
 

 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med sakspapirer 
 
 
 

Dato: 18. desember 2013 
 
Kl.: 8.30 til ca. 14.30 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-95/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 136-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 18. desember 2013: 
 

Sak 136-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 137-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

27. november 2013 
Side 3 

Sak 138-2013 Budsjett 2014 – endringer i finansiering og konsekvenser 
for helseforetakene 

Side 16 

Sak 139-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 3 Side 22 
Sak 140-2013 Virksomhetsrapport nr. 11-2013 

Sakspapirene legges frem ved møtestart. 
Side 26 

Sak 141-2013 Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 27 

Sak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjekt og 
byggestart 

Side 28 

Sak 143-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – 
endelig beslutning av etablering og vurdering av 
alternativ bruk av midlene til investering i permanent 
datasenter, oppfølging av styresak 73-2013 og 90-2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 36 

Sak 144-2013 Anskaffelse av private spesialiserte 
rehabiliteringstjenester, strategidokument 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 37 

Sak 145-2013 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes 
representanter til styret i Helse Nord RHF 

Side 38 

Sak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender – 
informasjon 

Side 41 

Sak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021 Side 53 
Sak 148-2013 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mellom 

fylkeskommunene i nord og Helse Nord – godkjenning av 
oppdatert avtale 

Side 61 

Sak 149-2013 Plan for internrevisjon 2014 -2015 Side 75 
Sak 150-2013 Orienteringssaker Side 78 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
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Sak 151-2013 Referatsaker Side 81 
 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 8. oktober 2013   
 2. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2014   
 3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. 

november 2013 ad. nye styrer til de regionale 
helseforetakene fra januar 2014 – endringer i 
prinsipper for oppnevning av styremedlemmer, jf. 
styresak 133-2013/1 Orienteringssaker, informasjon 
fra styreleder, første strekpunkt 

  

 4. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. 
november 2013 ad. endring i prinsipper for 
oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene, jf. 
styresak 133-2013/1 Orienteringssaker, informasjon 
fra styreleder, første strekpunkt 

  

 5. Brev fra en samlet presse i Nord-Norge av 26. 
november 2013 ad. medienes mulighet til å dekke 
styremøtene i Helse Nord, jf. styresak 133-2013/1 
Orienteringssaker, informasjon fra styreleder, siste 
strekpunkt 

  

 6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalg, den 4. desember 2013 

  

 7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. desember 2013 
ad. Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av 
forprosjekt og byggestart 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 8. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige 
selskaper for 2012  
Dokumentet er lagt ut Riksrevisjonens nettsted – se her:  
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige 
selskaper for 2012   

  

Sak 152-2013 Eventuelt Side 103 
 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-96/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 137-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

27. november 2013 

 
Protokoll styremøte 27. november 2013 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 27. november 2013 – kl. 10.30 
Møtested: Rica Hotel, Alta 

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

 
Forfall 
 
Det var ingen som hadde meldt forfall til dette styremøtet. 

 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kst. kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
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I forkant av styremøtet besøkte styret spesialistpoliklinikken i Alta og fikk en presentasjon 
av spesialisthelsetjenestetilbudet og Alta-modellen. 
 
Styresak 122-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 122-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 123-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2013 
Sak 124-2013 Virksomhetsrapport nr. 10-2013 

Sakspapirene var ettersendt. 
Sak 125-2013 Statsbudsjett 2015 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 

alle regionale helseforetak  
Sak 126-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. 

august 2013 
Sak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHFs styring og 

kontroll med FIKS-programmet – forbedringstiltak, oppfølging av 
styresak 22-2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

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

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

Sak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord 
Sakspapirene var ettersendt. 

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

Sak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT som felleseid RHF-virksomhet 
Sak 133-2013 Orienteringssaker 
 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 var ettersendt. 

 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 var ettersendt. 

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

traumelidelser, oppfølging av styresak 121-2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

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

nedleggelse av enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset 
avd. psykiatri  
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 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. november 
2013 

 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. november 2013 ad. Det 
nasjonale Miljø- og klimaprosjektet. Rapport frå delprosjekt 
"Bygg og miljø" 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. november 2013 ad. 
ferieplanlegging i Helse Nord 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 5. Brev fra Mental Helse Nordland av 18. november 2013 ad. 
Nordlandssykehuset HF – vedtak om nedleggelse av enhet for 
traumelidelser 
Kopi av brevet med vedlegg var ettersendt.  

 6. Evaluering av allmennpsykiatrisk avdelings gruppebaserte 
behandlingsprogram for relasjonstraumatiserte – rapport fra 
Elin Solvang av 10. desember 2010 
Kopi av rapporten var lagt frem ved møtestart. 

 7. E-post fra Monika Helen Kvam av 22. november 2013 ad. 
nedleggelsen av traumeavdelingen i Bodø 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

 8. Brev fra overlege Tone Klæboe på vegne av legegruppen ved 
klinikk for psykisk helse og rus av 25. november 2013 ad. 
bekymringer angående nedleggelse av traumeenheten ved 
Nordlandssykehuset 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 135-2013 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 123-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 30. oktober 2013 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 30. oktober 2013 godkjennes.  
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Styresak 124-2013 Virksomhetsrapport nr. 10-2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2013 til orientering.  
  
2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen for ventetider og fristbrudd i 

foretaksgruppen, og ber adm. direktør sikre at forslagene i fristbruddprosjektet blir 
innarbeidet og fulgt om å intensivere arbeidet for å bedre resultatene

 
. 

3. Styret ber om at aktivitetstall for nyhenvisninger og andel kontroller inkluderes i 
virksomhetsrapporteringen fra og med 2014. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2013 til orientering.  
  
2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen for ventetider og fristbrudd i 

foretaksgruppen, og ber adm. direktør sikre at forslagene i fristbruddprosjektet blir 
innarbeidet og fulgt. 

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

virksomhetsrapporteringen fra og med 2014. 
 
 
Styresak 125-2013 Statsbudsjett 2015 – innspill fra  
 Helse Nord RHF og felles innspill  
 fra alle regionale helseforetak 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
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• 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.   

• 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.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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.   

• Helse Nords særskilte forpliktelser i tilknytning til Barents helse- og 
sosialsamarbeidsprogram og øvelsen Barents Rescue samt beredskapen på 
Svalbard og oljeinstallasjonene i nordområdene. 
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3. Styret ber om at Statsbudsjett 2015 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 
alle regionale helseforetak oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  

 
 
Styresak 126-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. august 2013 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. august 2013 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

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

 
Styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord  
 RHFs styring og kontroll med FIKS- 
 programmet – forbedringstiltak, oppfølging av  
 styresak 22-2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av internrevisjonens 

rapport til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om legge frem en orientering om status og fremdrift i FIKS-

prosjektet hvert tertial.  
 
3. Styret ber adm. direktør legge frem en plan for realisering av resultat og effektmål 

innen 30. oktober 2014.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av internrevisjonens 
rapport til orientering.  
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2. Styret ber adm. direktør om legge frem en orientering om status og fremdrift i FIKS-
prosjektet hvert tertial.  

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

innen 30. oktober 2014.  
 
 
Styresak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord  
 – gjennomgang og evaluering, oppfølging av  
 styresak 2-2013 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret er enig i de foreslåtte justeringene i dagens reisepolicy slik det fremgår av 

saksfremlegget. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar tar informasjonen om den gjennomførte evalueringen 

av Helse Nords regionale reisepolicy til orientering
 

. 

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

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

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

 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar Helse Nords regionale reisepolicy. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene styrker opplæringen av 

rekvirenter for å sikre at Helse Nords regionale reisepolicy etterleves. 
 
 
Styresak 129-2013 Samhandlingsreformen – oppfølging av  
 tilbudet til priorterte pasientgrupper,  
 oppfølging av styresak 25-2013 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Samhandlingsreformen – oppfølging 

av tilbudet til priorterte pasientgrupper til orientering. 
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2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samhandlingen med kommunene ivaretas, 
når regionale planer revideres. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 
 
 
Styresak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til de skisserte planene for en koordinert 

sommerferiedrift mellom helseforetakene sommeren 2014. Innspill fra 
evalueringene som er gjennomført i regionen, må tas med i vurderingen, før endringer 
i driften gjennom sommeren planlegges. Kvalitet og god pasientbehandling må 
ivaretas og vurderes opp mot ev. midlertidig stenging av enheter. 

 
2. En eventuelt endret sommerdrift må skje gjennom tett dialog med de ansatte og 

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

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

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

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til de skisserte planene for en koordinert 
sommerferiedrift mellom helseforetakene sommeren 2014. Innspill fra 
evalueringene som er gjennomført i regionen, må tas med i vurderingen, før 
endringer i driften gjennom sommeren planlegges. Kvalitet og god 
pasientbehandling må ivaretas og vurderes opp mot ev. midlertidig stenging av 
enheter. 
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2. En eventuelt endret sommerdrift må skje gjennom tett dialog med de ansatte og 
deres tillitsvalgte og vernetjenesten samt brukerrepresentanter. Det må også 
utarbeides en god kommunikasjonsplan som sikrer informasjon til alle aktører i 
helsetjenesten og spesielt primærhelsetjenesten. 

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

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

 
 
Styresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport  
 frå delprosjekt Bygg og miljø – felles styresak 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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.  
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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. 

 
 
Styresak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT som felleseid  
 RHF-virksomhet 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 

 
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. 

 
 
Styresak 133-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. november 2013 ad. endring i 
prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene 
o Informasjon 

- Kontaktmøte med statsråd Bent Høie, den 4. – 5. november 2013 – sammen med 
adm. direktør: Informasjon  
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- Styrets egenevaluering 2013 
o Styreleder orienterte om prosessen rundt årets egenevaluering for styret i 

Helse Nord RHF. 
o Styrets egenevaluering oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet, når 

den er ferdig. 
- Statsrådens besøk i Helse Nord, den 10. desember 2013 

o Informasjon om planlagt program i Tromsø og Bodø. 
- Anmodning fra en samlet presse ad. medienes mulighet til å dekke styremøtene i 

Helse Nord 
o Styreleder orienterte om brevet av 26. november 2013.  
o Adm. direktør bes om å utrede, hvordan det kan praktisk legges til rette for at 

mediene kan dekke styremøtene. Det bes om å legge frem en styresak i 
begynnelsen av 2014. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Artikkel i Dagens Medisin av 26. november 2013 ad. Nord og vest best på 

distriktspsykiatri 
o Informasjon 

- Sykefravær – prosjekt i eieravdelingen, informasjon 
o Det ble vist til behandling av virksomhetsrapport nr. 6- og 7-2013 (styremøte 

28. august 2013) og et prosjekt om sykefravær som det jobbes med. Styret ba 
om informasjon om dette prosjektet. 

o Sykefraværsprosjektet er ikke kommet i gang som opprinnelig planlagt.  
o Adm. direktør kommer tilbake til styret med informasjon i denne saken i 

løpet av første kvartal 2014. 
- Kompetanseheving i foretaksgruppen, informasjon 

o Det vises styremøte, den 31. oktober 2012 – behandling av midlertidig 
oppdragsdokument 2013: Styret ba om en oversikt over kompetansehevende 
tiltak i helseforetakene. 

o En oversikt over kompetansehevende tiltak i HF-ene implementeres i 
styresaken om strategisk kompetanseplan, fase 2.   

- Helseforetakenes risikovurdering IKT – strøm og vannforsyning, informasjon 
o Saken gjelder brev fra Riksrevisjonen av 12. november 2013.  
o Informasjon om videre behandling i Helse Nord IKT. 

- Utvidet kontroll av styring og kontroll med helseopplysninger i elektroniske 
pasientjournaler 
o Riksrevisjonen har varslet oppstart av utvidet kontroll. 

- Rekruttering av ny adm. direktør i Finnmarkssykehuset HF:  
o Informasjon om Torbjørn Aas (43 år) fra Hammerfest, i dag politimester i 

Vest-Finnmark. Informasjon om hans bakgrunn. 
- Helse- og omsorgsdepartementets høstmøte, den 12. november 2013: Informasjon 
- Møte mellom Den norske Legeforening og Helse Nord RHF ad. avtalespesialister, 

den 13. november 2013: Informasjon 
- Besøk av helseminister Valery Peretruchin fra Murmansk, den 19. november 2013: 

Informasjon om besøket og signering av samarbeidsavtale 
- Onsdagsmøte på Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 20. november 2013: 

Innlegg fra adm. direktør i Helse Nord RHF. 
- Møte med Fylkesrådet i Nordland Fylkeskommune, den 25. november 2013: 

Informasjon om møtet og temaer som ble diskutert. 
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3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
Sakspapirene var ettersendt. 

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 var ettersendt. 

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

styresak 121-2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 133-2013/7 Nordlandssykehuset HF – nedleggelse av enhet for traumelidelser, 
oppfølging av styresak 121-2013 fattet styret i Helse Nord RHF følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å utrede følgende to alternativer: 

a. Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige helseforetakene i 
regionen, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført? 

b. Kan det være riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne 
pasientgruppen? 

 
2. Nordlandssykehuset HF bes om å utsette iverksetting av vedtaket, inntil 

utredningen som nevnt i punkt 1 er behandlet i styret i Helse Nord RHF. 
 
 
Styresak 134-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 25. november 2013 ad. Det nasjonale Miljø- og 

klimaprosjektet. Rapport frå delprosjekt "Bygg og miljø" 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. november 2013 ad. ferieplanlegging i Helse 
Nord 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

5. Brev fra Mental Helse Nordland av 18. november 2013 ad. Nordlandssykehuset HF – 
vedtak om nedleggelse av enhet for traumelidelser 
Kopi av brevet med vedlegg var ettersendt.  

6. Evaluering av allmennpsykiatrisk avdelings gruppebaserte behandlingsprogram for 
relasjonstraumatiserte – rapport fra Elin Solvang av 10. desember 2010 
Kopi av rapporten var lagt frem ved møtestart. 

Styremøte Helse Nord RHF  
18. desember 2013 - sakspapirer

side 14



 

7. E-post fra Monika Helen Kvam av 22. november 2013 ad. nedleggelsen av 
traumeavdelingen i Bodø 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

8. Brev fra overlege Tone Klæboe på vegne av legegruppen ved klinikk for psykisk 
helse og rus av 25. november 2013 ad. bekymringer angående nedleggelse av 
traumeenheten ved Nordlandssykehuset 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 135-2013  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 27. november 2013 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2013/163/123   Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 138-2013 Budsjett 2014 – endringer i finansiering og 

konsekvenser for helseforetakene 

 
 
Formål/sammendrag 
Den nye Regjeringen har lagt frem sitt forslag til endringer i forslag til Statsbudsjett 
2014. Som varslet i styresak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen – rammer og 
føringer fremmes denne saken for å redegjøre for og foreslå håndtering av endringene. I 
tillegg foreslås det noen mindre justeringer i helseforetakenes rammer. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser  
Prioritering 
Regjeringen stiller krav om å prioritere opp tilbudet og ressursbruken innenfor rus og 
psykiatri. Veksten innen disse områdene skal være høyere enn innenfor somatikk, jf. 
Prop. 1 S Tillegg 1 Endring av Prop.1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014, side 81:  
 
Vekst i rusbehandling og psykisk helsevern versus somatikk  
Regjeringen vil gjeninnføre regelen om at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg 
skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk. Veksten måles gjennom endring i 
kostnader, ventetid og aktivitet. Styringsparametrene vil bli målt på regionsnivå.  
Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at veksten innen psykisk helsevern 
kommer ved distriktspsykiatriske sentra (DPS) og innenfor psykisk helsevern for barn og 
unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom 
døgnet, døgnbehandling, ambulante tjenester og poliklinikk, slik at befolkningens behov 
for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Sykehusene skal sørge for gode lukkede 
akuttjenester, sikkerhetspsykiatri og enkelte andre funksjoner som ikke kan ivaretas på 
DPS-nivå. Samarbeid om utvikling av tjenester og kompetanse mellom kommune og 
spesialisttjeneste vil derfor bli vektlagt. 
 
Regjeringen stiller krav til økt kjøp fra private og Helse Nord får 32,5 mill kroner til kjøp 
av behandling innen rus, psykiatri og rehabilitering og 3,2 mill kroner til økt kjøp privat 
MR. Denne økningen skal komme i tillegg til bevilgningen fra den avgåtte regjeringen. I 
styresak 111-2013 ble RHF-rammen styrket med 29 mill kroner for å følge opp kravet 
fra avgått regjering.  
 
Samlet har styret i Helse Nord RHF allerede vedtatt en betydelig styrking av kjøp fra 
private. I styresak 112-2013 Budsjett 2014 Helse Nord RHF ble det vedtatt å styrke kjøp 
av private helsetjenester med totalt 42,7 mill kroner, det vil si en økning på 13,7 mill 
kroner ut over kravet (29 mill kroner) i forslag til statsbudsjett fra den forrige 
regjeringen. Etter en ytterligere styrking på 32,5 mill kroner fra den nye regjeringen, 
foreslås det i denne saken, å omdisponere 8,9 mill kroner til andre formål. Adm. 
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direktør vil over nyttår orientere styret om hvordan økt kjøp av private helsetjenester 
følges opp.  
  
Økt ISF-sats  
ISF-satsen settes opp fra 40 til 50 %. Dette er et sterkt insentiv til økt aktivitet innen 
somatisk virksomhet og medfører reduksjon i basisrammen og økte ISF-inntekter.  
 
Endring i finansieringsordninger påvirker inntektsfordelingen mellom regioner og 
mellom helseforetakene i Helse Nord. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har 
beregnet at dette netto vil innbære en reduksjon i inntektene på 27 mill kroner for 
Helse Nord. Basisrammen reduseres med 597 mill kroner, mens overslagsbevilgningen 
innen Innsatsstyrt finansiering (ISF) er beregnet økt med 570 mill kroner.   
 
I styresak 111-2013 presiserte adm. direktør at (…) økning av ISF-refusjon (…) forventes 
å medføre et netto inntektstap for Helse Nord som det ikke er tatt høyde for i RHF. 
Helseforetakene må håndtere evt. endringer innenfor fordelte rammer. Dette innebærer 
at netto inntektstap belastes helseforetakene som forutsatt. 
 
Samlet estimeres en negativ økonomisk effekt (inntektstap) på 27 mill kroner for 
helseforetakene. I tillegg skjer det en intern omfordeling, når inntektsreduksjonen 
fordeles i tråd med inntektsmodellen for somatikk, og overslagsbevilgningen (estimerte 
ISF-inntekter) økes.    
 
Tabellen nedenfor viser følgende:  
Inntektsreduksjon (-597 mill kroner) fordeles etter inntektsmodell for somatikk. I Helse 
Nords inntektsfordeling er det behandlende helseforetak som mottar ISF-refusjonen. 
Betalingen for ”interne gjestepasienter” er satt til 100 % ISF, det vil si at hjemme-HF 
betaler differansen mellom ISF-inntekten og 100 %. Når ISF-andelen økes fra 40 til 50 
%, reduseres betalingen fra hjemme-HF, mens det HF-et som utfører behandlingen 
fortatt får til sammen 100 % ISF.  
 
Ny overslagsbevilgning er økt med ca 25 % og er fordelt relativt basert på vedtatt 
fordeling av overslagsbevilgningen.  
 
Forutsatt at helseforetakene gjennomfører den planlagte aktiviteten (jfr. 
overslagsbevilgningen) vil ISF-inntektene bli 25 % høyere enn det som fremkommer av 
styresak 111-2013.  Samlet gir disse forholdene en estimert økonomisk effekt for 
helseforetakene. 

 

ISF - simulering Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Sum
Redusert ramme -95 198                  -249 550                -156 006                -94 828                  -1 753         -597 334                   
Redusert mobilitetskomponent 27 827                    -59 849                  7 327                       24 696                    -0                               
Sum endring basisramme -67 371                  -309 399                -148 679                -70 132                  -1 753         -597 334                   

Oppr. overslagsbevilgning 246 521                  1 051 163              648 567                  304 964                 6 625           2 257 840                 
Ny overslagsbev.økt ISF 308 743                  1 316 478              812 266                  381 937                 8 297           2 827 721                 
Endring 62 222                    265 315                 163 699                  76 973                    1 672           569 881                    

Netto effekt (estimat) -5 149                     -44 085                  15 020                    6 841                      -81               -27 453                     
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Det er forventet at Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil 
tape på en slik omlegging, og at Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF vil 
tjene på den. Det skyldes at de aktivitetsbaserte inntektene utgjør en større andel av 
inntektene for de to helseforetakene.  
 
Utslagene ble noe større enn forventet, og endringene i disse budsjettforutsetningene 
kommer sent med tanke på planarbeidet i helseforetakene for 2014. Det foreslås derfor 
en overgangsordning for 2014 hvor 6 mill kroner trekkes inn fra Helgelandssykehuset 
HF, og 10 mill kroner trekkes inn fra Nordlandssykehuset HF. Disse fordeles slik: 13 mill 
kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 3 mill kroner til 
Finnmarkssykehuset HF.  
 

 
 
Den faktiske inntektseffekten vil avhenge av aktiviteten. Når ISF-andelen økes, vil 
inntektene påvirkes sterkere av endringer i aktivitet. 
 
Overslagsbevilgning poliklinikk reduseres med 6 mill kroner, og reduksjonen foreslås 
fordelt relativt mellom helseforetakene.  
 

 
 
Andre forhold i forslag til Statsbudsjett 
Refusjonsbeløpet for overnatting i forbindelse med pasientreiser økes ikke like mye 
som foreslått fra avgått regjering. Satsen settes til kr. 500,-. Basisrammen til Helse Nord 
reduseres med 2,4 mill kroner. Reduksjonen fordeles mellom helseforetakene basert på 
fordelingsnøkkel for pasientreiser.  
 
Regjeringen vil starte utredning av innføring av merverdiavgift for statlige helseforetak.  
 
Andre forslag 
Adm. direktør foreslår følgende omprioriteringer for budsjett 2014:  
• Drift av nasjonale kvalitetsregistre ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes 

med 2,2 mill kroner. Ved en feil ble det bevilget 2,2 mill kroner for lite i 
budsjettsaken (styresak 111-2013). 

• 7 mill kroner til kjøp av tjenester fra Helse Nord IKT 
• 2,2 mill kroner til kjøp av tjenester fra NOKLUS, opplæring egenkontroll 

marevanbehandling 
• 6 mill kroner for planlegging av PET-senter Tromsø 
• 5,4 mill kroner økt ramme Nordlandssykehuset intensiv. Beløpet fases inn i 

inntektsmodellen fra 2016. 
 

ISF - simulering Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Sum
Netto effekt (estimat) -5 149                     -44 085                  15 020                    6 841                      -81               -27 453                     

Forslag overgangsordning 2014 3 000                      13 000                   -10 000                  -6 000                    -              -                            
Estimat  konsekvens 2014 -2 149                    -31 085                 5 020                      841                         -81              -27 453                    

Overslagsbev. poliklinikk Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Sum
Poliklinikk 30 536                    198 461                 96 384                    49 159                    -               374 540                    
Reduksjon -493                        -3 206                    -1 557                     -794                        -6 050                       
Ny overslagsbev. 30 043                    195 255                 94 827                    48 365                    -               368 490                    
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• Dette foreslås finansiert med: 
o Redusert kjøp LAT ANS, Svalbard fly 11,7 mill kroner 
o Redusert kjøp helsetjenester private                      8,9 mill kroner 
o Reserver RHF budsjett  2,2 mill kroner 

 
Konklusjon 
Aktiviteten innenfor psykisk helsevern og rusbehandling skal ha en høyere vekst enn 
somatisk virksomhet, målt i kostnader, ventetid og aktivitet. Helse Nord RHF vil 
konkretisere kravene i oppdragsdokument 2014.  
 
Økt ISF-andel medfører et estimert inntektstap for helseforetakene og omfordeling 
mellom helseforetakene. Adm. direktør foreslår å dempe omfordelingseffektene 
gjennom en overgangsordning for 2014.  
 
 

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

1. Endringer og føringer fra ny regjering skal følges opp i helseforetakenes 
planlegging og gjennomføring i 2014. 

 
2. Helseforetakene må justere planene slik at det budsjetteres innenfor ny 

overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering og polikliniske inntekter, slik de 
fremkommer av saksutredningen. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF bevilger: 

• 2,2 mill kroner til drift av nasjonale kvalitetsregistre ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

• 7,0 mill kroner til kjøp av tjenester fra Helse Nord IKT 
• 2,2 mill kroner til kjøp av opplæringstjenester i egenkontroll av 

marevanbehandling 
• 6,0 mill kroner til planlegging av PET-senter Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 5,4 mill kroner til utvidelse av intensivtilbudet ved Nordlandssykehuset HF 
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4. Basisramme for 2014 fastsettes til (i 1000 kr): 

 
 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør  
 
 
 
Vedlegg:  Basisramme 2014 
 
  

Basisramme fordelt på formål 2014 

Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 160 571 274 078 198 159 123 188 334 100 1 090 097
Pasientreiser 228 015 188 644 224 147 130 009 23 707 794 523
Psykisk helse 279 077 824 515 736 568 203 001 101 340 2 144 501
TSB (rus) 28 438 174 215 49 616 35 455 12 000 299 724
Somatikk 615 787 2 642 700 1 248 864 605 820 578 863 5 692 033
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 1 408 086     4 406 617     2 674 326     1 178 091     1 552 490     11 219 609   
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Vedlegg - basisramme 2014 

  

Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum basisramme 2014 per juni 2013 1 152 002 345 800 1 400 668 4 495 223 2 699 197 1 187 631 11 280 520
Lavere pens jonskostnad -2 193 -5 777 -3 927 -2 003 -13 900
Konsekvens justering brystrekonstruks jon -6 811 -1 633 -456 -8 900
Lønns- og priskompensas jon 35 712 10 720 41 356 128 483 77 446 35 553 329 270
Styrking kapi ta l ti l skudd 2 241 8 181 5 632 1 969 18 024
Nas jonal  inntektsmodel l  (avvik fra  forutsetning i  sak 72-2013) 63 459 63 459
Realvekst (avvik fra  forutsetning i  sak 72-2013) 97 570 97 570
Samhandl ingsreform - Ø-hjelp (avvik fra  forutsetning i  sak 72-2013) -54 -181 -106 -58 -400
Barn som pårørende 339 2 857 571 333 4 100
Rusmesteringsenheter i  fengsel 1 091 809 1 900
Spes ia lproduks jon av legemidler ved IFE 48 126 79 48 300
Kreftlegemidler ti l  RHFene 6 090 15 964 9 980 6 066 38 100
Behandl ingshjelpemidler 16 42 26 16 100
Kval i tetsbasert finans iering -10 150 -26 607 -16 633 -10 110 -63 500
Økte egenandeler, pas ientreiser og ISF-somatikk -1 139 -1 659 -1 382 -820 -5 000
Økt refus jonssats  for overnatting på  pas ienthotel l 1 272 1 052 1 250 725 4 300
Egenandeler - kompensas jon RHF for manglende pris justering 1 630 4 274 2 672 1 624 10 200
IKT og MTU 31 800 31 800
Vridning fra  døgn ti l  dag PHV -1 046 -2 482 -1 751 -1 021 -6 300
Barn som pårørende 2 000 2 000
Økt kjøp av private/ideel le helsetjenester 29 000 -29 000 0
Samhandl ing -5 700 2 600 1 900 1 200 0
VAKe -500 500
Styrking HF, oppfølging fagplaner/krav i  oppdragsdokument -188 245 32 559 74 810 51 367 29 510 0
Korrigering av fei l  (bevi lgning fei laktig trukket ut i  sak 72-2013 -1 000 1 000 0
Protonterapi  5 000 -5 000 0
Kval i tets ti l tak 10 000 -10 000 0
Kval i tetsmidler ti l  HF (engangsbevi lgning) 3 528 -12 003 1 050 2 460 2 020 2 945 0
Styrking RHF (helsenorge.no, Al tautredning med mer  8 900 -8 900 0
Styrking av innkjøpsfunks jon -3 000 480 1 257 786 478 0
Økt kjøp hos private innen Rus, PH og rehab 32 500 32 500
Økt kjøp hos private MR 3 200 3 200
Registerdrift UNN -2 200 2 200 0
Økt refusjonssats for overnatting på pasienthotell -710 -587 -698 -405 -2 400
Redusert ramme økt ISF -1 753 -67 371 -309 399 -148 679 -70 132 -597 334
Redusert ramme økt ISF overgangsordning 2014 3 000 13 000 -10 000 -6 000 0
Planlegging PET-senter -6 000 6 000 0
Økt intensivkapasitet -5 400 5 400 0
Sum basisramme 2014 per oktober 2013 1 261 489 291 000 1 408 086 4 406 616 2 674 326 1 178 092 11 219 610
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Møtedato: 18. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2012/50/110   Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 139-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 3 

 
 
Formål/sammendrag 
Denne saken fremmes for å forenkle regnskapsavslutningen. Presise inntektsrammer 
reduserer behovet for konserninterne transaksjoner i regnskapsavslutningen.  
Det er behov for å justere rammene til helseforetakene og Helse Nord RHF knyttet til 
justeringer i Statsbudsjett 2013 (Omgrupperingsproposisjonen) og interne forhold i 
Helse Nord.  
 
Handlingsalternativer og forslag  
Omgrupperingsproposisjonen 
I Prop. 12 S, endringer i statsbudsjett 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet er 
det to forhold som berører Helse Nord:  
A. Reduserte pensjonskostnader: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har beregnet 

at pensjonskostnadene for 2013 blir 100 mill kroner lavere enn departementet har 
lagt til grunn for inntektene til de regionale helseforetakene. Beløpet trekkes inn, og 
for Helse Nord utgjør dette en reduksjon på 14 mill kroner. I styresak 78-2013 
Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 2 ble styret informert, og vårt estimat var da 
et trekk på 20 mill kroner. Trekket foreslås belastet styrets disp. 

 
B. Helseforetakene er trukket i basisrammen for etablering av ø-hjelpsplasser i 

kommunene. Som følge av at det ikke er etablert nok plasser i vår region, får vi 
tilbake 2,275 mill kroner. Beløpet foreslås fordelt mellom helseforetakene ut fra 
samme nøkkel som ble benyttet ved uttrekket, behovskomponenten i 
inntektsmodellen. 

 
 
Kvalitetstiltak  
I budsjett 2013 var det satt av 33 mill kroner til stimuleringstiltak (reduksjon 
fristbrudd). I styresak 44-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 1 ble det 
redegjort for at kun 13 mill kroner ville komme til utbetaling som følge av delvis 
måloppnåelse. Adm. direktør fikk fullmakt til å disponere dem til nye kvalitetstiltak. 
 

Helseforetak i 1000 kroner
Finnmark 308
UNN 1 032
NLSH 604
Helgeland 331
SUM 2 275
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Det ble tildelt til sammen 28 mill kroner, hvorav tiltak for 15,7 mill kroner skulle 
gjennomføres i 2013. Helseforetakene rapporterer samlet, at de kun klarer å 
gjennomføre tiltak for 3,9 mill kroner i år. 
 
Det foreslås derfor å fordele 3,9 mill kroner i år, resten vil inngå i resultat 2013 for RHF-
et.  

 
 
Koordineringsenhet nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har etter oppdrag fra Helse Nord RHF 
opprettet en koordineringsenhet for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Helse 
Nord mottar en særskilt bevilgning til formålet, og 2,5 mill kroner overføres UNN fra og 
med 2013.  
 
Administrative tildelinger 
Tertialets forbedringsarbeid: kirurgisk avdeling Kirkenes 
Prisen for tertialets forbedringsarbeid (kr 250 000,-) er tildelt kirurgisk avdeling.   
Tema: Simulatorprosjektet, Lyskebrokkregisteret og ”Kirkenesmodellen” 
 
AMK Finnmark  
Adm. direktør har bevilget kr 208 000,- til Finnmarkssykehuset HF til opprettelse av 
backupløsning ved AMK Kirkenes. 
 
FUNNKe 
FUNNKe1

 

 er et regionalt program for implementering av elektronisk 
meldingsutveksling av helseopplysninger. Nasjonalt senter for Samhandling og 
Telemedisin ved UNN leder prosjektet, mens Helse Nord RHF er eier og bidrar med 
finansiering. FUNNKe er finansiert av Helse- og Omsorgsdepartementet og Helse Nord. 
For 2013 bevilges kr 150 000,- til Nordlandssykehuset HF til dekning av påløpte 
kostnader  

Folkehelsekonferanse om barns helse  
Adm. direktør har bevilget kr 100 000,- til gjennomføring av konferansen ved UNN.  
 
Samarbeid med regionssykehus Arkhangelsk 
I forbindelse med prosjektarbeid er det gitt tilsagn med kr 125 000,- pr. år i tre år 
(2012, 2013 og 2014) til UNN.  

                                                        
1 Fastleger-UNN-Kommuner-elektronisk meldningsutveksling 

 i 1000 kroner
Kvalitetsmidler Fordelt Gjennomført  2013
Finnmarkssykehuset 1 774 452
UNN 6 645 442
Nordlandssykehuset 3 345 1 989
Helgelandssykehuset 2 706 952
Sykehus apotek nord 1 200 100
SUM 15 670 3 935
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Konklusjon 
Adm. direktør tilråder at redusert ramme som følge av lavere pensjonskostnader 
håndteres sentralt. Økt ramme som følge av færre ø-hjelpsplasser i kommunene 
fordeles til helseforetakene basert på inntektsmodellen for somatikk. 
 
Helseforetakene bevilges 3,9 mill kroner til gjennomførte kvalitetstiltak i 2013.  
 
Administrative tildelinger tas til orientering.  
 
Det foreslås at adm. direktør gis fullmakt til eventuelle ytterligere mindre 
administrative justeringer i 2013.  
 
 

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

1. Trekk i basisrammen på 14 mill kroner som følge av lavere pensjonskostnader 
belastes Helse Nord RHF. 

 
2. Tilbakeført trekk i basisrammen som følge av færre ø-hjelpsplasser i kommunene, 

fordeles til helseforetakene basert på inntektsmodellen for somatikk. 
 
3. Det bevilges 3,9 mill kroner til gjennomførte kvalitetstiltak i 2013. 
 
4. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om administrative bevilgninger til 

orientering. 
 
5. Adm. direktør gis myndighet til å foreta mindre justeringer i inntektsrammene. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Oppdaterte rammer 2013 
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Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Sum vedtatt basisramme 2013 1 141 202 372 000 1 405 829 4 475 756 2 691 186 1 139 848 11 225 820
Miljøgiftsenter -800 800 0

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

Prosjekt "Liverpool Care Pathway" 0 0 0

MR SSJ -1 000 1 000 0

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

DRG-nettverk -100 100 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2012, flyttet til 2013 -500 500 0

Brystrekonstruksjon tildeling 2013 -11 715 8 965 2 150 600 0

Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd -420 420 0

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.1. 2013 -5 000 5 000 0

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

Stimuleringsmidler fristbrudd 1.4 2013 -1 200 1 200 0

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

Tromsø 7 undersøkelse -3 000 3 000 0

Forskning -34 000 30 000 4 000 0

Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter -1 200 1 200 0

Fagnettverksmidler -750 22 526 202 0

Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling -250 250 0

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

Tertialets forbedringsarbeid, Hjertemedisinsk Avdeling UNN -250 250 0

Turnusplasser fysioterapi desentraliserte plasser UIT Helse Fin  -700 700 0

Utredning Alta 1 000 -1 000 0

Kompensasjon kostnadsføringer FIKS -8 000 1 076 3 635 2 118 1 170 0

Fagansvarlig helsefaglærlinger -2 000 500 500 500 500 0

Redusert ramme, lavere pensjonskostnad -14 000 -14 000

Kvalitetstiltak -3 835 452 442 1 989 952 0

Tertialets forbedringsarbeid, Kirurgisk avdeling Kirkenes -250 250 0

AMK Finnmark -208 208 0

FUNNKe -150 150 0

Folkehelsekonferanse om barns helse -100 100 0

Samarbeid med regionssykehus Arkangelsk -125 125 0

Sum justert basisramme 2013 1 066 949 342 900 1 409 037 4 541 849 2 704 115 1 146 970 11 211 820

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

Sykestueprosjekt 8 565             8 565             

Kvalitetsregistre 29 787          29 787          

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

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

Ø-hjelpsplasser 308               1 032            604               331               2 275            

SUM 30 699          -                 9 693             52 760          27 755          1 168             122 077        

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

Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) 3 426             3 426             

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

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

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 40 219          6 781             47 000          

Koordineringsenhet nasjonal kompetansetjeneste for døvblind (2 500)           2 500            -                 

Prostatasenter 2 500             2 500             

Ufordelt kompetansesentra 582               582                

Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader 300               300                

Prosjektmidler psykiatritransport Helgeland 436 436               

Rusmestringsenhet Fengsel 1 007            749               1 756             

Rusmestringsenhet Fengsel tilpasnng til oppdragsdok 25                  19                  44                  

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

Forsøksordning tannhelsetjenester 4 100             4 100             

Barn som pårørende 331                2 788             557                325                4 000             

SUM 66 567          -                 2 599             98 771          6 148             2 565             176 649        

TOTAL SUM 1 164 215 342 900 1 421 329 4 693 380 2 738 018 1 150 703 11 510 546
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Møtedato: 18. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 140-2013 Virksomhetsrapport nr. 11-2013 

    Sakspapirene legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 18. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 141-2013 Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske 

kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 18. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av 

forprosjekt og byggestart 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – 
godkjenning av plan for forprosjekt i styremøte, den 26. oktober 2011. Det ble vedtatt å 
videreføre konseptrapportens anbefalte alternativ i et forprosjekt. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF (tidligere Helse Finnmark HF) behandlet styresak nr. 
69/2011 Iverksettelse av forprosjektfase, Nye Kirkenes sykehus, i styremøte, den 
8.desember 2011. Det ble her fattet vedtak om oppstart av forprosjektet. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styresak 94-2012/6 Nye Kirkenes sykehus – 
kvalitetssikring av konseptfasen (KSK) i tråd med nytt krav til kvalitetssikring av større 
investeringsprosjekter. Opprinnelig konseptrapport med vedtak fra styret i Helse Nord 
RHF ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), den 22.desember 2010. 
Sammen med KSK-rapporten er dette hovedgrunnlaget for godkjenning og 
medfinansiering av prosjektet i form av lån. HOD ga tilsagn om lån gjennom 
Statsbudsjettet for 2013. 
 
Finnmarkssykehuset HF ferdigstilte forprosjektrapporten den 26. juni 2013. Det ble da 
klart at omfanget var for stort i forhold til rammen på 1,4 mrd kroner og i forhold til 
helseforetakets økonomiske bæreevne. Forprosjektet svarte for øvrig på alle behov, 
krav og rammer.  Prosjektet hadde et beregnet p85 på 1,799 mrd kroner løpende priser.  
 
Styringsgruppen for Nye Kirkenes Sykehus behandlet sak om forprosjektet i møte, den 
26. juni 2013 med følgende vedtak: 
Styringsgruppa slutter seg til forslaget til forprosjektrapport, og oversender denne til 
styret i HFHF.  
 
Styringsgruppa vurderer at det ikke er vist tilstrekkelig bærekraft for å sikre den samlede 
investeringen i den framlagt dokumentasjonen. Styringsgruppa ber derfor, i tråd med HF-
styrets vurdering under sak 31/2013, om at det arbeides videre med å sikre nødvendig 
bærekraft for investeringen, og at det legges fram en slik plan innen utgangen av 2013, 
dvs. i god tid før byggestart, som er planlagt til mai 2014. 
 
Den endelige forprosjektrapporten er datert 27. juni 2013 (vedlegg 2).  
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Ledelsen i Finnmarkssykehuset HF utarbeidet en konkret bestilling til prosjektet på 
kostnadsreduserende tiltak. Prosjektgruppen jobbet med disse tiltaktene i juli og august 
2013, og dette resulterte i styresak 58/2013 i Finnmarkssykehuset HF (vedlegg 4). 
Vedtaket i denne saken ble: 
1. Styret i Helse Finnmark HF tar til orientering potensial for kostnadsreduksjon innen 

prosjekt Nye Kirkenes Sykehus etter gjennomgangen av kostnadsreduserende tiltak. 
2. Styret ber om at arbeidet med å tilpasse prosjektet til rammen fortsetter i den retning 

som er foreslått. 
3. Styret ber om at kostnad for lokaler til de funksjoner som tas ut, men likevel må dekkes 

på annet vis, må areal- og kostnadsberegning. 
 

Etter videre bearbeidelse, blant annet i prosjektgruppen, i medvirkningsgruppene og i 
styringsgruppen samt etter dialog med Helse Nord RHF, ble de konkrete 
kostnadsreduserende tiltakene ført fram til forprosjektnivå. Disse tiltakene har gitt 
løsninger på den økonomiske utfordringen og er nå innarbeidet i et addendum, som er 
knyttet til forprosjektrapporten.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF har behandles saken om forprosjekt i møte den 5. 
desember 2013. Styret fattet følgende vedtak: 
1. Styret godkjenner Forprosjektrapporten for NKS slik den foreligger, inkludert de 

endringer som er tatt inn i addendumet. 
2. Styret godkjenner overgang til byggefasen for prosjekt NKS, under forutsetning av at 

Helse Nord RHF godkjenner de endringer som kommer på bakgrunn av kortere 
byggetid og endret kostnadsramme. 

3. Styret ber prosjektet i det videre arbeid om å ha fokus på kostnadsreduserende tiltak, 
med mål om ytterligere å nærme seg 1,4 mrd NOK, p85 løpende priser. 

4. Styret ber om at prosjektet følger oppsatt tidsplan med byggestart 1.5.2014. 
 
Endringer fra den opprinnelige forprosjektrapporten 
Innholdet i addendumet (vedlegg 1) kommer som tillegg/korrigeringer til 
forprosjektrapporten av 27. juni 2013 og er direkte knyttet til arbeidet med 
kostnadsreduserende tiltak. Addendumet inneholder bygningsmessige og tekniske 
endringer, en endret kostnadskalkyle og en justert investeringsplan for prosjektet. 
 
Den økonomiske utfordringen var å bringe p85 (løpende priser) ned mot 1,4 mrd 
kroner. Finnmarkssykehuset HF har også hatt en dialog med Helse Nord RHF i oktober 
2013, der det ble klargjort at 1,4 mrd kroner er et overordnet mål. De 
kostnadsreduserende tiltakene som er utarbeidet i addendumet er som følger: 
• Psykiatrisk døgnenhet tas ut av prosjektet. 
• Kontorarealer, BUP og VPP legget til enklere arealer, men fortsatt integrert i bygget. 
• Sentralkjøkkenet bygges integrert i bygget, men i regi av et AS som eies/driftes av 

HFHF og SVK1

• Ny strategi på entrepriseform – total-/generalentreprise. 
. 

• Åpning for alternative byggemetoder – inkluderer også seksjonsbygging. 
• En del tekniske/arkitektoniske omarbeidelser av prosjektet til mer praktiske, 

økonomiske og effektive løsninger. 
                                                        
1 SVK: Sør-Varanger Kommune 
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Bearbeidelsen har redusert både huskostnaden og usikkerheten. Reduksjonen i 
huskostnad og usikkerhet utgjør i seg selv godt over 200 mill kroner. I tillegg til dette vil 
alternativ entrepriseform og byggemetode kunne redusere huskostnaden ytterligere, 
samt redusere byggetiden vesentlig. Reduksjon i byggetid vil kunne utgjøre mellom ett 
og to år totalt. Dette vil innebære både lavere byggelånskostnader, lavere prisstigning 
og lavere administrasjonskostnader. I tillegg vil kortere byggetid gi raskere 
gevinstrealisering, beregnet til 24 mill kroner pr. år. På dette tidspunkt anses dette som 
tilstrekkelig reduksjon i kostnader til å legge saken frem for beslutning. 
  
Prosjektgruppen vil arbeide videre med kostnadsreduserende tiltak. Dette vil samlet 
sett bidra til å gi den likviditeten og bærekraften som helseforetaket har behov for og 
være grunnlag for videreføring av prosjektet til byggefasen. 
 
De bygningsmessige tiltakene er behandlet i medvirkningsgruppene. Helhetsbildet er 
lagt frem for styringsgruppen for NKS2

 

 den 3. desember 2013. Forslag til vedtak i 
styremøtet i Finnmarkssykehuset HF, den 5. desember 2013 er gjengitt foran.  

Tilbakemeldingene fra medvirkningsgruppene er positive på de endringer som er 
foreslått i addendumet, og prosjektet er tilfreds med å ha funnet både funksjonelle, 
arkitektonisk og økonomisk gode løsninger. 
 
Arealreduksjoner 
Styringsgruppe har gitt retningslinjer ved å angi funksjoner som kan tas ut. Løsning av 
dette ble drøftet med styringsgruppen 29. oktober 2013. Følgende er gjort: 
• Psykiatrisk døgnenhet utgår. 
• Psykiatrisk poliklinikk, ART3, HAB4

• Lab. og blodbank flyttes til fløy 1 og A. 

 og kontorer for administrasjonen planlegges 
som del av sykehusanlegget (i stedet for å flytte det ut i eget bygg). 

• Psykiatrisk poliklinikk flyttes til plan 3, fløy D nord. 
• Fløy D syd utgår. 
 
Endringene fremgår i tabell 1: 
Funksjon Brutto areal i forprosjekt Brutto areal redusert prosjekt

Sum bruksenheter 14 585 13 794

Tverrgående trafikkareal (korridor, heis, trapp mm) 2195 2 199

Tekniske rom 3151 2 981
Sum sykehusareal 19 931 18 974
Arealer ikke regnet med i sykehusareal 1793 2 161
Ambulansegård
Økonomigård
Sum prosjektareal 21 724 20 752
Tabell 1: Planlagt areal før og etter endring 
 

                                                        
2 NKS: Nye Kirkenes Sykehus 
3 ART: Ambulerende rehabiliteringsteam 
4 HAB: Spesialisert habilitering og rehabilitering 
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I tillegg til arealreduksjonene som er omtalt foran, er det foretatt forenklinger i bygget, 
de fleste hentet fra kuttlisten i det opprinnelige forprosjektet. Se vedlegg 1. 
 
Det er beregnet kostnadsøkninger for flere komponenter, hvorav den største er krav til 
helikopterlanding (13 mill kroner). Dette fører samtidig til redusert avsetning for 
usikkerhet. Andre viktige kostnadsreduserende tiltak som er nærmere beskrevet i 
vedlegg 1 er: 
• Endrede entreprisekostnader for basisbygget gjennom ulike tiltak 
• Ny kalkyle entreprisekostnad med totalentreprise for store deler av bygget og 

prefabrikkering 
• Egen finansiering av kjøkken (eget driftsselskap) i samarbeid med Sør-Varanger 

kommune 
• Reduksjon i prosjektgjennomføringstid  

 
De forhold som er omtalt foran, kan oppsummeres slik: 

Kommentarer vedr. seksjonsbygg

Entreprisekostnad 759 722 686 5-10 % billigere for "sykehusdelen"

Generelle kostnader 178 178 144 Kortere tid = mindre byggherrekostnader og prosjektering

Merverdiavgift 234 225 207

Tomt 20 20 20

Brukerutstyr inkl. mva. 123 123 123

Utsmykking inkl. mva. 10 10 10

Ufordelt reserve 51 45 40 Redusert usikkerhet etter forprosjekt og fastpris seksjonsbygg

Andel kjøkken trekkes ut 0 -48 -48 Uendret kostnad pga. tradisjonell byggemåte

Prosjektstøtte Enova 0 -7 -7

Byggelånsrente 70 62 45 Kortere byggetid 2,0 MNOK/mnd 15 mnd

Margin 205 180 150 Redusert usikkerhet etter forprosjekt og fastpris seksjonsbygg

Prisstigning 150 135 90 Kortere byggetid 4,0 MNOK/mnd 15 mnd

Prosjektkostnad P85 1 800 1 645 1 460
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Tabell 2: Investeringens omfang – alternativer juni, desember og med prefabrikkering 
 
I tillegg til redusert prosjektkostnad, vil et fabrikkfremstilt seksjonsbygg med 15 
måneder kortere byggetid, bidra til å øke helseforetakets økonomiske bæreevne med 
30 mill kroner som følge av raskere gevinstrealisering. 
 
Oppgaven var å bringe investeringsbehovet fra 1,8 mrd. kroner ned mot 1,4 mrd. 
kroner, regnet i løpende priser. Det nye forslaget (inklusive kostnadsøkninger og -
reduksjoner) har nå en ramme på 1,46 mrd kroner (p85-2016) med mulighet for å 
komme ned på 1,43 mrd kroner som følge av gevinst ved raskere gjennomføring.  
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Investeringsforløp og bæreevne 
Prosjektet, hensyntatt både kostnadsøkninger og kostnadsreduksjoner, gir nå en 
prosjektramme på 1,46 mrd kroner (p85), men med mulighet for redusert byggetid 
med en kostnadsgevinst i tillegg på 30 mill kroner, som i realiteten bidrar til en p85 på 
1,43 mrd kroner. P50 nivå 2013 var 1,207 mrd kroner og blir med prisstigning for 
byggeperioden 1,310 mrd kroner. 
 
Tabellen nedenfor viser kostnader pr år for hhv P50 og P85: 

 
Tabell 3: Årlige prosjektkostnader i byggetiden 
 
Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset HF i p50 og p85 fremgår av de to 
påfølgende tabeller 4 og 5. Forutsetningene som ligger til grunn for beregningene er: 
 
Raskere nedskrivning av gamle Kirkenes sykehus, endring i låneopptak og 
kapitalkompensasjon (tidligere enn gjeldende planer), samt seks mnd overlapp 
avskrivninger i 2017. Øvrige forutsetninger: 
• Gamle Kirkenes sykehus restverdi = salgspris = 20 mill kroner  
• 3,5 % rente 
• Investeringer ut over NKS, som i langtidsplan til Helse Nord 
• 80 % prosent låneopptak NKS 
 
Analysene viser en samlet positiv bærekraft i begge alternativer med noen utfordringer 
i perioden 2017-2019. Det understrekes at effekter fra tiltaksplanen ikke er helt ferdig 
utredet. 

 
Tabell 4: Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset med Nye Kirkenes sykehus ved p50 (mill kroner) 
 

P50            
2002-2012 2013 2014 2015 2016 Sum  

55 46 180 337 692 1310 
 
P85           

2002-2012 2013 2014 2015 2016 Sum  
55 46 202 379 778 1460 

 

Bærekraftsanalyse Helse Finnmark HF (mill kr) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sum driftsinntekter 1 790 1 795 1 790 1 790 1 820 1 820 1 820 1 820 1 820
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 709 1 705 1 720 1 722 1 693 1 692 1 690 1 690 1 688
Sum avskrivninger 66 86 81 78 111 108 109 107 115
Netto rente 10 8 13 13 52 48 44 42 42
Totale kostnader 1 785 1 798 1 814 1 814 1 856 1 849 1 843 1 838 1 844
Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 
 Estimert økonomisk resultat 5 -3 -24 -24 -36 -28 -23 -18 -24

Nødvendig resultat 5 15 25 37 40 48 48 24 24

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -18 -49 -61 -76 -76 -70 -42 -48

Tiltaksplan(ikke ferdig utredet, kvalitetssikret og risikojustert)
Sum effekter tiltaksplan 0 29 65 63 69 69 69 69 69

Uløst omstilling 0 10 16 2 -7 -7 -1 27 21
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Tabell 5: Bærekraftsanalyse Finnmarkssykehuset med Nye Kirkenes sykehus ved p85 (mill kroner) 
 
Medbestemmelse 
Prosjekt NKS har hatt en bred medvirkning fra 60 interne medarbeidere, og i 
styringsgruppen som blant annet består av representanter for tillitsvalgte, 
vernetjeneste, brukerorganisasjoner og kommuner.  
 
Saken er drøftet med tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset HF, den 27. november 2013 og 
behandlet av prosjektets styringsgruppe, den 3. desember 2013. 
 
Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjekt og byggestart vil bli drøftet med 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i drøftingsmøte, den 17. desember 2013. 
Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli lagt frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Saken redegjør for arbeidet med forprosjektet for NKS og arbeidet med å bringe det 
opprinnelige investeringsbehovet fra 1,8 mrd. kroner ned til 1,4 mrd. kroner, regnet i 
løpende priser. Dette har prosjektgruppen nesten klart. Det vil bli arbeidet for 
ytterligere reduksjoner gjennom detaljprosjekteringen. 
 
Én funksjon er tatt ut, og gjenværende bygningsvolum er utnyttet effektivt. Sammen 
med øvrige kostnadsreduserende tiltak, øvrig prosjektutvikling, nye krav til prosjektet 
(helikopterlanding og gang- og sykkelvei) og ved å ta ut kjøkken som eget 
investeringsobjekt, kan investeringsbehovet reduseres ned mot 1,65 mrd. kroner. 
 
Prosjektgruppen har vurdert alternativ entreprisestrategi for den største delen av 
bygget (totalentreprise). Dette reduserer i seg selv ikke forventet prosjektkostnad, men 
det reduserer usikkerheten betydelig på et tidlig stadium, slik at en raskere får avklart 
om prosjektet kan realiseres eller ikke. 
 

Bærekraftsanalyse Helse Finnmark HF (mill kr) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sum driftsinntekter 1 790 1 795 1 790 1 790 1 820 1 820 1 820 1 820 1 820
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger 1 709 1 705 1 720 1 722 1 693 1 692 1 690 1 690 1 688
Sum avskrivninger 66 86 81 78 113 114 115 112 120
Netto rente 10 8 13 14 58 53 49 47 47
Totale kostnader 1 785 1 798 1 814 1 814 1 864 1 859 1 854 1 849 1 855
Prognose, avvik fra budsjett inneværende år 
 Estimert økonomisk resultat 5 -3 -24 -25 -44 -39 -34 -28 -34

Nødvendig resultat 5 15 25 37 40 48 48 24 24

Avvik fra resultatkrav, før effekter av vedtatte tiltak 0 -18 -49 -62 -84 -86 -81 -53 -59

Tiltaksplan(ikke ferdig utredet, kvalitetssikret og risikojustert)
Sum effekter tiltaksplan 0 29 65 63 69 69 69 69 69

Uløst omstilling 0 10 16 1 -15 -17 -12 16 10
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Videre er det sett på en mulighet for å kontrahere de deler av byggearbeidet som 
omfatter sykehusfunksjonene gjennom konkurranse om et fabrikkfremstilt 
seksjonsbygg eller lignende. En slik byggemåte kan gi en liten kostnadsreduksjon for 
selve byggearbeidet, men den største kostnadsgevinsten ligger i kortere prosjekttid 
(både planlegging og bygging) samt raskere reduksjon av usikkerhet. 
 
Seksjonsbygg gir fullverdig kvalitet i det som planlegges og bestilles, og det gir mindre 
kompleksitet på byggeplass enn ved tradisjonell bygging. 
 
Prosjektgruppens vurdering er at en slik framgangsmåte vil kunne bringe kostnaden 
ned mot 1,46 mrd. kroner (løpende priser). I tillegg anslås en mulighet for 30 mill. 
kroner i raskere gevinstrealisering. 
 
Adm. direktør slutter seg til prosjektgruppens forslag. Endelig beslutning om 
entreprisemodell kan tas, når det gis endelig klarsignal for å gå videre i prosjektet. 
 
Prosjektet har for tiden en framdrift i henhold til forutsetningene i det opprinnelige 
forprosjektet, og det er derfor mulig å ha byggestart i mai 2014, gitt at den første 
entreprisen (uavhengig av entreprisestrategi) kan kunngjøres innen årets utgang. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til forslag til vedtak i styret i 
Finnmarkssykehuset HF og godkjenner forprosjektrapporten for Nye Kirkenes 
sykehus av 27. juni 2013, inkludert de endringer som er tatt inn i addendumet av 21. 
november 2013. Totalrammen for prosjektet settes til 1,46 mrd kroner (p85-2016). 

 
2. Styret setter av 1,310 mrd kroner (p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF og 

resterende beløp på 150 mill kroner (opp til p85) som reserve i Helse Nord RHFs 
investeringsplan. 

 
3. Styret godkjenner igangsetting av detaljprosjektering og byggestart for prosjektet, 

og ber om at prosjektet gjennom detaljprosjekteringen har fokus på 
kostnadsreduserende tiltak, med mål om ytterligere å nærme seg 1,4 mrd. kroner, 
p85-2018. 

 
4. Første tilbakemelding på kostnadsreduserende tiltak meldes tilbake til styret 

gjennom rullering av investeringsplanen i juni 2014. 
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5. Styret ber om at prosjektet følger oppsatt tidsplan med byggestart 1. mai 2014. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   NKS forprosjekt addendum 2013-11-21 
  Forprosjektrapport Nye Kirkenes Sykehus 130627 
 
 Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 18. desember 2013 
 
 
Referanseliste: 
1) Finnmarkssykehuset HF Sak 97- Godkjenning av Forprosjekt Nye Kirkenes Sykehus 
2) Finnmarkssykehuset HF Sak 58 - Nye Kirkenes sykehus- oppfølging og veien videre 
3) Bærekraft Finnmarkssykehuset oppdatert etter styresak budsjett 2014 NKS P 50  
4) Bærekraft Finnmarkssykehuset oppdatert etter styresak budsjett 2014 NKS P 85  
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Møtedato: 18. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 143-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og 

Tromsø – endelig beslutning av etablering og 

vurdering av alternativ bruk av midlene til 

investering i permanent datasenter, oppfølging 

av styresak 73-2013 og 90-2013 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 18. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 144-2013 Anskaffelse av private spesialiserte 

rehabiliteringstjenester, strategidokument 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 18. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Langeland, 75 51 29 00  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 145-2013 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes 

representanter til styret i Helse Nord RHF 

 
 
Formål 
Valg av ansattes representanter i styrene er regulert av Forskrift til helseforetakslovens 
bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og 
helseforetaks styrer (FOR-2007-12-21-1608). Forskriftens §§ 6, 7 og 8, 1. til 4. ledd 
regulerer valgbarhet og oppnevning av valgstyre: 
 
§ 6. Stemmerett  
Alle som er ansatt i det eller de aktuelle foretakene på valgdagen, jf. § 5 første og annet 
ledd, har stemmerett. 
 
§ 7. Valgbarhet  
For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må 
vedkommende ha stemmerett etter § 6 og ha vært ansatt i foretaket sammenhengende i 
minst ett år før valgdagen. I forbindelse med omdanning av foretak er det tilstrekkelig at 
vedkommende har vært ansatt i ett av de foretakene som omfattes av omdanningen i 
minst ett år før valgdagen. 
 
For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må 
vedkommende ikke være i konkurskarantene jf. konkursloven § 142 og § 143. 
Vedkommende kan ikke ha verv som ansattrepresentant i flere regionale helseforetaks 
eller helseforetaks styrende organer samtidig. 
 
§ 8. Valgstyre  
Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, 
hvorav en leder og en nestleder. De ansatte og foretakets ledelse skal ha minst en 
representant hver i valgstyret. 
 
Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, herunder ved en midlertidig 
avtalebasert ordning, oppnevnes valgstyret av foretakets styre. Dersom slik representasjon 
ikke er etablert, skal valgstyret oppnevnes av foretakets daglige leder, eller den 
vedkommende gir fullmakt, sammen med de ansattes tillitsvalgte. 
 
Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom avstemning, er det bare de ansattes 
representanter som har stemmerett. Foretakets ledelse skal dog ha anledning til å 
oppnevne en representant i valgstyret. 
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Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere lenger, skal erstattes 
snarest. 
 
Styret i Helse Nord RHF oppnevner valgstyret for valg av ansatterepresentanter til 
styret i RHF-et, mens styrene i underliggende helseforetak skal oppnevne valgstyre for 
valg av ansatterepresentanter til sine styrer. 
 
I henhold til helseforetaksloven § 24 er tjenestetiden for styrene to år. I vedtektene er 
det mulig å regulere kortere eller lengre funksjonstid. 
 
Vurdering 
Det ble gjennomført valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF våren 
2012. Det ble ikke gjennomført avstemning, siden det kun kom inn én fellesliste som 
valgstyret godkjente, jf. protokollen fra valgstyrets møte, den 15. mai 2012. 
 
Det vil ta minimum to måneder å gjennomføre et valg, og det trenges en velfungerende 
struktur for å gjennomføre et godkjent valg. Derfor vil det være fornuftig å starte 
planleggingen av neste valg tidlig.  
 
Sak om oppnevning av nytt valgstyre forelegges derfor styret i Helse Nord RHF i god tid 
før neste valg. 
 
De formelle rammebetingelsene for gjennomføringen av valget krever en god struktur 
av valgets organisering og en nøye overvåkning av valget gjennom valgstyret. Erfaringer 
fra tidligere valg bør derfor videreføres i det nye valgstyret i den grad det er mulig. 
 
Ordning med vararepresentanter for ansatterepresentanter i valgstyret foreslås 
videreført, i tilfelle medlemmene får habilitetsproblemer under valgstyrets 
saksbehandling.  
 
Valgstyret i 2012 besto av følgende medlemmer: 
 
1. Ansatterepresentanter: 

o May Britt Alstrin, Nordlandssykehuset Bodø 
o Torstein Foss, Nordlandssykehuset Bodø 

 
2.  Vararepresentanter: 

o Toril Døhl, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø   
o Randi Steinli Pedersen, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad  

 
3. Representant fra RHF-administrasjonen: 

o Knut Langeland, kst. faggruppeleder HR/org 
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO) ble i 
samarbeidsmøte, den 12. november 2013 informert om at valgstyre for valg av ansattes 
representanter til styret i Helse Nord RHF vil bli oppnevnt i styremøte, den 18. 
desember 2013, jf. sak 133-2013. KTV/KVO ble bedt om å oppnevne aktuelle 
kandidater senest til dette styremøtet.  
 
Samtidig ble KTV/KVO minnet om at de ansatte må kreve sin rett til representasjon i 
styret i Helse Nord RHF innen fristen. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for 
Helse Nord RHF: 
o NN  
o NN 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 

o NN  
o NN  

 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 

o Knut Langeland, HR-sjef 
 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender – 

informasjon 

 
 
Bakgrunn 
Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender ble åpnet av daværende 
helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen i januar 2011. Kampanjen er et 
treårig program som gjennomføres i spesialist- og kommunehelsetjenesten i perioden 
2011-2013. 
 
Kampanjen har tre hovedmål: 
• Redusere pasientskader 
• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 
• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 
 
I 2012 ble følgende besluttet: I løpet av fem år er det et mål å redusere forebyggbare 
pasientskader med 50 prosent. Dette innebærer at omkring 80 færre pasienter skades 
daglig sammenliknet med i dag. For mer informasjon, se: Regjeringens dokumentarkiv - 
Fokus på å redusere pasientskader 
 
Organisering av kampanjen 
Sekretariat for Pasientsikkerhetskampanjen ligger i Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten (Kunnskapssenteret). I hvert regionalt helseforetak (RHF) er det en 
regional kampanjeleder, som samarbeider tett med sekretariatet i Kunnskapssenteret, 
og som har kontakt med lokal kampanjeleder i hvert helseforetak (HF) i egen region. 
 
Helsedirektøren leder den nasjonale styringsgruppen som vedtar alle sentrale 
beslutninger i kampanjen. Styringsgruppen har bred representasjon på høyt 
ledelsesnivå, blant annet er adm. direktør i alle fire RHF-ene medlemmer av 
styringsgruppen. 
  
Kampanjen har et fagråd, og flere ekspertgrupper som utreder innsatsområder i 
kampanjen.  
 
Økonomi 
Finansieringen av kampanjen over statsbudsjettet har ikke vært tilstrekkelig til å 
gjennomføre alle tiltak kampanjen har hatt ambisjoner om å gjennomføre. 
Helsedirektoratet gir tilskudd til enkelte tiltak innen kampanjen, og Kunnskapssenteret 
bidrar med ressurser til den. For 2013 har hvert RHF bevilget 2 mill kroner til 
kampanjen. 
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RHF-ene finansierer også gjennomføringen av de læringsnettverkene de har påtatt seg 
ansvaret for, mens helseforetakene betaler reise og overnatting for sine deltakere. 
 
Måling av pasientskade ved GTT1

For å måle reduksjon av pasientskader, må omfanget av pasientskadene kartlegges. 
Omfanget av pasientskader før kampanjen startet, ble kartlagt for 2010, og gjøres 
fortløpende i spesialisthelsetjenesten ved bruk av GTT-metoden. Denne metoden er 
utviklet til bruk for døgnopphold for voksne i somatisk spesialisthelsetjeneste. Den er 
pr. i dag ikke utviklet til bruk innen psykiatri/rus-området eller for barneavdelinger.  

-metoden 

 
Formålet med journalgjennomgang ved GTT -metoden er å kartlegge hvilke typer 
pasientskader som forekommer, for å bruke kunnskapen om dette til forbedringsarbeid. 
I hvert helseforetak skal 20 journaler gjennomgås pr. måned, tilsvarende 240 pr. år. 
Egne resultater skal sammenlignes over tid. Metoden er ikke egnet for å sammenligne 
resultater mellom ulike helseforetak.  
 
Gjennomgangen nasjonalt viste at ca. 16 prosent av pasientoppholdene i norske 
sykehus førte til skade på pasient i 2010. 
 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelse 
Pasientsikkerhetskultur kan defineres som: De verdier, holdninger, oppfatninger, 
kompetanse og adferdsmønstre som får betydning for hvordan sikkerhet prioriteres i 
pasientbehandlingen.  
 
Styringsgruppen vedtok at pasientsikkerhetskulturundersøkelse skulle gjennomføres 
blant ansatte i spesialisthelsetjenesten tidlig i kampanjeperioden og etter at kampanjen 
er avsluttet. Den første undersøkelsen ble gjennomført våren 2012, og den skal gjentas 
våren 2014. 
 
Innsatsområder 
Etter en grundig utredningsprosess har styringsgruppen gitt sin tilslutning til følgende 
innsatsområder for Pasientsikkerhetskampanjen: 
• Trygg kirurgi - med særlig oppmerksomhet på postoperative sårinfeksjoner  
• Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter 
• Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter 
• Samstemming av legemiddellister 
• Riktig legemiddelbruk i sykehjem 
• Forebygging av trykksår 
• Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon 
• Behandling av hjerneslag 
• Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten 
• Forebygging av fall i helseinstitusjoner 
• Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger 
• Ledelse av pasientsikkerhet 

                                                        
1 GTT: Global Trigger Tool 
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Pilotprosjekter gjennomføres for innsatsområdene i relevant klinisk enhet i ett eller 
flere HF. Det utarbeides tiltakspakker og målinger for innsatsområdet. Målinger skal 
registreres i Extranet2

 
.  

Innsatsområdene utbres ved at team fra relevante enheter i helsetjenesten deltar på 
nasjonale læringsnettverk, som gjennomføres etter modell fra 
gjennombruddsprosjektet. For mer informasjon – se: Gjennombruddprosjektet - en 
beskrivelse av konseptet 
 
Hvert læringsnettverk varer i seks til ni måneder, har tre samlinger, og to 
telefonkonferanser mellom disse. For hvert innsatsområde er det utarbeidet 
tiltakspakker og målinger. Det skal gjøres mye systematisk arbeid mellom samlingene 
for å implementere aktuelle tiltak i deltakende enheter. 
 
Læringsnettverkene er et tilbud som skal gjøre det lettere å gjennomføre 
innsatsområdene. 
 
Etter avsluttet læringsnettverk, skal tiltakspakkene spres til relevante enheter i egen 
organisasjon, og hvert helseforetak skal lage en spredningsplan for innsatsområdene 
hos seg. 
 
Nasjonale læringsnettverk for innsatsområder som primært angår 
spesialisthelsetjenesten arrangeres i et samarbeid mellom kampanjesekretariatet og 
det RHF-et som har påtatt seg ansvaret for det aktuelle læringsnettverket. 
Det faglige programmet legges primært opp av sekretariatet, og den praktiske 
gjennomføring av samlingene av RHF-et. 
 
Gjennomføring av Pasientsikkerhetskampanjen i Helse Nord 
Måling av pasientskade ved GTT-metoden 
I Helse Nord ble GTT- undersøkelse gjennomført ved alle helseforetakene unntatt ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF for 2010. For 2011 og 2012 har alle 
helseforetakene gjennomført undersøkelsen etter intensjonene. 
 
Vedlegg 1 viser resultater fra GTT- undersøkelser ved helseforetakene i Helse Nord for 
2011 og 2012.  
 
Ved Nordlandssykehuset er GTT brukt i større omfang. Syv enheter gjennomgår hver 20 
journaler pr. måned, til sammen gjennomgås 1680 journaler pr. år. Dette gir en bedre 
bakgrunn for å identifisere forbedringsområder i enhetene. 
 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
Resultater av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen skal brukes i forbedringsarbeid. 
Ved undersøkelsen i 2012 deltok > 70 % av de ansatte som skulle delta i den ved 
Finnmarkssykehuset HF (tidligere Helse Finnmark HF), Universitetssykehuset Nord-
Norge HF og Helgelandssykehuset HF. Ved Nordlandssykehuset HF var 
pasientsikkerhetskulturundersøkelse gjennomført allerede i 2011, og da med et mer 

                                                        
2 Extranet er en nettbasert database, som er et nyttig verktøy for å følge utvikling i eget forbedringsarbeid. 
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omfattende spørreskjema enn det som ble brukt nasjonalt i 2012. Ved gjentakelsen av 
undersøkelsen i 2014 vil Nordlandssykehuset gjennomføre undersøkelsen som de 
andre helseforetakene i landet. 
 
Innsatsområdene – aktivitet i Helse Nord 
I Helse Nord er det gjennomført fire pilotprosjekter: 
• Nordlandssykehuset HF var pilot for Pasientsikkerhetsvisitter. 
• Helgelandssykehuset HF var pilot for I pasientens fotspor. 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF var pilot for Forebygging av infeksjon ved 

sentralt venekateter og for Forebygging av overdosedødsfall etter utskriving fra 
institusjon. 

 
Helse Nord RHF finansierer og er vertskap for de fire nasjonale læringsnettverk som er 
arrangert/arrangeres i Tromsø:  
• Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter 
• Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter 
• Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger 
• Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon 
 
Engasjement i kampanjen og deltakelse på kampanjens innsatsområder har vært ulik i 
helseforetakene i Helse Nord. 
 
I de nasjonale styringsgruppemøtene legger adm. direktør i RHF-ene fram statusrapport 
fra helseforetakene i egen region. For å illustrere utviklingen over tid vises til vedlegg 2, 
en oversikt over status for spredningen av de ulike innsatsområder innen 
helseforetakene i Helse Nord, slik de ble lagt fram i nasjonalt styringsgruppemøte i 
henholdsvis september 2012, september 2013 og november 2013. 
 
Nordlandssykehuset HF 
På bakgrunn av uheldig hendelse var Nordlandssykehuset HF allerede i gang med en 
plan for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet, før den nasjonale kampanjen startet 
(styresak 42/2010 i Nordlandssykehuset HF). I Nordlandssykehuset HF har arbeidet 
med pasientsikkerhet hatt spesiell oppmerksomhet, og det ble etablert en egen 
pasientsikkerhetsgruppe.  
 
Helse Nord RHF fikk avslag på sin søknad om Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk 
pasientsikkerhet, men bevilget fra 2013 ca 2 mill kroner pr. år til Nordlandssykehuset 
HF til etablering og drift av Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet. 
Tjenesten er ikke en del av Pasientsikkerhetskampanjen, men den bistår de andre 
helseforetakene i klinisk forbedringsarbeid, blant annet med kunnskap som kan støtte 
helseforetakenes implementering av kampanjens innsatsområder. Tjenesten har også 
overtatt ansvaret fra Helse Nord RHF for å gjennomføre møter for kampanjelederne i 
våre helseforetak, og møtene gjennomføres nå hver måned. Tilbudene fra 
kompetansetjenesten ved Nordlandssykehuset HF er blitt godt mottatt og verdsettes av 
de andre helseforetakene. 
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Nordlandssykehuset HF deltar sammen med SAS Institute i utviklingen av automatisk 
uttrekk av data for GTT- undersøkelser. Arbeidet finansieres av Helse Nord RHF, og 
løsningen skal også innføres ved de andre helseforetakene i regionen. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF ansatte kampanjeleder i halv stilling våren 2012, og 
helseforetaket har hatt deltakere på de fleste nasjonale læringsnettverk. 
 
Direktøren ved Helgelandssykehuset HF er medlem av den nasjonale styringsgruppen, 
som representant fra helseforetak. 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Finnmarkssykehuset HF ansatte våren 2012 ny kampanjeleder i halv stilling, og det ble 
da mer framdrift for pasientsikkerhetskampanjen i helseforetaket.  De har hatt 
deltakere på flere læringsnettverk. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Ved UNN var det en treg start på kampanjen. Direktørens ledergruppe ble 
styringsgruppe for kampanjen i UNN, og overordnet ansvar for innsatsområdene ble 
fordelt mellom medlemmene i styringsgruppen. UNN har nå iverksatt tiltak på de fleste 
innsatsområder. 
 
Sykehusapotek Nord HF 
Sykehusapotek Nord HF deltok ved oppstart av læringsnettverket for innsatsområdet 
Samstemming av legemiddellister, men gjennomførte ikke læringsnettverket. De er 
avhengig av å samarbeide med sykehuspersonell, og det har ikke vært full deltakelse på 
dette feltet fra Nordlandssykehuset HF og UNN.  
 
Helse Nord RHF har bevilget kvalitetsmidler til Sykehusapotek Nord for tre år til tre 
farmasøytstillinger. Dette skal bidra til at dette innsatsområdet kommer på plass i alle 
helseforetakene. 
 
Involvering av styrene i arbeidet med pasientsikkerhet 
Styret i Nordlandssykehuset HF vedtok i sak 42/2010 – Pasientsikkerhet og kvalitet at 
Det utvikles en møteplan med innlagte tema og foredrag som underbygger og 
understøtter styrets kunnskap og involvering i kvalitetsarbeidet i foretaket. 
 
Nordlandssykehuset HF har utviklet og gjennomført et eget program for styret. 
Pasientsikkerhet og kvalitet er fast tema på styremøtene i HF-et. Det er utviklet 
Dashbord for kvalitet, der oversikt over aktuelle kvalitetsparametre oppdateres.  
 
De andre helseforetakene har ikke hatt egne styresaker om 
Pasientsikkerhetskampanjen og pasientsikkerhet, men tema innenfor pasientsikkerhet 
har fått stadig mer omtale/oppmerksomhet i styremøtene. I regelmessige 
kvalitetsrapporter omtales også pasientsikkerhetsarbeid, blant annet status for 
innsatsområdene i kampanjen i helseforetakene.  

Styremøte Helse Nord RHF  
18. desember 2013 - sakspapirer

side 45



 

Sykehusapotek Nord HF har hatt pasientsikkerhet som tema for styret i hele 2013. Blant 
annet har styret fått ca. 30 minutter med presentasjon og diskusjon rundt et prosjekt på 
hvert møte. 
 
Annen opplæring i pasientsikkerhetsarbeid/forbedringsarbeid. 
Sekretariatet i Pasientsikkerhetskampanjen har et godt samarbeid med tilsvarende 
organisasjoner i andre land, og formidler mulighet for deltakelse i ulike 
opplæringsprogrammer i pasientsikkerhet/forbedringsarbeid.   
 
I Skottland arrangeres et ettårig fellowship program i pasientsikkerhet for klinikere. 
Helse Nord fikk i 2012 én av to norske plasser ved dette programmet til en kandidat fra 
Nordlandssykehuset HF. Pasientsikkerhetskampanjen og Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed arrangerer sammen utdanning i forbedringsarbeid, Forbedringsagent 
1. Ved Forbedringsagent 2 deltar i tillegg Sveriges Kommuner og Landsting som 
arrangør. Disse utdanningene går over seks til ni måneder, og de består av samlinger og 
arbeid med konkrete prosjekter under veiledning. Kompetansen i forbedringsarbeid 
styrkes derved i helseforetakene.  
 
Helse Nord har til sammen syv deltakere i disse to forbedringsagentprogrammene. 
Ledige plasser i programmene lyses ut i helseforetakene. Helse Nord RHF prioriterer 
blant søkerne, og vi mottar så mange plasser vi kan få i programmene. Alle 
helseforetakene unntatt Sykehusapotek Nord HF har deltakere i programmene. Helse 
Nord RHF dekker deltakeravgifter og reiseutgifter for alle deltakere fra Helse Nord.     
 
Konklusjon 
Etter en litt treg start både i Helse Nord RHF og i fire av fem helseforetak har 
engasjementet i Pasientsikkerhetskampanjen tatt seg kraftig opp. Det har vært og er 
krevende, særlig for de minste helseforetakene å skulle delta på alle innsatsområder 
samtidig, og det er krevende å gjennomføre alle målinger som deltakelse i kampanjen 
medfører.  
 
Det er blitt økende interesse for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. For å lykkes 
med endringsarbeid er det helt sentralt at ledelsen involverer seg. Forholdene må 
legges til rette for at kliniske ledere nært pasienten får kunnskap om 
forbedringsmetodikk og mulighet til å drive forbedringsarbeid. 
 
Pasientsikkerhetskampanjen går i januar 2014 over i et femårig Nasjonalt program for 
Pasientsikkerhet, som skal gjennomføres både i spesialisthelsetjenesten og i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Organiseringen fra 
Pasientsikkerhetsprogrammet videreføres i størst mulig grad.   
 
Programmet skal bygge på tiltak og erfaringer fra pasientsikkerhetskampanjen og på 
internasjonale erfaringer. De etablerte innsatsområdene skal videreføres, og alle 
innsatsområdene skal utbres i alle relevante enheter i spesialisthelsetjenesten innen 
utgangen av 2015. Det vil ikke bli iverksatt nye innsatsområder i 2014, men nye mulige 
innsatsområder skal utredes for senere iverksettelse.  
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Pasientsikkerhetsprogrammet skal være brukerorientert, og tiltak for å øke lokal 
kompetanse i forbedringsarbeid og pasientsikkerhet skal vektlegges. I løpet av våren 
2014 vil videre strategier for gjennomføring av programmet utvikles, og mål for 
programmet vil bli tallfestet.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Pasientsikkerhetskampanjen I trygge 
hender til orientering. 

 
2. Styret ber styrene i de underliggende helseforetak om å sørge for at de blir holdt 

jevnlig informert om arbeidet med pasientsikkerhet. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Resultater fra GTT-undersøkelser ved HF-ene i Helse Nord, 2011 og 2012 
 Innsatsområder i Pasientsikkerhetskampanjen – spredning 
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Vedlegg 1  

Resultater fra GTT-undersøkelser ved helseforetakene i Helse Nord for 2011 og 2012 
 

Hvert sykehus eller HF har 
undersøkt minimum 240 
pasientopphold tilfeldig 
trukket fra pasientopphold i 
2011 eller 2012** 

2011: Vektet andel 
pasientopphold 
med skade som 
førte til forlenget 
sykehusopphold 
eller alvorligere 
konsekvenser 

2011: Vektet 
andel 
pasientopphold 
med minst en 
pasientskade 

2012: Vektet 
andel 
pasientopphold 
med skade som 
førte til forlenget 
sykehusopphold 
eller alvorligere 
konsekvenser 

2012: Vektet 
andel 
pasientopphol
d med minst en 
pasientskade 

Nordlandssykehuset HF 10 20 8,1 16,8 

Helgelandssykehuset HF 8 19 5,1 12,6 

Helse Finnmark HF 15 19 19,6 32,9 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

9 15 7,1 12,5 
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Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 

2011 og 2012 

2011: Vektet andel pasientopphold 
med minst en pasientskade 

2012: Vektet andel pasientopphold 
med minst en pasientskade 

2011: Vektet andel pasientopphold 
med skade som førte til forlenget 
sykehusopphold eller alvorligere 
konsekvenser 

2012: Vektet andel pasientopphold 
med skade som førte til forlenget 
sykehusopphold eller alvorligere 
konsekvenser 
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Vedlegg 2 

Innsatsområder i Pasientsikkerhetskampanjen - spredning 
 

Fargekoder – forklaring: 

Grå: Tiltakspakken er ikke ferdig ennå, eller innsatsområdet er ikke relevant for denne enheten. 

Rød: Denne enheten har ingen aktivitet på dette tiltaket, verken målinger eller tiltak fra tiltakspakken. 

Gul: Tiltakspakken er iverksatt på en eller flere enheter. Her inkluderes også de som deltar i læringsnettverk på innsatsområdet. Her 
inkluderes også enheter som har iverksatt målinger men ikke tiltak fra tiltakspakken. 

Grønn: Tiltakspakken er iverksatt på samtlige relevante enheter og målinger registreres . 

(Relevante enheter er samtlige enheter som berøres av hele eller deler av tiltakspakken på innsatsområdet). 
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Helse Finnmark - Hammerfest
Helse Finnmark - Kirkenes
UNN - Tromsø Team klart. 

Følger LNV Pilot

UNN - Harstad Team klart. 
Følger LNV

UNN - Narvik

Nordlandssykehuset - Bodø Team klart. 
Følger LNV

Nordlandssykehuset - Lofoten Team klart. 
Følger LNV

Nordlandssykehuset - Vesterålen

Helgeland – Mo i Rana Målinger skal 
starte 1. Okt

Team klart. 
Følger LNV

Helgeland – Mosjøen Målinger skal 
starte 1. Okt

Team klart. 
Følger LNV

Helgeland – Sandnessjøen Målinger skal 
starte 1. Okt

Team klart. 
Følger LNV

pilot

Helse Nord september 2012

1

                                                           
1 LNV: Læringsnettverk 
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Helse Finnmark - Hammerfest

Helse Finnmark - Kirkenes

UNN - Tromsø Først i 
Tromsø

Først i 
Tromsø

UNN - Harstad

UNN - Narvik

Nordlandssykehuset - Bodø Først i 
Bodø

Nordlandssykehuset - Lofoten

Nordlandssykehuset - Vesterålen

Helgeland – Mo i Rana

Helgeland – Mosjøen

Helgeland – Sandnessjøen

pilot

2

                                                           
2 Alle tiltakene skal være gjennomført ved slutten av 2015. 
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Helse Finnmark - Hammerfest
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Tromsø

Først i 
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Først i Bodø

Nordlandssykehuset - Lofoten

Nordlandssykehuset - Vesterålen

Helgeland – Mo i Rana

Helgeland – Mosjøen

Helgeland – Sandnessjøen
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Møtedato: 18. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Randi Spørck, 75 51 29 00  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021 

 
 
Formål 
Regional utredning og behandling av kreftsykdom (2001-2004) ble utarbeidet og 
vedtatt i det regionale helse- og sosialutvalget i 2000. Arbeidet var bygget på mål og 
strategier i Nasjonal kreftplan (1999-2003) og tilpasset våre forhold. Planen inneholdt 
en grundig gjennomgang av utfordringsbildet i Nord-Norge ved årtusenskiftet, og 
mange av de foreslåtte tiltakene er gjennomført.  
 
Kreft er en av de store sykdomsgruppene i spesialisthelsetjenesten, og 
kreftforekomsten vil øke betydelig fremover. I denne styresaken legges det frem forslag 
til regional kreftplan for Helse Nord 2014-2021.  
 
Bakgrunn 
Planen er utarbeidet av en bredt sammensatt strategigruppe og underliggende 
arbeidsgrupper oppnevnt av Helse Nord RHF. Planen beskriver utfordringer og foreslår 
tiltak for å ivareta kreftomsorgen i kommende år samt å oppfylle nasjonale mål. Den 
nasjonale kreftstrategien Sammen mot kreft 2013-2017 og Helsetilsynets beskrivelse av 
risikobildet for norsk kreftbehandling har vært retningsgivende for arbeidet.  
 
Strategigruppen er enstemmig i anbefalingene, med unntak av spørsmålet om kurativ 
stråleterapi. Det er ikke konsensus om hvorvidt tilbudet skal etableres i Bodø, eller kun 
utføres i Tromsø. 
 
Anbefalingene er knyttet til følgende utfordringer: 
• Utvikle rutiner og prosedyrer i pasientforløpene 
• Utnytte kapasiteten i dagens behandlingstilbud 
• Bemanning og kompetanse i deler av tjenesten 
 
Etter høringsrunden er det på grunn av påpekte feil foretatt noen mindre justeringer i 
faktagrunnlaget i planen.  
 
Ny regjering har signalisert at de vil skjerpe kravet til forløpstider for kreftutredning til 
innen 48 timer. I tillegg bevilget den forrige regjeringen midler til de regionale 
helseforetakene for å opprette prostatasentre. Prostatakreft er den vanligste 
kreftformen og utgjør 25 prosent av alle krefttilfellene. Prostatasentrene vil kunne gi 
pasienter med symptomer på prostatakreft rask diagnostikk og god informasjon om 
videre oppfølging og behandling, samt sette pasienten i stand til å ta informerte valg. 
Dette er tatt inn i planen. 
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Anbefalinger for å styrke kreftomsorgen 
For å møte utfordringene frem til 2021 foreslås følgende tiltak: 
 
Utarbeide standardiserte pasientforløp 
Strategigruppen har anbefalt at det opprettes et fagråd for kreft, og at fagrådet tar 
ansvar for å utarbeide konkrete planer for hvordan pasientforløp skal gjennomføres for 
de største diagnosegruppene. Fagrådet skal ha representanter fra alle helseforetak, 
samt representanter fra brukersiden og kommunehelsetjenesten. Arbeidet må 
gjennomføres i tråd med nasjonale retningslinjer. I første omgang vil de vanligste 
kreftformene ha prioritet, og arbeidet skal ferdigstilles innen 1. juli 2014. 
 
Rehabilitering er en viktig del av pasientforløpet som har stor betydning for 
pasientenes funksjonsnivå og livskvalitet. Informasjon om hvilke tilbud som er 
tilgjengelige må tydeliggjøres i mye større grad enn tidligere. 
 
Styrke kapasiteten innen kurativ stråleterapi i Bodø 
Befolkningen lever lenger, og flere får kreft. For å møte fremtidig behov for palliativ 
(lindrende) og kurativ (helbredende) strålebehandling anbefales det seks 
strålemaskiner i Helse Nord. I dag er det totalt fem strålemaskiner (én i Bodø og fire i 
Tromsø). Det er enighet i strategigruppen om at en økning av maskinparken til totalt 
seks maskiner gjøres mest kostnadseffektivt ved å ha to permanente maskiner i Bodø. 
Her finnes det allerede en ledig strålebunker. I tillegg bidrar en lokal ”backupløsning” til 
å redusere sårbarhet ved driftsstans i Bodø.  
 
Det er delte meninger om Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø skal tilby kurativ 
strålebehandling i tillegg til sitt palliative tilbud. Fagmiljøet ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN) Tromsø mener dette er komplisert behandling som krever et 
tilstrekkelig antall pasienter og høy kompetanse. Tilbudet bør derfor fortsatt 
opprettholdes som en regional funksjon. Begge fagmiljøene er enig i at det må være et 
tilstrekkelig antall pasienter, men er delt i synet på hva som er tilstrekkelig. Fagmiljøet 
ved NLSH Bodø mener økningen i behovet og pasientenes forventninger til 
tilgjengelighet og nærhet til tilbudet gjør at kurativ stråleterapi også bør tilbys i Bodø. 
Fagmiljøet i UNN skriver i sin høringsuttalelse at det ikke er behov for seks 
strålemaskiner, dersom man utnytter kapasiteten på den eksisterende maskinparken. 
 
Fremtidig protonterapi er vedtatt implementert i alle helseregioner, og dette tilbudet vil 
det være naturlig å legge til UNN Tromsø. Dette kan også påvirke fremtidige 
pasientstrømmer i regionen. 
 
Funksjonsfordeling 
I planen anbefales det at dagens funksjonsfordeling for kreftkirurgi opprettholdes. 
Anbefalingen er begrunnet i kvalitet og tilgjengelighet.  
 
Brukerne (pasient og pårørende) 
Involvering av brukerne i eget pasientforløp må settes i system. Det må utarbeides 
rutiner som sikrer god informasjon og reell medvirkning i behandlingsforløpet. Verktøy 
for ”shared decision making” (felles avgjørelser) bør vurderes.  
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Brukerundersøkelser skal anvendes som forbedringsverktøy. Kommunikasjon mellom 
helsepersonell og brukere må bli ytterligere forbedret. Kompetanse på språk og kultur, 
spesielt knyttet til den samiske befolkningen, må styrkes. Dette gjelder også 
innvandrergrupper. Alle pasienter skal ha en koordinator/kontaktperson. 
 
Gjennomgående kapasitetsøkning ved økt bemanning 
Planen skisserer en betydelig opptrapping av personellressurser. En del er knyttet til 
opptrapping av stråletilbudet, men det er også prioritert å styrke de diagnostiske 
fagområdene. Sistnevnte vil komme flere pasientgrupper til gode, og denne styrkingen 
må således anses å redusere flaskehalser vi har i dag. Innspill fra høringsrunden 
etterlyser også flere kreftsykepleiere. Koordinatorer/kontaktpersoner skal tilsettes i 
hvert helseforetak. 
 
Samhandling med kommunene 
Det er viktig at kreftomsorgen i kommunene styrkes, og mye av behandlingen som 
tradisjonelt har vært ivaretatt av spesialisthelsetjenesten, flyttes nå over til 
primærhelsetjenesten.  
 
Palliativ (lindrende) omsorg utgjør en stor gruppe pasienter. En viktig forutsetning er 
implementering av kunnskapsbasert modell for organisering av helsetjenester til 
pasienter med langvarige behov. Chronic Care Model, eller pasientsentrert 
helsetjenestemodell, beskriver den aktive informerte pasient, som en likeverdig partner 
med proaktive forberedte helsetjenesteteam. Disse teamene er i planen omtalt som 
multidisiplinære team (MDT) som skal ha en tverrfaglig sammensetning for å møte 
pasientens helhetlige behov. I dette ligger også ernæring som en viktig forutsetning for 
å sikre raskere rekonvalesens og bedret livskvalitet.  
 
Spesialisthelsetjenesten har en veiledningsplikt overfor kommunene, samt ansvar for 
kompetanseoverføring.  Helseforetakene må gis et overordnet ansvar for at de viktige 
elementene i Chronic Care Model integreres i den kliniske virksomheten. Det må også 
legges til rette for forskning som kan evaluere resultatene av tiltakene. 
 
Momenter fra høringen 
Det kom inn 15 høringssvar.  
 
Felles i uttalelsene fra kommunene er at de etterlyser bedre koordinering av 
pasientforløpene, raskere utsendelse av epikrise og bedre informasjon og 
kommunikasjon mellom nivåene. De små kommunene beskriver også utfordringer 
knyttet til tilgjengelighet av kreftsykepleier, samt utfordringer med å tilfredsstille 
kravene til et døgnbasert ø-hjelps tilbud. 
 
Helgelandssykehuset HF påpeker at planen i hovedsak beskriver UNN Tromsø og NLSH 
Bodø, og lokalsykehusenes rolle er underkommunisert. I tillegg mener de at det er lite 
av ressursene som tilfaller lokalsykehusene.  
 
Finnmarkssykehuset HF (tidligere Helse Finnmark HF) er opptatt av fastlegens rolle, og 
samspillet med spesialisthelsetjenesten. 
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Norsk Sykepleieforbund (NSF) etterlyser en styrking av kreftsykepleiere, og mener 
denne mangelen er en svakhet.  
 
Fylkesmannen i Finnmark verdsetter at pasientforløp er høyt prioritert og viser til at 
tilsyn kan være et godt verktøy for læring og forbedring på tvers at institusjoner og 
helseforetak. 
 
Innspillene deler seg i to grupper i spørsmålet om kurativ stråling. De som ønsker et 
kurativt stråletilbud i Bodø, og de som ønsker at dette tilbudet kun skal være 
tilgjengelig ved UNN Tromsø. Fagmiljøene i Tromsø og Bodø argumenterer for sine 
synspunkter, mens Kreftforeningen og Norsk Sykepleieforbund påpeker at kvalitet i 
behandlingen er viktig, men også nærhet til tilbudet.  Styret og brukerutvalget i 
Nordlandssykehuset HF anbefaler at kurativ stråling etableres som et tilbud i Bodø.  
 
Fagmiljøet ved hjerte- og lungeklinikken ved UNN Tromsø argumenterer for en 
sentralisering av thoraxkirurgien til Tromsø. Lungekreftkirurgien er i dag delt mellom 
Bodø og Tromsø. 
 
Alle høringssvar er oppsummert og gjengitt i sin helhet i vedlegg 2.  
 
Vurdering  
For å kunne møte utfordringene er det viktig med tidlig og presis diagnostikk, gode 
behandlingsforløp, og rehabilitering og oppfølging etter avsluttet behandling.  God 
informasjon til pasient og pårørende, og pasientens medvirkning i eget forløp er svært 
viktig for trygghet til og kvalitet i behandlingen. Dette kommer godt frem i 
planforslaget. 
 
Planen foreslår standardiserte pasientforløp som en prioritert oppgave.  
Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten/fastlegene 
er viktig, noe som også fremheves i høringsuttalelsene. 
 
Konsekvensene ved forsinkelse i pasientenes forløp kan få alvorlige følger, og det er 
nødvendig å gjøre en standardisering som bidrar til å minske risiko for feil. 
Strategigruppen anbefaler at fagråd for kreft tar ansvar for å utarbeide konkrete planer 
for hvordan pasientforløpene skal gjennomføres, og arbeidet med de største 
diagnosegruppene skal ferdigstilles innen 1. juli 2014. Adm. direktør slutter seg til 
dette. 
 
To av innspillene etterlyser styrking av kreftsykepleiere, og mener at denne 
yrkesgruppen ikke er godt nok prioritert i planen. Det er kun koordinatorer/ 
kontaktpersoner som tilfaller lokalsykehusene i ressursøkning. Det etterlyses en 
styrking av kreftsykepleiere på alle sykehus for å styrke informasjon til pasient og 
pårørende, samt kompetent behandling for kreftpasienter. 
 
Adm. direktør støtter strategigruppens vurdering av at dagens funksjonsfordeling for 
kreftkirurgi opprettholdes. Én av høringsuttalelsene foreslår endringer. 
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Det vises til at UNN og NLSH er faglig uenig i synet på om kurativ stråling skal 
ytterligere desentraliseres. Det er adm. direktørs anbefaling at NLSH Bodø bygger ut sin 
strålekapasitet med ytterligere en maskin (totalt to maskiner), samt starter opp kurativ 
strålebehandling av brystkreftpasienter. Når denne behandlingen er etablert ved NLSH 
Bodø, vil det være naturlig å vurdere etablering av kurativ strålebehandling også for 
pasienter med prostatakreft. Sykehuset må gjennom samarbeid med UNN Tromsø og 
det nasjonale brystkreftmiljøet i Norsk brystkreftgruppe (NBCG) tilegne seg nødvendig 
kompetanse og etablere de nødvendige kvalitetssikringssystemer. En enhetlig regional 
praksis skal etableres gjennom bruk av felles behandlingsprotokoller/prosedyrer. En 
eventuell videre opptrapping av kurativ stråleterapi til andre pasientgrupper (eks. 
prostatakreft) må skje gjennom et tett samarbeid med fagmiljøet ved UNN Tromsø. 
Dette slik at kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas. 
 
Behovet for kurativ strålebehandling vil øke i fremtiden, og det vil dermed være 
grunnlag for et godt faglig kompetansemiljø på to steder i regionen. Et tett og faglig godt 
samarbeid vil kunne sikre kvaliteten i tjenesten og en god tilgjengelighet for pasienter 
og pårørende i hele helseregionen.  
 
Det forutsettes at den nye strålemaskinen, til eksisterende ledig bunker ved NLSH, er 
kompatibel med eksisterende strålemaskiner og doseplanleggingsverktøy i Helse Nord.  
 
Medbestemmelse 
Regional kreftplan for Helse Nord 2014-2021 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 3. desember 2013 med følgende 
enighetsprotokoll: 
1. Partene er enig om at prosessen med utarbeidelse av Regional kreftplan for Helse 

Nord 2014-2021 har vært preget av åpenhet, godt samarbeid i fagmiljøene og stor 
grad av enighet. Partene registrerer at det er dissens på noen få områder og er fornøyd 
med at dette er tydeliggjort i rapporten. Planen foreslås lagt til grunn for det videre 
arbeid med utviklingen av tilbudet til kreftpasienter i vår region. 

 
2. Kreftbehandling er krevende for både pasienter, pårørende og våre medarbeidere. 

Partene vil understreke at kompetente, trygge medarbeidere som samarbeider godt på 
tvers av helseforetaksgrensene, er avgjørende for å gi pasienter i Helse Nord en 
samordnet tjeneste preget av høy kvalitet og pasientsikkerhet. 

 
3. Arbeidet med gjennomføringen av planen skal skje på en måte som ivaretar ansattes 

medbestemmelse i omstillings- og utviklingsarbeid. 
 
Brukermedvirkning 
Regional kreftplan for Helse Nord 2014-2021 ble behandlet i arbeidsutvalget til det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 4. desember 2013. Følgende vedtak ble 
fattet: 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg støtter at pasientforløpene må settes i et 

system som ivaretar at informasjon og kommunikasjon blir ivaretatt. 
 
2. RBU-AU støtter at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene må 

styrkes. 
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3. RBU-AU er enig i at behovet for kurativ strålebehandling vil øke og bør dekkes ved en 

god samordnet tjeneste preget av høy kvalitet og pasientsikkerhet. RBU-AU er enig i at 
dette gjøres best ved at et tilbud om kurativ stråleterapi også etableres ved 
Nordlandssykehuset Bodø. Felles regionale prosedyrer/rutiner i tråd med nasjonale 
retningslinjer må etableres. 

 
4. RBU-AU støtter strategigruppens vurdering av at dagens funksjonsfordeling for 

kreftkirurgi opprettholdes. RBU-AU poengterer viktigheten av et tett samarbeid 
mellom lungemiljøene i Bodø og Tromsø. 

 
5. RBU-AU ber om at arbeidet med rekruttering av koordinatorer/kontaktpersoner i 

helseforetakene settes i gang så raskt som mulig for å sikre god koordinering av 
pasientforløpene og informasjon til pasient og pårørende. RBU-AU er videre enig i at 
helseforetakene styrkes med flere kreftsykepleiere. 

 
Konklusjon 
Framlagte forslag til regional kreftplan 2014-2021 gir en god beskrivelse av 
utfordringen i årene fremover, og foreslår tiltak for å styrke kapasitet og kvalitet i 
tjenestene.  Høringsuttalelsene støtter dette. 
 
Styrking av bemanning og kompetanse, utarbeidelse av standardiserte pasientforløp og 
økt brukermedvirkning bør være prioriterte tiltak på kort sikt. 
 
Behovet for kurativ strålebehandling vil øke og bør dekkes ved en god samordnet 
tjeneste preget av høy kvalitet og pasientsikkerhet.  Adm. direktør mener dette gjøres 
best ved at et tilbud om kurativ stråleterapi etableres både ved UNN Tromsø og NLSH 
Bodø. Felles prosedyrer/rutiner i tråd med nasjonale retningslinjer skal etableres. 
 
Adm. direktør vil snarest opprette et regionalt fagråd innen kreftomsorg, og følge opp 
arbeidet med pasientforløp.  
 
Helse Nord RHF er i departementets oppdragsdokument for 2012 og 2013 pålagt å 
opprette kreftkoordinator/kontaktperson. Det er av stor betydning for koordinering av 
pasientforløpene, og informasjon til pasient og pårørende at disse funksjonene blir 
etablert. 
 
Styrke kapasiteten innen kurativ stråleterapi i Bodø 
Nordlandssykehuset Bodø skal bygge ut stråleterapi kapasiteten med ytterligere én 
strålemaskin og tilby kurativ stråleterapi til brystkreftpasienter. Når kurativ 
stråleterapi ved brystkreft er innført og evaluert, vil det være naturlig å vurdere kurativ 
stråleterapi til pasienter med prostatakreft. Et fremtidig tilbud om kurativ stråleterapi i 
Bodø vil gi kreftpasienter fra Nordland en kortere reiseavstand. Dette vil komme både 
pasient og pårørende til gode. 
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Funksjonsfordeling 
Adm. direktør støtter strategigruppens vurdering av at dagens funksjonsfordeling for 
kreftkirurgi opprettholdes. Når det gjelder lungekreftkirurgi, forutsetter en videreføring 
av dagens tilbud at NLSH Bodø klarer å opprettholde en stabil og kompetent 
bemanning. Dette slik at sykehuset kan opprettholde sin funksjon som nivå 2a sykehus 
innen traumebehandling. Det bør etableres et tettere samarbeid mellom lungemiljøene i 
Bodø og Tromsø. 
 
Standardiserte pasientforløp 
Dette arbeidet skal ha høy prioritet. Strategigruppens anbefaling opprettholdes ved at 
fagråd for kreft gis ansvar for å utarbeide konkrete planer for hvordan pasientforløpene 
skal gjennomføres, og planene for de største kreftgruppene skal ferdigstilles innen 1. 
juli 2014. 
 
Personell og kompetanse 
Koordinator/kontaktperson: Dette er et oppdrag som er gitt i oppdragsdokumentet for 
2012 og 2013. Det er av stor betydning for god koordinering av pasientforløpene og 
informasjon til pasient og pårørende at disse funksjonene kommer raskt på plass. På 
bakgrunn av innspill i høringen styrkes HF-ene med ytterligere 11 kreftsykepleiere. 
 
Prosessen videre 
Fagråd for kreft skal opprettes så raskt som mulig. Koordinator-/kontaktperson -
stillingene må utlyses og tilsettes ved hvert helseforetak. I tillegg styrkes alle HF-ene 
med 11 kreftsykepleierstillinger. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Regional kreftplan 2014-2021 slik den ble lagt 
frem, og den legges til grunn for det videre arbeidet med å styrke kreftomsorgen i 
regionen. 

 
2. Det utarbeides standardiserte pasientforløp for de største kreftgruppene, og 

arbeidet utføres av fagråd for kreft innen 1. juli 2014. 
 
3. Nordlandssykehuset HF gis oppgaven med å etablere et kurativt stråleterapitilbud i 

Bodø for pasienter med brystkreft. Når dette tilbudet er implementert og evaluert, 
vil det være naturlig å vurdere om pasienter med prostatakreft også kan tilbys et 
kurativt stråletilbud ved sykehuset. Det forutsettes at en enhetlig praksis ved 
Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø ivaretas 
gjennom felles prosedyrer og retningslinjer. 

 
4. For å styrke kurativ strålebehandling i Nordlandssykehuset Bodø anskaffes en 

strålemaskin nr. 2 til eksisterende bunker. Dette vil redusere sårbarheten ved 
driftsstans. 
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5. Iverksetting av enkelttiltak i planen følges opp i de årlige oppdragsdokumenter og 
budsjett til helseforetakene. 

 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Regional kreftplan 2014-2021 

Høringssvar – samlet i én pdf-fil 
 

 Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF, den 18. desember 2013 
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Møtedato: 18. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Tjeldnes, 75 51 29 00  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 148-2013 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mellom 

fylkeskommunene i nord og Helse Nord – 

godkjenning av oppdatert avtale 

 
 
Innledning  
Helse Nord RHF inngikk i juni 2007 en samarbeidsavtale med fylkeskommunene i 
Nordland, Troms og Finnmark om folkehelsesamarbeid. Avtalen ble fulgt opp med en 
handlingsplan som ble vedtatt i styremøte i Helse Nord RHF, den 12. mars 2008, jf. 
styresak 23-2008 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord. 
 
Kvalitetskrav og endringer i lover, forskrifter og nasjonale føringer innen 
folkehelsearbeid og helseforebygging tilsier at en oppdatering av gjeldende avtale med 
fylkeskommunene er hensiktsmessig og nødvendig.  
 
Bakgrunn 
Helse Nord RHF inngikk i juni 2007 en samarbeidsavtale med fylkeskommunene i 
Troms, Finnmark og Nordland om folkehelsesamarbeid. Samarbeidet skulle knytte seg 
til et bredt anlagt folkehelsesamarbeid med følgende prioriterte områder: 
- fysisk aktivitet 
- kosthold 
- røykeslutt 
- psykiatri 
- rusforebyggende arbeid 
 
I forbindelse med undertegnelsen av rammeavtalen ble det definert fire 
satsingsområder for oppstartsperioden: 
1. Overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkludert diabetes type 2 utfordringen 
2. Rusforebyggende arbeid 
3. Styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i regionen 
4. Avgrenset pilotstudie innen psykisk helse i form av et følgeprosjekt 
 
Disse fire satsingsområder var grunnlaget for Helse Nords handlingsplan for 
folkehelsearbeid som ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF mars 2008, jf. styresak 23-
2008.  
 
Fylkeskommunene har forankret samarbeidet i sine respektive overordnete planer på 
folkehelse. Gjeldende avtale har en varighet inntil den sies opp av noen av partene. Den 
kan tas opp til revisjon, dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetningene for 
avtalen. Behov for revisjon skal drøftes, dersom en av avtalepartnerne ber om det. 
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Avtalen har blitt fulgt opp gjennom regelmessige politiske møter mellom 
fylkeskommunene og Helse Nord én til to ganger årlig, og på administrativt nivå mellom 
møtene innenfor de vedtatte satsingsområdene.   
 
I Helse Nord RHFs styresak 88-2011 Styresak 88-2011 Handlingsplan for 
folkehelsesamarbeid – resultater og videre satsing som ble behandlet i styremøte 31. 
august 2011, ble resultater og satsinger videre vedtatt. Det planlagte prosjektet Et 
friskere Nord-Norge ble partene enige om ikke å videreføre som et felles prosjekt.    
 
Behov for revisjon av rammeavtalen 
Avtalen ble inngått i 2007. Det er nå behov for å konkretisere roller i forhold til nytt 
lovverk, forskrifter og stortingsmeldinger som er førende for folkehelsearbeidet. 
Samarbeidet tar utgangspunkt i felles ansvar for å styrke det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid i tråd med Lov om folkehelsearbeid, 
Samhandlingsreformen, Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-15, Folkehelsemeldingen 
m.m.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har høsten 2013 vedtatt NCD1

 

-strategi 2013-2017, 
nasjonal strategi for forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av 
hjerte- og karsykdommer, diabetes, KOLS og kreft.   Det forventes krav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet i oppdragsdokumentet for 2014 om å følge opp strategien. 

Aktuelle samarbeidsområder nevnes i uprioritert rekkefølge i avtaleteksten. I tillegg 
skal det utarbeides en kortfattet felles handlingsplan for oppfølging av 
samarbeidsavtalen, og en rapport og resultatvurdering av gjennomførte tiltak. Ansvaret 
går på omgang mellom partene. Det legges opp til et årlig møte mellom partene. 
 
Avtalen bygger på samvirkeprinsippet, der den enkelte avtalepart er ansvarlig for egne 
utgifter og ansatte. Der det oppstår behov for ressurser ut over det partene har avsatt 
av fagressurser og i de årlige budsjetter, må dette avklares nærmere mellom partene.  
 
Avtalen er godkjent slik den her foreligger i de tre nordnorske fylkeskommunene. Det 
er planlagt signering av avtalen i møte 16.januar 2014 i Tromsø. 
 
Vurdering 
Avtalen understøtter nasjonale og regionale krav om å styrke innsatsen innen 
folkehelsearbeid og helseforebygging. De nordnorske fylkeskommunene og Helse Nord 
RHF har over en årrekke hatt samarbeid knyttet til folkehelsearbeid. Nye nasjonale 
føringer og lovverk gjør det naturlig med en revisjon av rammeavtalen.  
 
Konklusjon 
Endringer i lover, forskrifter og nasjonale føringer innen folkehelsearbeid og 
helseforebygging tilsier at en oppdatering av gjeldende avtale med fylkeskommunene er 
hensiktsmessig og nødvendig.  
 
 

                                                        
1 NCD: Noncommunicable Chronic Diseases 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF godkjenner ny rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid 
med Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune slik den ble lagt frem i denne saken. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Ny rammeavtale - samarbeid om folkehelsearbeid 
 Rammeavtalen om folkehelesesamarbeid fra 2007 

Styresak 88-2011 Handlingsplan for folkehelsesamarbeid  
– resultater og videre satsing 
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RAMMEAVTALE: SAMARBEID OM FOLKEHELSEARBEID 

 

1. Avtaleparter 

Avtalen gjelder mellom Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland 
fylkeskommune og Helse Nord RHF. Innenfor rammen av denne avtalen kan 
fylkeskommunene inngå egne avtaler med helseforetak om folkehelsearbeid. 
 

2. Formål 

Formålet med avtalen er å forankre et gjensidig forpliktende samarbeid om gjennomføring og 
videreutvikling av helsefremmende og forebyggende arbeid. Avtalen skal bidra til å fremme 
folkehelsen for befolkningen i Finnmark, Troms og Nordland. 
 

3. Forankring 

Samarbeidet tar utgangspunkt i felles ansvar for å styrke det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid i tråd med:  

- LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) med tilhørende 
forskrifter 

- LOV 1999-07-02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 
(spesialisthelsetjenesteloven) med tilhørende forskrifter 

- LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- 
og omsorgstjenesteloven) med tilhørende forskrifter 

- Årlig oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF 

- Årlig rundskriv IS-1 fra Helsedirektoratets til fylkesmenn, kommuner, regionale 
helseforetak og fylkeskommuner om nasjonale mål og prioriterte områder 

- Samhandlingsreformen, St.meld.nr.47 (2008-09)  

- Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-15. Meld. St. 16 (2010-2011) 

- Folkehelsemeldingen, Mld. St. 34 (2012-2013) «God helse – felles ansvar» 

- Partenes overordnede planer og samarbeidsavtaler.  
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4. Roller og ansvar 

Det viktigste folkehelsearbeidet skjer lokalt i kommunene der folk bor, og fylkeskommunen 
og spesialisthelsetjenesten skal på ulike måter bidra til at dette arbeidet får prioritet.  

Partene skal arbeide systematisk og langsiktig og sikre god koordinering av folkehelsearbeidet 
i Nord-Norge. Partnerskap, allianser og nettverk med offentlig, privat og frivillig sektor vil 
være viktig for å oppnå felles mål og resultater.  

Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som 
fylkeskommunen er tillagt, gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting og tiltak. Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, 
være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket. 

Helse Nord RHF skal bidra til å fremme folkehelsen og forebygge sykdom og skade. 
Helseforetakene har veiledningsplikt overfor kommunene slik at den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver. Som en oppfølging av 
Samhandlingsreformen er det utarbeidet samarbeidsavtaler mellom regionale helseforetak og 
kommuner på flere områder. Det er tjenesteavtale 10 som omhandler forebygging og 
folkehelse. 

 

5. Aktuelle samarbeidsområder 

• Styrke kunnskapsgrunnlaget  

• Levevaner (ernæring, fysisk aktivitet, tobakksforebyggende arbeid) 

• Tannhelse 

• Psykisk helse 

• Rusforebyggende arbeid 

• Sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid  

• Informasjon, kunnskaps- og erfaringsdeling 

• Forskning og kompetanseutvikling  

 

Nevnte samarbeidsområder skal ikke oppfattes som uttømmende. Ved enighet mellom partene 
vil andre områder kunne inngå i samarbeidet 
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6. Organisering av samarbeidet 

• Det arrangeres et årlig felles møte mellom partene med både administrativ og politisk 
deltakelse. Ansvaret går på omgang mellom partene. 

• Ut over det årlige møtet tar partene kontakt, møtes og etablerer arbeidsgrupper ut fra 
behov. Samarbeid og kontakt med andre aktører etableres ut fra behov. KS, Fylkesmannen 
og kompetansemiljøer vil være naturlige samarbeidsparter i mange sammenhenger. 

• Det utarbeides en årlig kortfattet felles handlingsplan for oppfølging av denne 
samarbeidsavtalen.  Frist 1. oktober. Ansvaret går på omgang mellom partene. 

• Det utarbeides en årlig kortfattet felles rapport og resultatvurdering av gjennomførte tiltak. 
Frist 1. mars påfølgende år. Ansvaret går på omgang mellom partene. 

 

7. Økonomi 

Avtalen bygger på samvirkeprinsippet. Den enkelte avtalepart er ansvarlig for egne utgifter og 
ansatte. Partene har et selvstendig ansvar for å stille nødvendige ressurser til disposisjon for å 
oppfylle intensjonene i avtalen. Dette avklares både gjennom disponering av fagressurser og i 
de årlige budsjetter. Behov for og søknader om ekstern økonomisk støtte og eventuelle 
uavklarte forhold vedrørende disponering av gitte eksterne tilskudd avklares i det årlige 
fellesmøtet. 

 

8. Profilering 

Avtalen og tiltak som gjennomføres i regi av avtalen skal profileres som et konkret samarbeid 
mellom avtalepartene. 

 

9. Varighet 

Avtalen trer i kraft fra dato for underskrift, og gjelder til den sies opp av noen av partene. 
Avtalen kan tas opp til revisjon hvis det skjer vesentlige endringer i forutsetningene for 
avtalen. Behov for revisjon av avtalen skal drøftes dersom en av avtalepartene ber om det. 
Avtalen kan sies opp av hver av partene med 6 måneders varsel. 
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10. Gyldighet 

Avtalen skal forankres og vedtas i fylkeskommunenes politiske organer og i styret til Helse 
Nord RHF.  

 

Avtalen er undertegnet i fire eksemplarer hvorav avtalepartene beholder hver sitt. 

 

 

Xxxxxxxxxxx,   xxxxxx  2013 

 

 

styreleder       fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse 

Helse Nord RHF     Nordland fylkeskommune 

 

 

 

fylkesråd for kultur og helse    fylkesråd for kompetanse 

Troms fylkeskommune    Finnmark fylkeskommune 
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Møtedato: 31. august 2011    
Arkivnr.: 309/2010/371    Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Dato: 19.8.2011 
 
 
Styresak 88-2011 Handlingsplan for folkehelsesamarbeid  

– resultater og videre satsing 
 
 
Innledning  
Helse Nord RHF inngikk i juni 2007 en samarbeidsavtale med Nordland, Troms og Finnmark 
fylkeskommune om folkehelsesamarbeid. Avtalen ble fulgt opp med en handlingsplan som 
ble vedtatt i styremøte i Helse Nord RHF, den 12. mars 2008. Handlingsplanen er siden 2008 
fulgt opp gjennom regelmessige møter mellom fylkeskommunene og Helse Nord RHF to til 
tre ganger årlig og aktivitet mellom møtene innenfor de vedtatte satsingsområdene.  
 
Vi vil her gjennomgå resultatene av folkehelsesamarbeidet siden handlingsplanen ble vedtatt, 
og det vil bli foreslått noen prioriterte områder for oppfølging av avtalen.           
 
Bakgrunn 
I forbindelse med undertegning av rammeavtalen med fylkeskommunene i 2007 ble det 
definert fire satsingsområder: 
1. overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II-utfordringen 
2. rusforebyggende arbeid 
3. styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i regionen, herunder å vurdere muligheten 

for å utvikle indikatorer, samt styrke kunnskapsgrunnlaget vedr. effekter av tiltak 
4. avgrenset ”pilotstudie” innen psykisk helse i form av et ”følgeprosjekt”   
  
Disse fire satsingsområdene var grunnlaget for Helse Nords handlingsplan for 
folkehelsearbeid og for oppfølgingen i de tre årene etter at planen ble vedtatt. 
 
Resultater 
Det har vært avholdt ca to til tre årlige samarbeidsmøter med fylkeskommunene. Møtene har 
blitt en arena for regionalt samarbeid om folkehelse i Nord-Norge og er blitt høyt prioritert av 
fylkeskommunene, også med politisk deltakelse fra ansvarlig fylkesråd.  
 
Samtlige tiltak som er iverksatt er forankret i Helse Nords vedtatte handlingsplan for 
folkehelse. 
 
Satsingsområde 1 – overvekt med relasjon til livsstil og helse, inkl. diabetes II-utfordringen 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i november 2007 handlingsplan for diabetes, som ble fulgt 
opp med øremerkede midler i 2009 og 2010 på til sammen årlig 8 mill kroner til 
helseforetakene for å etablere diabetesteam i de medisinske avdelingene, og for å drifte et 
fagråd og fagnettverk samt midler til kompetanseutvikling. Tidlig intervensjon og 
forebygging var viktige målsettinger og begrunnelse for at diabetes ble satsingsområde for 
Helse Nord. Med diabetessatsingen har Helse Nord styrket både det kliniske arbeidet i 
sykehusene og veiledningen til kommunene og fastlegene.   
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Det har vært et nært samarbeid med fagråd for diabetes i oppfølgingen av satsingsområde 1 i 
handlingsplan for folkehelsearbeid. Gjennom samarbeidsmøtene med fylkeskommunene og 
møter med Helse Nords fagmiljø i diabetes er det utviklet en skisse til en større 
prosjektsatsing: ”Et friskere Nord-Norge – et nord-norsk samarbeidsprosjekt for bedre 
folkehelse”. Målsettingen med prosjektet er en samordnet og offensiv innsats for å stoppe 
veksten i type 2-diabetes og overvekt/fedme.  
 
Det er våren 2011 utarbeidet en skisse til et slikt prosjekt som er politisk behandlet i 
Finnmark, Troms og Nordland. Nordland fylkesting har behandlet saken i møte, den 6. juni 
2011 (vedlegg). Også Troms og Finnmark er positive til samarbeidet.  Så langt er det ikke 
utarbeidet konkret prosjektplan med økonomiske rammer, prosjektstyring m. m.    
 
Helse Nord RHF støtter arbeidet til overlege Ane Kokkvold, Helse Finnmark HF med å 
kartlegge og forebygge overvekt hos barn (2011: kr 500 000).  
 
Satsingsområde 2 – rusforebyggende arbeid 
Dette satsingsområdet har vært lite i fokus i prosjektet. Helse Nord/Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN) har ansvar for KoRus-Nord ved UNN Narvik, som er et regionalt 
kompetansesenter for rusmiddelspørsmål i Norge. KoRus-Nord har en rekke forebyggende 
tiltak bl. a. for skoler, kommuner som vil utarbeide rusmiddelpolitiske handlingsplaner m. m.  
 
Satsingsområde 3 – styrking av kunnskapsgrunnlaget om folkehelse 
De to viktigste enkelttiltakene i oppfølgingen av dette satsingsområdet skal her omtales 
nærmere. 
 
Helseatlas for Nord-Norge bygger på erfaringer fra Hordaland fylkeskommune. Det er ansatt 
prosjektleder som nå er knyttet til SKDE i Tromsø. Formålet med prosjektet er å øke 
kunnskapsgrunnlaget om folkehelse og levekår i landsdelen, både i forhold til ulike 
geografiske områder, sosioøkonomiske grupper og aldersgrupper.  
 
Ved hjelp av tilgjengelige helse- og levekårsdata kan trender og utviklingstrekk dokumenteres 
for ulike deler av den nordnorske befolkning, og det kan utvikles rutiner og verktøy for 
løpende monitorering av folkehelsen. Fylkeskommunene har støttet etableringen av Helseatlas 
økonomisk med til sammen kr 400 000 og deltakelse i prosjektet.  
 
Helse Nord er hovedaksjonær i NorSafety AS i Harstad som ble etablert i 2003 basert på 
erfaringene ved Harstad sykehus og Harstad kommune innen skaderegistrering og 
sikkerhetsfremmende arbeid.  
 
NorSafety har planer om å utvikle senteret videre til et regionalt kompetansesenter i 
samarbeid med Helse Nord, fylkeskommunene og kommunene. NorSafety har i dag et nært 
samarbeid med Troms fylkeskommune gjennom prosjektet ”Troms fylke trygt og 
tilgjengelig”.   
 
Resultatene fra Harstad-miljøet innen forebygging av trafikkulykker, brannskader hos barn og 
fallulykker hos eldre er meget anerkjent, blant annet gjennom en internasjonal evaluering i 
2004 (Cochrane). Videre drift av selskapet vil kreve basisbemanning for å drifte selskapet og 
initiere nye tiltak og prosjekter. Kostnadene til basisfinansiering er anslått til 5 mill kroner, 
finansiert etter en modell ut fra eierandel. For Helse Nord utgjør dette 1,6 mill kroner.  
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Satsingsområde 4 – pilotstudie psykisk helse 
I samarbeidsavtalen med fylkeskommunene var dette satsingsområdet definert som at Helse 
Nord skulle finne et prosjekt/tiltak innen psykisk helse som er i gang, og følge dette over tid i 
et forebyggingsperspektiv. Det har vært gitt tilskudd i 2010 og 2011 til det regionale 
prosjektet ”Barn som pårørende” ved Nordlandssykehuset HF til informasjonstiltak om 
prosjektet (2010) og til skolering av barneansvarlige i Helse Finnmark HF og 
Helgelandssykehuset HF (2011).   
 
Vurdering 
Helse Nord RHF har fra 2009 avsatt ca 1 mill kroner årlig til oppfølging av handlingsplanen.   
Det meste av de øremerkede midlene til folkehelsearbeid, ca 1 mill kroner årlig, har blitt brukt 
til etablering av Helseatlas og utviklingsstøtte til NorSafety. I tillegg har det vært gitt tilskudd 
til det regionale prosjektet ”Barn som pårørende” og tilskudd til konferanse i Helse Finnmark 
HF for å styrke kompetansen om tiltak for barn med helseskadelig overvekt.       
 
Med den nye lov om folkehelsearbeid har både kommunene, fylkeskommunene og Helse 
Nord fått et klarere ansvar for forebyggende tiltak. I de tre årene som har gått, har Helse Nord 
gjort noen fremtidsrettede grep med å utvikle samarbeidet med fylkeskommunene og også 
med fylkesmennene som har egne rådgivere på dette området og som deltar i 
samarbeidsmøtene.  
 
Med Helseatlas, det planlagte regionale samarbeidsprosjektet ”Et friskere Nord-Norge” og 
Nor-Safety AS har Helse Nord et godt utgangspunkt for å møte kravene i ny lov om 
folkehelsearbeid, hvor statlige myndigheter er pålagt å støtte kommunene i arbeidet med å få 
oversikt over helseutfordringene blant egne innbyggere. 
 
Konklusjon 
Oppfølgingen av handlingsplan for folkehelsearbeid, vedtatt av styret i Helse Nord RHF, den 
12. mars 2008, har stimulert samarbeidet med fylkeskommunene og skapt gode forutsetninger 
for et mer forpliktende samarbeid i årene som kommer.  
 
Norsafety AS forventes å ha en viktig rolle innenfor skadeforebygging, forutsatt at selskapet 
sikres en grunnfinansiering.  Endelig forslag til budsjett 2012 fremlegges i styremøte i oktober 
2011 under samlet sak om budsjett. Tiltak for videre utvikling av samarbeidet må vurderes i 
budsjett for 2012.  
 
 

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

1. Styret viser til folkehelseavtalen mellom Helse Nord RHF og de nordnorske 
fylkeskommunene og er positiv til at dette samarbeidet videreføres og styrkes. 

   
2. Prosjektet Helseatlas for Nord-Norge, det planlagte prosjektet ”Et friskere Nord-Norge” 

og utviklingsstøtte til NorSafety AS skal ha særlig prioritet. 
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3. Budsjett for folkehelsearbeidet vil bli behandlet i endelig budsjett for 2012 i styremøte 
oktober 2011.  

 
 
Bodø, den 19. august 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeidet (avtalen med  
   fylkeskommunene) av 8. juni 2007 
   Styresak 23-2008 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord 
   Sak 073/2011 Nordland fylkesting: ”Et friskere Nord-Norge –  

et nord-norsk samarbeidsprosjekt for bedre folkehelse” 
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Møtedato: 18. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 149-2013 Plan for internrevisjon 2014-2015 

 
 
Formål 
Internrevisjonen arbeider i dag etter plan for internrevisjon 2013-2014, vedtatt av 
styret i sak 155-2012. I Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt 5.2, stilles 
følgende krav til planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal utføre 
arbeidet i henhold til en toårig revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighets-
betraktninger, som rulleres årlig. Revisjonsplanen forelegges administrerende direktør for 
uttalelse, behandles i revisjonsutvalget og vedtas av styret.  
 
I samråd med revisjonsutvalget, fremmes i denne saken forslag om plan for 
internrevisjon 2014-2015 i det regionale helseforetaket og foretaksgruppen.  
 
Forslag til plan 
Revisjonsutvalget vedtok 5. desember 2013 (sak 25/13) å legge frem for styret følgende 
forslag til plan for internrevisjon 2014-2015:  
 
Nr Tema Formål 
1 Kompetanse, arbeids- og 

hviletid i 
bilambulansetjenesten 
REVISJON PÅGÅR 

Bekrefte at helseforetaket har en styring og 
kontroll med bilambulansetjenesten som gir 
rimelig grad av sikkerhet for at gjeldende krav til 
arbeids- og hviletid og kompetanse etterleves. 

2 Forberedelse til å ta i bruk nytt 
sykehusbygg 

Bekrefte at foretaket forbereder seg tilstrekkelig 
på å ta i bruk nytt sykehusbygg, slik at forutsatte 
gevinster realiseres. 

3 Dokumentstyring Bekrefte at styrende dokumenter er underlagt 
tilfredsstillende dokumentstyring, og at Docmap 
benyttes som forutsatt. 

4 Strykninger av planlagte 
operasjoner 

Bekrefte at etablert praksis knyttet til registre-
ring av strykninger fra planlagt operasjons-
program samsvarer med nasjonale føringer og gir 
pålitelig og sammenlignbar rapportering, samt at 
resultatene benyttes til internt forbedringsarbeid. 

5 Styring og kontroll med et 
utvalgt byggeprosjekt 

Bekrefte at det er etablert tilstrekkelig styring og 
kontroll med et utvalgt byggeprosjekt. 

6 Informasjonssikkerhet i 
forbindelse med FIKS-
programmet 

Bekrefte at kravene til informasjonssikkerhet blir 
ivaretatt i samsvar med gjeldende regelverk i 
forbindelse med endringer som innføres gjennom 
FIKS-programmet. 
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7 Samhandlingsreformen, 
utskriving av pasienter til 
kommunene 

Bekrefte at foretakene har en intern styring og 
kontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for at 
utskriving av pasienter til kommunene blir 
ivaretatt i tråd med inngåtte avtaler. 

8 Oppfølging av vedtatte 
fagplaner 

Bekrefte at styrevedtatte fagplaner som det 
bevilges budsjettmidler til, blir fulgt opp i 
foretakene. Samtidig, vurdere i hvilken grad 
spesialisthelsetjenestens ansvar for 
veiledning/kompetanseoverføring til 
kommunene er innarbeidet i slike planer. 

9 Forskning Bekrefte at det er etablert en styring og kontroll 
med forskningsaktiviteten som gir rimelig grad av 
sikkerhet for at gjeldende regelverk etterleves, og 
at vedtatte mål kan innfris. 

10 Oppfølging av private 
institusjoner  

Bekrefte at Helse Nord RHF har etablert og 
gjennomfører en tilfredsstillende oppfølging av 
private institusjoner innen psykisk helsevern, 
rusbehandling og rehabilitering som de har 
inngått avtale med. 

11 Oppfølging av 
sykepengerefusjoner 

Bekrefte at det er etablert en intern styring og 
kontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for at 
foretakene krever og mottar de 
sykepengerefusjoner de har krav på. 

12 Oppfølging av kontrakter 
inngått i den regionale 
anskaffelsen av kliniske 
systemer (AKS) 

Bekrefte at kontraktene som ble inngått i den 
regionale anskaffelsen av kliniske systemer 
(AKS), våren 2011, følges opp slik at Helse Nord 
ivaretar sine rettigheter ovenfor de aktuelle 
leverandørene, og mottar produkter og tjenester 
som avtalt. 

 
Internrevisjonen vil benytte ekstern bistand til gjennomføring av revisjonene med tema 
2, 5, 6 og 12. De øvrige revisjonene forventes gjennomført uten slik bistand. 
 
Involvering og samordning i planprosessen 
Arbeidet med planen for 2014-2015 har foregått slik: 
- Internrevisjonen satte i oktober opp en oversikt over aktuelle revisjonsprosjekter 

for 2014-2015, med utgangspunkt i sin vurdering av risiko og vesentlighet i 
foretaksgruppen. Her inngikk bl.a. gjenstående prosjekter fra planen for 2013-2014. 

- Aktuelle revisjonsprosjekter ble drøftet i ”regionalt internrevisjonsnettverk”, hvor 
representanter fra helseforetakene deltar.  

- Internrevisjonen innhentet opplysninger om ulike tilsynsmyndigheters planer. 
- Aktuelle revisjonstema ble diskutert med foretaksgruppens eksterne revisor. 
- Internrevisjonen utarbeidet etter dette et foreløpig utkast til plan som ble behandlet 

i revisjonsutvalgets møte den 22. november (sak 23/13).  
- Et justert utkast til plan ble gjennomgått med adm. direktør den 4. desember 2013.  
- Adm. direktørs kommentarer ble innarbeidet i planutkastet før dette ble endelig 

behandlet i revisjonsutvalget 5. desember 2013 (sak 25/13).   
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Konklusjon 
Forslaget til plan for internrevisjon 2014-2015 er basert på internrevisjonens vurdering 
av risiko og vesentlighet i foretaksgruppen. Planen har vært forelagt adm. direktør for 
uttalelse, og adm. direktørs vurdering var kjent for revisjonsutvalget da det behandlet 
planen. Revisjonsutvalget har også lagt internrevisjonens bemanning og ressurser til 
grunn for sine vurderinger. Revisjonsplanen er dermed utarbeidet og behandlet i 
henhold til Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
 
Adm. direktør mener det fremlagte forslag til plan for internrevisjon 2014-2015 er et 
godt utgangspunkt for internrevisjonens prioriteringer og arbeid i denne perioden. 
 
Den foreslåtte planen bør følges så langt mulig. Det må likevel forventes at det kan bli 
behov for endringer, for eksempel for å gi plass til andre prosjekter. Revisjonsutvalget 
bør derfor kunne vedta endringer i planen. 
 
 

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

1. Plan for internrevisjon 2014-2015 vedtas som fremlagt. 
 

2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF  
18. desember 2013 - sakspapirer

side 77



 

 
 

Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-97/012  diverse     Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 150-2013 Orienteringssaker 

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

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-97/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 150-2013/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-97/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 150-2013/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-98/012  diverse     Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 151-2013 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 8. oktober 2013 
2. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2014 
3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. november 2013 ad. nye styrer til de 

regionale helseforetakene fra januar 2014 – endringer i prinsipper for oppnevning 
av styremedlemmer, jf. styresak 133-2013/1 Orienteringssaker, informasjon fra 
styreleder, første strekpunkt 

4. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. november 2013 ad. endring i 
prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene, jf. styresak 133-
2013/1 Orienteringssaker, informasjon fra styreleder, første strekpunkt 

5. Brev fra en samlet presse i Nord-Norge av 26. november 2013 ad. medienes 
mulighet til å dekke styremøtene i Helse Nord, jf. styresak 133-2013/1 
Orienteringssaker, informasjon fra styreleder, siste strekpunkt 

6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 4. desember 
2013 

7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. desember 2013 ad. Nye Kirkenes sykehus – 
godkjenning av forprosjekt og byggestart  

8. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012 
Dokumentet er lagt ut Riksrevisjonens nettsted – se her:  
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012   

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2013 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-98/012         Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 151-2013/1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget   

    8. oktober 2013 

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

  

      
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2012/352 /013 

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

Sted/dato: 
Bodø, 08.10.2013 

 
 
PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 8. OKTOBER 2013 
 
Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 8. oktober 2013 
kl. 14:00 – 15:00. 
 

 
Til stede var: 

Inger Lise Strøm (leder)   
Kari Jørgensen 
Inge Myrvoll 

 

 
Forfall: 

Kari B. Sandnes 
 

 
Fra internrevisjonen deltok: 

Tor Solbjørg (revisjonssjef) 
Hege Knoph Antonsen 
Bjørn Ole Kristiansen 

 
 
Følgende saker var til behandling:  
  

Sak 16/13: Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.13 
Sak 17/13: Henvisninger og ventelister i Helse Nord – utkast til oppsummeringsrapport 
Sak 18/13: Orienteringer fra internrevisjonen 
Sak 19/13: Internrevisjonens budsjett 2014 
 
                         
                                               

SAK 16/13  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 14.05.2013  
 
Utsendt utkast til protokoll fra møte 14.05.2013, ble godkjent. 
 
 
SAK 17/13  HENVISNINGER OG VENTELISTER I HELSE NORD – UTKAST TIL 

OPPSUMMERINGSRAPPORT 
 
Revisjonsutvalget hadde i forkant av møtet mottatt utkast til oppsummeringsrapport, 
Internrevisjonsrapport nr. 06/2013. Internrevisjonen orienterte kort om observasjoner knyttet til 
konklusjonens hovedelementer, samt om utfordringer i selve revisjonsprosessen. Det planlegges 
at saken skal behandles i styremøte 30. oktober.  
 
Spørsmål fra revisjonsutvalgets medlemmer ble besvart.  
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Side 2 av 2 
 
 
 
 

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering. Revisjonsutvalget mener adm. direktør bør 
legge fram for styret foretakenes styrebehandlede handlingsplaner innen utgangen av februar 
2014. 

Konklusjon: 

 
 
SAK 18/13  ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN 
 
Internrevisjonen orienterte kort om følgende: 
 
a) Pågående revisjon: Kompetanse, arbeids- og hviletider i bilambulansetjenesten 
b) Etablering av regionalt internrevisjonsnettverk i Helse Nord, møte 26.09.2013 
c) Helseregionenes IR-samling i Trondheim 9. og 10. september, alle deltok 
d) Planlagt internopplæring om internrevisjon i Helse Finnmark 10. oktober 
e) Pasientsikkerhetskonferanse i Oslo 18. og 19. september, Hege Knoph Antonsen deltok 
f) ECIIA-konferanse i Wien 2.-4. oktober, Tor Solbjørg deltok 
g) Planlagt NIRF-kurs om risikostyring 15. oktober i Oslo, HKA og TS foreleser 
h) Oversettelse av ny versjon av COSOs rammeverk for internkontroll, Tor Solbjørg bidrar i 

arbeidet på vegne av NIRF 

 
Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering. 
 
 
SAK 19/13  INTERNREVISJONENS BUDSJETT 2014 
 
Revisjonssjefen orienterte om foreslått budsjettramme for 2014, på kr 3 733 400,-. Forslag til 
detaljert budsjett vil bli oversendt økonomiansvarlig innen oppgitt frist, mandag 14. oktober. 
 

Revisjonsutvalget tok internrevisjonens budsjettramme for 2014 til orientering. 
Konklusjon: 

 
 
 
Bodø, 22.10.2013 
 
 
 
_________________ ________________  _______________    
Inger Lise Strøm     Kari Jørgensen    Inge Myrvoll     
          Leder 
 
Sett: 
 
__________________ 
Kari B. Sandnes  
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Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-98/012         Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 151-2013/2 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan  

    for 2014 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Deres ref.: Vår ref.:
213/360-1

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg, 755 12 902

Sted/dato:
Bodø, 22.11.2013

REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2014

1) Innledning
Det følger av pkt 5 i revisjonsutvalgets instruks at utvalget skal utarbeide en årlig møte-
og aktivitetsplan som legges fram for styret til orientering, og at utvalget møter så ofte det
finner det nødvendig, men minst fire ganger årlig.

2) Utvalgets møter i 2014
Det ble i 2011 vedtatt en årsplan hvor alle utvalgets faste saker framkommer, den ligger til 
grunn for møteplanen for 2014. Utvalgets møter vil bli forsøkt avviklet i tilknytning til 
følgende styremøter i Helse Nord RHF:

- Onsdag 5. februar, Bodø (bl.a. årsrapport fra revisjonsutvalget og internrevisjonen)
- Tirsdag 29. april, Sandnessjøen
- Onsdag 24. september, Stokmarknes (bl.a. orientering fra ekstern revisor og budsjett)
- Onsdag 26. november, Tromsø (bl.a. plan for internrevisjon og revisjonsutvalgets 

møte- og aktivitetsplan)

Det planlegges også et møte primo mars for gjennomgang av foretaksgruppens 
årsregnskap. Ut over dette vil møter bli holdt ved behov, fortrinnsvis som telefonmøter.

Endelig tidspunkt (dato og klokkeslett) fastsettes i forkant av det enkelte møte.

3) Rapportering til styret
Instruksene for revisjonsutvalget og internrevisjonen inneholder pålegg til revisjons-
utvalget om å legge frem saker for styret i Helse Nord RHF. I overensstemmelse med 
dette planlegges revisjonsutvalgets og internrevisjonens årsrapporter for 2013 lagt frem i 
styremøte 26. februar 2014. Plan for internrevisjon 2015/2016 vil bli lagt frem for styret 
17. desember 2014.

Øvrige saker vil bli fremmet etter hvert som de foreligger.

4) Øvrige aktiviteter
Revisjonsutvalgets aktivitet er regulert i utvalgets instruks, hvor oppgaver, ansvar og 
myndighet er beskrevet. Aktiviteten utøves i det alt vesentlige gjennom utvalgets møter 
samt forberedelsen og oppfølgingen av sakene som er til behandling i møtene. 

Bodø, 22.11.2013

_________________ _________________ ________________ ________________
Inger Lise Strøm         Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Inge Myrvoll

Leder
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Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-98/012         Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 151-2013/3 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 

19. november 2013 ad. nye styrer til de 

regionale helseforetakene fra januar 2014 – 

endringer i prinsipper for oppnevning av 

styremedlemmer, jf. styresak 133-2013/1 

Orienteringssaker, informasjon fra styreleder, 

første strekpunkt 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-98/012         Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 151-2013/4 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 

19. november 2013 ad. endring i prinsipper for 

oppnevning av styremedlemmer til 

helseforetakene, jf. styresak 133-2013/1 

Orienteringssaker, informasjon fra styreleder, 

første strekpunkt 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-98/012         Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 151-2013/5 Brev fra en samlet presse i Nord-Norge av 26. 

november 2013 ad. medienes mulighet til å 

dekke styremøtene i Helse Nord, jf. styresak 

133-2013/1 Orienteringssaker, informasjon fra 

styreleder, siste strekpunkt 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-98/012         Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 151-2013/6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 

Regionale brukerutvalg, den 4. desember 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.:     
2012/351-67/014 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 4.12.2013 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 4. desember 2013 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 22. januar 2014 – Regionalt brukerutvalg 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Brynly Ballari nestleder Fylkeseldrerådene 
Werner Johansen medlem FFO 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Jan Norum fagdirektør Helse Nord RHF 
Randi Spørck kst. seksjonsleder Helse Nord RHF 
Tove Klæboe Nilsen kst. seksjonsleder Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette møtet i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg.  
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RBU-AU-sak 30-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 30-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 31-2013 Brukermedvirkning i forskning, orientering om arbeidet 
Sak 32-2013 Brukerrepresentant til samarbeidsorgan med universitet og 

høyskoler, ref. RBU-sak 68-2013 
Sak 33-2013 Private rehabiliteringsinstitusjonene, nye avtaler fra 1. januar 

2015 – kravspesifikasjonen, oppfølging av RBU-sak 55-2013 
Sak 34-2013 Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig 

nyfødte i Helse Nord – videre prosess og mandat til 
arbeidsgruppe nyfødtintensiv 

Sak 35-2013 Regional kreftplan for Helse Nord 2014-2021 
Sak 36-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Fagråd ortopedi, oppfølging av spørsmål fra RBU-møte 
13. november 2013 

Sak 37-2013 Referatsaker 
 1. Fagråd i geriatri, informasjon fra RBU-medlem Aud Fyhn, 

jf. RBU-sak 72-2013/2 Orienteringssaker, Informasjon fra 
RBU-medlemmer, første kulepunkt 

 2. Brev fra Mental Helse Nordland av 18. november 2013 ad. 
Nordlandssykehuset HF – vedtak om nedleggelse av enhet 
for traumelidelser 

 3. Oppstart av regionalt behandlingstilbud for voksne med 
tvangslidelse, informasjon 

 4. Brev av 1. oktober 2013 til Psoriasis- og eksemforbundet 
Nordland ad. katastrofal manglende dekning av hudleger i 
Nordland, svar på brev av 17. september 2013 

 5. Notat fra RBU-leder Mildrid Pedersen av 27. november 
2013 med informasjon om møteaktivitet 

 6. Notat fra RBU-medlem Werner Johansen av 11. november 
2013 med informasjon om møteaktivitet 

 7. Brev fra Inger Vardenær av 23. november 2013 ad. 
brukermedvirkning i saken om nedleggelse av enhet for 
traumelidelser ved Nordlandssykehuset 

Sak 38-2013 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
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RBU-AU-sak 31-2013 Brukermedvirkning i forskning, orientering 
om arbeidet 

 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet 
med å styrke brukermedvirkningen i forskning til orientering. 
 
 
RBU-AU-sak 32-2013 Brukerrepresentant til samarbeidsorgan 

med universitet og høyskoler, ref. RBU-sak 
68-2013 

 
Vedtak: 
 
A. Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende personer: 

1. Som brukerrepresentant med observatørstatus til samarbeidsorganet med de to 
universitetene i regionen (USAM) oppnevnes Werner Johansen. Som 
vararepresentant oppnevnes Mildrid Pedersen.  

2. Som brukerrepresentant med observatørstatus til samarbeidsorganet med 
høyskolene og de tidligere høgskoledelene av Universitetet i Tromsø og 
Universitetet i Nordland (HSAM) oppnevnes Brynly Ballari. Som 
vararepresentant oppnevnes Mildrid Pedersen.  

3. Som brukerrepresentant med observatørstatus til Tildelingsutvalget oppnevnes 
Mildrid Pedersen. Som vararepresentant oppnevnes Werner Johansen.  

 
B. Oppnevningene gjelder for perioden 2014-2015.  
 
 
RBU-AU-sak 33-2013  Private rehabiliteringsinstitusjonene, nye 

avtaler fra 1. januar 2015 – 
kravspesifikasjonen, oppfølging av RBU-
sak 55-2013 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg viser til RBU-sak 55-2013Private 

rehabiliteringsinstitusjonene, nye avtaler fra 1. januar 2015 – innspill til det faglige 
grunnlaget for kravspesifikasjonen og forutsetter at innspillene gitt i saken ivaretas 
gjennom kravspesifikasjonen. 
 

2. RBU har følgende innspill til den videre avtaleprosess med inngåelse av nye avtaler 
for private rehabiliteringstjenester fra 1. januar 2015: 
• RBU ber om å være representert i utvelgelsen av private 

rehabiliteringsinstitusjonene, når avtaleprosessen settes i gang. 
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RBU-AU-sak 34-2013 Organisering av intensivmedisintilbud til 
svært for tidlig nyfødte i Helse Nord – 
videre prosess og mandat til 
arbeidsgruppe nyfødtintensiv 

 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar informasjonen om den videre 
prosessen med organiseringen av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i 
Helse Nord og mandatet for arbeidsgruppen nyfødtintensiv til orientering. 
 
 
RBU-AU-sak 35-2013 Regional kreftplan for Helse Nord  
 2014-2021 
 
Vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg støtter at pasientforløpene må settes i 

et system som ivaretar at informasjon og kommunikasjon blir ivaretatt. 
 
2. RBU-AU støtter at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene 

må styrkes. 
 
3. RBU-AU er enig i at behovet for kurativ strålebehandling vil øke og bør dekkes ved 

en god samordnet tjeneste preget av høy kvalitet og pasientsikkerhet. RBU-AU er 
enig i at dette gjøres best ved at et tilbud om kurativ stråleterapi også etableres ved 
Nordlandssykehuset Bodø. Felles regionale prosedyrer/rutiner i tråd med nasjonale 
retningslinjer må etableres. 

 
4. RBU-AU støtter strategigruppens vurdering av at dagens funksjonsfordeling for 

kreftkirurgi opprettholdes. RBU-AU poengterer viktigheten av et tett samarbeid 
mellom lungemiljøene i Bodø og Tromsø. 

 
5. RBU-AU ber om at arbeidet med rekruttering av koordinatorer/kontaktpersoner i 

helseforetakene settes i gang så raskt som mulig for å sikre god koordinering av 
pasientforløpene og informasjon til pasient og pårørende. RBU-AU er videre enig i at 
helseforetakene styrkes med flere kreftsykepleiere. 
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RBU-AU-sak 36-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. november 2013 i Alta: Informasjon om 
styremøte og informasjonsmøte med spesialistpoliklinikken og ledelsen i Alta 
kommune 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 18. desember 2013 i Bodø: RBU-leder informerer 
styret om RBUs arbeid i 2013. 

- Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 26. november 2013 med invitasjon til 
møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie om en brukerorientert helse- og 
omsorgstjeneste – deltakelse RBU-leder Mildrid Pedersen  

- Brev fra Helsedirektoratet av 25. november 2013 til lederne av de regionale 
brukerutvalgene ad.  revisjon av prioriteringsveiledere – oppnevning av én 
brukerrepresentant i styringsgruppen: Informasjon om oppnevning av RBU-leder 
Mildrid Pedersen 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- HelseOmsorg 21, den 8. november 2013 i Oslo: RBU-nestleder Brynly Ballari 

orienterte. Notat med informasjon om møtet distribueres til RBU ved utsendelse av 
sakspapirer til RBU-møte i januar 2014.  

- Møte med Asbjørn Larsen, brukerrepresentant i fagråd rus: RBU-nestleder Brynly 
Ballari orienterer om arbeidet i fagråd rus i neste RBU-møte. 

- Møte i styringsgruppen pasientreiser, den 2. desember 2013: RBU-medlem Werner 
Johansen orienterte.  

- Styremøte i Pasientreiser ANS, den 10. desember 2013: RBU-medlem Werner 
Johansen må melde forfall. Vararepresentant Mildrid Pedersen har ikke anledning til 
å stille.. 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Fagråd ortopedi, oppfølging av spørsmål fra RBU-møte 13. november 2013 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-AU-sak 37-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Fagråd i geriatri, informasjon fra RBU-medlem Aud Fyhn, jf. RBU-sak 72-2013/2 

Orienteringssaker, Informasjon fra RBU-medlemmer, første kulepunkt 
2. Brev fra Mental Helse Nordland av 18. november 2013 ad. Nordlandssykehuset HF – 

vedtak om nedleggelse av enhet for traumelidelser 
3. Oppstart av regionalt behandlingstilbud for voksne med tvangslidelse, informasjon 
4. Brev av 1. oktober 2013 til Psoriasis- og eksemforbundet Nordland ad. katastrofal 

manglende dekning av hudleger i Nordland, svar på brev av 17. september 2013 
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5. Notat fra RBU-leder Mildrid Pedersen av 27. november 2013 med informasjon om 
møteaktivitet 

6. Notat fra RBU-medlem Werner Johansen av 11. november 2013 med informasjon 
om møteaktivitet 

7. Brev fra Inger Vardenær av 23. november 2013 (med vedlegg) ad. 
brukermedvirkning i saken om nedleggelse av enhet for traumelidelser ved 
Nordlandssykehuset 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-AU-sak 38-2013  Eventuelt  
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2013 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 04DES2013 – kl. 21.13 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-98/012         Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 151-2013/7 Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. desember 

2013 ad. Nye Kirkenes sykehus – godkjenning 

av forprosjekt og byggestart 

 
 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-98/012         Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 151-2013/8 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av 

statlige selskaper for 2012  

 
 
Dokumentet er lagt ut Riksrevisjonens nettsted – se her:  
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012    
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http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/Selskapskontrollen2012.aspx�


 

 
 

Møtedato: 18. desember 2013 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/338-99/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 6.12.2013 
 

Styresak 152-2013 Eventuelt 

 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF  
18. desember 2013 - sakspapirer

side 103


	Forside
	Innkalling
	Styresak 136-2013
	Styresak 137-2013
	Styresak 138-2013
	Styresak 139-2013
	Styresak 140-2013
	Styresak 141-2013
	Styresak 142-2013
	Styresak 143-2013
	Styresak 144-2013
	Styresak 145-2013
	Styresak 146-2013
	Styresak 147-2013
	Styresak 148-2013
	Styresak 149-2013
	Styresak 150-2013
	Styresak 151-2013
	Styresak 152-2013



