ved at ISF-satsene oppdateres eller gjennom omfordeling i den nasjonale 
inntektsfordelingsmodellen. 

Økte pensjonskostnader og ISF-sats 

 

Oppfølging av regjeringens satsning på modernisering av helsetjenestene gir store 
behov for rask omstilling og utvikling av nye tjenester basert på IKT. Målet er å 
understøtte samhandling og utveksling av informasjon på tvers av enheter og nivåer, og 
dermed legge grunnlag for god behandling og helhetlige pasientforløp. 

Konsekvenser av endret lovverk og behov for nye løsninger for samhandling på tvers 

 
Utvikling og innføring av nasjonale løsninger må gjennomføres og implementeres i hele 
helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder særlig prosjektene Nasjonal helseportal og 
Nasjonal kjernejournal. Til disse prosjektene vil det være behov for finansiering av det 
sentrale utviklingsarbeidet og det regionale og lokale integrasjons- og 
innføringsarbeidet. Det bemerkes også at deler av RHF-strukturen har en aldrende og 
fragmentert IKT-infrastruktur, og det er et etterslep i investeringsbehovet.   
 
Fra Helse Nord RHF bemerkes i tillegg følgende: 
 

Helse Nord er den av helseregionene som geografisk er lokalisert innenfor den 
definerte Barentsregionen, og i området for norsk nordområdepolitikk. Dette gir Helse 
Nord særskilte forpliktelser i å gi innspill til, og å følge opp nasjonal og regional politikk 
og myndighetskrav. Slike forpliktelser fremkommer i avtaler mellom landene, og 
fremgår av Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til Helse Nord RHF. 

Barents helsesamarbeid og nordområdene 

 
Beredskapen på Svalbard og oljeinstallasjonene i Nordområdene krever en ekstra 
innsats, og statsbudsjettet bør gjenspeile dette. 
 
Konklusjon 
Når det skal gis innspill til statsbudsjettet for 2015, synes det mest meningsfylt å gjøre 
vurderinger og analyser på et overordnet nivå, felles for de fire regionale 
helseforetakene. Adm. direktør er glad for dette samarbeidet, og at en finner frem til et 
felles syn. 
 
De foreliggende vurderinger og analyser gir et godt og nøkternt bilde av aktivitets- og 
ressursbehovet for 2015 og er godt i samsvar med vurderingene som er gjort i 
forbindelse med økonomisk langtidsplan og budsjett for 2014.  
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Adm. direktør anbefaler at styret slutter seg til den foreliggende vurderingen av 
aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, samt at følgende forhold vurderes 
nærmere: 
• Utvikling av elektroniske løsninger som understøtter samhandlingsreformen, samt 

utvikling av takstsystem og andre virkemidler må bidra til mer ambulant 
virksomhet og fjernkonsultasjoner innen alle tjenesteområder.  

• Kostnader knyttet til innføring av ny teknologi og legemidler: Bruken og kostnadene 
er økende, og det vurderes å utvide ordningen. 

• Områder hvor helseforetakene finansierer tredjepart, bør kartlegges og gjennomgås.  
• Konsekvensen av at ISF-satsen ikke lenger dekker 40 % av beregnede kostnader, 

bør håndteres i den nasjonale tildelingen av midler, primært ved at ISF-satsene 
oppdateres eller gjennom omfordeling i den nasjonale inntektsfordelingsmodellen. 

• Det er behov for finansiering av det sentrale utviklingsarbeidet og det regionale og 
lokale integrasjons- og innføringsarbeidet innen IKT-området. Deler av RHF-
strukturen har en aldrende og fragmentert IKT-infrastruktur, og det er et etterslep i 
investeringsbehovet.   

• I statsbudsjett 2015 bes det innarbeidet en særskilt bevilgning til vedlikehold og 
videreutvikling av Barents Helsesamarbeid og nordområdesatsingen, herunder nytt 
helsesamarbeidsprogram mellom Norge og Russland fra 2014.  

 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av 
aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 
2015. 

 
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere: 

• Utvikling av elektroniske løsninger som understøtter samhandlingsreformen, 
samt utvikling av takstsystem og andre virkemidler må bidra til mer ambulant 
virksomhet og fjernkonsultasjoner innen alle tjenesteområder.  

• Kostnader knyttet til innføring av ny teknologi og legemidler: Bruken og 
kostnadene er økende, og det vurderes å utvide ordningen. 

• Områder hvor helseforetakene finansierer tredjepart bør kartlegges og 
gjennomgås.  

• Konsekvensen av at ISF-satsen ikke lenger dekker 40 % av beregnede kostnader 
bør håndteres i den nasjonale tildelingen av midler, primært ved at ISF-satsene 
oppdateres eller gjennom omfordeling i den nasjonale 
inntektsfordelingsmodellen. 

• Det er behov for finansiering av det sentrale utviklingsarbeidet og det regionale 
og lokale integrasjons- og innføringsarbeidet innen IKT-området. Deler av RHF-
strukturen har en aldrende og fragmentert IKT-infrastruktur, og det er et 
etterslep i investeringsbehovet.   
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• Helse Nords særskilte forpliktelser i tilknytning til Barents helse- og 
sosialsamarbeidsprogram og øvelsen Barents Rescue samt beredskapen på 
Svalbard og oljeinstallasjonene i nordområdene. 

 
3. Styret ber om at Statsbudsjett 2015 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 

alle regionale helseforetak oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Innspill til statsbudsjettet for 2015 
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INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2015 

 
1. Sammendrag og konklusjon 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2015 
innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB) 
som et innspill til arbeidet med statsbudsjett for 2015.  
 
I de nærmeste årene vil det være nødvendig å øke aktiviteten for å møte behovene for 
tjenester. Det vil også være viktig å øke innsatsen innen forskning og utvikling og å øke 
investeringer i bygg og utstyr. Dette setter også krav til mer effektiv bruk av ressursene.  
 
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og av økt antall eldre, men også av 
nye behov, nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder og et ønske om kortere 
ventetid. 
  
Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå og tar utgangspunkt i 
nasjonale tall. Det legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de 
regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for 
egen befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF å prioritere og målrette sin innsats 
slik at  mål og krav kan nås. 
 

 
Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 

Demografisk betinget ressursvekst:  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en 
forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2014 til 2015, der Magnussen utvalgets 
behovsindekser brukes til å vekte befolkningen i de fire regionene. 
 
Realvekst:  
Det gjøres en vurdering av hvor stor vekst utover demografisk betinget vekst som 
forventes. Realveksten er en sum av flere forhold. Økt andel eldre medfører økt behov 
for tjenester. Vekst oppstår også blant annet som følge av at nye – og ofte 
kostnadskrevende – behandlingsmetoder tas i bruk, behandlingsmulighetene øker, 
indikasjon for behandling endres. På enkelte områder er det ønske om økt kapasitet. I 
denne sammenheng vurderes også ventetidsutviklingen innen det enkelte 
tjenesteområde, og hvor mye aktiviteten må øke for at ventetidsutviklingen skal gå i 
riktig retning og mot nasjonale mål. Faktisk realvekst de siste tre år er en referanse for 
anslag på realvekst.  
 
Figur 1 viser anslagene på økning i aktivitetsbehov fra 2014 til 2015 fordelt på 
demografisk betinget vekst og realvekst. Økningen for somatiske tjenester anslås til 2,8 
prosent. For psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn samt TSB anslås 
veksten til 3 prosent.  

Styremøte Helse Nord RHF  
27. november 2013 - sakspapirer

side 25



  

 

Økt aktivitetsbehov fra 2014 til 2015, i prosent

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

Antatt realvekst 1,5 % 1,5 % 2,3 % 1,7 %

Demografisk betinget vekst 1,3 % 1,5 % 0,7 % 1,3 %

Somatikk VOP BUP TSB

 Figur 1: Aktivitetsbehov 2014-2015 fordelt mellom demografisk betinget vekstbehov og antatt realvekst, pr 
sektor. 
 
I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema: 
 

Samhandlingsreformen skal legge til rette for en mer sammenhengende og bærekraftig 
helsetjeneste. Det skal legges større vekt på forebygging og flere pasienter skal få tilbud i 
kommunene. For spesialisthelsetjenesten vil det være viktig å bidra til oppbygging av 
kompetanse i kommunene og sette kommunene i stand til å ivareta nye oppgaver, 
utvikle egne tjenester i tråd med reformen og utvikle elektroniske løsninger som 
understøtter samhandlingen. Takstsystem og andre virkemidler må bidra til mer 
ambulant virksomhet og fjernkonsultasjoner innen alle tjenesteområder.  

Implementering av samhandlingsreformen  

 

Det er betydelige kostnader knyttet til innføring av ny teknologi og legemidler. Videre er 
det et økende antall kreftpasienter som sendes til utlandet for 
protonterapi/partikkelterapi. Nye bruksområder vil øke behov/etterspørsel for 
biologiske legemidler og spesialisthelsetjenesten har fått finansieringsansvaret for flere 
slike legemidler. Bruken og kostnadene er økende og det vurderes å utvide ordningen. 

Kostnader knyttet til innføring av ny teknologi og legemidler 

 

Som en følge av oppgaveoverføringer fra trygdeetaten er det i dag slik at 
helseforetakene har finansieringsansvar for tredje part, hovedsakelig 
kommunesektoren. Dette er kostnader som helseforetakene ikke kan påvirke, de legger 
beslag på ressurser i helseforetakene og bidrar ikke til god økonomistyring. Det bes om 
at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges og gjennomgås.  

Opphør eller reduksjon av tredjeparts finansiering 
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De regionale helseforetakene er i foretaksmøte bedt om å ta hensyn til økte 
pensjonskostnader i gjestepasientoppgjøret slik at dette i større grad reflekterer 
intensjonen om reell kostnadsdekning. De fire regionale helseforetakene har avtalt 
løsninger for dette i 2012-2014. Dette er ikke en god permanent løsning og 
helseregionene ber med dette om at konsekvensene av at ISF-satsen ikke lenger dekker 
40 % av beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av midler, primært 
ved at ISF-satsene oppdateres eller gjennom omfordeling i den nasjonale 
inntektsfordelingsmodellen. 

Økte pensjonskostnader og ISF-sats 

 

Oppfølging av regjeringens satsning på modernisering av helsetjenestene gir store 
behov for rask omstilling og utvikling av nye tjenester basert på IKT. Målet er å 
understøtte samhandling og utveksling av informasjon på tvers av enheter og nivåer og 
dermed legge grunnlag for god behandling og helhetlige pasientforløp. Utvikling og 
innføring av nasjonale løsninger må gjennomføres og implementeres i hele helse- og 
omsorgssektoren. Dette gjelder særlig prosjektene; Nasjonal helseportal og Nasjonal 
kjernejournal. Til disse prosjektene vil det være behov for finansiering av det sentrale 
utviklingsarbeidet og det regionale og lokale integrasjons- og innføringsarbeidet. Det 
bemerkes også at deler av RHF-strukturen har en aldrende og fragmentert IKT-
infrastruktur og det er et etterslep i investeringsbehovet.   

Konsekvenser av endret lovverk og behov for nye løsninger for samhandling på tvers 

 
2. Innledning 
I henhold til oppdragsdokumentet for 2013, punkt 8 Oppfølging og rapportering, skal de 
regionale helseforetakene innen 10. desember 2013 gi innspill til statsbudsjettet for 
2015. 
 
I likhet med tidligere år er de regionale helseforetakene enige om å utarbeide et felles 
innspill. Innspillet fra de regionale helseforetakene gjelder aktivitetsbehov for 
spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg kommenteres enkelte tema relatert 
til de regionale helseforetakenes økonomiske forutsetninger.  
 
I de nærmeste årene vil det være et sterkt fokus på samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Vekst og utvikling i primærhelsetjenesten vil være viktig for å 
utvikle bærekraftige løsninger for helsetjenesten som helhet.  
 
Det vil samtidig være behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Det vil være behov for 
økte investeringer i bygninger og utstyr og økt innsats innen forsking og utvikling. En 
fortsatt effektivisering av daglig drift vil være et viktig bidrag for å få til dette. Innen 
somatiske tjenester vil dagbehandling og poliklinisk aktivitet fortsatt måtte øke, 
samtidig som gjennomsnittlig liggetid for døgnpasienter forventes å gå ned. Det vil 
fortsatt være et spesielt fokus på både vekst og restrukturering av tilbudet innen 
rusbehandling og psykisk helsevern. Helseforetakene vil med andre ord ha behov for 
økte ressurser på mange områder, samtidig som driftsressursene må brukes stadig mer 
effektivt. Kompetanseutvikling vil være sentralt både i samhandlingen med 
primærhelsetjenesten og innen spesialisthelsetjenesten som sådan. 
 
Aktivitetsbehovet vil bli påvirket av befolkningsvekst og økt andel eldre, men også av 
nye behov for tjenester, ønske om økt aktivitet på noen områder og som følge av at nye 
og kostnadskrevende behandlingsmetoder tas i bruk.  
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Analysene i dette innspillet er gjennomført på aggregert nivå. Vi mener at den 
overordnede tilnærmingen gir et godt grunnlag og har ikke grunn til å tro at mer 
detaljerte analyser i vesentlig grad ville endret konklusjonene i dette innspillet.  
 
3. Forutsetninger 
Det er forskjeller mellom regionene f.eks. når det gjelder ressursforbruk per innbygger 
innen de forskjellige fagfeltene. Dette gjelder også tilgjengelighet, uttrykt i ventetid. 
Betraktningene nedenfor tar imidlertid utgangspunkt i nasjonale tall og legger som 
forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de regionale helseforetakene et 
likeverdig grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for egen befolkning. Det tilligger 
det enkelte RHF å prioritere og målrette sin innsats slik at  mål og krav kan nås. 
 
For alle de tre tjenesteområdene vurderes relevante faktorer som vil påvirke 
aktivitetsbehovet frem til 2015: 
 
Demografisk betinget vekst:  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en 
forventet demografisk betinget behovsvekst fra 2014 til 2015, hvor Magnussen 
utvalgets behovsindekser brukes til å vekte befolkningen i de fire regionene 
 
Realvekst:  
Vekst utover det som er demografisk betinget, er knyttet til nye behov, behov for økt 
kapasitet på områder og det å ta i bruk nye og kostnadskrevende behandlingsmetoder. 
Realvekst er med andre ord en sum av flere forhold. Økt andel eldre medfører økt behov 
for tjenester. Behov for vekst oppstår også blant annet som følge av at nye – og ofte 
kostnadskrevende – behandlingsmetoder tas i bruk, behandlingsmulighetene øker og 
indikasjon for behandling endres. På enkelte områder er det også ønske om bedre og økt 
kapasitet. I denne sammenheng vurderes ventetidsutviklingen innen det enkelte 
tjenesteområde og hvor mye aktiviteten må øke for at ventetidsutviklingen skal gå i 
riktig retning og mot nasjonale mål. Å ta i bruk nye behandlingsmetoder medfører i 
mange sammenhenger også en effektivisering av tilbudet. Samlet sett er likevel 
utviklingen preget av realvekst i aktivitetsbehovet.    
 
Endrede helsepolitiske prioriteringer innebærer ofte at tilbudene til enkelte 
pasientgrupper må styrkes, noe som også kan medføre økt aktivitetsbehov. De senere 
års opprioritering av pasienter med sykelig overvekt er et eksempel på dette. I den grad 
den nye aktiviteten ikke fullt ut kan baseres på ressurser som er frigjort ved reduksjoner 
i lavere prioritert aktivitet, vil dette medføre en realvekst i aktivitetsbehovet.  
 
Riktig prioritering er en viktig forutsetning for å oppnå god behovsdekning. Det er en 
særskilt utfordring innen de somatiske tjenestene der det er mange pasienter og mange 
nyhenvisninger.  
 
Det er viktig at arbeidet med implementering av prioriteringsforskriften og 
prioriteringsveilederne videreføres og at arbeidet med å etablere og drive de nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene gis høy prioritet. Resultater fra medisinske 
kvalitetsregistre vil kunne gi grunnlag for vurderinger som sikrer drift med riktig 
innholdsmessig kvalitet og som motvirker overforbruk, underforbruk og feil bruk av 
helsetjenester. 
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Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2015 
3.1. Somatiske spesialisthelsetjenester 
 
Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2015 blir her vurdert på basis av de 
forhold som erfaringsmessig innvirker på behovet for tjenester, og under hensyn til de 
helsepolitiske prioriteringer som gjelder.  
 

Behovsutviklingen er beregnet ut fra Magnussenutvalgets behovsindekser og befolk-
ningsutviklingen i de respektive helseregioner (SSB). Dette er altså en rent demografisk 
fremskrivning av behovene. Tabellen nedenfor viser at forbruksveksten i 2010 var 
lavere enn den forventede demografisk drevne behovsveksten. I 2010 var det dermed 
en negativ realvekst. Realveksten i 2011 og 2012 var svakt positiv.  

Aktivitet, behov og realvekst 2009-2012 

 
2009 2010 2011 2012

Estimert årlig tjenesteforbruk, DRG-poeng 1 293 805 1 299 443 1 325 726 1 355 259
Årlig forbruksvekst, prosent 0,4 2,0 2,2
Årlig behov, behovsjustert folkemengde 4 799 810 4 858 199 4 919 769 4 984 970
Årlig demografisk drevet behovsvekst, prosent 1,2 1,3 1,3
Realvekst i forbruk, prosent -0,8 0,8 0,9  

Tabell 1: Aktivitet somatisk virksomhet. Nasjonale tall 2009-2012 
Datakilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2012 
 

Hvorvidt de senere års vekst har vært tilstrekkelig til å dekke behovene, kan til en viss 
grad belyses gjennom de endringer som har skjedd i pasientenes ventetider. Redusert 
ventetid indikerer bedre tjenester, såfremt det dreier seg om sammenlignbare pasienter, 
dvs. at prioriteringer og henvisningskriterier er uendret. I denne sammenheng kan bl.a. 
følgende anføres: 

Ventetider, fristbrudd og behovsdekning 

• I perioden 2009-2013 er den totale gjennomsnittlige ventetiden for somatiske 
pasienter uendret. Ventetiden for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp har i 
samme periode blitt redusert fra 69 til 60 dager.  

• Fra 2009 til 2013 har ventetiden for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp økt 
fra 85 til 95 dager. Utviklingen for denne gruppen har dermed vært 
utilfredsstillende. Gruppen pasienter uten rett er relativt stor. 

• Andelen av rettighetspasientene i somatisk sektor som opplever fristbrudd har falt 
fra 8 prosent pr. 1. tertial 2012 til 6 prosent ett år senere1

 

. Andelen fristbrudd har 
vist en betydelig nedgang de senere årene. 

Ventetidsutviklingen fra 2009 til 2013 innen somatisk spesialisthelsetjeneste på 
landsbasis fremgår av figuren nedenfor. 
 

                                                 
1 Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2013. Norsk pasientregister (Rapport IS-0383) 
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Gjennomsnittlig ventetid for somatiske pasienter 1. tertial 2009-1. tertial 2013. Antall dager for 
pasienter etter rettighetstildeling og totalt. Alle helseregioner under ett

0

20

40

60

80

100

120

D
ag

er

Alle pasienter 75 77 77 75 75

Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 69 68 64 61 60

Pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 85 91 97 94 95

1. tertial 2009 1. tertial 2010 1. tertial 2011 1. tertial 2012 1. tertial 2013

 
Figur 2: Gjennomsnittlig ventetid for somatiske pasienter avviklet fra venteliste, etter rettighetstildeling og 
totalt, 1. tertial 2009-1. tertial 2013Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2013. Norsk 
pasientregister (Rapport IS-0383)  
 
Ventetiden vil evt. kunne reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra 
kommunehelsetjenesten, ved å flytte deler av kontrollvirksomhet fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten (jf. samhandlingsreformen) samt 
øke aktiviteten i spesialisthelsetjenesten. 
 

Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) forventes det en 
demografisk betinget behovsvekst fra 2012-2015 tilsvarende 1,3 prosent pr år

Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2014-2015  

2

 
.  

Nye behov og et bedre tilbud vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling og 
implementering av ny medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder vil fortsette i 
årene som kommer, og føre til økte behov for tjenester. Nye behandlingsmetoder fører 
også til at pasientene i en del pasientgrupper vil leve lengre enn før, og dermed få nye 
behandlingsbehov. Når det i tillegg tas hensyn til helsepolitisk opprioritering av enkelte 
pasientgrupper og økt andel eldre, medfører dette en behovsvekst ut over den som 
følger av befolkningsvekst alene.  
 
Det er samtidig et mål både å redusere ventetidene og å unngå fristbrudd. Å redusere 
ventetiden ned mot de nasjonale målene, samt å motvirke tendensen til økende antall 
langtidsventende, vil også kreve økt aktivitet - utover det som er demografisk betinget.  
 
Behovet for realvekst anslås til å være 1,5 prosent, slik at når demografisk betinget vekst 
inkluderes, blir samlet behov for aktivitetsvekst innen somatikk fra 2014 til 2015 på 1,8 
prosent. 

                                                 
2 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 

Styremøte Helse Nord RHF  
27. november 2013 - sakspapirer

side 30



  

 
I henhold til signalisert aktivitetsvekst i statsbudsjett for 2013, forventes det at deler av 
aktivitetsveksten, også de kommende år, vil legges til kommunene. I estimatene her er 
det ikke korrigert for en slik økt kommunal aktivitet. I fortsettelsen forutsettes det 
imidlertid at andelen av veksten som tillegges kommunene baseres på en systematisk 
evaluering av resultatene som oppnås i løpet av budsjettårene 2012 og 2013. 
 
Samhandlingsreformen er en retningsreform og vil fases inn over tid. Kommunene skal 
ivareta flere oppgaver og økonomiske insitamenter skal understøtte dette.  Det er 
overført midler til kommunene for å gi eget tilbud til utskrivningsklare pasienter eller 
betale for ekstra døgn i spesialisthelsetjenesten. Utfordringen for 
spesialisthelsetjenesten er å tilpasse aktiviteten i tråd med utvikling av tilbudet i 
kommunene. Oppbygging av heldøgns øyeblikkelig-hjelp-tilbud i kommunene er også å 
forstå som en oppgaveoverføring. Etablering av øyeblikkelig-hjelp-tilbud vil skje gradvis 
fram til 2016 da alle kommuner etter loven skal ha etablert et slikt tilbud. De 
økonomiske overføringene vil foregå parallelt med oppbyggingen. Hvorvidt dette vil 
medføre en tilsvarende reduksjon i etterspurte tjenester i spesialisthelsetjenesten vil 
avhenge av i hvilke grad det kommunale tilbudet faktisk benyttes som alternativ til 
dagens innleggelser. Det er viktig at dette følges nøye. 
 
Når det gjelder kommunal medfinansiering må dette ses i et langsiktig perspektiv. Det 
vil gå tid før kommunene klarer å bygge opp egne tilbud, eventuelt forebygge, i et slikt 
omfang at behovet for spesialisthelsetjenester blir klart påvirket. Det er derfor viktig at 
en i aktivitetsvurderingene har realistiske mål.    
 
3.2. Psykisk helsevern 
 

 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 

2009 2010 2011 2012 %-endr.     
11-12

Psykisk helsevern for voksne 15 726 16 202 16 066 16 303 1,5
Psykisk helsevern for barn og unge 3 313 3 501 3 568 3 625 1,6
Psykisk helsevern samlet 19 039 19 703 19 634 19 928 1,5
Årlig vekst, prosent 3,5 -0,4 1,5  

Tabell 2: Kostnader (millioner kr, faste priser) psykisk helsevern. Nasjonale tall 2009-2012 
Datakilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2012 
 
Finansieringen av psykisk helsevern er ikke aktivitetsbasert på samme måte som de 
somatiske tjenestene. De samlede kostnadene til psykisk helsevern for voksne (VOP) og 
psykisk helsevern for barn og unge (BUP) viser en tydelig vekst i perioden 2009-2012. 
Det er likevel verdt å merke seg at kostnadene ikke økte fra 2010 til 2011.  
 
Tabellen nedenfor viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne i perioden 2009-
2012 økte med om lag 13 prosent (økning fra 2011 til 2012 på 4,2 prosent). Samtidig ble 
antall oppholdsdøgn, i hele perioden, redusert med 9,5 prosent, mens reduksjonen fra 
2011 til 2012 var 5 prosent. 
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2009 2010 2011 2012 %-endr.         

11-12
Polikliniske konsultasjoner 1 139 706 1 191 836 1 239 625 1 292 093 4,2
Utskrivninger 50 727 52 201 52 835 53 517 1,3
Antall oppholdsdøgn 1 350 348 1 328 042 1 288 550 1 221 998 -5,2
Årlig forbruksvekst, prosent * 3,4 2,0 2,2
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 1,4 1,5 1,6
Realvekst, prosent 2,0 0,5 0,6  

Tabell 3: Aktivitet psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2009-2012 
Datakilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2012.  
* Ved beregning av vekst i forbruk er utskrivninger og konsultasjoner veiet i forholdet 
56/1 (tilsvarende forholdet mellom enhetskostnadene).  
 
Det har det skjedd en aktivitetsmessig omstrukturering innen psykisk helsevern for 
voksne fra innleggelse i sykehusavdelinger til behandling i DPS, med økt vekt på 
poliklinisk behandling og ambulant virksomhet. Dette er i tråd med nasjonale 
prioriteringer innen psykisk helsevern.  
 

2009 2010 2011 2012 %-endr.         
11-12

Behandlede pasienter 52 091 54 012 54 838 55 582 1,4
Polikliniske tiltak 842 111 906 640 915 965 927 202 1,2
Årlig forbruksvekst, prosent * 3,7 1,5 1,4
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 0,5 0,5 0,4
Realvekst, prosent 3,2 1,1 1,0  

Tabell 4: Aktivitet psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2009-2012 
Datakilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2012.  
* Forbruksvekst beregnet på grunnlag av økning i antall behandlede pasienter. 
 
For psykisk helsevern for barn og unge er utviklingen siste år først og fremst preget av 
realvekst i tilbudet: Antall behandlede pasienter økte med 7 prosent fra 2009 til 2012, 
antall polikliniske tiltak med 10 prosent. Det har først og fremst vært en sterk vekst i det 
polikliniske tilbudet. Økningen fra 2010 til 2012 har imidlertid vært vesentlig lavere enn 
tidligere år. 
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Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i det psykiske helsevernet for voksne 
1. tertial 2009-1. tertial 2013. Antall dager for pasienter etter rettighetstildeling og totalt. Alle 

helseregioner under ett
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Alle pasienter 56 55 54 54 55

Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 53 51 47 46 49

Pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 67 67 74 75 71

1. tertial 2009 1. tertial 2010 1. tertial 2011 1. tertial 2012 1. tertial 2013

 Figur 3: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i det psykiske helsevernet for voksne, 
etter rettighetstildeling og totalt, 1. tertial 2009-1. tertial 2013 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2013. Norsk pasientregister (Rapport IS-0383)  
 
Til tross for ressurs- og aktivitetsmessig vekst er ventetidene innen psykisk helsevern 
for voksne stabile. Gjennomsnittlig ventetid pr 1. tertial 2013 er 55 dager, en dag lavere 
enn på samme tidspunkt i 2009. For pasienter med rett til nødvendig helsehjelp har 
ventetiden gått noe ned, mens det for pasienter uten rett har vært en økning.  
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge (figur 4) er ventetidene redusert i perioden fra 
2009 til 2013. Reduksjonen er størst for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp, 
men denne gruppen omfatter kun en liten andel av pasientene. Ventetiden reduseres 
imidlertid også for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp. Flesteparten av 
pasientene gis behandling innen 65 dager. 
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Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge
 1. tertial 2009-1. tertial 2013. Antall dager for pasienter etter rettighetstildeling og totalt. Alle 

helseregioner under ett
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Alle pasienter 67 67 58 55 55

Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 66 65 57 54 53

Pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 99 83 69 68 69

1. tertial 2009 1. tertial 2010 1. tertial 2011 1. tertial 2012 1. tertial 2013

 Figur 4: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i det psykiske helsevernet for barn og 
unge, etter rettighetstildeling og totalt, 1. tertial 2009-1. tertial 2013 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2013. Norsk pasientregister (Rapport IS-0383)  
 

Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige er prioriterte områder 
nasjonalt og regionalt.  

Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2013-2014  

 
For psykisk helsevern for voksne er det fortsatt behov for å omstrukturere 
behandlingstilbudene for å oppnå tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på DPS-
nivå. Dette omfatter ytterligere økning av poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for 
ut fra at ventetidene innen psykisk helsevern fortsatt er lange. Det er videre viktig å 
stimulere til fortsatt omstilling og god utnyttelse av ressursene i samarbeid med 
kommunene. 
 
Det vil være viktig å bedre tilgangen på legespesialister samt annet helsepersonell. Det 
bør også vurderes å bedre takstene for samhandling/veiledning, rehabilitering og 
ambulant virksomhet.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2012-2015 tilsvarer 1,5 % pr år i 
VOP og 0,7 % per år i BUP.3

 

  Her vil bl.a. endring i sykelighet, bedre tilgjengelighet til 
tjenestetilbudene og større åpenhet om psykiske lidelser spille inn og påvirke 
aktivitetsbehovet. Større åpenhet og økt andel eldre vil gi et økt behov innen 
alderspsykiatrien. Samarbeid med somatiske avdelinger må videreutvikles for mange 
pasientgrupper. Nye behandlingsmetoder generelt medfører i noen grad økt aktivitet. 

Det er også et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd.  
 

                                                 
3 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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Ventetiden kan reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra 
primærhelsetjenesten og ved å flytte deler av virksomhet fra spesialisthelsetjenesten til 
primærhelsetjenesten (jf. samhandlingsreformen). Ventetiden kan også reduseres ved å 
gjøre endringer i aktivitetsprofilen til behandlingstilbudet. Det legges likevel til grunn at 
en reduksjon i ventetidene vil kreve ytterligere aktivitetsvekst.  
 
Ut fra dette anslås en nødvendig realvekst i aktivitet for VOP på 1,5 prosent fra 2014 til 
2015. Når demografisk betinget vekst inkluderes, blir dermed det samlede anslaget for 
økt aktivitetsbehov i psykisk helsevern for voksne på 3 prosent.  
 
For perioden 2009-2012 var gjennomsnittlig realvekst innen VOP på 1 prosent, mens 
veksten fra 2011 til 2012 var 0,6 prosent. 
 
For BUP er anslaget for realvekst fra 2014 til 2015 2,3 prosent, slik at når demografisk 
vekst inkluderes, blir det samlede anslaget på 3 prosent.  
 
For perioden 2009-2012 var gjennomsnittlig realvekst innen BUP på 1,8 prosent. Fra 
2011 til 2012 var realveksten 1 prosent.    
 
 
3.3. Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere (TSB) 
 

2009 2010 2011 2012

TSB/Rusbehandling 3 354 3 577 3 695 3 840
Årlig vekst, prosent 6,6 3,3 3,9

Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 

 
Tabell 5: Kostnader (millioner kr, faste priser) TSB. Nasjonale tall 2009-2012  
Datakilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2012 
 
I perioden 2009-2012 har ressursene til rusfeltet økt med 15 prosent, og fra 2011 til 
2012 med 4 prosent. Veksten i ressursinnsats og aktivitet skyldes at området tidligere 
ikke var gitt tilstrekkelig prioritet og at behovene er synliggjort bl.a. gjennom 
rusreformen og rettighetsfesting. Fra rusreformens start i 2004 har det vært en 
betydelig økning i antall henvisninger og det er opprettet mange nye plasser for 
døgnbehandling. Den sterkeste veksten har imidlertid skjedd i form av polikliniske 
konsultasjoner. 
 

2009 2010 2011 2012 % endr.    
11-12

Døgnplasser 1 701 1 724 1 752 1 680 -4,1
Registerbaserte årsverk 3 313 3 469 3 771 3 914 3,8
Oppholdsdøgn 575 525 574 167 590 252 585 240 -0,8
Innleggelser 12 316 12 718 13 063 13 028 -0,3
Polikliniske konsultasjoner 233 833 262 223 307 850 342 347 11,2
Årlig vekst, prosent * 6,6 3,3 3,9
Årlig demogr. drevet beh.vekst, prosent 1,2 1,3 1,3
Realvekst, prosent 5,4 2,0 2,6  

Tabell 6: Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2009-2012 
Datakilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2012.  
* Vekst beregnet på grunnlag av deflatert kostnad. 
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Eksisterende data på rusfeltet har fortsatt svakheter og sammenligninger mellom år må 
gjøres med forsiktighet. Det er innført obligatorisk registrering av aktivitetsdata fra 1. 
januar 2009. Dette har bidratt til en bedre oversikt og etter hvert et bedre grunnlag for 
fremskrivning av aktivitetsutviklingen. 
 
Registerbaserte årsverk er fra 2009-2012 økt med 18 prosent. Det er særlig helsefagene 
som er prioritert, både ved offentlige og private behandlingsenheter. 
 
Veksten i døgnplasser som en så de første årene etter 2004 har nå flatet ut og det har 
vært et relativt stabilt antall døgnplasser fra 2009 til 2012. Fra 2011 til 2012 har det 
vært en nedgang tilsvarende 4 prosent. Antall oppholdsdøgn har fra 2009 til 2012 økt 
med 1,7 prosent, fra 2011 til 2012 har det vært en svak nedgang, tilsvarende 0,8 
prosent.  
 
Hovedbildet for øvrig er at antall innleggelser har vært stabilt de sist årene, mens den 
polikliniske behandlingen øker betydelig. Fra 2009 til 2012 har antallet polikliniske 
konsultasjoner økt med hele 46 prosent.  
 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehadnling
1. tertial 2009-1. tertial 2013. Antall dager for pasienter etter rettighetstildeling og totalt. Alle 

helseregioner under ett
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Alle pasienter 82 78 75 66 67

Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 78 78 76 66 66

Pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 110 83 66 67 74

1. tertial 2009 1. tertial 2010 1. tertial 2011 1. tertial 2012 1. tertial 2013

 Figur 5: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, etter rettighetstildeling og totalt, 1. tertial 2009-1. tertial 2013 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2013. Norsk pasientregister (Rapport IS-0383) 
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Gjennomsnittlig ventetid (antall dager) for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling etter 
omsorgsnivå, 1. tertial 2009-1. tertial 2013. Alle helseregioner under ett
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Poliklinikk 73 64 66 55 51

Dagbehandling/innleggelse 91 94 85 84 90

1. tertial 2009 1. tertial 2010 1. tertial 2011 1. tertial 2012 1. tertial 2012

 
Figur 6: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, etter omsorgsnivå, 1. tertial 2009-1. tertial 2013 
Datakilde: Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2013. Norsk pasientregister (Rapport IS-0383) 
 
Som det fremgår av figurene ovenfor er den gjennomsnittlige ventetiden for behandling 
redusert fra 1. tertial 2009 til 1. tertial 2013. Dette gjelder både for pasienter med og 
uten rett til nødvendig helsehjelp (omlag 83 % av alle pasienter innen TSB innvilges rett 
til nødvendig helsehjelp). Ventetiden til dagbehandling/innleggelse er vesentlig lenger 
enn ventetiden for poliklinisk behandling. Totalt sett har imidlertid utviklingen gått i 
riktig retning  
 

Strukturen på dagens behandlingstilbud er til dels ulik mellom helseregionene, slik at 
behov for omstilling og styrking varierer. Gjennomgående bør fortsatt akuttfunksjoner 
(inkl avrusning og innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes, 
jf. nasjonale strategier

Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2014-2015  

4

 

 innen fagfeltet. Det bør videre være en større differensiering og 
styrking av enkelte deler av døgntilbudet. Det er viktig at alle tilbud er lokalt forankret.  

Som en direkte konsekvens av reformen med krav til helsefaglig kompetanse, må 
eksisterende tjenester fortsatt styrkes med økt lege- og psykologbemanning, og annen 
helsefaglig bemanning der det er behov.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2012-2015 er beregnet til 1,3 
prosent hvert år i perioden.5

 
  

Endring i sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og økt kompetanse i 
utredning og behandling kan påvirke aktivitetsbehovet. Det er samtidig et mål både å 
redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd.  

                                                 
4 Nasjonal strategigruppe 2, psykisk helsevern og TSB 
5 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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Realveksten for årene 2009-2012 var i gjennomsnitt på 3,3 prosent, mens realveksten 
fra 2011 til 2012 var 2,6 prosent.  
 
Fra 2014 til 2015 anslås en realvekst i aktivitet på 1,7 prosent som nødvendig. Når 
demografisk betinget vekst inkluderes, blir dermed det samlede anslaget på 3 prosent. 
 
Økt ressurstilgang i form av økonomisk innsats, flere legestillinger og annet 
helsepersonell vil være sentralt.  
 
4. Andre forhold relatert til statsbudsjettet for 2015 

Samhandlingsreformen er en retningsreform og skal gjennomføres over tid. Gjennom 
reformen skal det legges til rette for en mer sammenhengende og bærekraftig 
helsetjeneste. Det skal legges større vekt på forebygging og flere pasienter skal få tilbud i 
kommunene. For spesialisthelsetjenesten vil det være viktig å kunne: 

Implementering av samhandlingsreformen  

- Bidra til oppbygging av kompetanse i kommunene og sette kommunene i stand til å 
ivareta nye oppgaver 

- Utvikle egne tjenester i tråd med reformen – bli mer spesialisert 
- Tilpasse egne tjenester i tråd med utvikling og oppbygging av tjenester i kommunene 
- Sammen med kommunene utvikle elektroniske løsninger for all samhandling om 

pasienter  
- Gjennom takstsystem og andre virkemidler bidra til mer ambulant virksomhet og 

fjernkonsultasjoner innen alle tjenesteområder.  
 

Det er betydelige kostnader knyttet til innføring av ny teknologi og legemidler, bl.a. 
kreft- og biologiske legemidler og væskebasert cytologi. Videre er det et økende antall 
kreftpasienter som sendes til utlandet for protonterapi/partikkelterapi. Nye 
bruksområder vil øke behov/etterspørsel for biologiske legemidler og 
spesialisthelsetjenesten har fått finansieringsansvaret for flere slike legemidler, også til 
bruk utenfor sykehus. Bruken og kostnadene er økende og det vurderes å utvide 
ordningen. 

Kostnader knyttet til innføring av ny teknologi og legemidler 

 

Som en følge av oppgaveoverføringer fra trygdeetaten er det i dag slik at 
helseforetakene har finansieringsansvar for tredje part, hovedsakelig 
kommunesektoren. Dette omfatter bl.a. pasientreiser, behandlingshjelpemidler, 
laboratorie- og bildediagnostiske tjenester mv. 

Opphør eller reduksjon av tredjeparts finansiering 

 
Dette er kostnader som helseforetakene ikke kan påvirke, de legger beslag på ressurser i 
helseforetakene og bidrar ikke til god økonomistyring. Vi viser i denne forbindelse 
spesielt til, 
Pasienttransport til primærhelsetjenesten (kommune interne turer) og betaling for 
primærhelsetjenestens bruk av laboratorier.  
 
Det bes med dette om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, 
kartlegges og gjennomgås.  
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I foretaksmøteprotokollene (30./31.01.12) punkt 4.2 står det følgende: 
Økte pensjonskostnader og ISF-sats 

 
”Pensjonskostnader i gjestepasientoppgjøret 
 
ISF-refusjonen er ment å dekke om lag 40 pst. av gjennomsnittlige kostnader eksklusive 
kapitalkostnader. Analyser av ISF-satsens dekningsgrad viser at ISF-refusjonen nå dekker 
om lag 34 pst. av kostnadene og at basisbevilgningen dekker en tilsvarende høyere andel 
av kostnadene. Årsaken til denne utviklingen er at de regionale helseforetakene har fått 
kompensert enkelte merkostnader gjennom økte basisbevilgninger, herunder økte 
pensjonskostnader og gjennomføring av ny inntektsfordelingsmodell.  
- Foretaksmøtet ba Helse xxxxx RHF ta hensyn til økte pensjonskostnader i 
gjestepasientoppgjøret 2012, slik at dette i større grad reflekterer intensjonen om reell 
kostnadsdekning.”  
 
De fire helseregionene er blitt enige om å løse dette i 2012, 2013 og 2014 gjennom et 
eget avtalt oppgjør. Dette er ikke en god permanent løsning og helseregionene ber med 
dette om at konsekvensene av at ISF-satsen ikke lenger dekker 40 % av beregnede 
kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av midler. 
 
• Primært foreslås dette løst ved at ISF-satsene oppdateres slik at hele økningen i 

pensjonskostnadene blir tatt hensyn til i ISF-satsen.  
• Sekundært foreslås det å foreta en omfordeling i den nasjonale 

inntektsfordelingsmodellen på samme måte som kapitalkostnadene knyttet til 
gjestepasientoppgjøret håndteres i dag 

 

Oppfølging av regjeringens satsning på modernisering av helsetjenestene, Meld. St 9-
2013 – "En innbygger, en journal", Meld. St. 10 – "God kvalitet – trygge tjenester", og 
Meld. St. 11 - "Personvern – utsikter og utfordringar", gir store behov for rask omstilling 
og utvikling av nye tjenester basert på IKT.  

Konsekvenser av endret lovverk og behov for nye løsninger for samhandling på tvers 

 
Med utgangspunkt i de nevnte stortingsmeldingene, vil målet for en felles nasjonal 
satsing på IKT for hele helse- og omsorgssektoren være å understøtte samhandling og 
utveksling av informasjon på tvers av enheter og nivåer og dermed legge grunnlag for 
god behandling og helhetlige pasientforløp. 
 
Utvikling og innføring av nasjonale løsninger må gjennomføres og implementeres i hele 
helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder særlig prosjektene; Nasjonal helseportal og 
Nasjonal kjernejournal. Til disse prosjektene vil det være behov for finansiering av det 
sentrale utviklingsarbeidet og det regionale og lokale integrasjons- og 
innføringsarbeidet. I Meld. St. 9 (2013 – 2014) er det sagt at meldingsbasert 
elektroniske kommunikasjon skal tas i bruk av alle aktørene i helse- og 
omsorgssektoren innen (utgangen av) 2014. Dette er et omfattende arbeid. Skal 
samfunnet lykkes med denne ambisjonen, må det påregnes at økt finansiering kan bli 
nødvendig. . Det bemerkes også at deler av RHF-strukturen har en aldrende og 
fragmentert IKT-infrastruktur og det er et etterslep i investeringsbehovet. 
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5. Innspill fra Helse Nord RHF 
I tillegg til de felles innspillene ovenfor vil Helse Nord bemerke følgende: 
 

Helse Nord er den av helseregionene som geografisk er lokalisert innenfor den definerte 
Barentsregionen, og i området for norsk nordområdepolitikk. Dette gir Helse Nord 
særskilte forpliktelser i å gi innspill til, og å følge opp nasjonal og regional politikk og 
myndighetskrav. Slike forpliktelser fremkommer i avtaler mellom landene, og fremgår 
av HODs oppdragsdokument til Helse Nord RHF. 

Barents helsesamarbeid og nordområdene 

 
Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord er todelt: 
1. Bidra til gjennomføring av Barents helse- og sosialsamarbeidsprogram (2012-2015) 

ved å legge til rette for god beredskap og samarbeidsprosjekter mellom helseforetak 
i regionen og russiske samarbeidsparter for å bidra til velfungerende norsk-russiske 
samarbeidsrelasjoner på helseområdet. 

2. Delta i øvelse Barents Rescue. 
 

Helse Nord har i dag en omfattende aktivitet for å videreføre og utvikle samarbeidet på 
mange områder: Forebygging og helsefremmende arbeid, helsetjenester, utdanning og 
forskning, og beredskap for kriser og større ulykker. Dette arbeidet har ikke egen 
finansiering, men inngår i de ordinære rammer (basisfinansieringen). Til tidsavgrensede 
enkeltprosjekter gis det støtte fra HOD og andre etter søknad.  
 
Ressursene omfatter bl.a. planlegging, løpende faglig kontakt, hospiteringer og besøk, 
møter, beredskapsøvelser, fagseminarer, fagkonferanser, informasjon, 
kunnskapsformidling, tolketjenester, rapportering m. m., utover eksternt finansierte 
prosjekter. 
 
Helse Nord har i styringsdialog med Helse- og omsorgsdepartementet arbeidet for 
ytterligere å forankre Helse Nords særskilte ansvar og oppgaver i Barentssamarbeidet 
og nordområdesatsingen, og dette fremkommer i HODs oppdragsdokument til Helse 
Nord RHF i 2015. Ansvar for gjennomføring av oppdraget/bestillingen avspeiles 
gjennom særskilt rammebevilgning til Helse Nord RHF. 
 
Nytt helsesamarbeidsprogram mellom Norge og Russland forventes å gi nye oppgaver 
for Helse Nord fra og med 2014. 
 
Beredskapen på Svalbard og oljeinstallasjonene i Nordområdene krever en ekstra 
innsats, og statsbudsjettet bør gjenspeile dette. 
 
   
 

Styremøte Helse Nord RHF  
27. november 2013 - sakspapirer

side 40



 

 
 

Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 126-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. august 2013 

 
 
Formål/sammendrag 
I denne styresaken fremlegges et sammendrag av tertialrapport nr. 2-2013 (status pr. 
30. august 2013) for byggeprosjektene Nordlandssykehuset Bodø somatikk, byggetrinn 2 
og Nordlandssykehuset Vesterålen nybygg til styrets orientering.  
 
Status ble sist gitt pr. 30. april 2013, jf. styresak 80-2013 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30.april 2013. 
 
Saken er i det følgende sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i 
Nordlandssykehuset HF. 
 
1. Vedrørende Nordlandssykehuset Bodø somatikk, byggetrinn 2 
All rapportering av Byggetrinn 2 er basert på en rekkefølge i arbeidene gitt ved 
faseinndelingen vist på oversiktstegningen: 
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Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, 
revidert i styremøte, den 31. oktober 2012. Styret fastsatte endelig investeringsramme, 
inklusive pristigning og byggelånsrenter, for byggetrinn 2 i Bodø til 3 614 mill koner. 
Av saksdokumentene fremkommer følgende fordeling av godkjent budsjett: 
 
Prosjektkostnad A: 3368,5 mill kroner 

Prosjektkostnad B (totalt): 3614,3 mill kroner 
Finansieringskostnader:      245,8 mill kroner 

 
Av prosjektstyringshensyn er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. Ved bestemmelsen av prosjektkostnad A forut for styresak 117-
2012 forelå følgende estimat for prosjektkostnaden (i mill. kroner) oppjustert pr. 1. 
januar i perioden 2012-2019: 
 
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

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

 
Men for å få til best mulig vurdering av kostnadsutviklingen i prosjektet i forhold til 
gjeldende budsjett, er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. For å samstemme dette med tertialrapporteringen gjøres dette 
tre ganger i året. Hovedvurderingen gjøres imidlertid fortsatt ved årsskiftet. I denne 
tertialrapport refereres til prisnivå pr. 1. september 2013. 
 
Samlet gjeldende budsjett, ekskl. finansieringskostnader, for byggetrinn 2 er således i 
prisnivå 1. september 2013 satt til 3154,53 mill kroner.  
 
Pr. 1. september 2013 var det i alt utbetalt 1426,2 mill kroner på prosjektet. I beløpet er 
finansieringskostnader medtatt med 91,8 mill kroner.  I 1. tertial 2013 ble det utbetalt 
142,6 mill kroner. 
 
Det er gitt bevilgninger til tre følgeprosjekter til Byggetrinn 2: 
1. Endret konsept Bodø: Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer. 

Bevilgning 35 mill kroner. 
2. Økt MTU1

3. Heliport/akuttheis: Bevilgning 18,2 mill kroner. 
: Omfatter ny strålemaskin. Bevilgning 30 mill kroner. 

 
Men Nordlandssykehuset HF (NLSH) har også meldt inn behov for areal for en økning 
av antall kontorarbeidsplasser med vel 200 i forhold til gjeldende planer. Det er 
utarbeidet et idéprosjekt for alternative løsninger for økning av antall 
kontorarbeidsplasser. Prosjektet er gitt benevnelsen Bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser. 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF godkjente i sak 50-2013 idéprosjektet, og styret i Helse 
Nord RHF vedtok i styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan 
at prosjektet kunne videreføres med utarbeidelse av konseptrapport. 
 
                                                        
1 MTU: Medisinsk-teknisk utstyr 
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De arbeidene som nå pågår på byggeplassen er definert som prosjektet fase 2B.  
 
Fase 2B omfatter ny K-fløy, yttervegger og tak, ny 4. etasje på H-fløyen samt glassgate 
mellom H- og K-fløy. Ferdigstillelse arbeider/klar til prøvedrift regnes oppnådd 23. 
august 2014. Trinnvis innflytting er planlagt startet 23. oktober 2014 og skal være 
avsluttet 1. oktober 2015. 
 
Arbeidene på byggeplassen har i denne perioden stort sett gått etter planen med 
hensyn til fremdrift, økonomi og kvalitet. Unntaket har vært kulverten i underetasjen 
mellom K- og R-fløyen, hvor det nå gjennomføres tiltak for å oppnå akseptable 
fallforhold. 
 
Det har i denne perioden kun vært mindre episoder i forbindelse med byggeprosjektet 
som har skapt problemer for sykehusdriften. 
 
Følgende kontrakter er etablert for gjennomføring av byggearbeidene i fase 2B og 2C: 
Entreprise Vedrørende Entreprenør
K210 Søyler i H/N Moldjord Bygg og anlegg AS
K220 Bygningsmessige arbeider HENT AS
K221 Fast inventar IDEMA AS
K224 Riving AF Decom AS
K225 W-riggen Consto AS
K320 Røranlegg Oras Nordland AS
K321 Kuldeanlegg Nord-Norsk Kjøleindustri AS
K322 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS
K323 Rørpost Aerocom Norge AS
K324 Avfallsug/Tøynedkast Envac Norge AS
K420 Elektrotekniske installasjoner Elektro Bodø AS
K521 Automatisering Norkontact AS
K621 Heis Kone AS

 
Når det gjelder utstyrsanskaffelser samkjøres prosjektene i Bodø og Vesterålen. Det er 
opprettet 27 anbudsgrupper som har som oppgave å gi premisser for utformingen av 
tilbudspakken for angjeldende gruppe og delta i evalueringen av innkomne tilbud. 
 
Utstyrsanskaffelsen følger gjeldene fremdriftsplaner og budsjett. 
 
Innkjøp av nytt Gammakammer/CT har vært en hastesak, men er blitt forsinket av 
produksjonstekniske forhold hos leverandør. 
 
De arbeider som enda ikke er startet opp på byggeplassen er delt inn i følgende faser: 
• Fase 2C:  Innredning/ombygging H-fløy. Ny hovedinngang og vestibyle. 
• Fase 2D:  Ny 4. etasje N-fløy. Glassgate langs fløy N. 
• Fase 3:  Ombygging og tilbygging i fløy AB. 
• Fase 4: Diverse ombygging i fløyene N og S. 
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I tid er disse aktivitetene planlagt til: 
• Klargjøring av midlertidige lokaler i AB-fløyen, R-fløyen og S-fløyen: 1.1.2015 – 30.6.2015 
• Ombygging av H-fløyen: 1.10.2014 – 31.12.2015. Ny hovedinngang vil kunne tas i 

bruk i siste halvår i 2015. 
• Ombygging og påbygg på N-fløyen: 1.1.2015 – 31.12.2015 
• Ombygging og påbygging A-fløyen: 1.1.2016 – 30.6.2017 
• Ombygging og påbygging B-fløyen: 1.1.2017 – 31.12.2018 
 
I denne perioden har det vært arbeidet videre med planlegging av arbeidene som 
inngår i gjenværende faser. Det gjelder fremdeles en overordnet konklusjon om at 
arbeidene kan gjennomføres som forutsatt, da prosjektet ble vedtatt i 2007. Men 
erfaringen viser at hensynet til den daglige sykehusdriften var for lite vektlagt i de 
opprinnelige planer. I så måte vil et nytt Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser kunne 
avhjelpe situasjonen, dersom det er etablert til årsskifte 2014/2015. 

 
Fra tertialrapporten inntas utbyggingssjefens overordnede vurdering: 
Arbeidene følger nå gjeldende fremdriftsplaner uten større avvik. Det samme rapporteres 
også med hensyn til kostnadsutviklingen i forhold til gjeldende budsjett. 
Det er nå stort fokus knyttet til utarbeidelse av konseptrapporten for Bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser. Det vil gi en betydelig bedring av kontorsituasjonen i det ferdige 
sykehus og samtidig utvilsom gjøre fremtidige rokader enklere og dermed redusere 
belastningen for både ansatte og pasienter. 
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2. Vedrørende NLSH Vesterålen, nybygg 

 
 

I styresak 117-2012 fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, 
inklusive pristigning og byggelånsrenter for nytt sykehus i Vesterålen til 1070 mill 
kroner. 
 
Av saksdokumentene fremkommer følgende fordeling av godkjent budsjett: 
Prosjektkostnad A: 990,9 mill kroner 

Prosjektkostnad B (totalt):  1069,7 mill kroner 
Finansieringskostnader: 78,8 mill kroner 

 
Ved bestemmelsen av prosjektkostnad A forut for styresak 117-2012 forelå følgende 
estimat for prosjektkostnaden (i mill kroner) oppjustert pr. 1. januar i perioden 2012-
2016: 
 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
935,04 962,88 981,32 989,55 990,9  

 
Men for å få til best mulig vurdering av kostnadsutviklingen i prosjektet i forhold til 
gjeldende budsjett, er det nødvendig å angi nåverdien av budsjettallene ved 
evalueringstidspunktet. For å samstemme dette med tertialrapporteringen gjøres dette 
tre ganger i året. Hovedvurderingen gjøres imidlertid fortsatt ved årsskiftet. I denne 
tertialrapport refereres til prisnivå 1. september 2013. 

 
Samlet gjeldende budsjett, ekskl. finansieringskostnader, er i prisnivå 1. september 
2013 satt til 975,2 mill kroner.  
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Pr. 1. september 2013 var det i alt utbetalt 680,5 mill kroner på prosjektet. I beløpet er 
finansieringskostnader medtatt med 13,3 mill kroner. I 2. tertial 2013 ble det utbetalt 
127,2 mill kroner. 
 
Det arbeides etter en hovedfremdriftsplan, hvor det nye sykehuset skal være klar til 
teknisk prøvedrift 19. februar 2014. Det er deretter forutsatt tre måneders prøvedrift, 
før sykehuset tas i bruk 19. mai 2014. Prøvedriftsperioden går så videre fram til 19. 
august 2014. 
 
Det er nå gjort en overordnet vurdering av fremdriftstatusen for byggingen av nytt 
sykehus i Vesterålen. Denne vurderingen gjøres for å evaluere fremdriften i forhold til 
den satte innflyttingsdato 19. mai 2014 (uke 21). 
 
Innflyttingen i nytt sykehus er betinget av at det er gjennomført en tilstrekkelig 
innkjørings- og opplæringsfase, før det tas i bruk. En slik først prøvedriftsperiode bør 
være på tre måneder. Det gjør igjen at prosjektet må nå milepæl Mekanisk ferdigstillelse 
19. februar 2014. Med Mekanisk ferdigstillelse forstås at alle arbeidene i bygg- og 
tekniske entrepriser er utført, og testingen pr. entreprise er gjennomført. Overordnede 
systemtester gjøres i første prøvedriftsperiode. I denne fase avsluttes montasjen av 
medisinteknisk utstyr med nødvendig opplæring av personell. 
 
Senter for Utbygging ved Nordlandssykehuset HF har nå gjennomført en 
risikovurdering i forhold til å nå Mekanisk ferdigstillelse 19. februar 2014. Analysen 
viser at det gjenstår en krevende avslutningsfase på byggeplassen og en utfordrende 
prosess i å koordinere entreprenører/leverandører for å levere i forhold til denne 
milepælsdato. Det er sannsynlig at noe etterarbeider må tas etter denne dato.  
Men fokus må være på å organisere arbeidene slik at det vil være avgrensede arbeider 
som i så fall står igjen, og at disse arbeider er av en slik art at det ikke i vesentlig grad 
påvirker planlagt aktivitet i prøvedriftsperioden. 
 
For å klare å gjennomføre dette, arbeides det nå med spesielle tiltak som skal sikre 
sluttgjennomføringen. 
 
Selv med en mindre forskyving av innflyttingsdatoen utover uke 21, vil flytteprosessen 
sannsynligvis måtte utsettes til over ferien. Dette understreker viktigheten av å holde 
stram styring på prosjektet neste tertial.  
 
Når det gjelder utstyrsanskaffelser, samkjøres prosjektene i Bodø og Vesterålen. Det er 
opprettet 27 anbudsgrupper som har som oppgave å gi premisser for utformingen av 
tilbudspakken for angjeldende gruppe og delta i evalueringen av innkomne tilbud. 
Utstyrsanskaffelsen følger gjeldene fremdriftsplaner og budsjett. 
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Følgende kontrakter er etablert for å gjennomføre byggearbeidene: 
Entreprise Vedrørende Entreprenør

K201 Grunnarbeider Alf Brekken & sønner AS

K203 Fundamentering og råbygg Sortland Entreprenør AS

K204 Bygningsmessige arbeider Avlyst

K205 Systeminnredning og fast inventar Zystm AS

K206 Møbler og gardiner Vesterålen kontorsenter AS

K207 Anleggsgartnerarbeider Thore Magnussen  & sønn AS

K208 Provisorier Djønne Modul AS

K210 Tømrer- og snekkerarbeider Nilsen & Haukland AS

K211 Mur- og pussarbeider Mur og Malerteknikk AS

K212 Natursteinarbeider Naturstein Montering AS

K213 Stål- og metallarbeider Sveis- og Makinteknikk AS

K214 Flisarbeider Mur og Malerteknikk AS

K215 Maler- og byggtapetseringsarbeider Malermestrene Bogstrand AS

K216 Systemvegger og -himlinger 2tal AS

K217 Glass- og aluminiumsarbeider Alucon AS

K218 Utendørs gravearbeider TT maskin og Transport AS

K219 Renhold byggefasen ISS Facil ity Service AS

K220 Storkjøkken innredning Metos AS

K221 Pumpehus Elvenes transport & maskin AS

K301 Røranlegg YIT AS

K302 Luftbehandlingsanlegg GK Norge AS

K303 Byggutstyr sanitær Puls AS

K304 Byggutstyr ventilasjon VWR International AS

K305 Byggutstyr avfallsautoklaver Getinge Norge AS

K306 Byggutstyr avfallskomprimator Alles Miljø AS

K400 Elektrotekniske installasjoner Harstad Elektro AS AS

K460 Reservekraft- og UPS-anlegg Reservekraft AS

K560 SD-anlegg Norkontakt AS

K620 Heisanlegg Heis-tek AS
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Fra tertialrapporten inntas utbyggingssjefens overordnede vurdering: 
Det arbeides nå svært intens for å klare å nå milepæl klar for teknisk prøvedrift 
19.02.2014. 
På byggeplassen er det 24 entrepriser som pågår samtidig og det er utfordrende å 
koordinere disse slik at denne milepælen nås. For å kunne håndtere denne utfordringen 
styrkes byggherrens administrasjon med flere byggeledere samtidig som entreprenørene 
pålegges å iverksette tiltak ut fra samordningsplikten.  
Det er viktig å opprettholde presset på alle aktører for å nå milepælen 19.02.2014. Dersom 
ikke prøvedrift kan starte som forutsatt kan forsinkelsen forplante seg til innflyttingsdato. 
Endelig konklusjon rundt dette gjøres i februar 2014. 
De tilleggsbestillinger som gjøres i prosjektet er nå kun det som er nødvendig for å 
ferdigstille det nye sykehuset med de funksjoner og kvaliteter som lå til grunn for 
byggevedtaket. At det oppstår behov for slike tilleggsbestillinger skyldes mangler eller feil 
i prosjektmaterialet eller kontrakter som avdekkes underveis. Omfanget av slike 
tilleggsbestillinger har i dette tertial vært omtrent som forutsatt. Med henvisning til 
tidligere tertialrapporter burde marginen vært 20 mill kroner større enn det som er vist i 
kap 2.2.3. Mye vil i så måte være avhengig av utfallet av rettsaken om sluttoppgjøret for  
K201.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår å ta denne saken til orientering.  
 
 

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. august 2013 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 

 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Vedlegg 1 Tertialrapport byggeprosjekter NLSH 2-2013 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
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Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord 

RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet 

– forbedringstiltak, oppfølging av styresak 22-

2013 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 75 51 29 82  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord – 

gjennomgang og evaluering, oppfølging av 

styresak 2-2013 

 
 
Formål 
Helse Nord har en regional reisepolicy som er utviklet i samarbeid mellom RHF-et og 
HF-ene.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 2-2013 Anskaffelse pasientreiser 
landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012 i styremøte, den 9. januar 
2013. Styret vedtok følgende i punkt 3: Styret ber videre om at reisepolitikken for 
pasientreiser av 1. desember 2009 gjennomgås og evalueres. Styresak om ny reisepolitikk 
for pasientreiser legges frem for styrets behandling senest høsten 2013. 
 
Helse Nords utgangspunkt for denne evalueringen er spørsmålet om hvordan dagens 
reisepolicy følges og ivaretar behovene til pasienter med særskilte behov for tilrettelagt 
transport. 
 
Evalueringen er gjennomført av Helse Nord RHF i samarbeid med helseforetakene ved 
pasientreiselederne. 
 
Følgende er involvert og rådspurt underveis: 
- Regionalt brukerutvalg (RBU) 
- Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark 
- Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 
 
I tillegg har vi gått gjennom og vurdert spørreundersøkelsen blant rekvirenter og 
bruker som ble gjennomført som en del av prosjekt kontinuerlig forbedring på 
pasientreiseområdet i Helse Nord og sett nærmere på medieklipp i perioden juni 2012 
til juni 2013. 
 
Internrevisjonen har revidert pasientreiseområdet nasjonalt i perioden fra 2012 til 
2013. Det som konkret ble revidert var prosessene og samspillet mellom HF-ene 
(helseforetakene) ved pasientreisekontorene, Pasientreiser ANS og de ulike RHF-ene 
(regionale helseforetakene). Det er denne revisjonsrapporten det henvises til i 
evalueringen.   
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Brukermedvirkning 
Det er avholdt eget dialogmøte med Regionalt brukerutvalg for innspill og synspunkter 
til arbeidet med reisepolicyen. I tillegg er det avholdt felles møte med lederne av 
helseforetakenes brukerutvalg og Regionalt brukerutvalg for en gjennomgang av 
evalueringen, den 13. november 2013.  
 
Evaluering av reisepolicy – ivaretakelse av pasienter med særskilt behov for tilrettelagt 
transport ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 13. 
november 2013, jf. RBU-sak 63-2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om den gjennomførte evalueringen av Helse 

Nords regionale reisepolicy til orientering. RBU fremhever at også erfaringer fra 
pårørende er et viktig element i denne og ev. senere evalueringer. 

 
2. RBU støtter forslaget til justeringer i dagens reisepolicy slik de fremgår av 

saksfremlegget.  
 

3. RBU ber om at opplæringen av rekvirenter vies større oppmerksomhet for å sikre at 
Helse Nords regionale reisepolicy etterleves. 

 
Konklusjon 
Med bakgrunn i den gjennomførte evalueringen vurderer adm. direktør at det er behov 
for å gjøre to justeringer i dagens reisepolicy – som følger (endringer i uthevet kursiv): 
 
1. Dersom det er helsemessig nødvendig med dyrere transportmiddel, kan 

lege/helsepersonell… endres til: 
Dersom det er helsemessig nødvendig med dyrere transportmiddel, skal 
lege/helsepersonell… 

 
2. Når pasienten har behov for rekvisisjon til dyrere transportmiddel… endres til:  

Når pasienten har behov for rekvisisjon til annet transportmiddel… 
 

Evalueringen har også avdekket behov for at helseforetakene styrker opplæringen av 
rekvirenter og oppfølging av etterlevelse av reisepolicy. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om den gjennomførte evalueringen av 
Helse Nords regionale reisepolicy til orientering. 

 
2. Styret er enig i de foreslåtte justeringene i dagens reisepolicy slik det fremgår av 

saksfremlegget.  
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3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene styrker opplæringen av 
rekvirenter for å sikre at Helse Nords regionale reisepolicy etterleves. 

 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Evaluering av reisepolicy – ivaretakelsen av pasienter med særskilt behov 

for tilrettelagt transport, rapport av 22. oktober 2013 
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1.0 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn

Under styrets behandling av anskaffelse av landeveistransport for pasienter ba styret i sak 2-
2013 om at reisepolitikken skulle: ”..gjennomgås og evalueres og legges frem for styrets 
behandling senest høsten 2013.”  

 
 
Helse Nord har utviklet felles regional reisepolicy i samarbeid mellom RHFet og HFene. 
Reisepolicy av 1. desember 2009 følger vedlagt. 

 
 
1.2 Hva er evaluert?
 

  

Det er i gjeldende reisepolicy nedfelt følgende om pasienter med særskilte behov: 
• ”Pasienter med særskilte behov skal ikke ha reise- eller ventetid som påfører dem unødig 

belastning. 
• Transport av pasienter med særlige behov skal gjennomføres slik at hensynet til 

pasientens verdighet og behov for tilpassende sittestillinger ivaretas. Transporten skal ha 
en komfort som ikke påfører pasienten urimelige belastninger eller forverrer pasientens 
helsetilstand.” 
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Vårt utgangspunkt for denne evalueringen er spørsmålet om hvordan dagens reisepolicy 
følges, og ivaretar behovene til pasienter med særskilte behov for tilrettelagt transport. 
 
Under kartleggingen har vi undersøkt følgende: 
 
- Om syketransportforskriften oppfylles og etterleves 
- Om reisepolicy oppfylles og etterleves 
- Om funksjonalitet i systemet, som brukes for elektronisk rekvirering 
- Om underrapportering av avvik i forbindelse med transport av pasienter med særskilte behov  
- Om manglende kunnskap, interesse og prioritering hos rekvirentene ifbm rekvirering 
- Om manglende materiell hos transportørene  
 
Vi kommer nærmere inn på disse konkrete punktene underveis i evalueringen. 
 

1.3 Hvordan har vi evaluert? 
 
Evalueringen er gjennomført av Helse Nord RHF i samarbeid med helseforetakenes senter for 
paseintreiser.  
 
Følgende er involvert og rådspurt underveis: 
- Regionalt brukerutvalg (RBU) 
- Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark 
- Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS,  
 
I tillegg har vi gått gjennom og vurdert spørreundersøkelsen blant rekvirenter og brukere som 
ble gjennomført som en del av prosjekt kontinuerlig forbedring på pasientreiseområdet i Helse 
Nord (heretter omtalt som KF prosjektet), og sett nærmere på mediaklipp i perioden juni 2012 
til juni 2013. 
 
Intern revisjonen har revidert pasientreiseområdet nasjonalt i perioden fra 2012 til 2013. Det 
som konkret ble revidert var prosessene og samspillet mellom HFene (helseforetakene) 
v/pasientreisekontorene, Pasientreiser ANS og de ulike RHFene (regionale helseforetakene). 
Det er denne revisjonsrapporten det henvises til i evalueringen. 

2. Hvordan utøves praksisen ute på pasientreisekontorene? 
 

2.1 Kartlegging av dagens praksis på helseforetakene 
 
Sammenstilling av svarene fra de ulike pasientreisekontorene i Helse Nord. 
  
Hvordan sikrer en rett differensiering av tilbudet, hvilke rutiner og systemer har de for å sikre 
dette? Finnes slike rutiner, finnes sjekklister f eks for å fange opp ulike behov, når ringer 
varsellampene, tas individuelle hensyn/ses enkeltmennesket, eller er vi for standardiserte og 
behandler alle likt uansett? Hvordan følges rekvirentene opp, er det systemer for regelmessig 
informasjon og oppfølging, samt rutiner for når de enkeltvis skal følges opp i fht enkeltsaker 
som oppstår?.  
 
Differensieringen er ivaretatt av lokal håndheving av syketransportforskriften, samt Helse 
Nords reisepolicy. Når det gjelder individuell behandlinga, er det i første rekke behandler som 
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er ansvarlig og som utsteder rekvisisjon på medisinsk grunnlag. Saksbehandler 
v/pasientreisekontor kan ta individuelle i den praktiske håndteringen og tilretteleggingen av 
reisen, for å bedre ivareta pasientens behov.  

 
Saksbehandler pasientreiser sjekker med pasienten, for å sikre at all nødvendig informasjon er 
tilgjengelig for å sikre korrekt transport for pasienten. Avdekkes spesielle behov under 
samtalen blir i pasienten i de fleste tilfeller henvist tilbake til behandler for å få det spesielle 
behovet dokumentert med en medisinsk rekvisisjon. 
 

Hvordan ivaretas pasienter som har behov for ledsager? 
Pasienter som har behov/krav på ledsager får dette, men behovet for ledsager må 
dokumenteres av behandler/rekvirent. Når behovet for ledsager er dokumentert, tas det til 
følge. Pasienter som har behov for ledsager, og som er over 18 år, må ha behovet dokumentert 
av sin behandler gjennom en medisinsk rekvisisjon. Foreligger dette blir transporten bestilt 
etter normal rutine med ledsager påført bestillingen.  

 
Er informasjonen til pasientene rundt pasientreisen og deres ansvar/rolle tydelig nok? 
Det er en stor utfordring å få ut informasjon om pasientreiser, fordi dette konkurrerer med all 
annen informasjon som også blir ansett å være viktig å formidle til pasientene.  
 
Ihht brukerundersøkelsen og pasientenes kjennskap til deres egne rettigheter (50 % har liten 
eller svært liten kjennskap til sine rettigheter), bør dette forbedres. 
 
Hvor godt kjenner rekvirentene til sitt ansvar i forbindelse med ivaretakelse av brukere med 
særskilt behov. 
 
Rekvirentene kjenner i ulik grad sitt ansvar for ivaretakelse av pasienter med særskilte behov. 
Hovedinntrykket er at pasientene i stor grad får rekvisisjon på det de ber om hos rekvirentene.  
 
Tendensene og tallene er relativ lik mellom de ulike HFene. 
 
Hvordan kan vi raskt identifisere avvik knyttet til manglende kunnskap og enkeltstående 
tilfeller? 
 
I samtale med pasienter, rekvirenter og transportører, samt ved arbeidet med samkjøring og 
drosjekoordinering er det bygget erfaring i organisasjonen Rekvirenten kontaktes og i samråd 
med denne gjøres det nødvendige endringer/tilpasninger, slik at de spesielle behovene for 
tilrettelagt transport dekkes. 
 
Det er pasientreisekontorets ansvar å sørge for at innholdet i transporttilbudet er kjent hos 
behandlerne slik at riktig transportmiddel benyttes. Dette er særlig kritisk i faser hvor en gjør 
endringer transporttilbudet. Hvor godt ivaretas dette? 
 
Informasjon sendes alle berørte kommuner med tilhørende institusjoner, legekontor, 
fysioterapeuter og andre behandlingssteder.  
 
Informasjon ved endringer i transporttilbudet har vært ivaretatt i ulik grad tidligere, og det har 
ved tidligere endringer til dels vært undervurdert hvor stort informasjonsbehovet faktisk er.  
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Ved forsøksordningen med bruk av større materiell fra Nord-Troms til Tromsø høsten 2012 
ble alle de aktuelle legekontorene informert på forhånd. På grunn av kort tidsfrist til oppstart 
ble dette ikke grundig nok, samtidig som budskapet ikke fikk tid til å synke inn hos de ulike 
behandlerne. Dette er erfaringer som det tas hensyn til ved innføringen av liknende tilbud. For 
eksempel helseekspressen fra Narvik.  
 
Hvordan ivaretas dette ved lange transportstrekninger, for eksempel Kvænangen – Tromsø. 
Hvordan blir målgruppa ivaretatt, ved bytting av transportmiddel? Hvordan fungerer 
samspillet mellom rekvirent og de som samkjører disse reisene? 
 
Samkjøring er hovedregelen ved lengre reiser. I den forbindelse er bytte av transportmiddel en 
naturlig del av reisen, ved at transport samles/splittes i knutepunkt. Om pasientens 
helsemessige tilstand (rekvisisjon på spesielt behov for tilrettelagt transport) tilsier at det ikke 
er forsvarlig å bytte transportmiddel underveis, blir dette ivaretatt. Dette gjelder uavhengig av 
reisens lengde.  
 
Rekvirenten kan ha kontakt med kjørekontoret hvis det er snakk om pasienter med behov for 
store tilpassinger av transporten. Rekvirent kan kontaktes av kjørekontoret for avklaring av 
eventuelle endringer eller andre nødvendige opplysninger. Pasientreisekontorene tilstreber å 
informere rekvirentene om særskilt å ta hensyn til pasienter med spesielt behov for tilrettelagt 
transport. 
 
Pasienter med særskilte behov skal ikke ha reise- eller ventetid som påfører dem urimelig 
belastning. Hvordan ivaretas dette?  
 
Pasienter som har fått rekvisisjon på medisinsk grunnlag, får transport/ventetid som er i tråd 
med den reisepolitikken som gjelder for Helse Nord. De som har særskilte behov som tilsier 
at de ikke kan vente får transport så snart det er mulig, dersom behovet er eksplisitt angitt i 
rekvisisjonen. Summen av reise- og behandlingstid sees i sammenheng for vurdering av 
medisinsk grunnlag. For enkelte grupper som for eksempel dialysepasienter blir det i utstrakt 
grad praktisert tilnærmet ingen ventetid. 
 
Hvordan rapporteres og dokumenteres avvikene i dag? 
 
DocMap benyttes av alle foretakene og større avvik rapporteres hit. Avvik rapporteres av 
pasienter, transportører, behandlere og fra saksbehandlere hos pasientreiser. Avvikene 
rapporteres via post, e-post, avviksskjemaer på internett/intranett og pr telefon. Avvikene 
klassifiseres av avviksmottaker og registreres i et internt system hos de ulike pasientreise 
kontorene. 
 
Hvordan fungerer systemene (NISSY), som benyttes ved elektronisk rekvirering, til at 
samhandlingen mellom de ulike aktørene blir mest mulig optimal? Legger dette 
begrensninger?  
Det er forskjell i kompetansen i bruk av verktøyet til elektronisk rekvirering 
 
Vår vurdering om funksjonalitet/brukergrensesnittet i systemet, som brukes for elektronisk 
rekvirering 
 
Ihht kartleggingen ute på pasientreisekontorene og rekvirentundersøkelsen, tyder funn på at 
brukergrensesnittet og en del av funksjonaliteten i datasystemet som brukes for elektronisk 
rekvirering, kunne vært bedre. 
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Forbedringer av funksjonalitet og brukervennlighet, er et kontinuerlig arbeid som pågår 
mellom helse foretakenes senter for pasientreiser ANS (systemeier) og de ulike 
pasientreisekontor. 
 

2.2 Gjennomgang av rekvirent- og brukerundersøkelsen og aktuelle punkter 
 
Rekvirent- og brukerundersøkelsen er innarbeidet og brukt ved kartleggingen av de ulike 
spørsmålene under ”Hvordan utøves praksisen ute på pasientreisekontorene”. 
 
Hovedpunktene fra rekvirentundersøkelsen er at de aller fleste rekvirentene rekvirerer 
sjeldent, har i liten grad kjennskap til reglene rundt spesielle behov ved transport, og svært 
sjeldent rekvirer annen transport enn pasienten ber om. Det er også behov for bedre opplæring 
både rundt regelverk, men spesielt i forhold til systemet. 
 
Hovedpunktene fra brukerundersøkelsen er at halvparten av de spurte i brukerundersøkelsen 
har liten kunnskap om rettighetene knyttet til bruk av pasientreiser. 
 

2.3 Gjennomgang av syketransportforskriften og krav til ivaretakelsen av 
brukere med særskilt behov 
 

Så lenge dokumentasjon som tilsier at en pasient har et særskilt behov det skal tas hensyn til, 
har pasient i h. h. til syketransportforskriften rett til å få sin reise tilpasset ved bruk av 
spesialtransport.  

 
Det vil si at pasienten som har denne dokumentasjonen, får ivaretatt sine særskilte behov. 
 
Vår vurdering om syketransportforskriften oppfylles og etterleves 
 
Basert på våre funn i evalueringen, er det ingenting som tyder på at denne ikke etterleves. 
Tvert imot, pasientreisekontorene i Helse Nord har stort fokus på å ivareta denne.  
 

2.4 Gjennomgang av den nasjonale rekvisisjonspraksisen og krav til 
ivaretakelsen av brukere med særskilt behov. 

 
Den nasjonale rekvisisjonspraksisen regulerer arbeidsdeling, roller og ansvar i 
gjennomføringen av pasientreiser med rekvisisjon.  
 
Det er behandler som er ansvarlig for å vurdere behov for ledsager og særskilte behov, samt 
utstede rekvisisjonen på medisinsk grunnlag. 
 
Vår vurdering om manglende kunnskap, interesse og prioritering hos rekvirentene ifbm 
rekvirering 
 
De viktigste punktene med analyser fra KF-prosjektet) i 2012:  
 

- Det er variasjon i hvordan kontorene gjennomfører opplæring og oppfølging av 
rekvirentene. Noen kontor har dedikerte ressurser med ansvar for dette, andre har 
tidligere hatt det. 
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- Rekvirentene har ikke nok fokus og kjennskap til regelverket, for å selvstendig 
vurdere de krav som fremstilles av pasient og rekvirere annerledes. 

 
Generelt tyder funnene fra KF-prosjektet, rekvirent- og brukerundersøkelsen samt 
pasientreisekontorenes egne erfaringer, på at rekvisisjonspraksisen bør evalueres på nasjonalt 
nivå.  
 
 
Hvordan kan vi raskt identifisere avvik knyttet til manglende kunnskap og enkeltstående 
tilfeller? 

2.5 Oversikt over avviksmeldinger 
 
I 2012 var det gjennomført ca 1 million reiser med drosjer og fly i Helse Nord. I samme 
periode var det registrert 40 avvik i forbindelse ivaretakelse med av brukere med særskilt 
behov. Disse avvikene er typisk knyttet til følgende: 
- Bestilt rullestolbil, feil i leveranse 
- Feil rekvirering – ikke spesifisert behov for tilrettelagt transport 
 
 
Gjennomgang av avvik identifisert i mediaklipp 
Vi har gått igjennom alle mediehenvendelser i perioden fra 010712 til 010713 for aviser og 
kilder i Helse Nord (Finnmark, Troms og Nordland), for å finne avvik som omhandler brukere 
med et særskilt/spesielt behov for tilrettelagt transport. Totalt sett var det registrert 6 tilfeller 
 
Vår vurdering om reisepolicy oppfylles og etterleves 
 
Ved en gjennomgang av mediesaker, er det ikke grunn til å tro at dette er mangel eller feil i 
reisepolicy. Tilfellene vi har identifisert gjelder enten feil hos pasientreiser ifbm med 
bestilling av reise, eller hos rekvirenten som skal beskrive behovet for tilrettelagt transport. 
 
Oversikt over registrerte avviksmeldinger på pasientreisekontorene 
For de 4 pasientreisekontorene i Helse Nord, ble det totalt sett registrerte 40 avvik i løpet av et 
år. Dette er knyttet til manglende ivaretakelse av spesielle/særskilte behov for tilrettelagt 
transport. 
 
Vår vurdering om rapportering av avvik i forbindelse med transport av pasienter med 
særskilte behov  
 
Antallet rapporterte avvik er ikke stort i forhold til totalt antall transporter. Men det er ei 
oppfatning i helseforetakene at det er noen mørketall i forhold til dette, og at ikke alle 
avvikene blir rapportert inn eller håndtert godt nok internt i foretakene. Antallet avvik kan 
derfor være høyere. Samtidig er det ingenting i våre funn, som tilsier at dette antallet er veldig 
stort. 
 
Det er ulike retningslinjer for avviksrapporteringen på pasientreisekontorene i Helse Nord.  
 
Intern revisjonsrapporten har gjort funn i sin rapport, som bekrefter dette og har kommet med 
følgende anbefaling i revisjonsrapporten: 
 

”Det bør vurderes utarbeidet felles retningslinjer for hvilke avvik og uønskede 
hendelser vedrørende enkeltoppgjør og direkteoppgjør som systematisk bør 
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dokumenteres, følges opp og inngå i den læringsbaserte utviklingen av 
pasientreiseområdet.” 

 
Anbefalingene i internrevisjonsrapporten vil Helse Nord følge opp som en egen sak. 

2. Innspill fra RBU 
 
På møtet med Regionalt brukerutvalg 27.06.2013, kom det opp mange gode tilbakemeldinger. 
I forhold til ivaretakelsen av brukere med særskilt behov, er følgende hovedpunkter fra møtet 
trukket frem: 
- Erfaringene fra rekvirenter og pasienter må tas med i evalueringen 
- En del eksempler som ble nevnt, kan tyde på at samspillet mellom rekvirenter og 
pasientreisekontor har et forbedringspotensiale. 

3. Innspill fra Fylkesmennene 
 
Alle fylkesmennene og pasientreisekontor ble invitert til en videokonferanse 20.09.2013. 
 
På spørsmål om hvordan det oppfattes at pasientreisekontorene ivaretar brukere med særskilt 
behov for tilrettelagt transport, kom det frem følgende tilbakemelding fra fylkesmennene: 
 
- Behovet for tilrettelagt transport kan bli økende i forbindelse med kompleksiteten på reisen. 
Dette forholdet må vurderes av behandler/rekvirent i hvert enkelt tilfelle. 
- Utfordringer med samkjørt transport – informasjon om behov for tilrettelagt transport skal 
formidles i slike sammenhenger.  
- Ved spesielle/særskilte behov må reisen skje innen rimelig tid. Det bør være generelle 
føringer fra Helse Nord RHF på retningslinjer i forhold til ventetid policy ved spesielle 
særskilte/behov. 
 
 
4. Konklusjon og tiltak 
 
Evalueringen er rettet mot pasienter med særskilt behov for tilrettelagt transport. Vi vurderer 
at det ikke er behov for å gjøre endringer i dagens reisepolicy, utover det som er nevnt under 
de foreslåtte tiltakene.  
 
4.1 Foreslåtte tiltak: 
 
Om manglende kunnskap, interesse og prioritering hos rekvirentene ifbm rekvirering 

 
1) Styrke opplæringen av behandlere/rekvirenter 
 
2) Initiativ til å evaluere nasjonal rekvisisjonspraksis 
 
3) Helseforetakene bes om å presisere rekvirentenes rolle og ansvar i forbindelse med 
gjennomføring av reise.  

 
Om underrapportering av avvik i forbindelse med transport av pasienter med særskilte behov 
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1) Utarbeide felles retningslinjer i Helse Nord for hvordan avvik skal følges opp og 
settes i system på pasientreiseområdet. 
 

Om reisepolicy oppfylles og etterleves 
 

1) Forslag til følgende redigeringer i dagens reisepolicy:  
- Første punkt under generelt: ”Dersom det er helsemessig nødvendig med dyrere 
transportmiddel, kan lege/helsepersonell…” 

- Dette endres til: ”skal lege/helsepersonell…” 
- Under Norm for reisetid og ventetid: ”Når pasienten har behov for rekvisisjon til 
dyrere transportmiddel (drosje/turvogn) av helsemessige årsaker…# 

- Dette endres til: ”Når pasienten har behov for rekvisisjon til annet 
transportmiddel (drosje/turvogn) av helsemessige årsaker…”  
 
2) Bedre informasjon til behandler om at en komplisert og krevende reise må kreve en 
nærmere vurdering om behovet for tilrettelagt transport. 
 
3) Tettere oppfølging av rekvirentene på rekvireringer, som man ser kan være vurdert 
feil 

 
Tiltakene rettet mot behandlere/rekvirenter vil bli gjennomført som en del av den løpende 
rekvirent oppfølgingen, og er HF-enes ansvar. 

 
4.2 Gjennomførte tiltak 
 
I forbindelse med utlysningen av den nye anskaffelsen knyttet til landeveistransport, ble det 
utarbeidet konkrete krav til transportøren i forbindelse med transport av brukere med særskilt 
behov. Disse ble utarbeidet etter innspill fra Regionalt brukerutvalg (RBU). 
 
Dette gjelder blant annet krav til komfort, røyk og allergi og alder på materiell.  
Leverandør skal påse at behandlerens beskrivelse av særlige behov for tilpasset transport 
ivaretas, og at transporten tar hensyn til pasientens verdighet og behov for komfort, og ikke 
påfører pasienten urimelige belastninger eller forverrer pasientens helsetilstand. 
 

5 Referanseliste 
 
Følgende sentrale dokumenter og dokumentasjon brukt i evalueringen:  
- Resultater og analyser fra KF prosjektet i 2012 
- Syketransportforskriften 
- Rekvisisjonspraksis 2.0 
- Bruker- og rekvirentundersøkelsen. 
- Internrevisjonsrapporten 
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Vedlegg 1: Reisepolicy for Helse Nord 
 
 
 Reisepolitikk for pasientreiser i Helse Nord  
 
Pasienten har rett til å få dekket nødvendige utgifter når han/hun må reise i forbindelse med 
undersøkelse og behandling.  
 
Generelt  
• Hovedregel er at billigste reisemåte med rutegående transport til nærmeste behandlingssted 

dekkes.  
• Ventetid må påregnes i forbindelse med reisen. Selv om bruk av rutegående tilbud medfører 

ventetid, gir ikke dette rett til annen, dyrere transport. Når det ikke finnes rutegående 
alternativ, og pasienten ikke kan bruke egen bil, kan Pasientreiser rekvirere annen transport. 
Pasientreiser skal også skrive ut rekvisisjon på reise med fly, der det må brukes.  

• Dersom det er helsemessig nødvendig med dyrere transportmiddel, kan lege/helsepersonell med 
rekvisisjonsrett skrive ut rekvisisjon. For eksempel har pasienter krav på annen transport 
(drosje/turvogn) når de har store bevegelsesvansker eller betydelig redusert orienteringsevne, 
og ikke kan ta rutegående transport.  

 
Bestilling fly/drosje/turvogn  
• Flyreise skal bestilles snarest etter mottak av innkallingsbrev på telefon 05515.  
• Det skal velges et reisealternativ som tar høyde for noe forsinkelse i behandlingen.  
• Rimeligste reisealternativ med fly skal velges, men det må tas hensyn til den totale reisen, både 

med hensyn til kostnad og reisetid.  
• Drosje/turvogn må bestilles elektronisk innen kl. 13.00 siste hverdag før avreise, med unntak av 

øyeblikkelig hjelp turer.  
 
Norm for reisetid og ventetid  
Når pasienten har behov for rekvisisjon til dyrere transportmiddel (drosje/turvogn) av 
helsemessige årsaker gjelder følgende normer for ventetid:  
• For reiser som varer 45 minutter eller mindre aksepteres at pasienten får en ventetid før og etter 

behandling på inntil 45 minutter.  
• For reiser som varer ut over 45 minutter aksepteres inntil 2 - 3 timer ventetid på 

behandlingsstedet, i for- og etterkant av behandling.  
• For samkjørte reiser aksepteres som hovedregel at reisetiden kan forlenges med inntil 1 time, 

men forlengelsen skal ikke alene overstige reisetiden ved direkte transport.  
• Reisetid beregnes fra det sted første passasjer tas opp og frem til bestemmelsesstedet.  
• Pasienter med særskilte behov skal ikke ha reise- eller ventetid som påfører dem unødig 

belastning.  
• Transport av pasienter med særlige behov skal gjennomføres slik at hensynet til pasientens 

verdighet og behov for tilpassende sittestillinger ivaretas. Transporten skal ha en komfort som 
ikke påfører pasienten urimelige belastninger eller forverrer pasientens helsetilstand.  

• Normene for reisetid og ventetid før og etter behandling kan justeres av helseforetaket dersom 
konkrete lokale/geografiske behov tilsier det. 
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Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Oddvar Larsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 129-2013 Samhandlingsreformen – oppfølging av tilbudet 

til priorterte pasientgrupper, oppfølging av 

styresak 25-2013 

 
 
Innledning 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 25-2013 Eventuelt, sak A. 
Samhandlingsreform – konsekvenser for enkelte pasientgrupper i styremøte, den 27. 
februar 2013. Det ble stilt spørsmål om oppfølgingen av enkelte pasientgrupper (f. eks. 
diabetes, KOLS, rehabilitering) og tilbud til disse pasientene i kommunene etter 
utskriving fra spesialisthelsetjenesten. Styret fattet følgende vedtak: Styret i Helse Nord 
RHF ber adm. direktør om å følge opp dette spørsmålet i samhandlingsarenaen mellom 
kommuner og helseforetak/regionalt helseforetak. Styret ber videre om en orientering i et 
senere styremøte om status for disse pasientgruppene. 
 
Det er ikke etablert systemer for å kartlegge/dokumentere hvordan nye pasientgrupper 
inkl. utskrivningsklare pasienter får tilbud i kommunene med hensyn til oppfølging, 
kvalitet m. m.. Helseforetakene kan derfor ikke redegjøre for dette. 
 
I denne styresaken gis en sammenfattet orientering om utviklingen av tjenestetilbudene 
i Helse Nord i lys av samhandlingsreformen for pasienter med langvarige, sammensatte 
og/eller kroniske lidelser. Vi har ingen samlet oversikt over utvikling av 
tjenestetilbudene i kommunene, og det foreligger ikke dokumentasjon som viser 
endringer i kvalitet i tjenestene, eller behandlingsresultater for pasienter som viser 
direkte sammenheng med endringene etter 1. januar 2012, da samhandlingsreformen 
ble iverksatt. Utvikling av dokumentasjon og styringsinformasjon blir viktig i tiden 
fremover.  
 
Samhandlingsreformen er en retningsreform, der det må arbeides langsiktig for å 
utvikle tjenestene. På den andre siden skal det gjennomføres kortsiktige tiltak gjennom 
bruk av vedtatte virkemidler, bl.a. lovendringer, faglige retningslinjer og veiledere, 
økonomiske incentiver og organisatoriske endringer. 
 
I denne styresaken beskrives hvordan samhandlingsreformen følges opp med bakgrunn 
i informasjon fra helseforetakene. Planer for de aktuelle pasientgrupper vil bli forelagt 
styret som enkeltsaker fremover, der tjenestetilbudene vil bli belyst mer utdypende.  
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Oppfølging av samhandlingsreformen  
 
Nasjonalt 

Det er nedsatt en nasjonal koordineringsgruppe ledet av Helse- og 
omsorgsdepartementet ved departementsråden, seks representanter fra KS

Nasjonal koordineringsgruppe 

1

 

, 
Arbeidsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, 
Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helsedirektøren, en 
representant fra de regionale helseforetakene, fra fylkesmannsembetene og Arbeids- og 
velferdsdirektoratet. Oppgaven vil være å følge utviklingen gjennom rapporteringer, 
evalueringer og andre tilbakemeldinger, og være mellomledd mellom det politiske 
beslutningsnivået og iverksettingsorganene. Koordineringsgruppen møtes ca fire 
ganger i halvåret. 

Det er også etablert et nasjonalt nettverk som skal ha en samordnende informasjons- og 
veiledningsrolle overfor de ansvarlige instanser regionalt og lokalt. Det er engasjert fire 
samhandlingsrådgivere ved fylkesmannsembetene i Tromsø, Sør-Trøndelag, Hordaland 
og Oslo-Akershus. Disse skal være rådgivere og regionale kontaktpunkter sammen med 
representanter for de regionale helseforetakene.  Dialog og erfaringsutveksling mellom 
de ulike instanser er viktig. 

Nasjonalt nettverk 

 
Lederen for det nasjonale nettverket rapporterer til Helse- og omsorgsdepartementet, 
og møter i den nasjonale koordineringsgruppen. 
 
Det nasjonale koordineringsgruppen og det nasjonale nettverket skal også sørge for 
dialog med bruker- og pasientorganisasjoner gjennom dialog i Helse- og 
omsorgsdepartementets kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten og 
informasjon og dialog til ansattes organisasjoner.  
 
Aktuelle tema i nettverket er å utarbeide felles sjekklister for å styrke kvaliteten i 
”overganger” mellom spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste, 
og å utarbeide nasjonale fagveiledere og retningslinjer. 
 

Helsedirektoratet utgir årlig samhandlingsstatistikk for forutgående år, som viser 
aktivitets- og kostnadsutviklingen relatert til bl.a. nye finansieringsordninger (betaling 
for utskrivningsklare pasienter og kommunal medfinansiering). I tillegg er det publisert 
statusrapport 2012 som er den første i en årlig forvaltningsmessig ”følge-med”-rapport 
til og med 2015.  

Helsedirektoratet 

 
Helsedirektoratets hovedkonklusjon er at ”Øyeblikkelig hjelp døgntilbud opprettes i 
kommunene. Kommunene skaper også flere frisklivssentre, og fastlegeordningen, lokale 
legevakter og lokale forebyggingstiltak vokser og utvikles. Antall reinnleggelser etter 
utskriving fra sykehus er også redusert for pasienter flest. Dette er noen av de positive 
utviklingstrekkene som understøtter samhandlingsreformen.”  

                                                        
1 KS: Kommunesektorens organisasjon 
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Om utviklingen av korttidsplasser i kommunene heter det i rapporten: ”Utviklingen i 
korttidsplasser. Det er store variasjoner mellom kommunene i utbygging og bruk av 
korttidsplasser. Det er også en tydelig tendens til at det etableres flere plasser samtidig 
som liggetiden reduseres. Selv om samhandlingsreformen ikke startet før i 2012 er det 
trolig kommunenes tilpasning til denne reformen som har påvirket trendene. Dersom 
dette er en riktig antakelse vil vi se en fortsatt økning i plasser og trolig også en reduksjon 
i liggetid per plass i kommende år. Kommuner med et høyt nivå av korttidsplasser for 
eldre pasienter eller med høy andel korttidsplasser har færre liggedager for øyeblikkelig 
hjelp på sykehus blant eldre. For kommuner med lavt eller middels nivå av korttidsplasser, 
er det ingen systematisk sammenheng. Den store variasjonen mellom kommunene i 
tilbudet av korttidsplasser viser at kommunene har ulike strategier for å møte 
utfordringene i samhandlingsreformen. Helt sentralt star trolig bruken av 
hjemmetjenestene og tilbudet og bruk av korttidsplasser bør sees i sammenheng med 
disse.” 
 
De årlige rapporter fra Helsedirektoratet vil fremover gi et bedre grunnlag for å følge 
utviklingen, og for å kunne gjøre utfyllende analyser på helseforetaksnivå. Dette er også 
et sentralt tema i nasjonalt nettverk. 
 
Helsedirektoratet gav i 2012 ut rapporten Avklaring av ansvars- og oppgavedeling 
mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet (IS-1947, 
02/2012).  
 
Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten har nylig publisert pasienterfaringer med 
norske sykehus (PasOpp rapport 1-2013). Et interessant funn i denne rapporten er at 
40 % av pasientene opplevde ”ikke i det hele tatt”, ”i liten grad” eller ”i noen grad” at 
sykehuset samarbeidet bra med fastlegen om det de var innlagt for. 
 

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 1. juli 2013 ut eget rundskriv om 
spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten (I-3/2013). Avklaring av plikten er et viktig grunnlag for bl.a. 
konkretisering og oppfølging av tjenesteavtalene mellom kommuner og helseforetak. 

Helse- og omsorgsdepartementet 

 
Helse- og omsorgsdepartementet følger opp styringsmål og årlige krav i 
Oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF.  Dette formidles videre, og utfylles med egne 
krav, i årlig Oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til helseforetakene. 
 

Dette er en uavhengig nemnd som behandler saker som det ikke oppnås enighet om 
mellom kommuner og helseforetak.  

Nasjonal tvisteløsningsnemnd 

 
Fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er det meldt inn to saker til Nasjonal 
tvisteløsningsnemnd. Begge gikk på uenighet knyttet til betalingskrav for 
utskrivningsklar pasient. Den ene saken er ennå til behandling.  I den andre saken fikk 
UNN medhold i betalingskravet. 
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Nordlandssykehuset HF (NLSH) har hatt to saker til mekling: Den ene saken gjaldt 
legetilsynsordningen i forbindelse med kommunalt ø-hjelp tilbud. Den andre gjaldt 
tidspunkt for varsling om utskrivningsklar pasient.  
 
Helgelandssykehuset HF har hatt to saker i nasjonal tvisteløsningsnemnd. Begge gjaldt 
uenighet om betaling for utskrivningsklare pasienter.  
 

Hos fylkesmennene er det opprettet stillinger for regionale samhandlingskoordinatorer, 
som deltar i nasjonalt og regionalt oppfølgingsarbeid, og rapportering. 

Fylkesmennene 

 

KS er representert i nasjonale samhandlingsfora. Helse Nord RHF har inngått 
overordnet intensjonsavtale med KS Nordland, Troms og Finnmark, og deltar i 
regionale samarbeid. 

Kommunesektorens organisasjon (KS) 

 
Helse Nord – foretaksspesifikke redegjørelser 

I Helse Nord RHF og i helseforetakene er det opprettet samhandlingskoordinatorer som 
følger og koordinerer oppfølging av reformen i Helse Nord. 

Koordinering på helseforetaksnivå 

 
Finnmarkssykehuset HF: 
I helseforetaket er det opprettet praksiskonsulentordning og kommunekoordinatorer, i 
alt 70 % stilling, fordelt med 30 % sykepleierstilling på hvert av sykehusene, og en 10 % 
legestilling. Dialogforum arrangeres én gang pr år, med deltakere fra kommuner og 
helseforetak. Temaområder er erfaringer med tjenesteavtaler, helsetjenester til syke 
eldre, samarbeidsprosjekter, og desentralisering av tjenester.  
 
I enkelte situasjoner med utskrivning av pasienter med komplekse problemstillinger 
legger helseforetaket til rette for at personell følger pasient og gir opplæring/veiledning 
til personell i kommunene. 
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH): 
Nordlandssykehuset HF har etablert samhandlingsavdeling med to årsverk samt tre 
praksiskonsulentstillinger i 20 % hver, knyttet til Lofoten, Vesterålen og Salten. 
 
Praksiskonsulentene har særlig fokus på fagutvikling/kompetansebygging mellom 
nivåene. 
 
Samhandlingsavdelingen har som prioritert oppgave å skape kontakt med kommunene 
og deltar i ulike kommunale fora. Det avholdes to erfaringsmøter pr. år med alle 
kommunene hvor gjennomgang av partenes etterlevelse av tjenesteavtalene er 
hovedtema. 
 
Det arrangeres regionvise fagdager for leger to ganger pr. år.  I Lofoten og Vesterålen 
også for pleiepersonell. 
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Årlig samhandlingskonferanse arrangeres, og en partssammensatt programgruppe 
utarbeider programmet. 
 
Hospitering er også en god aktivitet, særlig hospitering fra NLSH til kommunene. 
 
Første dialogmøte avvikles primo 2014. 
 
Den organisatoriske samarbeidsformen er endret fra tre regionale samarbeidsorgan til 
ett Overordnet samarbeidsorgan (OSO) med virkning fra 2013. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN): 
I tillegg til OSO og kliniske samarbeidsutvalg (KSU) oppnevnt av OSO, er det etablert et 
eget Samhandlingsutvalg i UNN hvor representanter fra alle klinikker møtes jevnlig. Det 
avholdes også regionvise samarbeidsmøter mellom UNN og kommunene i den aktuelle 
regionen. På disse møtene er samhandlingsreformen, etterlevelse av avtalene, avvik 
m.m. hovedtema. I tillegg arrangerer OSO årlig et Dialogforum, der ledelsen fra UNN og 
kommunens ledere møtes. 
 
I UNN har arbeidet med overordnet samarbeidsavtale og de tilhørende tolv 
tjenesteavtalene vært en prioritert oppgave, og arbeidet er gjennomført med god 
involvering fra kommuner, tillitsvalgte og brukerrepresentanter innenfor de tidsfrister 
som ble gitt. 
 
Som en naturlig videreføring av dette arbeidet er det gjennom Overordnet 
samarbeidsorgan (OSO) nedsatt et klinisk samarbeidsutvalg for oppfølgning av 
partenes felles ansvar og forpliktelser etter overordnet samarbeidsavtale og de 
underliggende tjenesteavtalene. Forslag til tiltaksplan har vært behandlet i OSO. Forslag 
til prioritering av tiltak for 2014 framlegges desember 2013. 
 
UNN har etter mandat fra adm. direktør i HF-et opprettet et Samhandlingsutvalg for 
oppfølgning av UNNs ansvar og forpliktelser. Forslag til tiltaksplan har vært behandlet i 
ledergruppen i UNN. Forslag til prioritering av tiltak for 2014 framlegges for 
ledergruppen desember 2013. 
 
Som et resultat av dette arbeidet er det en markert nedgang i antall utskrivningsklare 
pasienter. Pr. september 2013 er antall utskrivningsklare pasienter innenfor rus og 
psykisk helse 2015, en reduksjon på 456 sammenlignet med 2012. Tilsvarende tall 
innenfor somatikk er 3166 pr. september 2013, en reduksjon på 285 sammenlignet 
med samme perioden i 2012.  
 

For å oppnå en mer pasientsentrert helsetjenestemodell må sykehusene vurdere 
videreutvikling og koordinering av eksisterende tjenester, samt nye måter å levere 
tjenestene på. I tilknytning til Overordnet samarbeidsorgans satsing på Troms- og 
Ofotenprosjektet er det vedtatt å prøve ut to virkemidler: 

Pasientsentrert helsetjenestemodell: 

- Tidlig vurdering: Fokuserer på å avklare pasientens behov for hjelp fra helsevesenet 
tidlig og før en eventuell innleggelse i sykehus. Dermed kan unødvendige 
innleggelser unngås.  
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- Tidlig støttet utskrivning: Skal bidra til å støtte tidlig utskrivning fra 
spesialisthelsetjeneste i nært samarbeid med den enkelte kommune.  

 
UNN har satt av midler til å organisere dette som et prosjekt, hvor Tromsø og Harstad 
kommuner vil være piloter. 
 
Tiltak og prosjekter beskrevet ovenfor, er aktiviteter som er ment å bedre områder 
hvor UNN og OSO ser at det er forbedringspotensial eller udekkede behov.  
 
I tillegg planlegges tiltak for å styrke arbeid og rutiner knyttet til prosedyrer for 
utskrivning av pasienter, koordinerende enhet og rutiner som sørger for at 
tjenesteavtalene etterleves. Gjennom Troms og Ofoten-prosjektet er det avdekket behov 
for å styrke arbeidet med å finne gode samhandlingsindikatorer. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
Det er utarbeidet forslag om etablering av et samhandlingsråd mellom 
Helgelandssykehuset HF og kommunene. Dette er ennå ikke startet opp. 
 

I hvert av helseforetakene er det opprettet overordnede samarbeidsorgan mellom 
helseforetak og kommuner, og noen har i tillegg etablert underliggende kliniske 
samarbeidsutvalg. Samarbeidsstrukturen er under utvikling, bl.a. som ledd i 
erfaringsinnhenting og fornyelse av tjenesteavtaler. 

Andre samhandlingsarenaer: 

 
I noen fagområder er det etablert faste fagråd under Helse Nord RHF som gir innspill og 
råd til Helse Nord RHF i enkeltsaker og fagplaner.  
 
Fagnettverk er samarbeidsfora mellom helseforetak, i eller mellom kommuner, og/eller 
i fellesskap mellom nivåene.  
 

Helse Nord RHF etablerte før reformen et samhandlingsutvalg som er en møteplass for 
fastleger, kommuneleger, og faglige og administrativt ledende personer i 
helseforetakene. Praksiskonsulenter og praksiskoordinatorer i helseforetakene 
inviteres tidvis inn til møter. Utvalget møtes regelmessig, og fra og med 2012 er dialog 
og informasjonsutveksling om problemstillinger i samhandlingsreformen hovedsakene. 

Samhandlingsutvalg med primærhelsetjenesten 

 

Alle helseforetak har inngått lovpålagte tjenesteavtaler med kommunene. Helse- og 
omsorgsdepartementet satte korte frister for avtaleinngåelse. Dette medførte at de 
fleste avtaler i hovedsak er overordnet og generelle. Det ble derfor forutsatt at avtalene 
skulle evalueres etter kort tid, og tilpasses etter hvert som det ble høstet erfaringer. Det 
tar også tid å forankre og implementere disse i daglig drift. Denne prosessen er i gang. 

Tjenesteavtaler 

 
Alle helseforetak har gjennomført erfaringskonferanser eller møter, og er i gang med 
reforhandling av avtalene. Finnmarkssykehuset HF har i tillegg, i samarbeid med 
kommunene, gjennomgått bruken av sykestuene i Finnmark som grunnlag for ny avtale. 
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UNN er i ferd med å inngå ny avtale med kommuner om sykestuene i Nord-Troms for 
perioden 2013-2015.  
 
Helse Nord RHF leder et prosjekt for utvikling av helsetjenesten i Vest-Finnmark/Alta. 
Dette prosjektet skal avgi rapport til Helse Nord RHF i løpet av mars 2014, og arbeidet 
med konseptfase og forprosjekt vil pågå fram til medio 2015. 
 
Frem til i dag har oppfølging av tjenesteavtalene hatt hovedfokus på inn- og utskrivning 
av pasienter, der det er konkrete krav til varsling og informasjonsutveksling. Avvik i 
forhold til tjenesteavtalene har i det vesentlige vært om varsling av utskrivningsklare 
pasienter og informasjonsutveksling om tilstand og funksjonsnivå, og etterfølgende 
uenighet om betaling. De fleste saker som er brakt inn til Nasjonal tvisteløsningsnemnd 
gjelder dette. Mange saker løses gjennom dialog mellom partene.  
 
Når en pasient utskrives fra spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som beslutter 
hvilket tilbud som skal gis og oppfølging av dette. Avgjørende for god oppfølging i 
kommunene er at nødvendige helseopplysninger følger pasienten ved utskrivning fra 
spesialisthelsetjenesten (epikrise). Systematisk registrering og oppfølging av avvik er 
en viktig del i oppfølging av tjenesteavtalene i helseforetakene.  
 
Finnmarkssykehuset HF: 
I Finnmarkssykehuset er det i alt registrert 36 avvikshendelser, hvorav 33 fra 
kommuner og tre fra helseforetaket. To avvik meldt av helseforetaket gjelder 
manglende koordinering i kommunene. Tre avvik fra kommunene gjelder involvering i 
utarbeidelse av individuell plan. 
 
Det er registrert flere hendelser hvor epikrise ikke følger pasienter ved utskrivning slik 
som forutsatt. Det er nå opprettet en egen arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for 
eliminere dette problemet. 
 
Ventetidene er for lange i fagområdet revmatologi, og helseforetaket forsterker 
kapasiteten i siste halvdel av 2013 og evt. i 2014. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
Første halvår 2013 er det registrert i alt 34 avviksmeldinger fra kommuner, og to fra 
helseforetaket. Dette er en betydelig nedgang i forhold til samme periode i 2012, hvor 
det var 168 avviksmeldinger. De fleste avvik gjelder informasjon/kommunikasjon ved 
utskrivning. To avvik gjelder manglende legemidler, resepter og 
behandlingshjelpemidler. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
Alle avvik gjelder forhold rundt informasjon/kommunikasjon ved utskrivning av 
pasienter. 
 
I perioden er det registrert 66 avvik fra kommunene og 44 avvik fra NLSH til 
kommunene. Avvikene gjelder bl.a. tidligmelding, epikrise, medikamentliste, 
rutiner/prosedyrer o. a. Meldte avvik fra NLSH til kommunene gjelder mangelfulle 
henvisninger, rutiner/prosedyrer o. a.  

Styremøte Helse Nord RHF  
27. november 2013 - sakspapirer

side 69



 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
UNN mottok i løpet av 2012 i alt 461 meldinger om uønskede samhandlingshendelser i 
UNN. Dette er en firedobling fra 2011, hvor man mottok 114 meldinger. I mellomtiden 
er samhandlingsreformen innført. Sammenligner man tilsvarende type avvik som ble 
meldt i 2011 (faktura holdt utenfor) er økningen på 121 % tilsvarende 252 meldinger. 
 
Statistikk for 2013 legges fram for OSO neste år, men pr. dags dato tyder tallene på en 
markert nedgang i antall avviksmeldinger. 
 

 
Endring i tjenestetilbudene 

Nordlandssykehuset HF: 

På grunn av mangel på kvalifisert personell er tilbudet lagt ned høsten 2013. Pasienter 
får sitt tilbud bl.a. ved NLSH Vesterålen.  

Lødingen Rehabilitering: 

 

I henhold til nasjonale føringer pågår ”moderniseringsprosjektet” i Psykisk Helse- og 
rusklinikken: 

Øvrige forhold:  

• Det er en reduksjon i antall heldøgnsopphold med unntak av medisinsk klinikk som 
har en økning på 2 % i forhold til samme tid i fjor. 

• Økning i antall dagopphold. 
• Polikliniske konsultasjoner øker. 
• VOP2

• Antall utskrivninger BUP
: Planlagt vridning fra døgn til poliklinisk behandling. 

3

 

 er høyere enn planlagt, men antall liggedøgn er lavere enn 
plan. 

Det er særlig fokus på KOLS, diabetes og nyresykdommer: 
• Sykepleiere med særlig fokus på diabetes, KOLS og nyresykdommer i virksomhet 

ved alle lokasjonene. Driver også ambulant virksomhet i kommunene. 
• Innen diabetesomsorgen driver lege og sykepleier ambulerende veiledning ved 

legekontor i opptaksområdet. 
• Gjennomført regionale opplæringskurs innen diabetes. 
• Etablert koordinerende nettverk, jfr. tjenesteavtale nr. 2. 
• Ambulerende rehabiliteringsteam (ART) i virke ved alle lokasjonene. Hovedfokus på 

pasient- og systemopplæring (opplæring/veiledning av helsepersonell) 
 
Ytterligere bedring av pasientforløp gjennom god kommunikasjon og avtaleoppfølging 
prioriteres fremover. 
 
Det har vært en radikal forbedring i antall utskrivningsklare døgn fra 8165 døgn i 2011 
til prognose 2013 på ca 800. 
 
  
                                                        
2 VOP: Voksenpsykiatrisk poliklinikk 
3 BUP: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
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Helgelandssykehuset HF: 
Helgelandssykehuset samarbeider med Vefsn kommune om palliativt team og 
rehabilitering i Lokalmedisinsk Senter(LMS) i Vefsn kommune. Medisinsk avdeling Mo i 
Rana har etablert eget poliklinisk diabetesteam, revmatolog og revmasykepleier, samt 
infusjonsenhet. Avdelingen har i samarbeid med kirurgisk avdeling opprettet 
ortogeriatritilbud (behandlingstilbud for eldre skrøpelige som bryter lårhals). 
 
Det er registrert en dreining fra poliklinisk kontroll i sykehus til kontroll og oppfølging i 
primærhelsetjenesten som følge av samarbeid med fastlegene. Spesielt gjelder dette 
pasienter med diabetes. Samarbeidet følges opp videre overfor pasienter med 
hjertesykdommer og fordøyelsessykdommer. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Diagnostisk enhet ved UNN, som et av to slike sentre i landet, åpner 10. desember 2013. 
Det er et dag-/poliklinisk tilbud til pasienter med uklare symptomer på alvorlig 
sykdom, der det er vanskelig å avgjøre hvor sykdommen sitter. Målet med diagnostisk 
enhet er;  
• raskere utredning for pasientene 
• reduserte antall akutte innleggelser 
• gi hver pasient en egne koordinator som følger hele utredningsforløpet 
• samle utredningsforløpet i én enhet, slik at pasienten ikke skal sendes rundt mellom 

avdelingene. 
 

Kompetanseprosjektet: Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord RHF, KS 
Nord-Norge, universiteter og høgskoler. I fase 1 av prosjektet er det gjennomført en 
kartlegging av behov som følger av samhandlingsreformen. I fase 2 er det utarbeidet 
forslag til tiltaksplan på ni prioriterte kompetansefelt: folkehelsearbeid, 
habilitering/rehabilitering inkl. slag, diabetes, kreft, KOLS, geriatri, rus, psykiatri og 
smittevern. Samlet prosjektplan har vært ute til høring og vil bli lagt frem til behandling 
i styret i Helse Nord RHF tidlig i 2014. Dette er en viktig sak i gjennomføringen av 
reformen, og prosjektet har stor interesse i kommuner og helseforetak i Nord-Norge, og 
nasjonalt. UNNs arbeid med Pasientsentrerte helsetjenester og tilhørende prosjekter, er 
en direkte oppfølgning av tiltak foreslått i Kompetanseprosjektet. 

Prosjekter i Helse Nord 

 
I tillegg er det gjennomført et eget prosjekt for å styrke kompetansen innen geriatri. Om 
lag 25 kommuneleger og noen leger i helseforetak har gjennomført opplæring. 
 
Altaprosjektet: Dette er et prosjekt som utreder styrking av desentraliserte tjenester i 
Alta for å øke tilgjengeligheten til tilbud i Alta. Arbeidet sees i sammenheng med 
utviklingsplanen for Finnmarkssykehuset HF. Prosjektet har en foreløpig milepæl mars 
2014, men detaljplanlegging vil pågå fram til medio 2015. 
 
Avstemming av legemiddellister: Dette er et prosjekt som er igangsatt i 2013, og som 
ledes av Sykehusapotek Nord HF. Riktig legemiddelbruk og legemiddelhåndtering er 
begrunnet både ut fra pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten. 
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Felles innføring av kliniske systemer (FIKS): Dette er et pågående prosjekt ut 2015 som 
vil legge et grunnlag for bedre og sikker informasjonsflyt basert på felles database for 
pasientjournal. Dette er først og fremst utviklet for spesialisthelsetjenesten, men vil 
kunne legge til rette for bedre informasjonsflyt også vis a vis kommunehelsetjenesten. 
 
FUNNKe: Prosjektet er et regionalt program for implementering av elektronisk 
meldingsutveksling mellom fastleger/helseforetak og pleie og omsorg/helsestasjoner i 
87 kommuner og fire helseforetak i Helse Nord frem til 31. desember 2014. 
 

Planer for de pasientgrupper som er nevnt i spørsmålsstillingen vil omhandle 
samhandling og bli behandlet som enkeltsaker i styret. Dette gjelder: 

Regionale planer 

 
Regional kreftplan: Denne vil legges frem til styret i desember 2013. Palliativ behandling 
og kompetanseutvikling er tema i denne planen. 
 
Handlingsplan for rehabilitering: Denne planen skal til høring, og vil bli forelagt styret 
rundt årsskiftet. Dette er en revisjon av tidligere plan (2004-2010). Ansvars- og 
oppgavedelingen mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, organisering og 
samhandling er en del av mandatet. Koordinerende enheter i helseforetakene er et 
lovbestemt krav. Dette vil være oppfylt i Helse Nord i 2014. 
 
Diabetes: Det har vært en økning på 30 % i antall personer med diabetes i Nord-Norge i 
perioden 2006-2012 (jf. Reseptregisteret). Helse Nords handlingsplan for perioden 
2008-2013 har gitt en betydelig bedring i tilbudene til denne pasientgruppen. 
Handlingsplanen er nå til revisjon, og vil bli fremlagt for styret som egen sak. Ny 
handlingsplan vektlegger samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten i langt større grad enn i forrige plan. 
 
Geriatri: Regional handlingsplan for geriatri 2004-2010 er under revisjon. Revidert plan 
skal sees i sammenheng med samhandlingsreformen. Et felles behov for alle eldre med 
akutt og/eller subakutt sykdom er god og rask diagnostikk slik at riktige tiltak kan 
iverksettes tidligst mulig. Utvikling og organisering av tjenestene, herunder 
intermediære tilbud til eldre som alternativ til sykehusinnleggelse er en viktig 
problemstilling. 
 
Lungemedisin: Regional plan for lungesykdommer ble vedtatt i 2011. KOLS-gruppen i 
Nord Norge teller ca 30.000 diagnostiserte og udiagnostiserte. Viktige mål er tidligere 
diagnose (fastlege), unngå forverringer (bedre opplæring i å ta medisin og andre 
forebyggende tiltak), og å leve med kronisk sykdom. Kompetanseoppbygging og 
samhandling er viktig i oppfølging av planen. Både UNN og NLSH har som resultat av 
planen opprettet nye legestillinger i lungemedisin. Fagråd er etablert og følger opp 
planen videre. NLSH har nylig startet et prosjekt for oppfølging av KOLS-pasienter.   
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Nyremedisin: Regional handlingsplan ble vedtatt i 2011. Et viktig tiltak i planen er å 
bygge opp kompetanse i primærhelsetjenesten og etablering av satellittdialyse, der 
Finnmark er gitt høy prioritet. Samarbeidet med primærhelsetjenesten i forhold til den 
enkelte pasienten som har dialyse hjemme, fungerer godt i hele Helse Nord. Det er 
fortsatt uavklarte ansvarsforhold ved etablering av tilbud til pasienter, der dialyse må 
gjøres i kommunal institusjon 
 
Revmatiske lidelser: Regional revmaplan er under utarbeidelse og vil bli fremlagt for 
styret rundt årsskiftet.  Siden utdanningsprogrammet i revmatologi startet i 2007 har 
rekrutteringen til revmatologien bedret seg, og nå er alle overlegestillinger besatt. 
Utfordringen fremover er å styrke tilbudet til pasientene i Finnmark og på Helgeland, og 
arbeidet med det er startet. Statistisk vil en fastlege med 1350 personer på listen ha ca 
fire pasienter med revmatoid artritt, en til to pasienter med psoriasisartritt, to pasienter 
med Bekhterev sykdom og ca 30-40 som fyller de diagnostiske kriterier for fibromyalgi 
(ref: Handlingsplan i revmatologi 2008-2013).  
 
Andre planer: Helse Nord RHF har under utarbeidelse regionale planer innenfor øre-
/nese-/halssykdommer, øyesykdommer og hudsykdommer. Planene vil også berøre 
pasientgrupper med kroniske lidelser (f. eks. nedsatt syn og hørsel og psoriasis). 
 

Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord ble sist revidert i 
februar 2013. Et sentralt virkemiddel i planen er utvikling av tilbud i Lærings- og 
mestringssentre (LMS). Slike sentre er etablert i alle helseforetak, men varierer i 
organisering, innhold i tilbud og i samhandling med kommuner i driften. Planen viser 
status og utviklingsmuligheter både i individuell og gruppebasert opplæring, og 
virkemidler som kan tas i bruk, f. eks. e-læring og utvikling av pasientadministrativt 
system (DIPS) for å kunne gjøre opplæring som en integrert og dokumentert del av 
pasientforløpet. 

Pasient- og pårørendeopplæring 

 
Brukermedvirkning 
Samhandlingsreformen, konsekvenser for enkelte pasientgrupper ble behandlet i det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 13. november 2013, jf. RBU-sak 67-
2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om samhandlingsreformen og dens 

konsekvenser for enkelte pasientgrupper til orientering. 
 
2. RBU ber om at samhandlingen med kommunene vektlegges i sterkere grad, når 

regionale planer revideres. 
 
Oppsummering 
Første fase i samhandlingsreformen er å få etablert og utviklet de formelle strukturer 
som skal ivareta gjennomføringen på kort og lengre sikt. I tillegg er faglig 
implementering og utvikling avgjørende for å sikre gode pasientforløp for prioriterte 
pasientgrupper. Dette er utfordrende, både fordi det gir behov for kvalitetsutvikling, 
endring i drift og arbeidsprosesser, både i kommuner og i helseforetak, og i grenseflaten 
mellom tjenestenivåene.  
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På noen områder er det fortsatt nødvendig å ytterligere avklare ansvarsforhold og 
oppgaver mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, og å bygge opp 
kompetanse. Dette gjelder bl.a. innen rehabilitering. 
 
I Helse Nord er de overordnede samarbeidsorganer etablert, og fokus fremover blir å 
styrke det faglige samarbeidet gjennom formelle faglige arenaer og nettverk.  
 
Det er fortsatt utfordringer for å tilpasse tjenestestruktur, kvalitet og kapasitet, og 
samhandlingen med kommunene. Ved revisjon av regionale planer vil samhandlingen 
med kommunene bli vektlagt. Tilbudet i Helse Nord og forholdet til kommunene vil 
kunne behandles av styret under behandlingen av slike enkeltplaner. 
 
Som også PasOpp-undersøkelsen fra Kunnskapssenteret viser, har fastlegen en 
avgjørende rolle i samhandlingsreformen, der fastlegen må inngå i et helhetlig tilbud i 
kommunene.  
 
Helse Nord har også i gang viktige enkeltprosjekter som vil ha stor betydning for 
kapasitet og kvalitet i tjenestene fremover. Eksempler på dette er 
kompetanseprosjektet og legemiddelhåndtering. I løpet av 2014 vil det bli tilrettelagt 
for elektronisk meldingsutveksling i alle kommuner. 
 
Nasjonalt vil det bli utarbeidet styringsinformasjon som grunnlag for regional 
oppfølging. Gjennom nasjonal følgeforskning og regionale og lokale analyser vil vi etter 
hvert få bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne måle resultater av 
samhandlingsreformen.  
 
Det er nå ikke kjent hvilke tilpasninger i bruk av virkemidler som vil bli iverksatt av ny 
regjering, men målsettingene med reformen ligger fast. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Samhandlingsreformen – oppfølging 
av tilbudet til priorterte pasientgrupper til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samhandlingen med kommunene ivaretas, 

når regionale planer revideres. 
 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – 

rapport frå delprosjekt Bygg og miljø – felles 

styresak 

 
 
Siden styresaken er utarbeidet av Helse Vest RHF, er ordlyden på nynorsk.  
 
Oppsummering 
Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet har mottatt ein delrapport 2 frå delprosjektet 
om bygg og miljø. Delrapporten inneheld ein handlingsplan for gjennomføring av tiltaka 
som er anbefalte i delrapport 1 frå arbeidsgruppa bak delprosjektet bygg og miljø. 
Tiltaka som er anbefalte er gjennomgripande for heile sektoren og vil kunne få 
kostnadsmessige konsekvensar. Derfor har det nasjonale miljø- og klimaprosjektet 
sendt rapporten på høyring til alle helseføretaka, og uttalene som har kome inn er 
omhandla i saka her. Sidan anbefalingane frå delprosjektet vil få konsekvensar av 
betyding for aktiviteten på bygg- og eigedomsområdet i alle helseføretaka, legg 
prosjektgruppa for det nasjonale miljø- og klimaprosjektet saka fram for RHF-styra 
gjennom ei felles styresak før ein går vidare i arbeidet med gjennomføring av 
handlingsplanen.  
 
Dei miljøkrava som etter dette vil bli gjennomført, vil bidra til økt tryggleik for betre 
bruk av ressursar nasjonalt og betre miljømessig kvalitet.  
 
Dei administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka tilrår at miljøkrav som er 
skjerpa i forhold til gjelande lover og forskrifter, blir gjort rettleiande, men med ei sterk 
føring om at dei blir følgd. 
 
Fakta 
Det nasjonale Miljø- og klimaprosjektet har gått føre seg i tre fasar sidan 2008. Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) har gjennom føretaksprotokollane til RHF-a gitt mandat 
for kvar av desse fasane. I det siste mandatet kommunisert gjennom 
føretaksprotokollane for 2011, er RHF-a bedne om å sørgje for at det vert etablert 
miljøleiing og miljøstyringssystem i alle helseføretaka og at miljøstyringssystema er 
sertifiserte etter ISO-14001-standarden innan utgangen av 2014. Dessutan er RHF-a 
bedne om å setje i verk dei andre tiltaka som er anbefalte i rapporten frå 2010, mellom 
anna på bygg- og eigedomsområdet.   
 
Med bakgrunn i denne styringsbodskapen formidla i føretaksprotokollane for 2011 og 
kravet om å setje i verk dei anbefalte tiltaka omhandla i delrapport 1 frå bygg- og 
miljøprosjektet, har det nasjonale miljø- og klimaprosjektet etablert eit delprosjekt 2 
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innan bygg og miljø med mandat å utarbeida ein handlingsplan for gjennomføring av 
tiltaka som er anbefalte i delrapport 1 og dessutan utgreie kostnadsmessige 
konsekvensar av dette. Arbeidsgruppa for delprosjekt 2 leverte rapporten sin til den 
nasjonale prosjektgruppa for miljø- og klima ved årsskiftet 2012-2013. Denne 
rapporten inneheld anbefalingar på bygg- og eigedomsområdet som openbart vil få 
store konsekvensar for sektoren samla, dersom anbefalingane blir beslutta 
gjennomført. Styringsgruppa for det nasjonale miljø- og klimaprosjektet finn det derfor 
rett å føreleggja anbefalingane for styra i dei fire RHF-a. 
 
Når det gjeld saksførebuing av delrapport 2 med handlingsplan, har denne vore 
førelagd for alle helseføretaka i landet med oppfordring om å komme med uttale. Ti 
helseføretak har gitt uttale og desse følgjer vedlagt. Prosjektgruppa for det nasjonale 
miljø- og klimaprosjektet har samanstilt høyringsuttalane som er gitt og vurdert desse 
både opp mot tilrådingane som ligg i delprosjekt 2 og ut frå prosjektgruppa si eiga 
faglege vurdering. Den samla vurderinga har så vore førelagt for styringsgruppa for 
miljø- og klimaprosjektet, som er administrerande direktør for dei 4 regionale 
helseføretaka.  
 
Kommentarar  
Tiltaka som er føreslått i delrapport 2 – oppsummering  
Del 1 i delrapporten omfattar miljømål og langsiktige ambisjonar (2013 – 2020), samt 
forslag til handlingsplan for gjennomføring av anbefalte miljøtiltak (2013 – 2016) innan 
områda klimagassutslepp, energibruk, materialbruk, rive- og byggavfall og 
kompetanseutvikling. Del 2 gir ei praktisk rettleiing i miljørette val gjennom 
byggeprosessen. Rapporten omtalar også miljø- og kostnadskonsekvensar av valde 
miljømål samt verktøy for dokumentasjon av miljøbelastning. 
 
Miljømåla og langsiktige ambisjonar samt sentrale anbefalingar i handlingsplanen er 
oppsummerte skjematisk i delrapport 2 på følgjande måte: 
 
Mål og langsiktige ambisjoner 2013 – 2020 

Klimagassutslipp: Arbeide fram øvre grense for klimabelastning for nybygg 
Energibruk:  Arbeide mot at nybygg skal være nullutslippsbygg 

Redusere energiforbruket vesentlig i eksisterende 
bygningsmasse 

Materialbruk: Bygg i spesialisthelsetjenesten skal ha materialer med lavest 
mulig klimagassutslipp og med minst mulig innhold av helse- 
og miljøskadelige stoffer 

Rive- og byggavfall: Øke graden av gjenbruk/gjenvinning for rive- og byggavfall 
Ledelse og 
kompetanse: 

Spesialisthelsetjenesten skal være en pådriver og et forbilde i 
byggenæringen 
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Sentrale anbefalinger i handlingsplan 2013 – 2016 (jf. tabell s. 14 – 16 i 
rapporten) 
 Krav om miljømål må inngå allerede i Tidligfaseveilederen, herunder krav 

vedrørende det ytre miljø. 
 Det skal utarbeides klimaregnskap for alle nye prosjekter. Dette skal foreligge før en 

prosjektbeslutning (dvs. i konseptfasen og forprosjektfasen). Beregning av 
livssykluskostnader (LCC) skal utarbeides parallelt. 

 Det skal utarbeides miljøplan i alle nye prosjekt og utpekes miljøansvarlig som har 
ansvaret for at miljøambisjoner og miljøkrav blir ivaretatt ved valg i alle faser av 
prosjektet. 

 Det settes krav om miljødeklarasjon (EPD) ved materialvalg i alle prosjekt, samt 
forbud mot bruk av stoffer fra prioritetslisten og kandidatlisten. Dette skal 
tydeliggjøres i alle planfaser. 

 Alle nye byggeprosjekt skal etableres med passivhusnivå og få energikarakter A. Ved 
totalrehabilitering skal det min. tilfredsstille energimerke B (passivhusnivå fra 
2015). 

 Alle rehabiliterings- og riveprosjekt skal miljøkartlegges før oppstart. 
 Min. 80 % (i vekt) av alt byggavfall skal kildesorteres for gjenbruk/gjenvinning. 
 Ved riveprosjekter skal min. 95 % (i vekt) av alt avfall kunne 

gjenbrukes/gjenvinnes. 
 Spesialisthelsetjenesten må organiseres slik at miljømål og virkemidler, og 

tilhørende erfaringsutveksling, kan samordnes slik at kompetansen kan utnyttes 
best mulig i alle prosjekt. 

 
 
Spørsmål som delrapporten reiser 
- Skal dei føreslåtte tiltaka vere bindande eller rettleiande for sektoren? 
- Dersom tiltaka blir gjort bindande for sektoren, skal det i spesielle tilfelle eller etter 

ei konkret vurdering kunne gjerast avvik/dispenserast frå krava? Kva for 
instans(ar)kan i så tilfelle dispensere frå krava? 

- Går tiltaka i rapporten lengre enn det som pr. i dag følgjer av gjeldande regelverk, og 
kva kostnadsmessige konsekvensar vil dette eventuelt medføre? 

- Skal tiltaka i rapporten setjast i verk samtidig frå eit gitt tidspunkt, eller skal det tas 
sikte på ei meir trinnvis eller suksessiv iverksetting? 

- Når og på kva måte skal delrapporten publiserast og kven bør ta eigarskap til 
rapporten og tiltaka den inneheld? 

 
Høyringsuttalene frå helseføretaka 
Generelt er tilbakemeldingane frå helseføretaka at ambisjonane og målsettingane i 
delrapporten er gode og i samsvar med føringar frå myndigheitene på området. Som 
eksempel melder Sunnaas sykehus HF at sjukehuset allereie i pågåande og føreståande 
byggeprosjekt har tatt omsyn til fleire av miljøtiltaka som er føreslått i delrapporten.  
 
Det er også støtte for at dei føreslåtte tiltaka i rapporten blir gjort bindande. Dersom 
rapporten sine anbefalingar berre skal ha rettleiande verknad, vil anbefalingane truleg 
få avgrensa effekt. Men samtidig blir det peika på at nokre av tiltaka synest for 
krevjande å innføre per i dag, spesielt krava til energiklassar ved rehabilitering av bygg. 
Her blir det uttrykt ønskje om meir erfaring på området før absolutte krav blir sette. 
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Det er innvendingar mot å innføre styringsmål som set høge krav utan at helseføretaka, 
både økonomisk og med høve til kompetanse, får mulegheit til å innfri og levere i tråd 
med  spesifikke målsettingar som er føreslått. Det blir poengtert at helseføretaka sjølv 
må ha mulegheit til å vurdere korleis ein kan få mest muleg miljø igjen for ressursane 
som blir sette inn, og helseføretaka rår frå å setje strenge krav på enkelte område som 
overstyrer denne mulegheita. 
 
Høyringsuttalane frå HF-a viser til at nokre av dei føreslåtte tiltaka vil kunne gi 
kostnadsinnsparingar, mens andre vil medføre meirkostnader. Etablering av 
energileiing og innføring av ISO 5001 vil eksempelvis medføre oppbemanning i kvart 
HF og sentralt. Det er likevel god erfaring med å redusere kostnader ved å halde auka 
fokus på området energileiing. 
 
Det blir også peika på at rapporten legg stor vekt på at det skal nyttast 
livsløpskostnadsmetodikk i val av løysingar og materialar. Dette vil medføre at 
løysingar som blir valde kan få lågare driftskostnader enn alternativ. Det blir likevel 
peika på at iverksetting av føreslåtte tiltak vil kunne føre til auka prosjektkostnader for 
ny- og ombyggingsprosjekt i ein overgangsperiode. Det må derfor aksepterast at 
«inngangsbilletten» til byggeprosjekt kan bli noko høgare i ein periode på nokre år.   
 
Kompetanseheving blir sett på som ei utfordring og eit viktig innsatsområde for at HF-a 
skal kunne møta strengare krav innan bygg og eigedom. Det er støtte for å bygge opp 
kompetanse innan bygg og miljø nasjonalt, men det blir peika på behovet for ei meir 
detaljert utgreiing om korleis dette skal organiserast. 
 
Medbestemming 
Det nasjonale Miljø- og klimaprosjektet. Rapport frå delprosjekt "Bygg og miljø" vil bli 
drøfta med konserntillitsvalde og konsernverneombod i Helse Nord RHF, den 22. 
november 2013. Drøftingsprotokollen vil bli ettersendt/lagt frem ved møtestart. 
 
Konklusjon 
Når det gjeld spørsmålet om tiltaka som delrapporten inneheld skal vere bindande for 
sektoren eller bare rettleiande, så vert det uttalt i rapporten at delprosjektet meiner at 
tiltaka skal vere bindande.  
 
Prosjektgruppa har vore opptatt av at ein gjennom delrapporten om bygg og miljø 
bidreg til at det innanfor bygg- og eigedomsområdet blir sett ambisiøse miljø- og 
klimamål. Dei administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka er samde i det 
og viser til at dette også er i samsvar med dei føringar frå HOD som er formidla gjennom 
føretaksmøta og dei nasjonale målsettingane som ligg til grunn på miljø- og 
klimaområdet. På den måten bidreg sektoren til bevisstheit omkring desse spørsmåla, 
og det bør ligge føre gode argument dersom ein ønskjer å dispensera frå føringane 
rapporten inneheld.  
 
Nokre av tiltaka som rapporten tilrår går lenger enn det som per i dag følgjer av 
gjeldande regelverk. Prosjektgruppa har vist til at dei tiltaka som går utover allereie 
gjeldande regelkrav, er krav av ein slik art at ein med rimelig grad av sikkerheit kan 
legge til grunn at dei vil bli innførte som gjeldande for bransjen i nær framtid. Sentrale 
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bygningsmyndigheiter har gitt uttrykk for at det i nær framtid vil komme ei ny Teknisk 
Forskrift (TEK) for rehabilitering, som vil innehalde klare energikrav. Vidare er det 
under arbeid ei ny generell TEK 15, der kravet til passivhusnivå truleg vil bli innført i 
samsvar med anbefalingane i føreliggande rapport. 
 
Dei administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka finn det krevjande om ein 
skulle leggja seg på ei linje der dei tiltaka som er skjerpa samanlikna med gjeldande 
regleverk blir gjort bindande i alle samanhengar. Tilbakemeldingane frå helseføretaka 
peiker på at miljøkrav som går utover gjeldande regelkrav til bransjen er forventa å føra 
til meirkostnader for byggeprosjekt i ein overgangsperiode. Samstundes tilseier 
erfaring at framtidige miljøprodukt innan byggebransjen, prismessig tilpassar seg 
relativt raskt til marknaden.  Dette gjeld særleg innanfor området materialbruk, der nye 
produkt erfaringsmessig erstattar produkt som forbys i marknaden (eks. tropisk 
regnskog, miljøfarlige produkt med asbest etc.).  
 
Innanfor energiområdet vil det etter kvart som nye tekniske løysingar blir etablert, slik 
som passivhus, nullutsleppshus og energimerke A-hus, medføre så vidt store 
energireduksjonar at dette også gir kostnadsgevinstar. Eksempel frå St. Olavs Hospital 
tilseier at passivhusetablering gir ein meirkostnad på ca. 500 kr m2

 

 (tatt omsyn til 
ENOVA-tilskot) ifr. TEK10.  Dette vil gi betydeleg energireduksjon og nedbetaling av 
meirkostnader i løpet av fire år.  

Også innanfor avfallsområdet vil dei føreslåtte miljøtiltaka slik som sortering, gjenbruk 
og gjenvinning av rive- og bygningsavfall, gi kostnadsgevinst. Dette pga. at avgiftsgebyra 
i kommunane er regulerte slik at det skal lønna seg å handtere slikt avfall på ein 
miljømessig rett måte, framfor å levere usortert avfall til restmottak. 
 
Etter ei samla vurdering tilrår administrerande direktør at dei miljøkrava som er 
skjerpa i forhold til gjelande lover og forskrifter blir gjort rettleiande, men med ei sterk 
føring om at dei blir følgd. Administrerande direktør legg til grunn at dette blir 
etterprøvd ved behandling og godkjenning av aktuelle investeringsprosjekt. 
 
På bakgrunn av tilbakemeldingar frå helseføretaka føreslår prosjektgruppa at det blir 
gjort nokre mindre endringar i anbefalingane i delrapporten. Dette omfattar delmål og 
tiltak for 2013 – 2016 som omhandlar materialval samt ei spesifisering av 
prosjektstørrelse for krav om klimagassrekneskap og utarbeiding av miljøplan. 
Følgjande endringar er føreslått: 
- Spesifisering av prosjektstørrelse for krav om utarbeiding av klimagassrekneskap til 

prosjekt over ei økonomisk grense på 50 mill. kr
- Endring av «forbud mot» til å «

. (jf.rapport s.14) 
unngå 

- Spesifisering av 

bruk» av materialar som inneheld stoff frå 
prioritetslista og kandidatlista (jf. rapport s. 15) 

prosjektstørrelse som omtalt i TEK 10 § 9.6

 

 for krav om at det blir 
utarbeidd miljøplan og utpeika miljøansvarleg som har ansvaret for at 
miljøambisjonar og miljøkrav blir ivaretatt ved val i alle fasar av prosjektet (jf. rapport 
s. 16)  
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Prosjektgruppa viser også til at det i rapporten blir anbefalt at tiltaka som rapporten 
inneheld bør reviderast med ca. 2 års mellomrom for å fange opp nye krav og 
miljømessige føringar elles. Prosjektgruppa er samd i at med bakgrunn i den 
kontinuerlige utviklinga som skjer på området, er det behov for revisjon som anbefalt. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til vurderingane og anbefalingane frå 
prosjektgruppa for det nasjonale miljø- og klimaprosjektet og ber om at tiltaka som 
er føreslått i Prosjektrapport II – Miljø og klimatiltak innen Bygg og 
eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten med dei justeringar som den nasjonale 
prosjektgruppa føreslår, blir lagt til grunn for og sette i verk i byggeprosjekta til 
helseføretaka. 

 
2. Miljøkrav som i delrapport 2 er skjerpa i forhold til gjeldande lover og forskrifter, 

skal vere rettleiande med sterk føring om å bli lagt til grunn.  
 
3. Styret sluttar seg til dei føreslåtte endringane frå prosjektgruppa i forhold til 

rapporten sin omtale av delmål og tiltak for 2013-16 som omhandlar materialval, 
spesifisering av prosjektstørrelse for krav om klimagassrekneskap og utarbeiding av 
miljøplan. 

 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Prosjektrapport II – Miljø og klimatiltak innen Bygg og  
  eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten 

Høyringsuttalingane frå helseføretaka 
 
 Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. november 2013 
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Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bjørn Nilsen, 75 51 29 08  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT som felleseid RHF-

virksomhet 

 
 
Formål/faktabeskrivelse 
Denne styresaken følger opp likelydende vedtak i styresak 081-2013 i Helse Sør-Øst 
RHF, styresak 76/13 i Helse Midt-Norge RHF, styresak 108/13 B i Helse Vest RHF og 
styresak 115-2013 i Helse Nord RHF.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 115-2013 Etablering av Nasjonal IKT HF som 
felleseid RHF-virksomhet i styremøte, den 30. oktober 2013 og fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at Helse Nord RHF, i samarbeid med de øvrige 

regionale helseforetakene, etablerer Nasjonal IKT som et HF (Nasjonal IKT HF). 
 

2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 
25 prosent av Nasjonal IKT HF. Etableringen skjer i samarbeid med de øvrige 
regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. 

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

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

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

 
5. Styret slutter seg til at Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo/Akershus. 
 
Helseforetakslovens § 9 krever at styret i regionale helseforetak selv treffer vedtak om å 
opprette helseforetak. Som følge av at kompetansen ikke kan delegeres (som ved 
opprettelse av ansvarlig selskap og aksjeselskap) fremmes derfor likelydende styresak i 
de fire regionale helseforetakene. De fire adm. direktører behandlet saken på AD-
møtet1

 

, den 10. juni 2013 og 23. september 2013. AD-møtet konkluderte med å fremme 
likelydende styresaker for styrene med felles tilrådning. 

  

                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
Stiftelsesprosessen 
Stiftelse av Nasjonal IKT HF følger samme prosess som ved etableringen av 
Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF (HDO HF), og skjer ved at styrene i de regionale 
helseforetakene fatter likelydende vedtak om å opprette foretaket i henhold til 
fremlagte stiftelsesdokument, herunder vedtekter, og for øvrig med det innhold som 
fremgår av helseforetaksloven § 9.  
 
Stiftelsesdokumentet (stiftelsesprotokoll) 
Stiftelsesdokumentet inneholder utkast til vedtekter for Nasjonal IKT HF, angivelse av 
det kapitalinnskuddet stifterne skal tilføre helseforetaket ved stiftelsen, og angivelse av 
valgte styremedlemmer, samt angivelse av valgt revisor for foretaket. 
 
Som det fremgår av stiftelsesdokumentet punkt 3, tilrås det at Nasjonal IKT HF stiftes 
med et innskudd fra hver eier (de fire regionale helseforetak) 1,25 mill kroner, totalt 5 
mill kroner.  
 
Det er vedtatt at eierne hver skal ha en eierandel på 25 % i det felleseide helseforetaket, 
og eiernes innskudd vil bli fordelt forholdsmessig i henhold eierandel. 
 
Foretaksavtale 
Ved opprettelse av et felleseid helseforetak stiller helseforetakslovens § 9 krav til at det 
etableres en felles Foretaksavtale. Foretaksavtalen følger samme struktur som HDO HFs 
foretaksavtale, behandlet i alle RHF-styrer primo 2013.  
 
Foretaksstyre 
Foretaksstyre oppnevnes i henhold til styresak 115-2013 og som det fremgår av 
stiftelsesprotokollen. Herlof Nilssen (Helse Vest RHF) oppnevnes som styreleder og 
Thomas Bagley (Helse Sør-Øst RHF) oppnevnes som nestleder. 
 
Eiernes innskudd 
Innskudd ved stiftelse av Nasjonal IKT HF er i henhold til styresak 115-2013. Denne 
innskuddsforpliktelsen vil forfalle, straks helseforetaket er stiftet. 
 
Merverdiavgift 
For å sikre Nasjonal IKT HF like driftsforutsetninger som ligger i dagens 
nettverksmodell, vil det bli søkt fritak for avgiftsplikt. Helseforetakenes 
driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) har nylig fått fritak for merverdiavgift, 
gjennom en forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene. En tilsvarende prosess vil 
igangsettes for Nasjonal IKT HF.  
 
Det er litt ulik praksis for hvordan skattemyndighetene har valgt å håndtere 
avgiftsspørsmålet for regionale felleseide virksomheter. Det kan nevnes Pasientreiser 
ANS virksomhet ikke er fritatt for avgiftsplikt.  
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Foretakets revisor  
På vegne av det nye helseforetaket er det blitt gjennomført en anskaffelse av 
revisjonstjeneste, hvorav Ernst & Young AS (org.nr. 976 389 387) blitt innstilt som 
revisor for det nye foretaket. 
 
Villighetserklæring fra Ernst & Young AS ligger som et vedlegg til stiftelsespapirene. 
 
Programkontoret 
Programkontoret/sekretariatet for Nasjonal IKT vil ivareta selskapets administrative 
oppgaver frem til adm. direktør og nødvendig personale er ansatt.  
 
Lokalisering  
I styrets vedtak i styresak 115-2013 punkt 5 er Nasjonal IKT HF kontor lagt til 
Oslo/Akershus.  Stiftelsesprotokollen fordrer imidlertid at det kun oppgis en kommune. 
Derfor fremgår det av stiftelsesprotokollen at Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i 
Oslo kommune. Skulle likevel Nasjonal IKT HFs hovedkontor bli lagt til en kommune i 
Akershus, vil stiftelsesprotokollen oppdateres.   
 
 Adm. direktørs anbefaling 
For å gjennomføre stiftelsen av Nasjonal IKT som et felleseid helseforetak i henhold til 
tidligere vedtak i styrene i de regionale helseforetakene og i samsvar med 
helseforetakslovens § 9, anbefaler  adm. direktør at styret gir sin tilslutning til de 
vedlagte stiftelsespapirer og gir adm. direktør i Helse Nord RHF fullmakt til å signere 
disse. 
 
Foretaksstyre oppnevnes i henhold til styresak 115-2013.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Nasjonal IKT HF i henhold til vedlagte 
stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. 
Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Adm. direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til 
å signere dokumentene på vegne av styret i Helse Nord RHF. 
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2. Opprettelsen av Nasjonal IKT HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt 
være stiftet på det tidspunkt, hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er 
fattet. 

 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Foretaksavtale for Nasjonal IKT HF 
  Stiftelsesprotokoll for Nasjonal IKT HF 
  Revisors villighetserklæring 
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FORETAKSAVTALE 

 
FOR 

 
NASJONAL IKT HELSEFORETAK 

  
 
I forbindelse med stiftelse av Nasjonal IKT HF er det i dag inngått følgende avtale mellom 
foretakets eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest 
RHF, i henhold til helseforetaksloven § 9 annet ledd. 
 
1. Eierforhold - eiernes andeler i helseforetaket 
  
Foretaket har fire eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og 
Helse Vest RHF, hvorav hver har en eierandel på 25 % i foretaket.  
 
I samme forhold deler eierne overføring av verdier fra helseforetaket til eierne som skjer i 
henhold til helseforetaksloven § 14, ansvar for tilføring av midler og oppgjør ved oppløsning 
av foretaket.  
 
2. Ansvar  
 
Utad hefter samtlige eiere ubegrenset for Nasjonal IKT HF sine forpliktelser. Overfor 
hverandre er deltakerne proratarisk ansvarlig i forhold til sin eierandel. 
 
En fordringshaver må først gjøre krav gjeldende mot Nasjonal IKT HF. En fordringshaver 
som har krevd foretaket for klar og forfalt gjeld som ikke er betryggende sikret, kan gjøre 
kravet gjeldende mot en eller flere av eierne. For å gjøre kravet gjeldende mot eierne må 
fordringshaveren tidligst fire uker etter første påkrav sende ytterligere et påkrav til den 
opprinnelige skyldneren med betalingsfrist på minst fire uker, og betaling må ikke være 
mottatt innen utløpet av fristen, jf. helseforetaksloven § 7.  
 
Har en eier oppfylt helseforetakets forpliktelse, kan eieren straks søke tilbake sitt utlegg hos 
helseforetaket. Får han ikke dekning av helseforetaket kan eieren søke tilbake hos de andre 
eierne det som skulle falle på hver av disse etter størrelsen på deres eierandel.  
 
3. Eiernes innskudd  
 
Nasjonal IKT HF stiftes med en kapital på 5 millioner kroner. 
 
Ved stiftelsen av helseforetaket skal hver av eierne gjøre et kontantinnskudd på 
kr. 1.250.000,- 
 
Innskuddsforpliktelsen forfaller til betaling straks helseforetaket er stiftet.  
 
    
4. Foretaksmøte 
  
Samtlige eiere plikter å delta i foretaksmøte. 
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Foretaksmøtet treffer sin beslutning ved enstemmighet dersom ikke annet fremgår av 
foretaksavtalen. 
 
5. Styre  

 
Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven § 21 
tredje ledd.  
 
Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer.  
 
Frem til de ansatte i Nasjonal IKT HF får rett til styrerepresentasjon i henhold til 
helseforetakslovens regler, kan eier oppnevne inntil ti styremedlemmer, herunder styreleder 
og nestleder.  
 
To av de eieroppnevnte styremedlemmer, og et varamedlem, skal oppnevnes blant de 
konserntillitsvalgte i helseregionene. Uavhengig av kravene til antall ansatte i 
helseforetaksloven § 23 gis foretakets ansatte videre anledning til å oppnevne ett styremedlem 
og et varamedlem fra foretakets oppstart. 
  
Dersom de ansatte på et senere tidspunkt etter Helseforetakslovens § 23 krever økt 
styredeltagelse vil foretaksmøte foreta en samlet gjennomgang av styresammensetning, 
herunder også antall eieroppnevnte medlemmer i styret. De konserntillitsvalgtes deltagelse i 
styret vil være en del av denne vurderingen. Et fremtidig alternativ kan være at 
konserntillitsvalgte gis observatørstatus med tale- og forslagsrett. 
 
6. Overdragelse  
  
Andeler i foretaket kan ikke overdras til andre enn de øvrige eierne. Overdragelse krever 
samtykke fra de øvrige deltakerne.  
  
7. Uttreden etter krav fra eier 
  
Den enkelte eier kan si opp selskapsforholdet og kreve seg utløst fra foretaket med to års 
skriftlig varsel til styret.  
  
Den enkelte deltaker kan kreve utløsing med øyeblikkelig virkning når:  
 

a. Eierens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og/eller 
b. Utløsing ellers tilsies ut fra vesentlige rimelighetshensyn.  

  
Uttreden kan forutsette behandling i foretaksmøtet for de regionale helseforetakene. 
 
Avtalen er underskrevet av samtlige fire deltakere, jf. styresak behandlet i alle regionale 
helseforetak, i fem eksemplarer – ett eksemplar til hver av eierne, i tillegg til ett eksemplar 
innsatt i protokollboken for referater fra foretaksmøter.  
 
Ved sin underskrift samtykker samtidig deltakerne i at registermelding kan sendes 
Foretaksregisteret, jf. Lov om foretaksregistrering § 4-4f. 
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_______________________       ______________________  
     for Helse Sør-Øst RHF         for Helse Midt-Norge RHF   
  
  
  
  

______________________       ______________________  
      for Helse Nord RHF                for Helse Vest RHF  
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STIFTELSESPROTOKOLL 

 
FOR 

 

NASJONAL IKT HELSEFORETAK 
 
 
 
Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord 
RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble 
Nasjonal IKT HF stiftet ………. 2013 som et felleseid helseforetak i medhold av 
lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 
 
Nasjonal IKT HF ble således stiftet gjennom vedtak i de fire RHF-styrene 
gjennomført  

……..... 2013 Helse Midt-Norge RHF  
……..... 2013 Helse Sør Øst RHF  
……..... 2013 Helse Nord RHF 
……..... 2013 Helse Vest RHF 

 
hvorav tidspunkt for siste styrevedtak ………… 2013, er stiftelsesdato. 
 
Tilstede som stiftere var  
 

Helse Midt-Norge RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de 
medlemmer som fremkommer av sak XX-2013 
 
Helse Sør-Øst RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer 
som fremkommer av sak XX-2013 
 
Helse Vest RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer 
som fremkommer av sak XX.-2013 
 
Helse Nord RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer 
som fremkommer av sak XX-2013 

 
1. Opprette Nasjonal IKT HF 
 
Det ble vedtatt å opprette helseforetaket  
 

Nasjonal IKT HF 
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2. Vedtekter 
 
Som vedtekter ble protokollert: 

 

§ 1 Navn 

Helseforetakets navn er Nasjonal IKT HF.  

  §2 Eier  

Nasjonal IKT HF eies fullt ut av: 

Helse Sør-Øst RHF, org.nr; 991324968  
Parkgata 36  
2317 Hamar  

Helse Vest RHF, org.nr; 983658725  
Nådlandskroken 11 
4034 Stavanger  

Helse Midt-Norge RHF, org.nr; 983658776  
Strandvegen 1 
7500 Stjørdal 

Helse Nord RHF, org.nr; 883658752  
Sjøgata 10 
8038 Bodø 

Hver av eierne har en eierandel på 25 % i foretaket 

§ 3 Hovedkontor  

Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo kommune.  
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§ 4 Formål  

Nasjonal IKT HF skal gi retningslinjer for IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten gjennom felles 
strategi (vedtatt av styrene i de regionale helseforetakene), samarbeid og samordning. Gjeldende 
strategi skal understøtte et målbilde der IKT skal gi positive effekter for pasienter, påførende og 
helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring. 

I tillegg skal Nasjonal IKT HF bidra til spesialisthelsetjenestens gjennomføring av nasjonale 
prosjekter og til dialog og samarbeid med relevante interessenter (f.eks. den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 

  

§ 5 Helseforetakets virksomhet  

Nasjonal IKT HF skal operasjonalisere gjeldende strategiplan for Nasjonal IKT vedtatt av styrene 
for de regionale helseforetakene. Nasjonal IKT HF skal ikke selv vedta strategien, men bidra til å 
utvikle strategien og sørge for gjennomføring av den. Nasjonal IKT HF skal være en pådriver for å 
sikre bred deltagelse fra de ulike delene og nivåene av spesialisthelsetjenesten. Den brede deltagelsen 
skal sikres gjennom prosjektarbeid, og ved videreutvikling av relevante fagforum og 
systemeierforum. 

Nasjonal IKT HF skal videreutvikles som spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling 
innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder både samhandling innad i 
spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene) og 
samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og 
omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett. 

§ 6 Foretaksmøtet 

Det skal avholdes to ordinære foretaksmøter årlig hvorav det ene skal avholdes innen utgangen av 
juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. 
helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.  

Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilte behov og innkalles etter beslutning av styret i ett 
eller flere av de regionale helseforetakene.  

§ 7 Styre 

Nasjonal IKT HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer.  

Frem til de ansatte i Nasjonal IKT HF får rett til styrerepresentasjon i henhold til helseforetakslovens 
regler, kan eier oppnevne inntil ti styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder.  

. Uavhengig av kravene til antall ansatte i helseforetaksloven § 23 gis foretakets ansatte anledning til å 
oppnevne ett styremedlem og et varamedlem fra foretakets oppstart. 
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Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder 
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 

Styremedlemmer fra regionale helseforetak skal ikke representere geografiske områder, politiske 
organisasjoner eller andre interessegrupper. 

Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet. 

Styremøter avholdes som åpne møter. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Norsk 
Helsenett gis observasjonsplasser. Observatørene vil ha tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

§ 8 Daglig leder 

Nasjonal IKT HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. 

§ 9 Ledernes ansettelsesvilkår  

Nasjonal IKT HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal 
tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i 
allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som 
avholdes i Nasjonal IKT HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til 
allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.  

§ 10 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og saker som 
skal vedtas av foretaksmøtet i Nasjonal IKT HF  

Foretaksmøtet i de regionale helseforetakene skal treffe vedtak i alle saker som antas å være 
av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk 
eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Dette gjelder blant annet saker som:  

• kan endre virksomhetens karakter  

• omfattende endringer i tjenestetilbudet 

• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette  

• utskilling av større deler av virksomheten 

Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter, skal forelegges 
foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse 
Vest RHF før vedtak treffes.  

§ 11 Salg av foretakets eiendommer 

Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i 
Nasjonal IKT HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. § 10. Styret i Nasjonal 
IKT HF kan likevel beslutte salg av fast eiendom som helseforetaket eier når eiendommen er 
verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter 
er til hinder for det. 
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§ 12 Låneopptak  

Nasjonal IKT HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, 
Helse Midt-Norge RHF og/eller Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av 
styrene i de fire regionale helseforetakene. 

§ 13 Melding til eierne 

Styret skal hvert år sende en melding til sine eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, 
Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF som omfatter styrets plandokument for 
virksomheten og styrets rapport for foregående år. 

Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i 
virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av de regionale 
helseforetakene som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i de regionale 
helseforetakenes plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen 
av de enkelte års statsbudsjett. 

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, vise 
behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets 
vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. 

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, 
er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Nasjonal IKT 
HFs plandokument. 

§ 14 Arbeidsgivertilknytning  

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.  

 § 15 Endring av vedtektene  

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Nasjonal IKT HF, jf. 
helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom 
dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver. 
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3. Kapital 
 
Nasjonal IKT HF stiftes med en kapital på 5 millioner kroner.  
 
4. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt: 
 
Styreleder   Herlof Nilssen   Helse Vest RHF 
Nestleder  Thomas Bagley  Helse Sør-Øst RHF 
Styremedlem  Erik M. Hansen  Helse Vest RHF 
Styremedlem  Meetali Kakad   Helse Sør-Øst RHF 
Styremedlem  Torbjørg Vanvik  Helse Midt-Norge RHF 
Styremedlem  Jan Eirik Thoresen  Helse Midt-Norge RHF 
Styremedlem  Trine Magnus   Helse Nord RHF 
Styremedlem  Bjørn Nilsen   Helse Nord RHF 
 

Styremedlem   NN     velges av de ansatte 
Varamedlem   NN     velges av de ansatte 
 
Styremedlem   Lise K. Strømme  Konserntillitsvalgt 
Styremedlem   Lasse B. Sølvberg   Konserntillitsvalgt 
Varamedlem   Toril Østvold    Konserntillitsvalgt 
 
 
Helseforetaket er ved stiftelsen uten ansatte og det kan ikke gjennomføres valg i henhold til 
gjeldende forskrift (av 15. november 2002) før etablering. Derfor må valget av styrerepresentanter 
fra de ansatte gjennomføres etter formel etablering av helseforetaket og når det vurderes at et 
passende antall stemmeberettigede medarbeidere har blitt ansatt. 
 

5. Som helseforetakets revisor ble valgt: 
 
Ernst & Young AS, org.nr. 976 389 387 
 
 
 

********** 
 
 
Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret. 
 
Protokollen ble undertegnet av de regionale helseforetakenes styreledere etter 
fullmakt fra de respektive styrene jf. sak XX Helse Midt-Norge RHF, sak XX Helse 
Nord RHF, sak XX Helse Sør-Øst RHF og sak ……-2013 Helse Vest RHF. 
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Helse Midt-Norge RHF 
 
 

 
   

Trond Michael Andersen 
Administrerende direktør 

  

 
 
 
Helse Nord RHF 

 
 

 
   

Lars H. Vorland  
Administrerende direktør 

  

 
 
 
Helse Sør-Øst RHF 

 
 

 
   

Peder Olsen  
Administrerende direktør 

  

 
 
Helse Vest RHF 

 
 

 
   

Herlof Nilssen  
Administrerende direktør 
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8910 Brønnøysund

Statsautoriserte revisorer
Ernst &Young AS

Vassbotnen 11 a Forus, NO-4313 Sandnes
Postboks 8015, NO-4068 Stavanger

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tif: + 47 51 70 66 00
Fax:+47 51 70 66 01

www.ey.no
Medlemmer av den norske revisorforening

Villighetserklæring
Vi erklærer at vi påtar oss oppdraget som revisor i Nasjonal IKT HF fra og med regnskapsåret
2014.
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-88/012  diverse     Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 133-2013 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

Sakspapirene ettersendes. 
4. Samarbeidsavtaler med Legemiddelindustrien og Leverandører til helse-Norge – 

oppdatering  
5. Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, 

status og utvikling – oppfølging av styresak 32-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

6. Veileder for førkommersielle anskaffelser 
7. Nordlandssykehuset HF – nedleggelse av enhet for traumelidelser, oppfølging av 

styresak 121-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-88/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 133-2013/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-88/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 133-2013/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av 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, 15.11.2013 
 

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

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 133-2013/4 Samarbeidsavtaler med Legemiddelindustrien 

og Leverandører til helse-Norge – oppdatering 

 
 
Samarbeidsavtalen med Legemiddelindustrien (LMI) ble underskrevet i 2006, mens en 
tilnærmet likelydende avtale med Leverandører til helse-Norge (LFH) ble underskrevet 
i 2011. Begge avtalene er forhandlet fram av Helse Sør-Øst RHF på vegne av alle fire 
regionale helseforakt.  
 
De regionale helseforetakene har siden 2011 deltatt i et trepartssamarbeid med LMI og 
LFH i arbeidet med å innføre avtalene. Det er via trepartssamarbeidet og i 
oppfølgingsmøtene med Helse Sør-Øst kommet fram et ønske om noen få forandringer i 
avtalene. Dette gjelder fire punkter:  
1. Modernisering av et punkt om forskning hvor innovasjon ikke tidligere er nevnt. 
2. Enighet om at både leverandørsiden og helseforetakene oppnevner en 

avtaleansvarlig. 
3. Tilpasning av punktet om leverandørfinansiering av konferanser og reiser til Helse 

Nords etiske retningslinjer. 
4. Bedre formulering om samarbeid om kompetansehevingstiltak for å skape bedre 

muligheter for at leverandører og helseforetak skal kunne samarbeide. 
 
Helse Nord RHF, LMI og LFH har godkjent endringene gjeldende fra 1. januar.2014. 
Avtalene er vedlagt og vil bli undertegnet i møte mellom de tre partene, den 3. 
desember 2013 i Bodø.  
 
Helse Nord vil gjennomføre et årlig oppfølgingsmøte på toppledernivå med både LMI og 
LFH. 
 
Innføring av avtalene og å få økt kunnskap blant ansatte i foretaksgruppen, har vist seg 
å være en utfordring. Det har til tider vært veldig mange spørsmål innad i 
helseforetakene og til det regionale helseforetaket på grunn av manglende kunnskap 
om avtalene, og det har vært en del unødvendig problematikk rundt leverandør-
/helsepersonellkontakt på grunn av misforståelser.  
 
Enkelte helseforetak har løst dette ved å utpeke en person til å forvalte avtalene og ta 
ansvar for spørsmål både fra egne ansatte og leverandører og ha kontakt mot RHF, LFH 
og LMI.  Dette har vist seg veldig fornuftig og ressurssparende for alle parter. Det ligger 
derfor inne i avtalene at helseforetak og leverandørbedrifter skal utnevne 
avtaleansvarlig for avtalene. Det utarbeides en rekke kommunikasjonstiltak i 
trepartssamarbeidet til hjelp i arbeidet.  
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Det vil bli avholdt et dagsseminar for avtaleansvarlig i helseforetakene i Helse Nord i 
løpet av januar 2014.  
 
 
 
Vedlegg:  Samarbeidsavtale mellom helseregionene og LFH 
  Samarbeidsavtale mellom helseregionene og LMI 

- begge gjeldende fra 1. januar 2014 
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Samarbeidsavtale mellom 

Helse Nord RHF (helseregionen) og 

LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og 

velferdsteknologi 

 
Oppdatert avtale 01.01.14 

 

1  Avtalen, formål og parter 

 
1.1  Felleserklæring – Mål med avtalen 

I denne samarbeidsavtalen fastsettes forpliktende rammer for samarbeid mellom 

LFHs medlemmer og foretak i helseregionen innenfor den lovgivning, instrukser, 

avtaler og de etiske regler som partene til enhver tid er bundet av. 

 

Hovedmålet med avtalen er å bidra til at all samhandling mellom medarbeidere i 

helseforetak i Norge og LFHs medlemmer skjer på en faglig og etisk korrekt måte. 

Avtalen skal støtte opp om de nasjonale verdier for helsesektoren og følgende 

fellesverdier: 

 

• Åpenhet og involvering 

- i måten vi arbeider på 

- i våre prosesser 

• Respekt og forutsigbarhet 

- i måten vi møter hverandre på 

• Kvalitet og kunnskap 

- er vår virksomhet basert på og skal våre beslutninger være bygget 

på 

• Miljø og bærekraftig utvikling 

• Etikk og samfunnsansvar 

 

Partene i denne avtalen erkjenner at samarbeid mellom medarbeidere i 

helseforetak og LFHs medlemmer er en forutsetning for å sikre pasientene en 

forsvarlig og riktig behandling, og for å sikre at utvikling av nytt og forbedret 

utstyr og metoder skjer innenfor de rammer partene er bundet av.  

 

Samarbeid i medhold av denne avtalen skal være motivert ut fra at kunnskap og 

kompetanse og skal komme pasientene til gode. 

 

Alt samarbeid mellom partene skal være på en slik måte at verken pasienten eller 

samfunnet kan trekke foretakenes eller deres medarbeideres uavhengighet, 

integritet eller medisinske vurderinger i tvil. Dette stiller særskilte krav til åpenhet 

og mulighet for kontroll i forbindelse med inngåtte avtaler og samhandling.  

 

Samarbeidet skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens. Samarbeid 

mellom medarbeidere ved foretakene i Helse Nord og  

LFHs medlemmer skal være i henhold til gjeldende offentligrettslig regelverk og 

anerkjente standarder/retningslinjer, og det vises særlig til: 
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Helse Nord RHF    LFH 

• Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter 

• Lov og forskrifter om medisinsk utstyr 

• Smittevernloven 

• Lov om helsepersonell § 9, (jfr. også §§ 4 og 10) 

• Pasientrettighetslovens § 3-2 

• Spesialisthelsetjenestelovens § 3-8 og §§ 3-10 til 3-11 

• Forskrift om helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste 

eller annen ytelse i tjenesten av 28. august 2005 nr. 0941 

• Markedsføringsloven 

• Etiske retningslinjer i helseregionen 

• Etiske retningslinjer for LFH 

• Andre lover, forskrifter, retningslinjer som utstyrsleverandørene er 

bundet av (markedsføring el. l.) 

 

Utstyrsleverandørene og medarbeidere ved foretak i helseregionen forplikter seg 

til å gjøre seg kjent med og innrette seg etter gjeldende offentligrettslig regelverk 

og anerkjente standarder/retningslinjer. Partene forplikter seg til gjennom 

løpende informasjon om avtalen og praktiseringen av den, å tilstrebe at avtalen 

overholdes fra begge parter. 

 

1.2  Definisjoner 

 

•  Foretak: Regionalt helseforetak og helseforetak (på operativt nivå: 

administrerende direktør) 

•  Eier: Staten ved departementet i regionale helsehelseforetak og 

staten ved regionale helsehelseforetak i helsehelseforetak 

 Leverandør: Leverandør av medisinskteknisk utstyr og medisinsk 

forbruksmateriell 

 LFH medlemmer: Leverandørselskap/bedrifter som er medlem av 

LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 

  

1.3  Om partene 

Avtalen regulerer forholdet mellom LFHs medlemmer og foretak i helseregionen.  

 

Det regionale helseforetaket vil som eier sørge for at foretakene slutter seg til 

avtalen gjennom forpliktende vedtak enten i foretaksmøtet eller i styrene. Avtalen 

er bindende for de enkelte foretakene fra det tidspunkt slikt vedtak er fattet. 

 

LFH pålegger medlemsbedriftene å følge avtalen. Bransjens etiske regelverk 

pålegger lederen av hver enkelt medlemsbedrift å påse at bedriften har en god 

fungerende ordning for å følge opp ulike lover og reglement.  LFH pålegger sine 

medlemsbedrifter å sette seg inn i – og aktivt være med på å følge opp – 

helseregionens etiske retningslinjer.  

Det påligger det regionale helseforetaket å påse at hvert enkelt helseforetak 

utnevner en avtaleansvarlig som har ansvaret for å sørge for gode rutiner og 

legge til rette for oppfølging av avtalen lokalt, og som tillegges ansvar for å være  

kontaktpunkt for spørsmål angående avtalen innad og utad. 

 

Medarbeidere ved foretakene skal også følge bestemmelsene i denne avtalen i 

samhandling med leverandører som ikke er medlem av LFH. 

 

1.4  Om avtalen 
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Helse Nord RHF    LFH 

Avtalen består av dette hoveddokument med vedlegg, og vil kunne suppleres ved 

retningslinjer eller standardkontrakter som er avtalt mellom foretak i 

helseregionen og LFHs medlemmer. Andre avtaler som parten(e) inngår skal være 

i samsvar med denne avtale så lenge den består. Partene; LFH og foretak i 

helseregionen har ansvar for å kommunisere avtalen ut til egn 

medlemmer/virksomheter. 

 

2  Generelle bestemmelser 
 
2.1  Formkrav 

Alle avtaler om samhandling (ref. pkt 3) forutsetter ledelsesmessig forankring i 

foretakene. Alle øvrige forhold som ikke er dekket gjennom denne avtale skal 

avtales skriftlig. 

 

2.2  Innsyn 

Offentlighetsloven innebærer at prinsippet om meroffentlighet gjelder for 

helseforetakenes virksomhet. Denne og eventuelle senere inngåtte avtaler og 

retningslinjer skal derfor være tilgjengelig for alle som ønsker innsyn. 

 

Det er unntak for lovpålagt taushetsplikt, som for eksempel, personopplysninger, 

pasientopplysninger og opplysninger knyttet til drifts- og forretningsforhold, jfr. 

helsepersonellovens § 21, forvaltningslovens §§ 13 ff. 

 

2.3  Åpenhet 

Partene skal, i den grad det har betydning for samarbeidet og er mulig i henhold 

til pkt. 2.2, gi hverandre innsyn i egne aktiviteter knyttet til eksterne 

samarbeidspartnere. Dette gjelder f. eks LFHs og medlemsbedriftenes relasjoner 

til pasientorganisasjonene og legespesialistene. 

 

Dersom eier ber om innsyn angående LFHs medlemsbedrifters gjennomførte og 

planlagte kontakter med foretak, skal dette etterkommes. Tilsvarende innsyn har 

ledelsen i eget foretak når det gjelder LFHs medlemsbedrifters gjennomførte 

kontakter med foretaket. 

 

2.4  Habilitet 

Habilitetsregler i forvaltningsloven og forskrift om offentlige anskaffelser kommer 

til anvendelse for medarbeidere i foretakene både i forholdet til samhandling med 

LFH medlemmer og i forhold til leverandører som ikke er omfattet av denne 

avtale. 

 

I den grad det er gitt strengere bestemmelser i partenes etiske retningslinjer eller 

annet regelverk som partene er bundet av, skal disse legges til grunn. 

 

Helseforetakets etiske retningslinjer skal legges til grunn ved samhandling med 

alle leverandører. 

 

3  Samhandling 

 
3.0 Generelt 

LFH og det regionale helseforetaket utarbeider felles informasjonsmateriell hvor 

de vedtatte regler fremgår. Hver av partene har ansvaret for å distribuere 

informasjonsmateriell til egne medlemmer/foretak. 
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Alle utstyrsleverandører som driver markedsføring rettet mot det enkelte foretak 

skal på forhånd orientere seg om hvilke regler som gjelder. 

 

Ifølge lover og forskrifter beskrevet i p. 1.1 har leverandørene plikt til å informere 

om sine produkter, deres egenskaper, virkninger, bivirkninger, anvendelse, 

praktisk bruk og sikkerhetsaspekter i hele deres livslengde. De har ansvar for 

kvalitet, sikkerhet og avvikshåndtering sammen med brukerne av produktene. 

 

3.1  Helsepersonellets leverandørkontakt - krav om forhåndsgodkjente avtale 

med foretak 

Møter mellom firmarepresentanter og foretakets medarbeidere skal være avtalt på 

forhånd i tråd med helseforetakets fullmaktsrutiner. Uanmeldte besøk skal ikke 

finne sted. 

 

3.1.1  Leverandørkontakt i sammenheng med anbud 

Når et produkt eller en tjeneste er gjenstand for anbud, skal foretaket og 

leverandørene kun ta de kontakter som behøves og som overensstemmer med 

hva det til enhver tid gjeldende regelverk gir av retningslinjer for slik kontakt. 

 

3.1.2. Leverandørkontakt i sammenheng med service og opplæring 

i bruk av produkter som allerede anvendes i helseforetaket 

Med service informasjon og opplæring i bruk anses informasjon og rådgivning om 

daglig drift/håndtering og service av medisinsk utstyr og materiell som allerede 

anvendes i helseforetaket. 

 

Serviceinformasjon og opplæring i bruk skal forekomme i den utstrekning 

helseforetaket påkaller dette i henhold til kontrakt, eller dette følger av lover eller 

annet regelverk vedrørende medisinsk utstyr. 

 

3.1.3  Leverandørkontakt i sammenheng med øvrig informasjon 

Øvrig informasjon skal være rettet mot å gi deltagerne aktuell og relevant 

kunnskap om allmenne, eller spesifikke saksforhold og problemer innen det 

aktuelle området. 

 

Informasjonen skal være problemorientert og ikke produktorientert. 

 

3.2 Honorering og gaver 

Medarbeidere og tillitsvalgte i helseforetak må verken på egne eller andres vegne 

motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som kan påvirke eller være 

egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak på en utilbørlig måte. 

Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell og 

lignende, så fremt det ikke rammes av foregående setning. Ved vurderingen 

legges til grunn Forskrift om helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, 

tjeneste og annen ytelse av 28. august 2005 nr. 0941. 

 

Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler; for 

eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. 

Honorering av medarbeidere for arbeidsoppdrag som advisory board, foredrag, 

konsulentvirksomhet og lignende skal godkjennes av helseforetaket. 

 

Ansvar for klarering tilligger medarbeidere ved helseforetaket. 

 

Honorering av medarbeidere for oppdrag som medlem advisory board, foredrag og 

lignende skal på forhånd godkjennes av helseforetaket.  Det forutsettes at LFHs 

medlemsbedrifter ikke engasjerer medarbeidere i helseforetak til lønnet 
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oppdrag/arbeidsforhold med mindre det foreligger godkjennelse fra øverste leder i 

det aktuelle helseforetak, i tråd med foretakets regler for bierverv og bistillinger.  

 

3.3  Bruk av navn og varemerke i reklame mm 

Partene er enige om at ingen av partene har rett til å bruke den andre partens 

navn, varemerke, kjennetegn osv i pressemeldinger, annonser, reklame og 

lignende uten at det foreligger en skriftlig tillatelse. 

 

3.4  Om kunnskapsformidling generelt 

Enhver informasjonsaktivitet som drives overfor helseforetakene skal holde høy 

faglig og etisk kvalitet. 

 

Informasjonen skal tilfredsstille kravene som er gitt i offentligrettslig regelverk, 

jfr. særlig markedsføringslovens §§ 1 og 2 og anerkjente 

standarder/retningslinjer. 

 

3.5  Kurs, kongresser, faglige møter og lignende 

Invitasjoner til medarbeidere vedrørende kurs, faglige møter og lignende skal gå 

til leverandørkontakt ved helseforetaket og postmottak. Helseforetaket skal sørge 

for effektive rutiner slik at invitasjoner blir reelt vurdert.  

Det skal alltid fremgå av invitasjonen hvem som arrangerer og dekker kostnadene 

ved tiltaket.  

Medarbeidere i helseforetakene kan delta på aktiviteter under forutsetning av at 

tiltaket er godkjent av helseforetaket. Ansvar for klarering tilligger den enkelte 

medarbeider ved helseforetaket. 

Helseforetaket skal ha oversikt over og kunne dokumentere godkjente aktiviteter. 

Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av det enkelte helseforetak. Denne 

bestemmelse gjelder ikke ved reiser over kortere strekninger hvor det praktisk 

ligger til rette for fellestransport.  Nøktern bespisning i forbindelse med faglige 

arrangement kan tillates.  

 

3.6  Kompetanseheving 

Samarbeid om kompetanseutvikling skal være motivert ut fra kunnskap og 

kompetanse og skal føre til verdiskapning for begge parter. Samarbeid om 

kompetanseutvikling mellom helsehelseforetak og leverandører skal være preget 

av ryddighet, åpenhet og transparent og være godkjent av helsehelseforetakets 

ledelse.  

Kurs, og faglige møter i egen regi av helseforetaket skal arrangeres uten 

økonomisk eller praktisk medvirkning fra leverandører.  

Leverandør kan etter invitasjon forelese eller bidra med foreleser på interne kurs i 

helseforetakets egen regi. Leverandør kan også tilby sin kompetanse gjennom 

helseforetakets leverandørkontakt. 

Helseforetak kan arrangere faglige møter, kurs, kongresser eller lignende der

 leverandører er medarrangør. I slike tilfeller er det leverandørens faglige 

kompetanse, ikke den økonomiske, som skal legges til grunn for samarbeidet.  

Ved slike arrangement skal det i alle program, invitasjoner og lignende fremgå 

tydelig at leverandører er med medarrangør og fremgå at arrangementet er 

godkjent av helseforetakets administrerende direktør eller den direktøren har 

delegert fullmakt til.  
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Det kan ikke inngås avtaler om støtte til kurs som gir tellende eller godkjente 

timer i videre- og etterutdanning.   

 

 

3.7  Forskning og utvikling 

Forsknings- og innovasjonssamarbeidet har til hensikt å utnytte kompetanse og 

ressurser for å øke kvaliteten og pasientsikkerheten i helsetjenesten, og samtidig 

bidra til større verdiskaping. Partene skal legge til rette for en åpen og konstruktiv 

dialog om mulige felles forsknings- og innovasjonsprosjekter, og skal møtes minst 

én gang per år, og ha dialogmøte der utfordringer og muligheter i samarbeidet 

diskuteres.  

 

Samarbeidsprosjekter og oppdragsforskning skal forankres og godkjennes av 

administrerende direktør i helsehelseforetaket. Partene skal så langt det er mulig 

søke å utnytte både interne og offentlige finansieringsmuligheter som retter seg 

mot  innovasjon, og i fellesskap bidra til å gjøre forsknings- og innovasjonsmiljøet 

faglig interessant for ekstern FoU-finansiering. 

 

Partene skal videre bestrebe seg på felles innsats og samordning av tiltak for å 

bedre rammevilkårene knyttet til forskning og innovasjon, særlig gjelder det 

tilrettelegging av infrastruktur og mulighetene til forbedring av finansieringen av 

samarbeidsprosjekter 

 

3.8  Opplæring av pasienter og pårørende 

Det kan inngås avtaler om pasient og pårørende opplæring, for eksempel: 

Støtte til utarbeidelse av pasientbrosjyrer eller støtte til utdanning og opplæring 

gjennom lærings- og mestringssentra eller andre tiltak. Kun medarbeidere i 

helseforetak og brukerrepresentanter kan stå for den direkte kontakten med 

pasienter og pårørende. 

 

3.9  Innkjøp 

Samtlige anskaffelser av varer og tjenester skal gjennomføres med utgangspunkt 

i en skriftlig avtale mellom partene, inngått i henhold til Lov om offentlige 

anskaffelser med forskrifter. I disse avtalene skal rammene for oppfølgende/ 

ytterligere samhandling mellom partene være skriftlig nedfelt som en del av 

avtalen. 

 

Helseforetaket treffer bestemmelser om hvilken rett medarbeidere med 

innkjøpsmyndighet/budsjettansvar har til å delta på arrangementer/aktiviteter. 

 

3.10  Produktutprøving og utstyrstesting 

Utprøving av produkter og utstyrstesting skal være skriftlig godkjent av 

helseforetakene, foregå innenfor prosjektrammer og det skal utarbeides en 

sluttrapport med evaluering av utprøvingen/testingen. 

 

Det er en forutsetning at slik utprøving er i samsvar med begge parters etiske 

regler. 

 
4.  Samarbeid 

Partene skal i fellesskap arbeide frem standarder og retningslinjer for hvordan 

helsesektoren kommuniserer sitt behov for varer/tjenester og hvordan 

leverandørene skal kommunisere sine muligheter til løsning. 
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Dette gjøres for de områder partene finner det hensiktsmessig. 

 

5.  Intensjonserklæring 
LFH og helseregionen skal innen ett år etter avtaleinngåelse igangsette arbeide 

med å utvikle former for samarbeid og felles bidrag til forskning, 

kompetanseutvikling og pasientopplæring. 

 
6.  Evaluering, iverksetting og oppsigelse 

 
6.1  Evaluering av avtalen gjennom kontaktmøter 

Partene holder årlig minst et regionalt kontaktmøte for å ivareta og videreutvikle 

det samarbeid som etableres gjennom denne avtale. Møtet avholdes ordinært ved 

utgangen av juni måned, eller når en av partene krever det. Eventuelle ytterligere 

møter avholdes ved behov. 

 

6.2  Sanksjoner 

Partene er enige om at eventuelle sanksjoner ved brudd på denne avtale skal 

håndteres gjennom partenes interne sanksjonsordninger. 

 

Hver av partene kan kreve at brudd på avtalen gjøres kjent for offentligheten. 

 

I  de regionale helseforetakene vil oppfølging av denne avtalen inngå som en del 

av internkontrollsystemet, som helseforetakene er forpliktet til å følge. 

 

Handlinger i strid med bestemmelser i denne avtale utført av utstyrsleverandør 

som er medlem av LFH vil også være et brudd på bransjeinternt regelverk.  

 

Overtredelser kan bringes inn for LFH og Helseregionen RHF. Sanksjoner for 

overtredelser fra utstyrsleverandørens side er advarsler og bøter. 

 

Ved brudd på offentligrettslig regelverk, herunder markedsføringslovens 

bestemmelser og/eller de prinsipper som fremkommer av denne avtale fra en 

leverandør som ikke er medlem av LFH, skal Helseregionen vurdere iverksetting 

av andre egnede tilgjengelige sanksjoner. 

 

6.3  Ikrafttredelse og oppsigelse 

Denne avtale trer i kraft fra 1.1.2011 med revisjon gjeldende fra 01.01.14, og 

løper til den sies opp av en eller begge parter eller til ny avtale er inngått. 

 

Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 3 – tre – måneders gjensidig 

oppsigelsestid. 

 

 

Dato: ………………….. 

 

 

 

For Helse Nord RHF      For LFH 

 

 

 

 

.......................................    ------------------------------------- 

Navn Signatur      Navn Signatur 
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Samarbeidsavtale 

mellom 
Helse Nord RHF (helseregionen)og 

Legemiddelindustrien (LMI) 
 

Oppdatert avtale 01.01.14 

 
 
1      Avtalen, formål og parter  

 

1.1 Felleserklæring – Mål med avtalen 

I denne samarbeidsavtalen fastsettes forpliktende rammer for samarbeid mellom 

medlemmene av Legemiddelindustrien (LMI) og Helse Nord innenfor den lovgivning, 

instrukser, avtaler og de etiske regler som partene til enhver tid er bundet av. 

Hovedmålet med avtalen er å bidra til at all samhandling mellom medarbeidere i Helse 

Nord og legemiddelindustrien skjer på en faglig og etisk korrekt måte, og at hensynet 

til god faglig utvikling, forsvarlig medisinsk metodevurdering, samt beste praksis i 

pasientbehandlingen og riktig bruk av legemidler ivaretas. 

Partene i denne avtalen erkjenner at samarbeid mellom helsepersonell og 

legemiddelindustri er en forutsetning for å sikre riktig legemiddelbruk og behandling, 

og for utvikling av nye og forbedrede legemidler. Partene ønsker også gjennom denne 

avtalen å kunne legge til rette for et samarbeid om forskning for å bidra til bedre 

pasientbehandling.  

Samarbeid i henhold til denne avtalen skal være motivert ut fra at kunnskap og 

kompetanse skal komme pasientene til gode. 

Alt samarbeid mellom partene skal være på en slik måte at verken pasienten eller 

samfunnet kan trekke helseforetakenes eller deres medarbeideres uavhengighet, 

integritet eller medisinske vurderinger i tvil. Dette stiller særskilte krav til åpenhet og 

mulighet for kontroll i forbindelse med inngåtte avtaler og samhandling. Samarbeidet 

skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens. 

Samarbeid mellom medarbeidere ved helseforetakene i Norge og legemiddelindustri 

skal være i henhold til gjeldende offentligrettslig regelverk og anerkjente 

standarder/retningslinjer, og det vises særlig til:  

 Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter 

 Lov om helsepersonell § 9, (jfr også §§ 4 og 10) 

 Pasient og brukerrettighetslovens § 3-2 

 Spesialisthelsetjenestelovens § 3-8 og §§ 3-10 til 3-11 

 Helsepersonelloven § 6 

 Internasjonalt og nasjonalt regelverk for klinisk legemiddelforskning 

 Legemiddelforskriftens § 13-7 
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 Forskrift med hjemmel i helsepersonellovens §9, tredje ledd 

 Etiske retningslinjer i helseforetaket 

 Legeforeningens etiske regler § 12 

 Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Den norske 

legeforening (DNLF),  legemiddelindustrien og apotekervirksomhet 

 Legemiddelindustriens Regler for markedsføring av legemidler 

Legemiddelindustrien og medarbeidere ved Helse Nord forplikter seg til å gjøre seg 

kjent med og innrette seg etter gjeldende offentligrettslig regelverk og anerkjente 

standarder/retningslinjer. Partene forplikter seg til gjennom løpende informasjon om 

avtalen og praktiseringen av den, å tilstrebe at avtalen overholdes fra begge parter.  

 

1.2 Definisjoner 

I denne avtale menes med: 

 Helseforetak: Regionale helseforetak og helseforetak (på operativt nivå: 

administrerende direktør) 

 Eier: Staten ved departementet i regionale helseforetak og staten ved regionale 

helseforetak i helseforetak 

 

1.3 Om partene  

Avtalen regulerer forholdet mellom legemiddelfirmaer som er medlemmer av LMI og 

helseforetak i alle fire helseregioner i Norge. 

LMI pålegger medlemsbedriftene å følge avtalen. Bransjens etiske regelverk pålegger 

lederen av hver enkelt medlemsbedrift å påse at bedriften har en godt fungerende 

ordning for å følge opp ulike lover og reglement.  I henhold til eget regelverk skal 

medlemsbedriftene ha en kontaktperson  som er ansvarlig for oppfølging av denne 

avtalen. LMI pålegger sine medlemsbedrifter å sette seg inn i – og aktivt være med på 

å følge opp – helseregionenes etiske retningslinjer.  

Det regionale helseforetaket vil som eier sørge for at helseforetakene slutter seg til 

avtalen gjennom forpliktende vedtak enten i helseforetaksmøtet eller i styrene. Avtalen 

er bindende for helseforetakene fra det tidspunktet slikt vedtak er fattet.  

Det påligger det regionale helseforetaket å påse at hvert enkelt helseforetak utnevner 

en avtaleansvarlig som har ansvaret for å sørge for gode rutiner og legge til rette for 

oppfølging av avtalen lokalt, og som tillegges ansvar for å være  kontaktpunkt for 

spørsmål angående avtalen innad og utad. 

Medarbeidere i helseforetakene skal etterleve bestemmelsene i denne avtalen i 

samhandling med alle typer leverandører, uavhengig av medlemskap i 

bransjeforeninger.   

 

1.4 Om avtalen 

Avtalen består av dette hoveddokument med vedlegg, og vil kunne suppleres ved 

retningslinjer eller standardkontrakter som er avtalt mellom helseforetak og LMI.  
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Andre avtaler som parten(e) inngår skal være i samsvar med denne avtalen så lenge 

den består. Partene, LMI og Helse Nord,  har ansvar for å kommunisere avtalen ut til 

egne medlemmer/virksomheter. 

 

2      Generelle bestemmelser 

 

2.1 Formkrav 

Alle avtaler om samhandling (ref. pkt. 3) forutsetter ledelsesmessig forankring i 

helseforetakene. Alle øvrige forhold som ikke er dekket gjennom denne avtalen skal 

avtales skriftlig.  

 

2.2 Innsyn 

Offentlighetsloven innebærer at prinsippet om meroffentlighet gjelder for 

helseforetakenes virksomhet. Denne og eventuelle senere inngåtte avtaler og 

retningslinjer skal derfor være tilgjengelig for alle som ønsker innsyn. 

Det er unntak for lovpålagt taushetsplikt, som for eksempel personopplysninger, 

pasientopplysninger og opplysninger knyttet til drifts- og forretningsforhold, jfr. 

helsepersonellovens §21, forvaltningslovens §§13 ff, samt legemiddellovens §30.  

 

2.3 Åpenhet 

Partene skal, i den grad det har betydning for samarbeidet og er mulig i henhold til pkt. 

2.2, gi hverandre innsyn i egne aktiviteter knyttet til eksterne samarbeidspartnere. 

Dette gjelder for eksempel LMIs relasjoner til sykehusapotekene, Nav og 

pasientorganisasjonene. 

Dersom eier ber om innsyn angående LMIs medlemsbedrifters gjennomførte og 

planlagte kontakter med helseforetak, skal dette etterkommes. Tilsvarende innsyn har 

ledelsen i eget helseforetak når det gjelder LMIs medlemsbedrifters gjennomførte 

kontakter med helseforetaket.   

 

2.4 Habilitet 

Forvaltningslovens habilitetsregler kommer til anvendelse i forholdet mellom partene i 

avtalen. I den grad det er gitt strengere bestemmelser i partenes etiske retningslinjer 

eller annet regelverk som partene er bundet av, skal disse legges til grunn. 

 

3     Samhandling 

 

3.0 Generelt 
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LMI og Helseregionene utarbeider informasjonsmateriell hvor de til enhver tid 

gjeldende retningslinjene fremgår. Alle legemiddelfirmaer som driver markedsføring 

rettet mot det enkelte helseforetak skal på forhånd orientere seg om hvilke regler som 

gjelder. 

 

 

3.1 Krav om forhåndsgodkjente avtaler med helseforetak 

Møter mellom firmarepresentanter og helseforetakets medarbeidere skal alltid være 

avtalt på forhånd og i tråd med helseforetakets fullmaktsrutiner. Uanmeldte besøk skal 

ikke finne sted.  

 

3.2 Honorering og gaver 

Medarbeidere og tillitsvalgte i helseforetak må verken på egne eller andres vegne 

motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som kan påvirke eller være egnet til å 

påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak på en utilbørlig måte. Dette gjelder 

likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell og lignende, så fremst 

det ikke rammes av foregående setning. Ved vurderingen legges til grunn forskrift 

med hjemmel i helsepersonellovens §9, tredje ledd. 

Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler; for 

eksempel i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Honorering av 

medarbeidere for oppdrag som medlem av advisory boards, foredrag og lignende skal 

på forhånd godkjennes av helseforetaket. Det forutsettes at medarbeidere i 

helseforetak ikke har lønnet oppdrag/arbeidsforhold knyttet til leverandørvirksomhet 

med mindre det foreligger godkjennelse fra arbeidsgiver. Ansvar for klarering tilligger 

medarbeideren ved helseforetaket. 

 

3.3 Bruk av navn og varemerke i reklame mm 

Partene er enige om at ingen av partene har rett til å bruke den andre partens navn, 

varemerke, kjennetegn osv. i pressemeldinger, annonser, reklame og lignende uten at 

det foreligger en skriftlig tillatelse. 

 

3.4 Om kunnskapsformidling generelt  

Enhver informasjonsaktivitet som drives overfor helseforetakene skal holde høy faglig 

og etisk kvalitet.  

Informasjonen skal tilfredsstille kravene som er gitt i offentligrettslig regelverk og 

anerkjente standarder/retningslinjer, samt regler for legemiddelinformasjon. Det er 

spesielt viktig at informasjon som gis ikke er egnet til å villede eller gir et ufullstendig 

bilde eller ensidig favoriserer enkelte produkter.  
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3.5 Kurs, kongresser, faglige møter og lignende  

Invitasjoner til medarbeidere vedrørende kurs, faglige møter og lignende skal gå til 

leverandørkontakter ved helseforetaket og til ordinært postmottak. Helseforetaket skal 

sørge for effektive rutiner slik at invitasjoner blir reelt vurdert.  

Det skal alltid fremgå av invitasjonen hvem som arrangerer og dekker kostnadene ved 

tiltaket.  

Medarbeidere i helseforetakene kan delta på aktiviteter under forutsetning av at tiltaket 

er godkjent av helseforetaket. Ansvar for klarering tilligger den enkelte medarbeider 

ved helseforetaket. 

Helseforetaket skal ha oversikt over – og kunne dokumentere – godkjente aktiviteter. 

Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av det enkelte helseforetak. Denne 

bestemmelse gjelder ikke ved reiser over kortere strekninger hvor det praktisk ligger 

til rette for fellestransport. Nøktern bespisning i forbindelse med faglige arrangement 

kan tillates.  

 

3.6 Kompetanseheving  

Samarbeid om kompetanseutvikling skal være motivert ut fra kunnskap og 

kompetanse. Samarbeid om kompetanseutvikling mellom helseforetak og leverandører 

skal være transparent og preget av ryddighet og åpenhet.   

Kurs, og faglige møter i egen regi av helseforetaket skal arrangeres uten økonomisk 

eller praktisk medvirkning fra legemiddelfirmaer.  

Leverandør kan etter invitasjon forelese eller bidra med foreleser på interne kurs i 

helseforetakets egen regi. Leverandør kan også tilby sin kompetanse via 

helseforetakets leverandørkontakt.  

Helseforetak kan arrangere faglige møter, kurs, kongresser eller lignende der

 leverandører er medarrangør. I slike tilfeller skal fag, og ikke økonomi, være 

grunnlaget for samarbeidet. Ved slike arrangementer skal det i alle program, 

invitasjoner og lignende fremgå tydelig at leverandører er medarrangør, og samtidig 

fremgå at arrangementet er godkjent av helseforetakets administrerende direktør eller 

den direktøren har delegert fullmakt til. 

Det kan ikke inngås avtaler om støtte til kurs som gir tellende eller godkjente timer i 

videre- og etterutdanning.   

 

3.7 Forskning og utvikling (herunder klinisk utprøving av legemidler) 

Forsknings- og innovasjonssamarbeidet har til hensikt å utnytte kompetanse og 

ressurser for å øke kvaliteten og pasientsikkerheten i helsetjenesten, og samtidig bidra 

til større verdiskaping. Partene skal legge til rette for en åpen og konstruktiv dialog om 

mulige felles forsknings- og innovasjonsprosjekter, og skal minst én gang per år ha 

dialogmøte der utfordringer og muligheter i samarbeidet diskuteres.  
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Samarbeidsprosjekter og oppdragsforskning skal forankres og godkjennes av 

administrerende direktør i helseforetaket. Partene skal så langt det er mulig søke å 

utnytte både interne og offentlige finansieringsmuligheter som retter seg mot  

innovasjon, og i fellesskap bidra til å gjøre forsknings- og innovasjonsmiljøet faglig 

interessant for ekstern FoU-finansiering. 

 

Partene skal videre bestrebe seg på felles innsats og samordning av tiltak for å bedre 

rammevilkårene knyttet til forskning og innovasjon, særlig gjelder det tilrettelegging 

av infrastruktur og mulighetene til forbedring av finansieringen av 

samarbeidsprosjekter 

 

3.8  Opplæring av pasienter og pårørende 

Det kan inngås avtaler om pasient- og pårørendeopplæring, for eksempel støtte til 

utarbeidelse av pasientbrosjyrer eller støtte til utdanning og opplæring gjennom 

lærings- og mestringssentra eller andre tiltak.  

Kun medarbeidere ansatt i helseforetak og brukerrepresentanter, kan stå for den 

direkte kontakten med pasienter og pårørende.  

 

3.9  Innkjøp 

Samtlige anskaffelser av varer og tjenester skal gjennomføres i tråd med Lov om 

offentlig anskaffelser. I disse avtalene skal oppfølgende/ytterligere samhandling 

mellom partene være skriftlig nedfelt som en del av avtalen.  

Helseforetaket treffer bestemmelser om hvilke fullmakter medarbeidere med 

innkjøpsmyndighet har, herunder også medlemmer av legemiddelkomiteer, til å delta 

på arrangementer/aktiviteter i regi av eller sponset av industrien etter dette kapittel. 

Bestemmelsene skal være tilgjengelig for legemiddelfirmaer som har kontakt med 

angjeldende helseforetak. 

   

4. Intensjonserklæring 

LMI og de regionale helseforetakene skal innen ett år etter avtaleinngåelse igangsette 

arbeid med å utvikle former for samarbeid og felles bidrag til forskning, 

kompetanseutvikling og pasientopplæring. 

 

5. Evaluering, iverksetting og oppsigelse 

 

5.1 Overvåking av avtalen gjennom kontaktmøter 

Partene, LMI og de regionale helseforetakene, holder årlig minst ett kontaktmøte for å 

ivareta og videreutvikle det samarbeidet som etableres gjennom denne avtalen. Møtet 

avholdes ordinært innen utgangen av oktober måned, eller når en av partene krever 

det. 
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5.2 Sanksjoner 

Partene er enige om at eventuelle sanksjoner ved brudd på denne avtale skal håndteres 

gjennom partenes interne sanksjonsordninger.  

Hver av partene kan kreve at brudd på avtalen gjøres kjent for offentligheten. 

 

I de regionale helseforetakene vil som oppfølging av denne avtale inngå som en del av 

internkontrollsystemet, som helseforetakene er forpliktet til å følge. 

Handlinger i strid med bestemmelser i denne avtale utført av legemiddelfirma som er 

medlem av LMI,  vil også være et brudd på bransjeinternt regelverk. Overtredelser kan 

bringes inn for DNLF og LMIs Råd for legemiddelinformasjon. Sanksjoner for 

overtredelser er bøter. 

 

5.3 Ikrafttredelse og oppsigelse 

Denne avtale trådte først i kraft fra 1. januar 2006 med revisjon gjeldende fra 

01.01.2014, og løper til den sies opp av én eller begge parter eller til ny avtale er 

inngått. 

Avtalen kan sies opp av begge parter med 3 – tre – måneders gjensidig oppsigelsestid. 

 

 

 

 
Dato: ………. 

 

 

 

For Helse Nord RHF       For LMI 

 

 

 

 

.......................................    ------------------------------------- 

Navn Signatur      Navn Signatur 
                  

 

 

 

Avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder 1 eksemplar. 

Endringer med hensyn til kontaktpersoner skal opplyses skriftlig til den annen part. 

 

Styremøte Helse Nord RHF  
27. november 2013 - sakspapirer

side 116



 

 
 

Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 133-2013/5 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet 

til arbeids- og hviletid i Helse Nord, status og 

utvikling – oppfølging av styresak 32-2013 

Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 133-2013/6 Veileder for førkommersielle anskaffelser 

 
 
Gjennom et samarbeidsprosjekt hvor alle fire regionale helseforeteak har deltatt, er det 
publisert en ny veileder for førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten. 
Veilederen er utviklet for å legge enda bedre til rette for innovasjon innen offentlige 
anskaffelser. 
  
Den nasjonale arbeidsgruppen for innovative anskaffelser i spesialisthelsetjenesten ble 
opprettet etter et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og har hatt 
deltagere fra HINAS1

 

, Sykehuspartner, Direktoratet for ikt og forvaltning (Difi), 
Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Gruppen er blitt ledet av innovasjonssjef Bjørn 
Grønli i Helse Sør-Øst RHF. Fra Helse Nord RHF har direktør for forretningsutvikling 
Tor-Arne Haug deltatt.  

I oppdragsdokumentet i 2011 og 2012 heter det: “Helse Sør-Øst/Helse Nord/Helse Midt-
Norge/Helse Vest RHF skal i samarbeid med øvrige helseforetak iverksette tiltak for å 
ivareta innovasjonspotensialet knyttet til offentlige innkjøp, - blant annet gjennom 
førkommersielle avtaler”.  
 
En rekke sentrale offentlige dokumenter peker på store utfordringer innen helse- og 
omsorgsektoren, og at det er behov for innovasjon for å bidra til løsninger. I 
stortingsmelding nr. 7/ 2008-2009 Et nyskapende og bærekraftig Norge, understrekes 
det at det …i en så stor sektor vil innovasjon kunne medføre betydelige 
tjenesteforbedringer og store innsparinger. Meldingen gir klart uttrykk for at offentlige 
sektor bør gå foran som krevende kunde.  
 
En førkommersiell anskaffelse er en metode/prosess for anskaffelse av forsknings- og 
utviklingstjenester (FoU), som etter gjeldende regelverk er unntatt prosedyrekravene i 
Forskrift om offentlige anskaffelser. Når en offentlig oppdragsgiver identifiserer et 
behov det ikke finnes en dekkende løsning på i markedet, kan metoden førkommersiell 
anskaffelse være en av flere innfallsporter for å fremskaffe en løsning.  
 
Det gjennomføres betydelig FoU-arbeid i helseforetakene. Dette er i begrenset grad 
gjennomført i forbindelse med anskaffelsesprosesser og i samarbeid med 
innkjøpsavdelingene. Veilederen er utviklet for å legge til rette for at det innkjøpsfaglige 
og det helsefaglige miljøet kan jobbe sammen for å bruke muligheter som finnes i Lov 
og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA/FOA) til å bidra til innovasjon og til å være 
pådrivere for å skape nye løsninger, produkter og tjenester.  
 
                                                        
1 HINAS: Helseforetakenes innkjøpsservice 
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Vilkår for unntaket for prosedyrekravene i LOA er at det er en forsknings- og 
utviklingstjeneste. I tillegg må ett av følgende vilkår være oppfylt: 
• Oppdragsgiver betaler ikke fullt ut for tjenesten, eller  
• Tjenesten tilfaller ikke fullt ut oppdragsgiver til bruk i sin virksomhet. 
 
Veilederen vil også bli brukt av Difi som referansedokument i kurs og seminarer for 
offentlige innkjøpere. Den nasjonale arbeidsgruppen vil fortsette å samarbeide i 2014 
for erfaringsdeling på tvers av regioner på førkommersielle anskaffelser.  
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Veileder for førkommersielle anskaffelser i 

spesialisthelsetjenesten, versjon1 2013 
 

Styremøte Helse Nord RHF  
27. november 2013 - sakspapirer

side 119



 

 
 

Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Jan Norum, 75 51 29 00   Bodø, 15.11.2013 
 

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

for traumelidelser, oppfølging av styresak 121-

2013 

Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-89/012  diverse     Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 134-2013 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Mental Helse Nordland av 27. oktober 2013 ad. nedleggelse av enhet for 

traumelidelser, Nordlandssykehuset avd. psykiatri  
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. november 2013 
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 22. november 2013 ad. Det nasjonale Miljø- og 

klimaprosjektet. Rapport frå delprosjekt "Bygg og miljø" 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-89/012         Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 134-2013/1 Brev fra Mental Helse Nordland av 27. oktober 

2013 ad. nedleggelse av enhet for 

traumelidelser, Nordlandssykehuset avd. 

psykiatri 

 
 
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 1910110

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 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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2

• 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 ikke 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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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-89/012         Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 134-2013/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 13. november 2013 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2012/351-60/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 13.11.2013 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 13. november 2013 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 4. desember 2013 – møte i AU i det Regionale brukerutvalg 

22. januar 2013 – møte i Regionalt brukerutvalg 
 

Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Brynly Idar Ballari nestleder Fylkeseldrerådene 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Else Marie Nyby medlem – møter for Liv 

Therese Larsen 
FFO 

Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Unni Salamonsen varamedlem – møter for 

Werner Johansen 
FFO 

Ernly Eriksen medlem SAFO 
Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 

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

 
I forkant av møte i Regionalt brukerutvalg ble det avholdt felles møte med lederne av 
brukerutvalgene i helseforetakene.  
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RBU-sak 61-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 61-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 62-2013 Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 

11. september 2013 og møte i arbeidsutvalget i det Regionale 
brukerutvalg 23. oktober 2013 

Sak 63-2013 Evaluering av reisepolicy – ivaretakelse av pasienter med særskilt 
behov for tilrettelagt transport 

Sak 64-2013 Risikoanalyse for fødetilbudet ved Nordlandssykehuset Lofoten – 
mål og delmål, høring 

Sak 65-2013 Oppdragsdokument 2014 – involvering av RBU 
Sak 66-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 
Sak 67-2013 Samhandlingsreformen, konsekvenser for enkelte pasientgrupper 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 68-2013 Brukerrepresentant til samarbeidsorgan med universitet og 

høyskoler 
Sak 69-2013 Nødnett i Helse Nord, informasjon 
Sak 70-2013 Strategisk kompetanseplan fase 2, status 
Sak 71-2013 Universell tilgjenglighet i Helse Nord – orientering om status 
Sak 72-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• HelseOmsorg21 – invitasjon til møte om brukermedvirkning, 
den 8. november 2013: RBU-nestleder Brynly Ballari deltar. 

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

• Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske 
helsetjenester – oppfølging av RBU-sak 59-2013/4 
Referatsaker: Medisinfrie behandlingsforløp i psykiske 
helsetjenester er beskrevet i oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF, jf. punkt 4.9.  

• Reiseregninger og honorar til RBU-medlemmer – rutiner for 
utbetaling: Informasjon 

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

Sak 73-2013 Referatsaker 
 1. Brev fra Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF av 7. 

oktober 2013 ad. innspill til pasientsikkerhetskampanjen 
 2. Brev fra Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF av 7. 

oktober 2013 ad. innspill til oppdragsdokument 2014 
 3. E-post fra Norges Astma- og allergiforbund, region Nord av 25. 

oktober 2013 med invitasjon til fagdag i Bodø, den 26. november 
2013  

 4. Brev fra LHL Nordland av 10. juli 2013 ad. LHL Nordland krever 
bedre tilbud til de hjertesyke i Nordland, jf. RBU-sak 51-2013/1 
Referatsaker 

 5. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 
pasientreiser ANS, den 23. oktober 2013 
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 6. Informasjon fra prosjektgruppen som utreder AMK-strukturen 
av 18. oktober 2013 ad. den pågående utredningen av AMK-
strukturen 

Sak 74-2013 Eventuelt 
A. Psykiatrisk traumetilbud ved Nordlandssykehuset HF – 

konsekvenser av nedleggelse 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 62-2013  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 11. september 2013  
 og møte i arbeidsutvalget i det Regionale  
 brukerutvalg 23. oktober 2013 
 

 
Vedtak 

Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 11. september 2013  og møte i 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 23. oktober 2013 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 63-2013 Evaluering av reisepolicy – ivaretakelse av 

pasienter med særskilt behov for tilrettelagt 
transport 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om den gjennomførte evalueringen av 
Helse Nords regionale reisepolicy til orientering. RBU fremhever at også erfaringer 
fra pårørende er et viktig element i denne og ev. senere evalueringer. 

 
2. RBU støtter forslaget til justeringer i dagens reisepolicy slik de fremgår av 

saksfremlegget.  
 

3. RBU ber om at opplæringen av rekvirenter vies større oppmerksomhet for å sikre at 
Helse Nords regionale reisepolicy etterleves. 
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RBU-sak 64-2013 Risikoanalyse for fødetilbudet ved 
Nordlandssykehuset Lofoten – mål og delmål, 
høring 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om risikoanalysen for fødetilbudet ved 
Nordlandssykehuset Lofoten til orientering. 

 
2. RBU har følgende innspill til risikoanalysen som skal gjennomføres:  

a) Tillegg under punkt 5: Kvinnene og familien får full anledning til å komme med 
sine ønsker og behov gjennom hele forløpet. 

 
3. RBU ber om å få lagt frem risikoanalysen, når denne er gjennomført. 
 
 
RBU-sak 65-2013 Oppdragsdokument 2014  
 – involvering av RBU 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til foreslått tidsplan for brukermedvirkning ved 
utarbeidelse av oppdragsdokument 2014 til helseforetakene i Helse Nord. 

 
2. Dialogmøte mellom Regionalt brukerutvalg og RHF-administrasjonen tidlig i januar 

2014 avtales nærmere, så snart Oppdragsdokumentet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet er mottatt.  

 
 
RBU-sak 66-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar tertialrapport nr. 2-2013 til orientering. 
 
2. RBU forventer fortsatt stor fokus på tiltakene som skal forbedre foretaksgruppens 

resultater på de nasjonale kvalitetsindikatorene. 
 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF  
27. november 2013 - sakspapirer

side 129



 

RBU-sak 67-2013 Samhandlingsreformen, konsekvenser for 
enkelte pasientgrupper 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om samhandlingsreformen og dens 
konsekvenser for enkelte pasientgrupper til orientering. 

 
2. RBU ber om at samhandlingen med kommunene vektlegges i sterkere grad, når 

regionale planer revideres. 
 
 
RBU-sak 68-2013 Brukerrepresentant til samarbeidsorgan med 

universitet og høyskoler 
    Saken ble utsatt til møte i arbeidsutvalget, den 4. desember 2013. 
 
 
RBU-sak 69-2013 Nødnett i Helse Nord, informasjon 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om nødnett i Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU ber om å bli holdt fortløpende orientert om status med innføringen av nytt 

digitalt nødnett i Helse Nord. 
 
 
RBU-sak 70-2013 Strategisk kompetanseplan fase 2, status 
 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg tar informasjon om status i arbeidet med strategisk 
kompetanseplan, fase 2 til orientering. 
 
 
RBU-sak 71-2013 Universell tilgjenglighet i Helse Nord  
 – orientering om status 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om Helse Nords arbeid med universell 
utforming i bygg til orientering. 
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2. RBU er tilfreds med at alle nye bygg oppføres i tråd med oppdaterte krav til 
universell utforming, og at det gjennomføres tiltak i ombyggings- og 
renoveringsprosjekter som gjør tilgjengeligheten til byggene best mulig. 

 
3. RBU anmoder helseforetakene om å ta kontakt med de kommunale råd for 

likestilling av funksjonshemmede for å få innspill til tiltak som enkelt kan 
gjennomføres i eksisterende bygg for å gjøre dem tilgjengelig for alle brukere. 

 
 
RBU-sak 72-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• HelseOmsorg21 – invitasjon til møte om brukermedvirkning, den 8. november 
2013: RBU-nestleder Brynly Ballari deltar. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
• Fagråd i geriatri: Informasjonen fra RBU-medlem Aud Fyhn sendes med 

sakspapirene til møte i arbeidsutvalget, den 4. desember 2013.  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Ferieavvikling i foretaksgruppen – styresak om felles tiltak: Informasjon  
• Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester – 

oppfølging av RBU-sak 59-2013/4 Referatsaker: Medisinfrie behandlingsforløp i 
psykiske helsetjenester er beskrevet i oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF, jf. punkt 4.9.  

• Reiseregninger og honorar til RBU-medlemmer – rutiner for utbetaling: 
Informasjon  

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

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 73-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF av 7. oktober 2013 ad. 

innspill til pasientsikkerhetskampanjen 
2. Brev fra Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF av 7. oktober 2013 ad. 

innspill til oppdragsdokument 2014 
3. E-post fra Norges Astma- og allergiforbund, region Nord av 25. oktober 2013 med 

invitasjon til fagdag i Bodø, den 26. november 2013  
4. Brev fra LHL Nordland av 10. juli 2013 ad. LHL Nordland krever bedre tilbud til de 

hjertesyke i Nordland, jf. RBU-sak 51-2013/1 Referatsaker 
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5. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, den 23. 
oktober 2013 

6. Informasjon fra prosjektgruppen som utreder AMK-strukturen av 18. oktober 2013 
ad. den pågående utredningen av AMK-strukturen 

 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 74-2013  Eventuelt 
 
A. Psykiatrisk traumetilbud ved Nordlandssykehuset HF – konsekvenser av nedleggelse 
RBU-medlem Åse Almås Johansen stilte spørsmål om konsekvensene av den vedtatte 
nedleggelsen av det psykiatriske traumetilbudet ved Nordlandssykehuset HF og 
hvordan berørte pasienter vil ivaretas.  
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen i denne saken til orientering. 
 
2. RBU vedtar følgende uttalelse i denne saken: 

 
Behovet for opptrapping av psykiatritilbudet er stort i Norge. Forebygging er en 
avgjørende faktor for å kunne redusere antall mennesker som tar sitt eget liv. 
 
Nordlandssykehuset HF har vedtatt at distriktspsykiatriske sentre (DPS-er) skal 
bygges opp for å ivareta allmennpsykiatriske diagnoser. Hvordan kompetansen på 
DPS-ene skal bygges opp, er også uavklart.  
 
RBU ber om at Nordlandssykehuset HF avventer gjennomføringen av sitt vedtak om 
nedleggelse av det psykiatriske traumetilbudet, inntil DPS-ene har fått bygd opp sin 
kompetanse og kan ta i mot de berørte pasientene. 

 
 
Tromsø, den 13. november 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 13NOV2013 – kl. 17.08 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-89/012         Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 134-2013/3 Protokoll fra drøftingsmøte, den 22. november 

2013 ad. Det nasjonale Miljø- og 

klimaprosjektet. Rapport frå delprosjekt "Bygg 

og miljø" 

    Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Se vedlagt kopi. 
 

Styremøte Helse Nord RHF  
27. november 2013 - sakspapirer

side 133



 

 
 

Møtedato: 27. november 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-90/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 135-2013 Eventuelt 
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