
 

 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med sakspapirer 
 
 
 

Dato: 5. februar 2014 
 
Kl.: 8.30 til ca. 10.30/10.45 
 
Sted: Helse Nord RHF’s lokaler, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 





Møtedato: 19. desember 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 19.12.2013 
 

Styresak 153-2013 Rapport om etablering av et helseforetak for 

sykehusplanlegging, endelig vedtak 

Saken ble behandlet elektronisk, og vedtaket protokollføres i 
første styremøte i 2014, jf. styresak 150-2013/2 
Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer, 
første strekpunkt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vil ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet tilrå at dersom 

det blir gjort vedtak om å etablere et helseforetak for sykehusplanlegging, må det 
gjennomføres ytterligere utredninger særlig på områder organisering, oppgaver og 
ansvar, bemanning og gevinster. 

 
2. Inntil et eventuelt helseforetak er etablert, vil styret tilrå at de regionale 

helseforetakene viderefører utviklingen av det interregionale eiendomsforum som 
ble etablert ved årsskiftet 2012/2013, med de oppgavene som går fram av 
rapporten side 9-10. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF vil ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet tilrå at dersom 
det blir gjort vedtak om å etablere et helseforetak for sykehusplanlegging, må det 
gjennomføres ytterligere utredninger særlig på områder organisering, oppgaver og 
ansvar, bemanning og gevinster. 

 
2. Inntil et eventuelt helseforetak er etablert, vil styret tilrå at de regionale 

helseforetakene viderefører utviklingen av det interregionale eiendomsforum som 
ble etablert ved årsskiftet 2012/2013, med de oppgavene som går fram av 
rapporten side 9-10. 

 
Protokolltilførsel til styresak 153-2013 – stemmeforklaring: 
 
Styremedlem Kari Sandnes, Sissel Alterskjær, Ann-Mari Jenssen og Fredrik Sund valgt 
av de ansatte støtter administrerende direktørs forslag til vedtak slik det er lagt frem. Vi 
viser dessuten til den dissens som er fremkommet i prosjektgruppens rapport og vil 
spesielt nevne konserntillitsvalgt Svein Øverlands bemerkning. Her er det presisert 
følgende:  
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                                                                           - ikke 
byggherrefunksjon, men med en betydelig mer nøktern bemanning enn skissert i 
utredningen. 
 
Sissel Alterskjær /s/ Kari B. Sandnes /s/ Fredrik Sund /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
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Møtedato: 5. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2013/298-2/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 1-2014  Konstituering av styret i Helse Nord RHF 

 
 
Formål/sammendrag 
Det vises til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 7. januar 2014, kl. 9.45. 
 
I sak 3 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetakslovens § 21 fattet foretaksmøtet 
følgende vedtak: 
 
Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i januar 2016 oppnevnes følgende 
personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Nord RHF: 
 
Bjørn Kaldhol  
Inger Lise Strøm 
Kari Jørgensen 
Inger Jørstad 
Steinar Pettersen 
Line M. Sandberg 
Arnfinn Sundsfjord 
 
Foretaksmøtet oppnevner Bjørn Kaldhol som styreleder og Inger Lise Strøm som nestleder. 
Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i 
forvaltningsloven kapittel 2. 
 
Tjenesteperioden til de ansattevalgte styremedlemmer varer frem til nyvalg er 
gjennomført våren 2014. 
 
I tillegg møter Mildrid Pedersen som fast observatør fra Regionalt Brukerutvalg. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol (styreleder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Ann-Mari Jenssen 
Arnfinn Sundsfjord 
Fredrik Sund 
Inger Jørstad 
Kari Jørgensen 
Kari B. Sandnes 
Line M. Sandberg 
Sissel Alterskjær 
Steinar Pettersen 
 
 
Bodø, den 28. januar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 5. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-3/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 2-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 5. februar 2014: 
 
Sak 153-2013 Rapport om etablering av et helseforetak for 

sykehusplanlegging 
Saken ble behandlet elektronisk, og vedtaket protokollføres i 
første styremøte i 2014, jf. styresak 150-2013/2 
Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer, 
første strekpunkt. 

Side 1 

Sak 1-2014 Konstituering av styret i Helse Nord RHF Side 3 
Sak 2-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 
Sak 3-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. desember 2013 Side 6 
Sak 4-2014 Budsjett 2014 – konsolidert Side 25 
Sak 5-2014 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene Side 43 
Sak 6-2014 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2014-2016, 

oppnevning av arbeidsutvalg 
Side 66 

Sak 7-2014 Stiftelse av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet, 
endring av vedtekter 

Side 69 

Sak 8-2014 Orienteringssaker Side 71 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Resultat 2013 – foreløpige regnskapstall 
  

Sak 9-2014 Referatsaker Side 74 
 1. Konsernverneombudets årsrapport 2013   
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22. januar 

2014 
  

 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 4. februar 2014 ad. 
Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene, jf. styresak 
5-2014 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

Sak 10-2014 Eventuelt Side 88 
 
 
Bodø, den 28. januar 2014 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 5. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-4/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 3-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

18. desember 2013 

 
 
Protokoll styremøte 18. desember 2013 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 18. desember 2013 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inge Myrvoll styremedlem – deltok fra behandling av styresak 143-

2013 (ca. kl. 10.30) 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg revisjonssjef 

 
I forkant av styremøtet orienterte Veronica Jakobsen v/Nordlandssykehuset HF om 
Lærlinger i Helse Nord – en presentasjon av arbeidet i HF-et. 
 
I starten av styremøtet orienterte Mildrid Pedersen, leder for det Regionale brukerutvalget 
om brukerutvalgets arbeid i 2013, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt. 
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Styresak 136-2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 136-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 137-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

27. november 2013 
Sak 138-2013 Budsjett 2014 – endringer i finansiering og konsekvenser for 

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

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 
Sak 141-2013 Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 

konseptfaserapport 
Sakspapirene var ettersendt. 

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

Sak 144-2013 Anskaffelse av private spesialiserte rehabiliteringstjenester, 
strategidokument 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23,1. og 3. ledd. 
Sakspapirene var ettersendt. 

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

Sak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender – informasjon 
Sak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021 
Sak 148-2013 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mellom fylkeskommunene i 

nord og Helse Nord – godkjenning av oppdatert avtale 
Sak 149-2013 Plan for internrevisjon 2014 -2015 
Sak 150-2013 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 151-2013 Referatsaker 
 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 
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 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. Protokoller fra drøftingsmøte, den 17. desember 2013 ad. Nye 
Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjekt og byggestart og 
Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 
konseptfaserapport 
Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart. 

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

 9. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen og Aksjonsgruppa for 
Lofoten sykehus av 11. desember 2013 ad. øre-nese hals tilbudet 
i Vesterålen og Lofoten 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 152-2013 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 137-2013  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 27. november 2013 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 27. november 2013 godkjennes.  
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Styresak 138-2013 Budsjett 2014 – endringer i finansiering og 
konsekvenser for helseforetakene 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
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. Justeringen må gjøres i samarbeid med 
tillitsvalgte og vernetjenesten. 

 
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 

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

 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

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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Styrets 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. Justeringen må gjøres i samarbeid med 
tillitsvalgte og vernetjenesten. 

 
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 

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

 
 
 
Styresak 139-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 3 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 

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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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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
 
 
Styresak 140-2013 Virksomhetsrapport nr. 11-2013 
    Sakspapirene var lagt frem ved møtestart. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2013 til orientering.  
 
2. Styret er fornøyd med at ventetidene og fristbrudd er redusert i november 2013. 

 
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakene slik at aktiviteten i 

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

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2013 til orientering.  
 
2. Styret er fornøyd med at ventetidene og fristbrudd er redusert i november 2013. 

 
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakene slik at aktiviteten i 

pasientbehandling og omstillingsarbeidet opprettholdes i tråd med vedtatte planer 
og budsjetter.  
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Styresak 141-2013 Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for kliniske 

kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø som grunnlag for den videre 
planlegging av forprosjektfasen.  
 

2. Prosjektet godkjennes videreført til siste beslutningspunkt med en brutto 
arealramme på 3 650m2 

 

og en foreløpig kostnadskalkyle på 121 mill kroner (p85-
2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Netto ny bevilgning er på 
71,6 mill kroner. 

3. Styret forutsetter at det foreligger skriftlige avtaler med Sykehusapotek Nord HF og 
Helse Nord IKT før endelig beslutning. 
 

4. Styret ber om at KK-fløyen i tillegg planlegges for fjernlager for datasenter innenfor 
en ramme på inntil 13 mill kroner. 
 

5. 

 

Styret ber om at styrebehandlet plan for endelig gjennomføring legges frem, når 
detaljprosjektering er ferdigstilt. 

5. Styret ber om at styrebehandlet plan for endelig gjennomføring legges frem, når 
detaljprosjektering er ferdigstilt. Før saken fremmes for styret i Helse Nord RHF, må 
styret i Nordlandssykehuset HF styrebehandle følgende: 
a. Økonomien i helseforetaket (bærekraftsanalysen) for å vise at helseforetaket er i 

stand til å håndtere de økte kostnader som følger av hele byggeprosjektet i 
perioden frem til 2020. 

b. Analysene må risikovurderes i forhold til endringer i premissene som: 
avskrivninger, renter, aktivitetsavhengige inntekter og omstillingstakt. 

c. Tiltaksplan for å løse omstillingsutfordringen og mulige konsekvenser av endringer 
i forutsetningene. 

d. Buffere og reserver i investeringsrammene. 
 
6. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en oversikt over dekningsgraden for kontorer 

i alle helseforetak i Helse Nord. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for kliniske 

kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø som grunnlag for den videre 
planlegging av forprosjektfasen.  
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2. Prosjektet godkjennes videreført til siste beslutningspunkt med en brutto 
arealramme på 3 650m2 

 

og en foreløpig kostnadskalkyle på 121 mill kroner (p85-
2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Netto ny bevilgning er på 
71,6 mill kroner. 

3. Styret forutsetter at det foreligger skriftlige avtaler med Sykehusapotek Nord HF og 
Helse Nord IKT før endelig beslutning. 
 

4. Styret ber om at KK-fløyen i tillegg planlegges for fjernlager for datasenter innenfor 
en ramme på inntil 13 mill kroner. 
 

5. Styret ber om at styrebehandlet plan for endelig gjennomføring legges frem, når 
detaljprosjektering er ferdigstilt. Før saken fremmes for styret i Helse Nord RHF, må 
styret i Nordlandssykehuset HF styrebehandle følgende: 
a. Økonomien i helseforetaket (bærekraftsanalysen) for å vise at helseforetaket er i 

stand til å håndtere de økte kostnader som følger av hele byggeprosjektet i 
perioden frem til 2020. 

b. Analysene må risikovurderes i forhold til endringer i premissene som: 
avskrivninger, renter, aktivitetsavhengige inntekter og omstillingstakt. 

c. Tiltaksplan for å løse omstillingsutfordringen og mulige konsekvenser av 
endringer i forutsetningene. 

d. Buffere og reserver i investeringsrammene. 
 
6. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en oversikt over dekningsgraden for 

kontorer i alle helseforetak i Helse Nord. 
 

 
Styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av 

forprosjekt og byggestart 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til forslag til

 

 vedtaket 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. 
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4. Første tilbakemelding på kostnadsreduserende tiltak meldes tilbake til styret 
gjennom rullering av investeringsplanen i juni 2014. 

 
5. Styret ber om at prosjektet følger oppsatt tidsplan med byggestart 1. mai 2014. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 

 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtaket 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. 
 
5. Styret ber om at prosjektet følger oppsatt tidsplan med byggestart 1. mai 2014. 

 
 
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 var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner idéfaserapport Plassering av Regionale 

Datasenter. 
 

2. Adm. direktør gis fullmakt til å bygge datasenter 1 i pasienthotellet på 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø (DS1) innenfor en ramme på 83 mill 
kroner. 
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3. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette planleggingen av datasenter 2 (DS2) på den 
geografiske lokasjon som etter risikovurdering viser seg å være mest 
hensiktsmessig.  

 
4. Adm. direktør bes legge frem plan for fullverdig gjenopprettingssenter med lese- og 

skrivefunksjonalitet for data lokalisert i Bodø. 
 

5. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette planleggingen av regionale datasentre 
innenfor en ramme 10 mill kroner. 

 
6. Styret ber om å få lagt frem konseptfaserapport med risikovurdert anbefaling om 

plassering av datasenter 2, DSDRT og andre sikkerhetsløsninger for øvrige 
helseforetak innen utgangen av april 2014. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner idéfaserapport Plassering av Regionale 

Datasenter. 
 

2. Adm. direktør gis fullmakt til å bygge datasenter 1 i pasienthotellet på 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø (DS1) innenfor en ramme på 83 mill 
kroner. 
 

3. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette planleggingen av datasenter 2 (DS2) på den 
geografiske lokasjon som etter risikovurdering viser seg å være mest 
hensiktsmessig.  

 
4. Adm. direktør bes legge frem plan for fullverdig gjenopprettingssenter med lese- og 

skrivefunksjonalitet for data lokalisert i Bodø. 
 

5. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette planleggingen av regionale datasentre 
innenfor en ramme 10 mill kroner. 

 
6. Styret ber om å få lagt frem konseptfaserapport med risikovurdert anbefaling om 

plassering av datasenter 2, DSDRT og andre sikkerhetsløsninger for øvrige 
helseforetak innen utgangen av april 2014. 
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Styresak 144-2013 Anskaffelse av private spesialiserte 
rehabiliteringstjenester, strategidokument 

    Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23,1. og 3. ledd. 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innretning i anskaffelsen av private 

spesialiserte rehabiliteringstjenester slik presentert i saksfremlegget med vedlegg. 
 
2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte 

problemstillinger under anskaffelsen.  
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering om resultatet av 

anskaffelsen etter at anskaffelsen er gjennomført. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innretning i anskaffelsen av private 

spesialiserte rehabiliteringstjenester slik presentert i saksfremlegget med vedlegg. 
 
2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte 

problemstillinger under anskaffelsen.  
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering om resultatet av 

anskaffelsen etter at anskaffelsen er gjennomført. 
 
 
Styresak 145-2013 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes 

representanter til styret i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for 

Helse Nord RHF: 
o Torstein Foss, foretakstillitsvalgt DNLF, Nordlandssykehuset Bodø 
o May Britt Allstrin, foretakstillitsvalgt Delta, Nordlandssykehuset Bodø 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 

o Monica Fyhn Sørensen, hovedtillitsvalgt NSF, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø 

o Anne Lise Løvli, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Nordlandssykehuset Bodø 
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3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 
o Knut Langeland, HR-sjef 

 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for 

Helse Nord RHF: 
o Torstein Foss, foretakstillitsvalgt DNLF, Nordlandssykehuset Bodø 
o May Britt Allstrin, foretakstillitsvalgt Delta, Nordlandssykehuset Bodø 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 

o Monica Fyhn Sørensen, hovedtillitsvalgt NSF, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø 

o Anne Lise Løvli, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Nordlandssykehuset Bodø 
 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 

o Knut Langeland, HR-sjef 
 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
 
Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender  
  – informasjon 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
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. 
 
3. Styret ber videre om at brukerne og brukerutvalgene i helseforetakene 

involveres i arbeidet med pasientsikkerhet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Pasientsikkerhetskampanjen I trygge 

hender til orientering. 
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2. Styret ber styrene i de underliggende helseforetak om å sørge for at de blir holdt 
jevnlig informert om arbeidet med pasientsikkerhet. 

 
3. Styret ber videre om at brukerne og brukerutvalgene i helseforetakene involveres i 

arbeidet med pasientsikkerhet. 
 
 
Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
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. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
2. Adm. direktør bes om å utarbeide Det utarbeides standardiserte pasientforløp for 

de største kreftgruppene innen 1. juli 2014, og arbeidet utføres av fagråd for 
kreft innen 1. juli 2014

 
. 

Enstemmig vedtatt. 
 
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. Inntil dette er 
utviklet, brukes de prosedyrene som Universitetssykehuset Nord-Norge HF har. 

Adm. direktør bes om å vurdere, om det kurative stråletilbudet ved 
Nordlandssykehuset Bodø kan utvides til å omfatte andre pasientgrupper, når 
tilbudet for brystkreftpasienter er etablert og evaluert.  

 
Forslaget ble vedtatt mot fire stemmer (Kari Jørgensen, Kristina Torbergsen, Inger 
Jørstad og Fredrik Sund) 

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

strålemaskin nr. 2 til eksisterende bunker. 

 

Dette vil redusere sårbarheten ved 
driftsstans. 

Enstemmig vedtatt. 
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5. Iverksetting av enkelttiltak i planen følges opp i de årlige oppdragsdokumenter og 
budsjett til helseforetakene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Styrets 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. Adm. direktør bes om å utarbeide standardiserte pasientforløp for de største 

kreftgruppene innen 1. juli 2014. 
 
3. Nordlandssykehuset HF gis oppgaven med å etablere et kurativt stråleterapitilbud i 

Bodø for pasienter med brystkreft. Det forutsettes at en enhetlig praksis ved 
Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø ivaretas 
gjennom felles prosedyrer og retningslinjer. Inntil dette er utviklet, brukes de 
prosedyrene som Universitetssykehuset Nord-Norge HF har. 

 
Adm. direktør bes om å vurdere, om det kurative stråletilbudet ved 
Nordlandssykehuset Bodø kan utvides til å omfatte andre pasientgrupper, når 
tilbudet for brystkreftpasienter er etablert og evaluert.  

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

strålemaskin nr. 2 til eksisterende bunker.  
 
5. Iverksetting av enkelttiltak i planen følges opp i de årlige oppdragsdokumenter og 

budsjett til helseforetakene. 
 
Protokolltilførsel til styresak 147-2013 – stemmeforklaring: 
 
Desentralisering av kurativ strålebehandling til NLSH Bodø kan få faglige konsekvenser 
for UNN Tromsø som regionalt strålesenter. 
 
Det er en bekymring for at den kurative strålebehandlingen for Nord-Norge som helhet 
kan svekkes. 
 
Det er i dag stor ubenyttet kapasitet av strålemaskinparken i HN. Kapasiteten burde 
vært utnyttet i sin helhet, før anskaffelse av nytt utstyr ble gjennomført. 
 
Kari Jørgensen /s/  Kristina Torbergsen /s/  Inger Jørstad /s/ Fredrik Sund /s/ 
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Styresak 148-2013 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 
mellom fylkeskommunene i nord og Helse 
Nord – godkjenning av oppdatert avtale 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
 
 
Styresak 149-2013 Plan for internrevisjon 2014 -2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2014-2015 vedtas som fremlagt. 

 
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2014-2015 vedtas som fremlagt. 

 
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
Styresak 150-2013  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Besøk av statsråd Bent Høie, den 10. desember 2013 
o Informasjon om programmet i Tromsø og Bodø 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 19. desember 2013 og 7. januar 2014 
o Informasjon 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 5. februar 2014 
o Informasjon 
o Det avholdes foretaksmøter med underliggende helseforetak i etterkant av 

dette styremøtet. 
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- Styreseminar for regionale helseforetak i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, 
den 13. – 14. mars 2014 
o Informasjon om det planlagte styreseminaret. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Rapport om etablering av et helseforetak for sykehusplanlegging  

o Frist for innlevering av rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet er 20. 
desember 2013. 

o Adm. direktør avklarte med styret hvordan denne saken håndteres.  
- Nye legemidler – finansiering  

o Informasjon 
- 48-timers regel hos flyselskap, oppfølging av styresak 94-2013/4 

o Informasjon om hvorvidt fødende velger hurtigrute eller tog ved hjemreise, 
før den nyfødte er 48 timer gammel. 

- Riksrevisjonens rapport om RHF-enes eierskapsutøvelse 
o Link til rapporten er sendt til styret, jf. styresak 151-2013/8 Referatsaker. 
o Utdypende informasjon om rapporten sendes elektronisk til styret i Helse 

Nord RHF. 
- Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom 

helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, oppfølging av 
styresak 93-2013  
o Det ble vist til styresak 93-2013, vedtakets punkt 3: Styret ber om å bli 

orientert om status i oppfølgingen av rapportens anbefalinger innen utgangen 
av 2013. 

o Saken ble utsatt til styremøte i mars 2014 på grunn av omfattende saksliste 
til styremøte 18. desember 2013. 

- Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – 
iverksetting av nødvendige tiltak, oppfølging av styresak 79-2012 og 158-2012 
o Det ble vist til styresak 158-2012, vedtakets punkt 2: Styret ber om å få 

fremlagt ny sak, når nødvendige tiltak er iverksatt, senest innen utgangen av 
2013. 

o Saken ble utsatt til styremøte i mars 2014 på grunn av omfattende saksliste 
til styremøte 18. desember 2013. 

- Risikostyring – overordnede mål 
o Informasjon til styret om overordnede mål for risikostyringen i 

foretaksgruppen. 
o Utdypende informasjon om overordnede mål sendes elektronisk til styret i 

Helse Nord RHF. 
- AMK-strukturen i Helse Nord – status og prosess 

o Informasjon om prosjektet, status og prosess.   
- Retningslinjer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, jf. styresak 106-2013 

A.     
o Det ble vist til styresak 106-2013/A: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør 

om å legge frem en orientering i et senere styremøte som belyser varamedlem 
Jakobsens spørsmål i denne saken. 

o Det er sendt henvendelse til varamedlem Bård Jakobsen for å få en nærmere 
beskrivelse av saken (og spørsmålet).  
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- Fellesmøte for avtalespesialister i Tromsø og Bodø i november 2013: Informasjon 
- Møte med styret i Finnmarkssykehuset HF, den 5. desember 2013: Presentasjon av 

arbeidet med utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. 
styresak 147-2012. 

- Møte med politisk og administrativ ledelse i Narvik Kommune, den 6. desember 
2013 – sammen med styreleder Bjørn Kaldhol: Informasjon om møtet og videre 
prosess 

- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen 
o Sak nr. 1: Saken er meldt til Helsetilsynet og i den vanlige rapportering til 

Kunnskapssenteret.  
o Sak nr. 2: Det er iverksatt tiltak for oppfølging av personalet ved HF-et. Det er 

sendt melding til Helsetilsynet. 
o Sak nr. 3: Saken er meldt til Helsetilsynet som har respondert. Nærmere 

avklaring rundt denne saken foreligger ikke på nåværende tidspunkt. 
o Sak nr. 4: Helsetilsynet er varslet. 
Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

- Varsling – informasjon  
o Informasjon om en sak som er varslet til Helse- og omsorgsdepartementet. 
o Spørsmålene fra departementet svares ut. 
Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. helseforetaksloven § 26a, punkt 4. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 151-2013  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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. Protokoller fra drøftingsmøte, den 17. desember 2013 ad. Nye Kirkenes sykehus – 
godkjenning av forprosjekt og byggestart og Nordlandssykehuset Bodø – bygg for 
kliniske kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport 
Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart. 
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8. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012  
Dokumentet er lagt ut på Riksrevisjonens nettsted – se her:  
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012   

9. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen og Aksjonsgruppa for Lofoten sykehus av 
11. desember 2013 ad. øre-nese hals tilbudet i Vesterålen og Lofoten 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 152-2013  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 18. desember 2013 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 28. januar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 5. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
123 2013/163   Jan-Petter Monsen m. fl. , 75 51 29 00 Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 4-2014  Budsjett 2014 – konsolidert 

 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse Nord RHF en tilbakemelding på om 
krav og føringer fra styret er fulgt opp i helseforetakenes planlegging. Vurderingene av 
konsolidert budsjett skal bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og 
respekt. 
 
Med bakgrunn i budsjettpremisser fra Helse Nord RHF har helseforetakene i løpet av 
desember 2013 styrebehandlet egne budsjetter og planer for 2014. I denne 
styresaken gis en tilbakemelding på helseforetakenes oppfyllelse av: 
• Aktivitetskrav og prioritering 
• Resultatkrav  
• Vurdering av omstillingsplaner opp mot helsefaglige krav og føringer 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Sammenlignet med realisert aktivitet 2013 planlegger helseforetakene en mindre 
aktivitetsøkning i somatisk virksomhet (+1,3 %). Det planlegges en fortsatt vridning fra 
døgnbehandling til dagbehandling og poliklinikk. 
 
Det planlegges med økt poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og rusbehandling 
på om lag 8 %. Også ressursbruken planlegges i tråd med føringer om at psykisk 
helsevern og rusbehandling skal styrkes mer enn somatisk virksomhet på regionnivå.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og i Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) har bedt om at resultatkrav for 2014 reduseres til 0. For UNN er ønsket knyttet 
til forsinket fremdrift av omstillingstiltak, og foretaksledelsen har redegjort for at 
behovet kun er for 2014, da omstillingsplanen forventes å gi nødvendige effekter fra 
2015. NLSH har redegjort for at helseforetaket vil få ekstraordinære driftsmessige 
utfordringer i 2014 i forbindelse med byggeprosessen og prøvedrift av nye bygg. 
Risikoen i budsjettopplegget er høy, og helseforetaket har derfor bedt om redusert 
resultatkrav.  
 
Med tanke på investeringsbehovet er fjerning av overskuddskravene uheldig.  Det er et 
tegn på at den viktigste forutsetningen for investeringsplanen – økonomisk bærekraft i 
helseforetakene – så langt ikke etableres som planlagt. Likviditetsbeholdningen 
svekkes, og lånebehovet i helseforetakene øker. Mulighetsrommet til å øke 
investeringsrammene til medisinteknisk utstyr med bakgrunn i resultatoppnåelse 
reduseres.  
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Med bakgrunn i helseforetakenes budsjettvedtak foreslår adm. direktør likevel å endre 
resultatkravet til UNN og NLSH til balanse.  Alle helseforetakene skal innen 30. april 
2014, i samarbeid med Helse Nord RHF, på nytt gjennomgå og vurdere økonomisk 
bærekraft i årene fremover som grunnlag for rullering av investeringsplan 2015-2022 i 
juni 2014.  
 
Styret i UNN har i tillegg bedt om, og lagt til grunn i sitt budsjett, at helseforetaket 
styrkes med 25 mill kroner utover vedtatte rammer. Innspill til endringer i 
inntektsmodell og prioriteringer må tas i sammenheng med rullering av plan 2015-
2018 som behandles i juni 2014. På denne bakgrunn må UNN behandle budsjettet på 
nytt i tråd med vedtatte rammer for drift og investeringer.  
 
Helseforetakene har en samlet omstillingsutfordring på om lag 242 mill kroner, etter 
forslagene om endret resultatkrav i denne saken. NLSH har et uløst tilpasningsproblem 
på om lag 27 mill kroner i vedtatt budsjett, etter vedtakene i denne saken. UNN har 
tiltak som kan løse utfordringen, men etter risikovurdering mangler helseforetaket 
tiltak for 25 mill kroner. Helseforetaket har imidlertid budsjettert en sentral buffer for å 
redusere risiko.   
 
Adm. direktør vurderer den økonomiske risikoen som høy ved NLSH og UNN, og 
moderat ved Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Ingen av 
helseforetakenes tiltaksplaner vurderes å være i strid med helsefaglige krav og føringer 
i oppdragsdokumentet. 
 
Medbestemmelse 
Budsjettpremissene er i to omganger drøftet med KTV/KTVO: 
 
Plan 2014-2017, inkl rullering investeringsplan ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. juni 2013 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Det vises til tidligere enighet om strategien som innebærer å planlegge med 

driftsoverskudd de nærmeste årene for å sikre midler til framtidige investeringer og 
utvikling av pasienttilbudet.  

 
2. Samlet skal planforutsetningene i saken legges til grunn for virksomheten og gi 

grunnlag for langsiktig planarbeid i helseforetakene. 
 
3. Partene er enige om at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i 

helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet skal skje i 
nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt 
oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i 
dette arbeidet. 
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4. Partene er videre enig om at omstillingsutfordringer ved alle store 
investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med 
tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent 
med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus 
i regionen. 

 
Budsjett 2014 – plan og premisser ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 24. oktober 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om foreslått budsjettopplegg for 2014. 
 
2. Partene gir sin tilslutning til at de økte inntektene i forslag til statsbudsjett 2014 i all 

hovedsak videreføres helseforetakene for å styrke økonomisk handlefrihet og følge opp 
krav og føringer i statsbudsjett og oppdragsdokument.  

 
De konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 21. januar 2014 informert om innholdet og vurderingene i konsolidert budsjett, jf. 
sak 9-2014 Budsjett 2014 - konsolidert. 
 
Brukermedvirkning 
Budsjett 2014 – første gjennomgang av plan og premisser, plan 2014-2017, inkl. rullering 
av investeringsplan ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 
5. juni 2013, jf. RBU-sak 41-2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om plan 2014-2017 til orientering.  
 
2. Regionalt brukerutvalg slutter seg til strategiene for å utvikle helsetilbudet i regionen.   
 
3. RBU ber om at det vurderes å etablere brukerkontorer på sykehusene for å styrke 

likemannsarbeidet. 
 
Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer ble behandlet i møte i 
arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 23. oktober 2013, jf. RBU-AU-sak 27-
2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Informasjonen om Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer tas til 
orientering. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ble i møte, den 22. januar 2014 informert om 
innholdet og vurderingene i konsolidert budsjett, jf. RBU-sak 7-2014/3 
Orienteringssaker, RHF-ledelsens muntlige orienteringer, andre strekpunkt. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør vurderer aktivitetsplaner og prioriteringer å være i tråd med føringene 
fra styret i Helse Nord RHF. 
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Med bakgrunn i styrevedtak i UNN og NLSH foreslås resultatkrav endret til 0 for disse 
helseforetakene. Foretaksgruppen budsjetterer med et samlet overskudd på 392 mill 
kroner.   
 
Ingen av helseforetakenes tiltaksplaner vurderes å være i strid med helsefaglige krav og 
føringer i oppdragsdokumentet. Gjennomføring av omstillingsplanene vil bli fulgt opp i 
styringsdialogen. Risiko for ikke å nå resultatkrav fra eier (balanse) vurderes som lav. 
 
Adm. direktør tilråder at foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2014 godkjennes.  
 
 

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

1.    Styret i Helse Nord RHF viser til budsjettvedtak i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og Nordlandssykehuset HF. Under forutsetning om at helseforetakene utarbeider 
langsiktig plan som sikrer realisering av vedtatte resultatkrav for 2015 og fremover, 
tillates de to helseforetakene å justere sitt resultatkrav til 0 for 2014. Samlet 
overskudd i foretaksgruppen budsjetteres med 392 mill kroner.  

 
2. Helseforetakene skal innen 30. april 2014 ha styrebehandlet oppdatert 

bærekraftanalyse som grunnlag for rullering av investeringsplan 2015-2022 i juni 
2014.  

 
3. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtatte inntekts- og investeringsrammer og ber 

om at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF behandler budsjett for 2014 i 
tråd med disse innen 1. mars 2014.  

 
4. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett.   
 
 
Bodø, den 28. januar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Utredning 
   Helseforetakenes budsjettvedtak 
   Inntekts- og investeringsrammer  
 
Utrykte vedlegg: Helseforetakenes styresaker om budsjett  
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UTREDNING 
Budsjett og planpremisser for 2014 har vært behandlet av styret i Helse Nord RHF i 
flere saker i 2013: 
• Sak 72 -2013 Plan 2014-2017, inkl rullering investeringsplan 
• Sak 111-2013 Budsjett 2014 foretaksgruppen – rammer og føringer 
• Sak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – oppfølging av styresak 72-2013 
• Sak 138-2013 Budsjett 2014 – endringer i finansiering og konsekvenser for 

helseforetakene 
 
I disse sakene er økonomiske rammer fordelt, og det er gitt føringer som skal ligge 
til grunn for virksomheten i 2014. Helseforetakene har i løpet av desember 2013 
styrebehandlet budsjett for 2014.  
 
Planlagt aktivitet og prioritering 
Overslagsbevilgningen til Helse Nord innen Innsatsstyrt finansiering (ISF)/kommunal 
medfinansiering (KMF) tilsier at aktivitetsnivå kan videreføres på om lag samme nivå 
som budsjett 2013. Sammenlignet med realisert aktivitet 2013 er det rom for en mindre 
aktivitetsøkning. Helseforetakene planlegger i tråd med dette. 
 
Helse Nord har fått en samlet overslagsbevilgning på 3,196 mrd kroner innen ISF 
(inkludert kommunal medfinansiering) og polikliniske inntekter. Finnmarkssykehuset 
HF og UNN HF har budsjettert noe over overslagsbevilgningen som gjør at 
foretaksgruppen samlet har budsjettert om lag 7 mill kroner over overslagsbevilgningen 
fra eier.  
 
Adm. direktør anbefaler at foretaksgruppens budsjett for aktivitetsbaserte inntekter 
godkjennes.  
 
Foretaksgruppens plantall for somatisk virksomhet fremkommer av tabell 1. Målt i 
antall DRG-poeng videreføres plan 2013 omtrent på samme nivå. Sammenlignet med 
faktisk aktivitetsnivå 2013 innebærer dette en planlagt vekst på +1,3 %.  
 
Somatikk Prognose 2013 Plan 2013 Plan 2014 Endring plan Endring fra estimat
Antall DRG, egen prod, egne pasienter dag/døgn og poliklinikk 120 825 123 353 123 073 0 % 1,9 %
Antall DRG, kjøp, egne pasienter dag/døgn  og poliklinikk 9 951 9 881 10 069 2 % 1,2 %
Antall DRG, biologiske legemidler egen behandling og kjøp 6 288 5 826 5 753 -1 % -8,5 %
Sum antall DRG poeng "sørge for" 137 064 139 060 138 895 0 % 1,3 %

Somatikk Prognose 2013 Plan 2013 Plan 2014 Endring plan Endring fra estimat
Totalt antall opphold somatikk 142 670 148 217 148 080 0 % 3,8 %
herav
dagkirurgi 41 952 45 733 45 138 -1 % 7,6 %
elektive dagopphold 17 729 19 250 19 637 2 % 10,8 %
innlagte heldøgnsopphold 82 973 83 238 83 305 0 % 0,4 %

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk 496 570 505 083 492 043 -3 % -0,9 %  
Tabell 1 Plantall somatikk 
 
Dagopphold planlegges økt, mens innleggelser planlegges omtrent på samme nivå som 
2013. Det planlegges reduksjon av polikliniske kontroller i 2014.  
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I oppdragsdokument for 2014 fra HOD til Helse Nord RHF heter det blant annet:  
Det er [et mål om] høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk 
på regionnivå. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer ved DPS og 
innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar 
for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og 
døgnbehandling, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. 
Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, ventetid og aktivitet. 
 
Foretaksgruppens plantall for psykisk helsevern og TSB fremkommer av tabell 2. 
Det planlegges med vekst i poliklinisk aktivitet innen alle fagområder fra estimat 2013. 
Innen psykisk helsevern for voksne (PHV) og for barn og unge (BUP) planlegges det med 
noe færre liggedøgn enn estimat 2013.  
 
Psykisk helse for voksne Prognose 2013 Plan 2013 Plan 2014 Endring plan Endring fra estimat
Antall utskrivninger 6 140 6 663 6 128 -8 % -0,2 %
Antall liggedøgn 103 126 108 075 101 130 -6 % -1,9 %
Antall dagopphold 5 877 9 616 6 876 -28 % 17,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner 124 408 128 482 135 313 5 % 8,8 %

Psykisk helse for barn og unge Prognose 2013 Plan 2013 Plan 2014 Endring plan Endring fra estimat
Antall utskrivninger 398 405 403 0 % 1,4 %
Antall liggedøgn 9 974 9 570 9 720 2 % -2,5 %
Antall dagopphold 300 0 0 -100,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner 72 143 90 628 78 004 -14 % 8,1 %

Rusomsorg Prognose 2013 Plan 2013 Plan 2014 Endring plan Endring fra estimat
Antall utskrivninger 946 1 010 1 009 0 % 6,7 %
Antall liggedøgn 30 033 30 856 30 515 -1 % 1,6 %
Antall polikliniske konsultasjoner 12 660 11 540 13 640 18 % 7,7 %  
Tabell 2 Plantall psykisk helse og rusbehandling 
 
Resultatkrav 
Vedtatte resultatkrav i helseforetakene er begrunnet med bortfall av kostnader 
(reduksjon av avskrivninger av åpningsbalansen) og skal bidra til at helseforetakene er 
rustet til å møte økte kostnader i årene fremover knyttet til nye bygg. I tillegg bidrar 
overskudd til bedre likviditet og gir mulighet for å øke investeringer i helseforetakene 
ved resultatoppnåelse.  
 
Både styret i UNN HF og i NLSH har i sine budsjettbehandlinger vedtatt å be om at 
vedtatte resultatkrav for 2014 reduseres til 0. For UNN er ønsket knyttet til forsinket 
fremdrift av omstillingstiltak og foretaksledelsen har redegjort for at behovet kun er for 
2014 da omstillingsplanen forventer å gi nødvendige effekter fra 2015. NLSH har vedtatt 
et budsjett i tråd med resultatkravet, men har redegjort for at helseforetaket vil få 
ekstraordinære driftsmessige utfordringer i 2014 i forbindelse med byggeprosessen og 
prøvedrift/ibruktaking av nye bygg. Risikoen i budsjettopplegget er høy og 
helseforetaket har derfor bedt om redusert resultatkrav.  
 
Med tanke på investeringsbehovet er fjerning av overskuddskravene uheldig.  Det er 
også et tegn på at den viktigste forutsetningen for investeringsplanen – økonomisk 
bærekraft i helseforetakene – så langt ikke etableres som planlagt.  
Allerede i sak 72-2013 vedtok styret å redusere resultatkravene for 2014 til UNN (-6 
mill kroner) og NLSH (-22 mill kroner) fra opprinnelig plan. De to helseforetakene ber 
nå om ytterligere en reduksjon på henholdsvis -40 mill kroner og 25 mill kroner.  
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Dette svekker likviditetsbeholdningen og øker lånebehovet i helseforetakene. 
Mulighetsrommet til å øke investeringsrammene til medisinteknisk utstyr med 
bakgrunn i resultatoppnåelse reduseres.  
 
Med bakgrunn i helseforetakenes budsjettvedtak foreslår Adm. direktør likevel å endre 
resultatkravet til UNN HF og NLSH HF til balanse. NLSH vil få en anstrengt 
likviditetssituasjon fremover og redusert resultatkrav vil forsterke dette.  
 
Helseforetakene skal innen 31. mars, i samarbeid med Helse Nord RHF, på nytt 
gjennomgå og vurdere økonomisk bærekraft og likviditetsutvikling i årene fremover 
som grunnlag for rullering av investeringsplan 2015-2022 i juni 2014.  
 
Styret i UNN HF har i tillegg bedt om at helseforetaket styrkes med 25 mill kroner utover 
vedtatte rammer. Administrerende direktør tilråder ikke at vedtatte inntektsrammer 
endres. Innspill til endringer i inntektsmodell og prioriteringer må tas i sammenheng 
med rullering av plan 2015-2018 som behandles i juni 2014. På denne bakgrunn må 
UNN HF behandle budsjettet på nytt i tråd med vedtatte rammer for drift og 
investeringer.  
 
Konsolidert budsjett 
Av tabell 4 fremkommer foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2014, 
sammenlignet med vedtatt budsjett 2013 og regnskapsestimat for 2013 (estimat pr. 
november 2013). 
 

Budsjett 2014 (1000 kr) Konsolidert Vedtatt Estimat Endring Endring 
Foretaksgruppen Helse Nord budsjett 2014 budsjett 2013 regnskap 2013 Bud 14-Bud 13 Bud 14- Est 13

Rammeinntekter (inkl kvalitetsbasert fin.) 11 417 543 11 347 943 11 349 807 0,6 % 0,6 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 2 113 463 1 587 381 1 562 073 33,1 % 35,3 %
ISF kommunal medfinansiering 589 963 526 291 511 291 12,1 % 15,4 %
Samlet ordinær ISF-inntekt 2 703 426 2 113 671 2 073 364 27,9 % 30,4 %
ISF-inntekt legemidler utenfor sykehus 117 297 90 774 97 774 29,2 % 20,0 %
Gjestepasientinntekter 57 050 54 785 59 785 4,1 % -4,6 %
Polikliniske inntekter 329 973 297 792 321 138 10,8 % 2,8 %
Utskrivningsklare pasienter 18 541 23 210 18 219 -20,1 % 1,8 %
Inntekter "raskere tilbake" 63 905 63 101 63 101 1,3 % 1,3 %
Øremerkede tilskudd 314 841 266 079 273 313 18,3 % 15,2 %
Andre driftsinntekter 763 895 743 961 722 811 2,7 % 5,7 %
Sum driftsinntekter 15 786 471 15 001 316 14 979 311 5,2 % 5,4 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 1 036 867 967 081 927 673 7,2 % 11,8 %
Kjøp av private helsetjenester 766 405 707 045 678 329 8,4 % 13,0 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 1 373 159 1 291 771 1 354 144 6,3 % 1,4 %
Innleid arbeidskraft 86 428 80 287 121 729 7,6 % -29,0 %
Lønn til fast ansatte, inkl vikarer 7 094 641 6 617 129 6 701 497 7,2 % 5,9 %
Overtid og ekstrahjelp 292 144 316 446 445 282 -7,7 % -34,4 %
Pensjon inkl aga av pensjon 1 435 499 1 482 036 1 386 435 -3,1 % 3,5 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -346 198 -357 410 -416 689 -3,1 % -16,9 %
Annen lønn 608 353 572 465 577 771 6,3 % 5,3 %
Sum lønn og innleie eks pensjon 7 735 369 7 228 917 7 429 589 7,0 % 4,1 %
Avskrivninger 649 310 616 446 600 914 5,3 % 8,1 %
Andre driftskostnader 2 449 464 2 304 038 2 222 245 6,3 % 10,2 %
Sum driftskostnader 15 446 073 14 597 333 14 599 329 5,8 % 5,8 %
Driftsresultat 340 398 403 983 379 982 -15,7 % -10,4 %
Finansinntekter 72 902 63 617 78 417 14,6 % -7,0 %
Finanskostnader 21 301 17 600 18 400 21,0 % 15,8 %
Finansresultat 51 602 46 017 60 017 12,1 % -14,0 %
Ordinært resultat 392 000 450 000 440 000 -12,9 % -10,9 %  
Tabell 3 Konsolidert budsjett 

Styremøte Helse Nord RHF 
5. februar 2014 - sakspapirer

Side 31



Foretaksgruppen budsjetterer med samlede inntekter på 15,8 mrd kroner og et samlet 
overskudd på 392 mill kroner i 2014. Budsjettert overskudd utgjør 2,5 % av 
budsjetterte driftsinntekter. Inntekter innen Innsatsstyrt finansiering (ISF) øker som en 
konsekvens av endring i ISF-refusjon fra 40 til 50 %.  
 
Foretaksgruppen har tatt høyde for en økning i pensjonskostnadene på 3,5 % i tråd med 
forutsetningene. Samlede lønnskostnader er budsjettert med en vekst på 4,1 % fra 
vedtatt budsjett 2013.  
 
Funksjonsbudsjettet viser hvordan ressursene (brutto kostnader) fordeler seg i kroner 
og relativt mellom formålene i budsjett 2014, sammenlignet med vedtatt budsjett 2013 
og regnskap pr. november 2013: 
 

Vekst
Brutto driftskostnader fordelt på Konsolidert Vedtatt Regnskap per Endring bud 13 Konsolidert Vedtatt Regnskap per
formål (i 1000 kr) budsjett 2014 budsjett 2013 nov.13 bud 14 budsjett 2014 budsjett 2013 nov.13
Somatikk, inkl lab/rtg 9 675 403       9 093 496     8 254 635      6,4 % 62,6 % 62,3 % 62,5 %
Somatikk, (re-hab) 604 576          552 190        539 330         9,5 % 3,9 % 3,8 % 4,1 %
Psykisk helse 2 382 763       2 208 725     2 017 815      7,9 % 15,4 % 15,1 % 15,3 %
TSB (rusbehandling) 395 206          364 692        314 850         8,4 % 2,6 % 2,5 % 2,4 %
Ambulanse 1 253 735       1 261 215     1 100 701      -0,6 % 8,1 % 8,6 % 8,3 %
Pasientreiser 776 823          802 305        706 920         -3,2 % 5,0 % 5,5 % 5,4 %
Administrasjon, personal 357 568          314 710        266 787         13,6 % 2,3 % 2,2 % 2,0 %
Sum driftskostnader 15 446 073      14 597 334    13 201 038    5,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Sum prehospitale tjenester 2 030 558       2 063 521     1 807 621      -1,6 % 13,1 % 14,1 % 13,7 %

Andel

 
Tabell 4 Funksjonsbudsjett 2014 
 
Sammenlignet med vedtatt budsjett øker somatisk virksomhet med 6,4 %. Korrigert for 
styrking av forskning (17 mill kroner) og finansieringsansvar for nye kreftlegemidler 
(38 mill kroner) er veksten 5,8 %. Korrigerer en for økte kapitalkostnader som følge av 
nye bygg er veksten 5,4 %. Budsjetterte tiltak bidrar til at veksten innen somatisk 
virksomhet holdes nede.   
 
Økte tilskudd fra eier bidrar til at ressursbruken innen psykisk helsevern og 
rusbehandling øker sterkere enn i somatisk virksomhet.  
 
Økning i kostnader administrasjon skyldes i hovedsak økte kostnader til regional IKT 
herunder kostnadføringer/avsetninger knyttet til FIKS-prosjektet.  
 
Tiltak for økonomisk balanse og vurdering av risiko i helseforetakenes budsjettopplegg 
Helseforetakene har en samlet omstillingsutfordring på om lag 242 mill kroner etter 
forslagene om fjerning av resultatkrav for NLSH HF og UNN HF i denne saken. 
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Budsjett 2014 omstillingsutfordring (mill kr) UNN NLSH HLSH* FIN* SUM
Omstillingsutfordring  114 400 113 000 0 15 000 242 400

Løst ved tiltak: 
0 - Ingen risiko 35 000 18 335 53 335
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 18 335 18 335
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter pla 7 100 21 058 28 158
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført ette  47 300 21 058 25 658 28 850 122 866
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 7 120 7 120
Sum tiltak 89 400 85 906 25 658 28 850 229 814

Uløst omstilling -25 000 -27 094 25 658 13 850 -12 586  
Tabell 5 Omstillingsutfordring 2014 
*Tiltak i Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset ikke risikovurdert.  
 
NLSH HF har en samlet utfordring på 113 mill kroner etter forslag om fjerning av 
resultatkrav i denne saken. Pukkelkostnadene knyttet til prøvedrift og innflytting nye 
bygg kommer i tillegg og forslag om fjernet resultatkrav vil håndtere dette. Det er så 
langt identifisert tiltak med forventet effekt på om lag 86 mill kr i 2014. Resterende del 
av utfordringen på om lag 27 mill kroner er så langt ikke konkretisert. Uløst 
omstillingsutfordringer vil bli forsøkt løst gjennom nye kostnadsreduserende tiltak 
rettet mot forbruk av personellressurser – i all hovedsak ved å se på 
aktivitetskartlegging og bedre planlegging i bruken av legeressurser. Adm. direktør 
vurderer økonomisk risiko som høy. 
 
UNN HF har samlet utfordring på 114 mill kroner for 2014 etter forslag om fjerning av 
resultatkrav i denne saken. Helseforetaket har planlagt tiltak for 175,6 mill kroner hvor 
aktivitetsbasert bemanningsplanlegging er hovedtiltaket. Etter risikovekting er anslått 
effekt 89,4 mill kroner. Differansen mellom planlagt tiltak og vektede tiltak (86 mill 
kroner) er holdt av som sentral reserve i helseforetaket. Som følge av forsinket effekt av 
tiltak har helseforetaket bedt om redusert resultatkrav. Adm. direktør vurderer 
økonomisk risiko som høy. 
 
Helgelandssykehuset HF har en samlet omstillingsutfordring på kr 0 for 2014. Det er 
utarbeidet tiltak for 26 mill kroner som ikke er risikovurdert. Adm. direktør vurderer 
økonomisk risiko som moderat.  
 
Finnmarkssykehuset HF har anslått sin omstillingsutfordring til å være i størrelsesorden 
15 mill kroner. Helseforetaket har utarbeidet tiltak med planlagte effekter på om lag 29 
mill kroner. Adm. direktør vurderer økonomisk risiko som moderat. 
 
NLSH HF har størst omstillingsbehov, tilsvarende 3 % av budsjettert omsetning.  
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Omstilling

 
Omstillingsbehov          

(mill kroner) 

 Budsjetterte 
driftsinntekter          
(mill kroner) 

Omstillingsbehov i % 
av budsjetterte 

driftsinntekter 2014

Omstillingsbehov i % 
av budsjetterte 

driftsinntekter 2013
Finnmarkssykehuset HF 15                               1 859                  0,8 % -0,1 %
UNN HF 114                             6 526                  1,8 % 1,1 %
Nordlandssykehuset HF 113                             3 765                  3,0 % 3,1 %
Helgelandssykehuset HF -                             1 688                  0,0 % 3,3 %
Sykehusapotek Nord HF -                             363                     0,0 % 1,0 %
Helse Nord IKT -                             345                     0,0 % 0,0 %
Helse Nord RHF -                             1 846                  0,0 % 0,0 %
Elimineringer (internkjøp/salg) -                             -605                   0,0 % 0,0 %
Sum 242                             15 786                1,5 % 1,5 %  
Tabell 6 Relativt omstillingsbehov 
 
Likviditet 
Forutsatt drift og investeringer i tråd med forutsetninger for 2014 vil likviditeten 
reduseres. Planlagt overskudd bidrar til et høyt investeringsnivå.  
 

                      Likviditetsbudsjett 2014

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resultat 392 000
Avskrivninger/ nedskrivninger  649 000
Endring fordring/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet -30 000
Diff pensjonskostnad/premie -63 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 948 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer pr 1.1.2014, estimat -500 000
Investeringsbudsjett 2014 -1 913 400
Forventet ubrukte investeringsrammer 31.12.14 300 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 113 400

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 506 800
Avdrag lån -103 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 403 800

Netto endring i kontanter 01.01.2014-31.12.2014 -761 600

IB  01.01.2014, foreløpig regnskap 1 456 942
UB 31.12.2014, budsjett 695 342

 
Tabell 7 Likviditetsbudsjett  
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I tillegg til innestående saldo har Helse Nord en likviditetsreserve i form av mulighet 
til å ta opp kassakreditt i Norges Bank. Driftskredittrammen er 678 mill kroner og vil 
gradvis økes til 741 mill kroner i løpet av 2014. Driftskredittrammen vil bli endelig 
vurdert av Helse- og omsorgsdepartementet når pensjonspremien og 
pensjonskostnaden for 2014 er kjent. 
 
Investeringer 
Investeringsrammene følger av vedlegg 1 og er oppdatert etter sak 72-2013 som følge 
av:  
• Sak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – oppfølging av styresak 72-2013 
• Sak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjekt og byggestart og  
• 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,  

• Sak 141-2013 Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 
konseptfaserapport, nytt forslag til vedtak 

 
Tilskudd i oppdragsdokumentet 
HOD tildeler (bekrefter) enkelte tilskudd i Oppdragsdokumentet for 2014. Dette gjelder  
• tilskudd til turnustjeneste (5,5 mill kroner) - fordeles mellom helseforetakene basert 

på turnusårsverk  
• tilskudd til forsøksordning tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø (4,7 mill kroner) 

som videreføres UNN HF.  
• Tilskudd til kvalitetsregistre i regi av/koordineres av SKDE (30,5 mill kroner)  
• Tilskudd innen ordningen ”raskere tilbake” er fastsatt (65,8 mill kroner) 
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Vedlegg: Helseforetakenes styrevedtak (kun endelige vedtak) 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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Nordlandssykehuset HF 
 

 

Finnmarkssykehuset HF 
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Helgelandssykehuset HF 
 

 

Sykehusapotek Nord HF 
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Vedlegg: Investeringsrammer 2014-2022 

 

Investeringsplan 2014-2022 Tidligere år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rest
Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter 

Finnmarkssykehuset HF
Rus institusjon 30 000
Spesialist poliklinikk Karasjok 1 000 2 000 17 000 20 000
Spesialist senter Alta 0 2 000 4 000 44 000 50 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 55 000 53 000 173 000 337 000 692 000
Hammerfest nybygg 300 000 300 000 400 000 200 000
VAKe 650
ENØK 1 100
Økt MTU 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 36 000 34 000 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000
Sum Helse Finnmark 103 000 239 750 441 000 802 000 30 000 40 000 40 000 340 000 350 000 450 000 200 000
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling 20 000
Utvikling psykiatri behandling/Åsgård 40 000 50 000
Rehabilitering Narvik 0 141 000
Nytt sykehus Narvik 10 000 60 000 250 000 500 000 230 000
A fløy 63 000 66 000 200 000 290 000 290 000 200 000 159 000
Tromsø undersøkelsen 5 000 5 000 5 000
Pasienthotell  UNN inklusive datarom 30 000 100 000 150 000 140 000

Heliport Harstad 3 000
Heliport UNN forsterkning 10 000
VAKe 950
ENØK 14 100
Økt MTU 70 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 110 000 105 000 100 000 70 000 100 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000
Sum UNN 492 000 525 050 535 000 360 000 300 000 319 000 210 000 400 000 700 000 430 000 0
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 1 354 700 251 200 452 000 450 000 400 000 400 000 287 000
Prisjustering Bodø 19 100
Endret konsept Bodø 35 000
Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 480 500 242 700 258 000 82 000
Prisjustering Vesterålen 6 800
NLSH Lofoten 17 000
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
VAKe 950
ENØK 7 800
Økt MTU 30 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 37 500 40 000 40 000 50 000 70 000 70 000 70 000 70 000 80 000 100 000
SUM NLSH 596 400 811 750 581 100 459 100 470 000 357 000 70 000 70 000 80 000 100 000 0
Helgelandssykehuset HF
VAKe 950
Økt MTU/rehabilitering 20 000 15 000
Utvikle Helgelandssykehuset 10 000 50 000 50 000 400 000 700 000
ENØK 3 300
MTU, ambulanser, rehab med mer 38 700 36 400 37 100 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000
SUM Helgelandssykehuset 58 700 55 650 37 100 42 500 42 500 42 500 52 500 95 000 100 000 450 000 700 000
HN IKT 155 500 99 500 137 000 40 000 30 000
Datarom 66 900
Sykehusapotek 3 000 3 000 23 000 3 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt -20 100 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
FIKS 93 600 83 600 83 700 69 300 14 400
Omstillingsmidler/ENØK 15 000
RHF styrets disp 85 000
PET senter 25 000 50 000 100 000 225 000
Kirkenes p 85 150 000
A-fløy p 85 157 000
Pasienthotell p 85 31 100

Sum sykehusapotek og Helse Nord 93 600 222 000 281 200 352 300 92 400 240 000 297 000 265 000 40 000 40 000 40 000 0

Sum investeringsplan 1 472 100 1 913 400 1 946 500 1 756 000 1 082 500 1 055 500 637 500 945 000 1 270 000 1 470 000 900 000
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Vedlegg: Inntektsrammer 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 desember 2013 1 261 489 291 000 1 408 086 4 406 616 2 674 326 1 178 092 11 219 610

Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 763                  50 794              26 286              77 844             
Sykestuepros jekt 8 900                8 900               
Kvalitetsregistre (estimat) 30 500             30 500             
Prostatasentre 3 100             3 100               
Dropouts 2 000             2 000               
Tilskudd til turnustjeneste(vil justeres i budsjettjustering) 151                  757                   1 754                1 268                772                   4 701               
SUM 31 415             5 100             9 657                52 548              27 554              772                   127 045           

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Fra  bas is ramme 10 150              26 607              16 633              10 110              63 500             
Omfordel ing kva l i tetskri terier 2 650             2 650               
SUM -                   2 650             10 150              26 607              16 633              10 110              66 150             

Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 34 828              34 828             
Senter for antibiotikares is tens  (nas jonal  tjeneste) 3 533                3 533               
NMK (nasjonal tjeneste) finansiering fra Helse Sør-Øst fra 2014 0                       0                      
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks j  2 130               2 130               
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 130                2 130               
Regionsentere for døvbl inde 38 888             6 991                45 880             
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 578                2 578               
Ufordel t kompetansesentra  3 122             3 122               
Forskning resul tatbasert 82 300             82 300             
Regional t behandl ingsti lbud ved tvangs l idelser hos  barn og unge 300                   300                  
Forsøksordning tannhelsetjenester 4 700                4 700               
SUM 123 318           3 122             -                    55 060              -                    -                    181 500           

TOTAL SUM 1 416 222 301 872 1 427 893 4 540 831 2 718 513 1 188 974 11 594 306
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Møtedato: 5. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Ingvild Fjellberg/Knut Tjeldnes  Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 5-2014  Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene 

 
Formål 
Oppdragsdokument (OD) for 2014 uttrykker Helse Nord RHFs prioriteringer innenfor 
nasjonale rammer, forutsetninger og krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
og Helse Nord RHFs styre.   
 
Til grunn for prioriteringene ligger også tidligere års oppdragsdokumenter, protokoller 
fra foretaksmøter, føringer i forslag til statsbudsjett for 2014, oppfølgingsmøter og 
styresaker om budsjett og investeringer. 
 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard 
som bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Bakgrunn 
Årets oppdragsdokument er vesentlig kortere enn tidligere dokumenter. Dette er i tråd 
med årets oppdragsdokument fra HOD.   
 
Krav som er stilt i tidligere oppdragsdokumenter er som hovedregel ikke gjentatt. Disse 
kravene er samlet i et eget dokument, og i år er denne tilleggslisten ikke inkludert i 
oppdragsdokumentet. Tilleggslisten vil bli sendt helseforetakene på et senere tidspunkt.  
 
Det har ikke vært utarbeidet et midlertidig oppdragsdokument (MOD) for 2014. 
Tidligere år har Helse Nord RHF utarbeidet egne saker med investeringsplanen, 
budsjettpremisser og midlertidig oppdragsdokument. Plan for Helse Nord 2014-2017, 
med rullering av investeringsplan 2014-2021, som ble vedtatt i styremøte i Helse Nord 
RHF, den 20. juni 2013, forener alle disse tidligere dokumenter (jf. styresak 72-2013). 
 
 Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er: 
• Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
• Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 
• Realisere forskningsstrategien 
• Bedre pasient- og brukermedvirkningen 
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
• Innfri de økonomiske mål i perioden 
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
 
Et utvalg av de nasjonale kvalitetsindikatorene er valgt som styringsparametre for 
departementets oppfølging av de regionale helseforetakene. Styringsparametre skal gi 
et best mulig bilde av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. Helse 
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Nord RHF vil i oppfølgingsmøter med helseforetakene følge opp de valgte 
styringsparametrene og andre kvalitetsindikatorer ved behov.  
 
Helseforetakene skal sikre tilstrekkelig kompetanse i alle deler av 
spesialisthelsetjenesten. Det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeid for 
å redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper, herunder 
innvandrergrupper. Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må 
etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen og når 
beslutninger tas.  
 
Viktige mål for 2014  
Arbeidet med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet skal fortsatt ha høy prioritet. 
Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker skal videreføres i et langsiktig program og 
inngå i helseforetakenes ordinære aktivitet. Pasienter som venter unødvendig lenge på 
behandling skal gjennom samarbeid med andre helseforetak eller private aktører gis 
tilbud, der det er ledig kapasitet. 
 
Regional kreftplan 2014-2021 og øvrige regionale fagplaner for Helse Nord skal følges 
opp.   
 
Samhandlingsreformen utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for utviklingen 
av den samlede helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester nært 
der pasientene bor, er sentrale mål. Helseforetakene skal bidra til at den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten utvikles og styrkes. Samarbeidsavtalene og 
spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt er her sentrale elementer. 
 
I HODs oppdragsdokument til Helse Nord RHF er det forutsatt at tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en 
årlig vekst som er høyere enn somatikken. Veksten måles gjennom endring i kostnader, 
ventetid og aktivitet. Styringsparametrene vil bli målt på regionsnivå. HOD legger til 
grunn at veksten innen psykisk helsevern skal skje ved distriktspsykiatriske sentre 
(DPS) og innenfor psykisk helsevern for barn og unge.  
 
Regjeringen stiller krav til økt kjøp fra private. Helse Nord får 32,5 mill kroner til kjøp 
av behandling innen rus, psykiatri og rehabilitering og 3,2 mill kroner til økt privat kjøp  
av MR-undersøkelser.  
 
Medbestemmelse 
Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene vil bli drøftet med konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i drøftingsmøte, den 4. februar 2014. Protokoll fra drøftingsmøtet 
vil bli lagt frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 22. januar 2014, jf. RBU-sak 3-2014. Følgende 
vedtak ble fattet: 
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1. Regionalt Brukerutvalg slutter seg til de krav og prioriteringer som framgår av utkast 
til oppdragsdokument til helseforetakene.  

 
2. RBU vil presisere at nye regionale fagplaner må følges opp aktivt. 
 
3. RBU støtter satsingen på videre utvikling av arbeidet med pasientsikkerhet og 

kvalitetsutvikling.    
 
4. RBU ber om at kommunikasjon med pasienter og pårørende legges inn som eget punkt 

i oppdragsdokument 2014 til helseforetakene. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør vurderer Oppdragsdokument 2014 til å ivareta Helse Nord RHFs 
viktigste prioriteringer og krav til aktivitet overfor helseforetakene. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2014 til helseforetakene.  
 
2. Oppdragsdokument 2014 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak. 
 

3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 
helseforetakenes gjennomføring av kravene i Oppdragsdokument 2014. 

 
 
Bodø, den 28. januar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør  
 
 
Vedlegg: Oppdragsdokument 2014 for helseforetakene 
 Oppdragsdokument 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet  
 til Helse Nord RHF – se her: Oppdragsdokument 2014 
 Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF, den 7. januar 2014 – se her: 
 Protokoll fra foretaksmøtene, den 7. januar 2014 
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Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 5.2.2014 
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter og vårt formål, pasientbehandling. Oppdragsdokumentet er 
en svært viktig del av den totale styringen for å nå våre mål. Figur 1 illustrerer 
sammenhengen mellom våre plandokumenter. 

 

 

 Figur 1 Plandokumentenes sammenheng i Helse Nord  
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1 Innledning 
Helseforetakene har ansvaret for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. 
Tjenestene skal være pasientorientert og sikre gode pasientforløp innad og mellom de 
ulike deler av helsetjenesten. Forskning, utdanning og opplæring av pasienter og 
pårørende skal ivaretas på en god måte. Tjenestene skal gjenspeile kjerneverdiene 
kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er: 
• Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
• Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 
• Realisere forskningsstrategien 
• Bedre pasient- og brukermedvirkningen 
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
• Innfri de økonomiske mål i perioden 
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 
Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet skal 
legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet: 
• Sammen – mot kreft, Nasjonal kreftstrategi 2013–2017 
• Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle, Nasjonal strategi om 

innvandreres helse 2013–2017 
• NCD-strategi, For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire 

ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft 
2013–2017 

• Norsk-russisk helsesamarbeidsprogram 2013–2017  
 
Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid1

 

 og 
felles prosjekter. De skal følge opp tiltak og handlingsplaner som initieres av etablerte 
nasjonale og regionale samarbeidsorganer samt Helse Nord RHF.  

2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
2.1 Tildeling av midler  
Helseforetakene er tildelt nødvendige midler for å gjennomføre kravene i 
oppdragsdokumentet. En oversikt er vist i tabell 1 på neste side. 
 
Ø-hjelp tilbud i kommunene og utskrivningsklare pasienter 
Helse Nord RHF vil sette av minst 41,2 mill. kroner av basisbevilgningen til 
å etablere døgntilbud innen øyeblikkelig hjelp i kommunene, og bidra til at tilbudene i 
kommunene har en kvalitet som gjør at de reelt sett avlaster sykehus. Dette vil skje i et 
nært samarbeid med helseforetakene. Nye øyeblikkelig hjelp døgnopphold er et viktig 
virkemiddel for kommunene til å kunne påvirke sykehusforbruket. Nye øyeblikkelig 

1 Eksempler er fagråd, fagnettverk, kvalitetsnettverk, kommunikasjonsforum, regionale HR-nettverk, 
tariffnettverk., forvaltningsforum for IKT-systemer og øvrige arbeidsgrupper som RHF-et ber om 
deltakelse i. 
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hjelp døgnopphold i kommunene inngår ikke i kommunal medfinansiering. 
Betalingssatsen for kommunene for utskrivningsklare pasienter er 4255 kroner i 2014. 
 
Tabell 1. Inntektsrammer 2014 (tall i 1000 kr)  
        
Basisramme 2014 (1000 kr) RHF 

Styrets 
disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Sum basisramme 2014 per desember 
2013 1 261 489 291 000 1 408 086 4 406 616 2 674 326 1 178 092 11 219 610 

        
Øvrig ramme 2014 RHF 

Styrets 
disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 763 
  

50 794 26 286 
 

77 844 
Sykestueprosjekt 

  
8 900 

   
8 900 

Kvalitetsregistre (estimat) 30 500 
     

30 500 
Prostatasentre 

 
3 100 

    
3 100 

Dropouts 
 

2 000 
    

2 000 
Tilskudd til turnustjeneste(estimat) 151 

 
757 1 754 1 268 772 4 701 

SUM 31 415 5 100 9 657 52 548 27 554 772 127 045 

        
Kvalitetsbasert finansiering RHF 

Styrets 
disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Fra basisramme 
  

10 150 26 607 16 633 10 110 63 500 
Omfordeling kvalitetskriterier 

 
2 650 

    
2 650 

SUM - 2 650 10 150 26 607 16 633 10 110 66 150 

        
Øremerket tilskudd 2014 RHF 

Styrets 
disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

NST 
   

34 828 
  

34 828 
Senter for antibiotikaresistens (nasjonal 
tjeneste) 

   
3 533 

  
3 533 

NMK (nasjonal tjeneste) finansiering fra 
Helse Sør-Øst fra 2014 

   
0 

  
0 

Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge 
med funksjonsneds. 2 130 

     
2 130 

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens 
og bekkenbunnsyk. 

   
2 130 

  
2 130 

Regionsentere for døvblinde 38 888 
  

6 991 
  

45 880 
Nasjonal kompetansetjeneste for 
døvblinde 

   
2 578 

  
2 578 

Ufordelt kompetansesentra 
 

3 122 
    

3 122 
Forskning resultatbasert 82 300 

     
82 300 

Regionalt behandlingstilbud ved 
tvangslidelser hos barn og unge 

   
300 

  
300 

Forsøksordning tannhelsetjenester 
   

4 700 
  

4 700 
SUM 123 318 3 122 - 55 060 - - 181 500 

TOTAL SUM 1 416 222 301 872 1 427 893 4 540 831 2 718 513 1 188 974 11 594 306 

 
Sykestuene i Nord-Troms 
UNN HF skal sikre fortsatt drift av sykestueplassene i Nord-Troms innenfor ordinære 
inntektsrammer, og på samme måte som sykestuene i Finnmark. 
 
Troms militære sykehus 
UNN HF ivaretar ansvaret for spesialisthelsetjenester ved Troms militære sykehus i 
nødvendig utstrekning, frem til endelig avklaring på spørsmålet om etablering av nytt 
medisinsk senter i Bardu.  
 
Samisk tolkeprosjekt  
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Finnmarkssykehuset HF skal finansiere videreføring av samisk tolkeprosjekt innenfor 
øremerkede midler og innenfor plan for oppbygging i prosjektrapport av 13.4.2013. 
 
Spesialisthelsetjeneste i Alta 
Med utgangspunkt i de premisser som er lagt til grunn i Helse Nord RHF styrets vedtak 
om mandat, skal Finnmarkssykehuset HF aktivt delta i videreutviklingen av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, og følge opp og iverksette de 
utbyggingsvedtak som blir fattet i styret for Helse Nord RHF.    
 
LAR 
Helseforetakene har ansvaret for å dekke medikamentkostnader i LAR. Fra 2014 vil 
helseforetakene også få ansvaret for å dekke utleveringskostnadene i LAR, med unntak 
for pasienter som oppfyller kriterier for å få utlevert medikamenter av kommunale 
tjenester, slik det fremgår av Prop. 1 S (2013-2014). 
 
Nye kreftlegemidler 
Finansieringen av de tre kreftlegemidlene vemurafenib (Zelboraf®), abirateron 
(Zytiga®) og denosumab (Xgeva®) flyttes fra folketrygden til helseforetakene, jf. omtale 
i Prop. 1 S (2013-2014). De tildelte midler til Helse Nord RHF fordeles mellom 
helseforetakene etter befolkningsgrunnlag. Bruken (evt. bruk av alternativer) skal skje 
iht. nasjonale retningslinjer (www.lisnorway.no). 
 
Forsøksordning tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø 
Helse Nord RHF tildeles 4,7 mill. kroner. Formålet er å få kunnskap om behovet for 
odontologiske tjenester hos sykehuspasienter, og å gi nødvendig undersøkelse og 
behandling. I tillegg skal det gis nødvendig spesialiserte odontologiske tjenester til 
direktehenviste pasienter. Det tas sikte på at forsøket i 2014 utvides til også å omfatte 
lokalsykehus. 
 
Annet 
Midler til Barn som pårørende og Rusmestringsenheter i fengsel inngår i 
basisbevilgningen og videreføres på minst samme nivå som i 2013.  
 
2.2 Resultatkrav 

• Helseforetakene skal realisere følgende resultatmål i 2014 jf. styresak 111-2013 
Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer, styresak 138-2013 Budsjett 2014 - 
endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene og styresak 72-2013 Plan 
2014–2017 inkl. rullering av investeringsplan. Helseforetakene skal i 2014 basere sin 
virksomhet på de tildelte midler. 

Mål 2014: 

 
Finnmarkssykehuset HF Overskudd 15 mill kroner 
UNN HF Overskudd 40 mill kroner 
Nordlandssykehuset HF Overskudd 25 mill kroner 
Helgelandssykehuset HF Overskudd 10 mill kroner 
Sykehusapotek Nord HF Økonomisk balanse 0 mill kroner 
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• Helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle komplette og reelle tiltaksplaner 
for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i 2014 og i planperioden (2014–
2017).  

 
 
2.3 Risikostyring og internkontroll 
Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges 
opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets 
målsettinger vil bli oppfylt. Helse Nord RHF har identifisert fire hovedområder for 
risikostyringen for 2014, med underliggende delmål: 
 
• Pasientbehandlingen 

o Ansvar for de ulike trinn i pasientforløp er definert 
o Virksomhetsstyringen er i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet   
o Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager 

• Organisasjon og personell 
o Rekruttere, utdanne og beholde riktig kompetanse i alle ledd 
o Samhandlings- og endringskompetanse i alle ledd 

• Investeringsplan 
o Medvirke til at FIKS2
o Kontroll på store parallelle byggeprosjekter 

-prosjektet blir gjennomført. 

• Økonomi 
o Rette aktiviteten inn mot prioriterte områder 
o Omstille virksomheten for å møte de fremtidige kapitalkostnadene 

 
2.4 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 

• Helseforetakene skal gjennomføre investeringsplanen slik den er vedtatt i budsjett 
2014. Eventuelle avvik i fremdrift skal fortløpende avklares med Helse Nord RHF. 
Helse Nord RHF skal gis plass i intern prosjektgruppe på statusmøter i plan- og 
gjennomføringsfasen.  

Mål 2014: 

• Rapportere tertialvis fremdrift, kostnadsoppfølging og organisasjonsutvikling på 
store pågående byggeprosjekter, samt i utbyggingsfasen rapportere månedlig status 
til virksomhetsrapporten.  

• Innføre et tilstrekkelig og verdibevarende vedlikehold i nye og gamle bygg  
• Gjennomgå telefontjenenesten med sikte på effektivisering og forbedringer, 

herunder gjennom bruk av oppdatert teknologi  
• Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse på kritisk infrastruktur. 
 
2.5 Innkjøp 

• Følge opp Helse Nords strategiplan for innkjøp og HINAS’
Mål 2014: 

3

2 FIKS: Felles innføring av kliniske systemer 

 strategiplan, med 
tilhørende handlingsplaner.  Måleindikatorer vil bli lagt til grunn for 
virksomhetsoppfølging. 

3 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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• I løpet av 1. halvår ha tilsatt kategoriledere i henhold til plan for 
kategoristyringsprosjektet. 

• I løpet av 2014 ha nådd delmål om totalt 1 mrd i omsetning gjennom innkjøps- og 
logistikksystemer. Hvert HF utarbeider innen 31. mars plan for hvordan dette målet 
skal nås for sin andel av omsetningen av denne milliarden, der anslagsvis nøkkel er: 
UNN HF (50 %), NLSH HF (30 %), Helgelandssykehuset HF (10 %) og  

• Finnmarkssykehuset HF(10 %). 
• Følge opp Helse Nords strategiplan for innkjøp, HINAS' strategiplan og 

legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS), med tilhørende handlingsplaner. 
 
2.6 Klima- og miljøtiltak  

• Alle helseforetak skal miljøsertifiseres innen utgangen av 2014. 
Mål 2014: 

• Følge opp ENØK4

• HF-ene må gjøre seg kjent med rapporten fra delprosjektet «Bygg og miljø» samt 
styresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport fra delprosjekt 
Bygg og miljø – felles styresak og legge til grunn de føringer og tiltak som følger av 
delrapporten og styresaken i arbeidet med eiendomsforvaltning. 

-tiltakene som blir besluttet gjennomført, samt rapportere for 
gjennomførte prosjekter halvårlig.    

 
2.7 Arkivtjeneste 

• Sørge for å ha en arkivtjeneste i tråd med arkivlov og forskrifter, herunder arkivplan, 
bevarings- og kassasjonsplan m.m. 

Mål 2014: 

 
3 Aktivitet 
Ressursrammen legger til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen. En fortsatt 
vridning fra døgn til dagbehandling, der dette er hensiktsmessig, skal videreføres. 
Aktiviteten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelavhengige (TSB) skal prosentvis være større enn økning i somatikken.  
 

• Aktiviteten skal endres i tråd med føringene i RHF styresak 4-2014 Budsjett 2014 – 
konsolidert. 

Mål 2014: 

 

4 Tilgjengelighet og brukerorientering  

• Pasienter og brukere opplever god kvalitet og service. 
Langsiktige mål:  

• Pasienter og brukere medvirker aktivt i utformingen av eget behandlingstilbud. 
• Pasienters og brukeres erfaringer benyttes aktivt i utforming av tjenestetilbudet. 
• Reduserte ventetider.  
• Gode og effektive pasientforløp.  
 

4 Energiøkonomisering 

Mål 2014: 
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• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.  
• Ingen fristbrudd. 
• Redusert ventetid, økt kapasitet og god kompetanse innen brystrekonstruksjon for 

pasienter med brystkreft (punktet gjelder ikke Finnmarkssykehuset HF). 
• Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig. 
• Det er gjennomført lokale pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsenhetsnivå, 

resultatene er offentliggjort på helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp i 
tjenesten. 

• Det er etablert flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale 
retningslinjer for de ulike fagområder. 

• Det er oppnevnt koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige 
og koordinerte tjenester. 

• HF-ene skal innføre nye tiltak for brukermedvirkning i forskning ut fra forslag til 
retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i forskning i helsetjenesten.  

• Saksbehandle reiseoppgjør for pasientreiser innen to uker. 
• Innarbeide og følge opp de foreslåtte tiltakene fra evalueringen av reisepolicyen, i 

den løpende rekvirentoppfølgingen. 
• Sørge for at gruppen sped- og småbarn innen psykisk helse for barn og unge får et 

tilbud. 
• Etablerte brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern. 
• Etablere brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 
• Iverksette tiltak for bedre helsepersonells kommunikasjon (muntlig og skriftlig) med 

pasienter og deres pårørende.  
 

UNN HF 
Foretaksspesifikke mål 2014: 

• Følge opp etablert tverrfaglig diagnosesenter for pasienter med uavklart tilstand og 
mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom  

• Sørge for at brukerutvalget har representasjon fra hele regionen,  jf. RBU5

• Etablere et prostatasenter. Samarbeide med NLSH HF som skal opprette et 
tilsvarende senter. 

-sak 40-
2012 

  
NLSH HF 
• Etablere et prostatasenter. Samarbeide med UNN HF om etablering og sikre et likt 

innhold i prostatsenteret i Bodø. 
• Opprette lavterskel/familieambulatorium med særlig vekt på oppfølging av familier 

med barn med alkoholsyndrom og barn med mødre i LAR6

 

-behandling. Tilbudet skal 
være et lavterskeltilbud til sårbare familier hvor problematikken kan omhandle 
psykisk helsevern, TSB og somatikk. Det skal særlig legges vekt på familier med barn 
mellom 0 og 6 år. 

Finnmarkssykehuset HF  

5 Regionalt brukerutvalg 
6 Legemiddelassistert rehabilitering 
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• Avklare ev. videreføring av spesialisthelsetjenestetilbudet som ytes av SANKS7

 

 i 
Snåsa og Oslo. Eventuelle avtaler skal inngås på RHF-nivå. 

 
5 Kvalitet, pasientsikkerhet og smittevern  

• Et kvalitativt bedret behandlingstilbud med økt overlevelse og mindre variasjon i 
resultat mellom sykehusene/helseforetakene samt unngå over/underbehandling.  

Langsiktige mål:  

• Helseforetakene har bidratt til å styrke den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i 
tråd med intensjonen i samhandlingsreformen. 

• Helseforetakene har implementert sentrale anbefalinger i relevante nasjonale faglige 
retningslinjer. 

• Andel forebyggbare pasientskader er redusert med 50 prosent innen fem år, målt ut 
fra GTT8

• Økt kapasitet i tilbudet til personer med rusmiddelavhengighet. 
-undersøkelsen for 2012. 

 
5.1 Kvalitet 

• Planlegge fremtidige ferieavviklinger tidlig og koordinert med de andre foretak. For 
å sikre kvaliteten i pasientbehandlingen er målet mest mulig bruk av fast personell.  

Mål 2014: 

• Forberede innføring av e-resepter. 
• Fremlegge IKT-tiltak med konsekvenser for andre aktører til prioritering i Nasjonalt 

utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 
• Presentere status ROS9-analyser for de kliniske systemer, til foretakets styre som en 

del av den løpende rapporteringen.10

• Utarbeide handlingsplan for å øke kvaliteten på NPR
 

11

• Sette av tilstrekkelige og kvalifiserte ressurser til å implementere LIS (ledelses- og 
informasjonssystem), samt kvalitetssikre data og lære opp eget personell. 

-rapporteringen. 

• Alle helseforetak skal sette seg i stand til å gjennomføre kunnskapsbaserte 
prosedyrer. 

• Helseforetakene skal innregistrere data i alle nasjonale kvalitetsregistre som ligger 
til rette for det og bruke resultater fra disse registre i løpende arbeid med 
kvalitetsforbedring. 

 

UNN HF 
Foretaksspesifikke mål 2014: 

• Følge opp anbefalingen fra styresak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord om 
feriestenging av fødeavdelinger ved å gjennomføre alternerende sommerstenging av 
fødeavdelingene i Harstad/Narvik. 

 
Helgelandssykehuset HF 

7 Samisk nasjonalt kompetansesenter- psykisk helsevern 
8 Global Trigger Tool 
9 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
10 Forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede 
helseregistre2011-06-24 nr. 6 
11 Norsk pasientregister 
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• Følge opp anbefalingen fra styresak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord om 
feriestenging av fødeavdelinger ved å planlegge feriestenging etter modell av 
sommeren 2013. 

 
5.2 Pasientsikkerhet og smittevern 
 
5.2.1 Pasientsikkerhet 

• Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og at resultatene følges opp i ledelseslinjen med 
tertialvis rapportering. 

Mål 2014: 

• Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til 
fritt sykehusvalg, rapporteres på sykehusnivå.  

• Arbeide systematisk for å forebygge, forhindre og avdekke svikt/avvik i de 
pasientadministrative systemene, og etablere rutiner for varsling innad og rutiner 
for erfaringsutveksling på tvers av helseforetak.  

• Det er etablert en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. 

• Innen utgangen av 2. kvartal skal alle HF gjennomføre pasientsikkerhetskultur 
undersøkelsen med en oppslutning på minimum 70 %.  

• Bruke Sykehusapotek Nord aktivt gjennom «SamStem-prosjektet12

 

» for å sikre 
innføring av legemiddelsamstemming i alle helseforetak. 

5.2.2 Smittevern 
0-visjonen for sykehusinfeksjoner skal gjennomføres. 
 

• Innen utgangen av 2016 skal helsetjenesteassosierte infeksjoner som kan forebygges 
være 0. 

Langsiktige mål: 

 

• Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to ganger 
årlig iht NOIS-registerforskriften. Alle aktuelle somatiske enheter i helseforetakene 
skal gjennomføre begge undersøkelsene.  

Mål 2014 

• Det skal registreres infeksjoner i operasjonsområdet etter alle kirurgiske inngrep 
som inngår i NOIS-registerforskriften. Det skal være minst 95 % oppfølging for alle 
inngrep som omfattes av forskriften. 

• Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus skal implementeres og 
etterleves.  

 
  

12 Samstemming av legemiddellister 
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5.3 Pasientbehandling  
 
5.3.1 Psykisk helsevern og rus 
Langsiktige mål:  
• Sykehusene ivaretar oppgaver innen psykisk helsevern som bare kan utføres på 

sykehusnivå, dvs. sikkerhetsavdelinger, lukkede akuttavdelinger og enkelte 
avgrensede spesialfunksjoner. 

 
Mål 2014: 
• Sikre at det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for 

somatikk på regionnivå. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer 
ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) og innenfor psykisk helsevern for barn og 
unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom 
døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens 
behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet 
gjennom endring av kostnader, ventetid og aktivitet. 

• Sikre at andel årsverk i DPS har økt i forhold til antall årsverk innen psykisk 
helsevern i sykehus.   

• Registrere og rapportere månedlig på Helse Nords egne aktivitets- og 
kvalitetsindikatorene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).  

 
Foretaksspesifikke mål: 
UNN HF 
• Videreføre rusmestringsenheten ved Tromsø fengsel på minst samme nivå som i 

2013. 
• Det er etablert dropout team for rusavhengige i Helse Nord. En person med 

brukererfaring knyttes til teamet.  
• Medvirke til at andel tvangsinnleggelser for helseregionen samlet er redusert med 5 

% (1/20 del) sammenliknet med 2013.  
 
NLSH HF 
• Videreføre rusmestringsenheten ved Bodø fengsel på minst samme nivå som i 2013. 
• Medvirke til at andel tvangsinnleggelser for helseregionen samlet er redusert med 5 

% (1/20 del) sammenliknet med 2013.  
 
5.3.2 Somatikk 
Mål 2014: 
• Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt 

og brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige 
smerte- og utmattelsestilstander av uklar årsak. 

• Følge opp nasjonal strategi for kreftområdet og starte gjennomføringen av regional 
kreftplan. 

• Øke samarbeidet med primærhelsetjenesten for å sikre tidlig diagnostikk av kreft 
gjennom bedre kommunikasjon og en tettere inkludering av primærhelsetjenesten i 
helseforetakenes pasientforløpsarbeid. 

• 80 % av kreftpasienter skal ha startet behandling innen 20 dager fra mottatt 
henvisning. 
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• Kartlegge egne pasientstrømmer innen fødselsomsorgen mellom behandlingsnivå og 
evaluere konsekvenser av innførte seleksjonskriterier samt gjøre en risiko og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av fødetilbudet basert på resultatene. 
Helseforetakene skal også bidra/delta i den regionale evalueringen av 
fødselsomsorgen. 

 
Foretaksspesifikke mål: 
UNN HF 
• Ha regionfunksjon for vurdering og henvisning av aktuelle pasienter til protonterapi. 
• Sørge for egen kompetanseutvikling innen protonstrålebehandling. 
• Ta ansvaret for utarbeidelse av felles radiologiske protokoller for utredning/kontroll 

av kreftpasienter. Dette skal utføres i samarbeid med de øvrige HF-ene. Arbeidet skal 
ferdigstilles innen utgangen av 2014. 

• Etablere legedekningen for ny ambulansehelikopterbase på Harstad/Narvik lufthavn 
Evenes fra årsskiftet 2014/2015. Arbeidet må skje i tråd med vedtaket i styresak 
102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre 
Nordland), utredning og lokalisering. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med NLSH 
HF og Luftambulansetjenesten ANS.13

• Opprette en ny legestilling i habiliteringstjenesten og besette denne. 

 Helse, miljø og sikkerhet, herunder tiltak mot 
støy og vibrasjon må ivaretas ved etablering av basen. 

 
NLSH HF 
• Øke fra fire til seks intensivsenger ved sykehuset i Bodø. 
 
5.3.3 Samhandling 
Mål 2014: 
• Samarbeide med kommunene om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud. 
• Etablere strategi og samhandlingsplaner med avtalespesialistene i sitt område,  
• Etablere automatisk oppdatering av adresseregisteret og elektroniske 

fødselsmeldinger til Folkeregisteret. 
• Fremlegge for prioritering IKT-tiltak med konsekvenser for andre aktører i 

helsesektoren. Helse Nord RHF prioriterer videre i Nasjonalt utvalg for IT-
prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 

• Oppgradere eksisterende elektroniske basis meldinger til siste versjon samt innføre 
Lab til Lab kommunikasjon og elektronisk henvisning mellom helseforetak.  

• Bruke siste versjon av elektroniske basismeldinger ovenfor fastleger og kommuner. 
• Ta i bruk elektroniske henvisninger og basismeldinger mellom sykehus, fastleger og 

pleie- og omsorgssektoren i kommunene og automatisk oppdatering av 
adresseregisteret og elektroniske fødselsmeldinger til Folkeregisteret. 

• Bruke sykehusapotek Nord aktivt i samhandling med kommunene på 
legemiddelområdet for å forebygge pasientskader og øke kompetansen. 

• Samarbeide med kommunene og utdanningsinstitusjonene om kompetanseutvikling, 
med grunnlag i prosjektrapporten fra Helse Nord RHF og KS: 
Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen, datert 31.1.2013. 

 

13 Jf. Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland- utredning og lokalisering 
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5.3.4 Beredskap og smittevern 
Langsiktige mål: 
• Helse Nord skal ha oppdaterte beredskapsplaner for kriser- og katastrofer, inkludert 

epidemier og pandemier, på alle nivå. Gjeldende planer skal øves rutinemessig. 
 

Mål 2014: 
• Delta i felles katastrofeøvelse på Svalbard høsten 2014. 
• Delta i planlegging av øvelse Barents Rescue 2015. 
• Oppgradere systemer for videobasert akuttmedisinsk kommunikasjon (VAKe) i alle 

helseforetak. 
• Bidra til videre utbygging av Nødnett i tråd med endringene i revidert 

styringsdokument for innføringsprosjektet, fastsatt av Helse- og 
omsorgsdepartementet 11. november 2013. 

• HelseCIM14

• Hvert sykehus med kirurgisk akuttfunksjon må ha dedikert personell i funksjonen 
som traumekoordinator. 

, skal være implementert som primært krisestøtteverktøy i 2014. 

 
6 Personell, utdanning og kompetanse  
Langsiktige mål 
• Tilstrekkelig kvalifisert kompetanse og bedre utnyttelse av de samlede 

personellressursene. 
• Utdanningsoppgaver er godt ivaretatt.   
• Rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere i 

spesialisthelsetjenesten og sikre bærekraftig utvikling. 
 
Mål 2014: 
• Arbeide med å innføre en felles metode for forbedringsarbeid innen kvalitet og 

pasientforløp, herunder opplæring av førstelinjeledere. 
• Delta i arbeidet med å styrke nettverk og utvikle førstelinjeledere. 
• Relevant personell skal ha vært gjennom e-læringskurs i informasjonssikkerhet, 

smittevern og planlegge for gjennomføring av kurs som defineres i regi av FIKS-
prosjektet. Opplæring skal dokumenteres. 

• Starte bruken av aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i løpet av 2014.  
• Innarbeide måltall for antall årsverk og innleie, og sikre balanse mellom disse 
• Redusere omfanget av midlertidige stillinger.  
• Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell. 

Særlig innsats må rettes mot behovet for spesialisert kompetanse for å sikre gode 
tjenestetilbud. 

• Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for legespesialister, herunder 
den nye spesialiteten i rus og avhengighetsmedisin som forventes ferdig i 2014. 

• Det skal gjøres vurdering av oppgaveglidning som virkemiddel for reduserte 
ventetider, gode og effektive pasientforløp og bedret utnyttelse av 
personellressursene. Hvert HF skal sette i gang minst ett prosjekt på oppgavedeling 
med disse formålene i 2014.  

14 Krisestøttesystem 
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• Utvikle nye praksisformer og -innhold for alle helsefagutdanninger innen gjeldende 
rammeplaner. Dette skal understøtte helhetlige pasientforløp og kvalitet i 
praksisutdanningen.  

 
Foretaksspesifikke mål 2014: 
UNN HF 
• Alle ansatte inkludert leger skal registrere arbeidstid, hviletid og fritid i Gat innen 

01.07.14.  
 
Finnmarksykehuset HF  
• Skal i samarbeid med Universitetet i Tromsø sikre det planlagte 5. og 6. års 

studietilbud på medisinerutdanningen i Finnmark.   
 

6.1 Helse, miljø og sikkerhet 
Mål 2014: 
• Innen utgangen av 2014 skal foretaket gjennomføre medarbeiderundersøkelse for 

alt personell.  
• Utarbeide mål og handlingsplaner for reduksjon av sykefravær innen 01.04.14 
• Videreutvikle samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten. Dette inkluderer 

tydeliggjøring av partssamarbeidet og medbestemmelse.   
 
7 Forskning og innovasjon  
Langsiktige mål: 
• Økt omfang av og implementering av klinisk pasientrettet forskning, 

helsetjenesteforskning og innovasjoner som bidrar til økt kvalitet, pasientsikkerhet, 
kostnadseffektivitet og mer helhetlige pasientforløp. 

• Økt innovasjonseffekt av anskaffelser.  
• Økt antall pasienter som får tilbud om deltakelse i kliniske studier.  
 
Mål 2014: 
• Bidra til felles årlig resultatrapport som synliggjør eksempler på hvordan resultater 

fra forskning og innovasjon har bidratt til forbedret klinisk praksis/tjenesteutøvelse, 
i tillegg til øvrig resultatrapportering basert på nasjonalt tilgjengelig statistikk om 
forskning og innovasjonsaktivitet (jf. vedlegg 3 i oppdragsdokumentet for 2013). 

 
8 Styringsparametre 2014 
Som omtalt i kapittel 1 er styringsparametre valgt for å gi et mest mulig samlet bilde av 
kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. Helse Nord RHF vil i 
oppfølgingsmøtene med helseforetakene følge opp de valgte styringsparametrene samt 
andre kvalitetsindikatorer ved behov. Styret og ledelsen i helseforetakene har et ansvar 
for å følge med på kvalitetsindikatorene som Helsedirektoratet publiserer og eventuelt 
iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene.   
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Tabell 2. Styringsparametre 2014.  
Styringsparametre Mål Datakilde Rapportering

s-frekvens 
Nasjonal 
kvalitets-
indikator  

Tilgjengelighet og brukerorientering  

Gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten  

Under 65 
dager  

Helsedirektoratet Månedlig Nei 

Andel fristbrudd for 
rettighetspasienter  

0 % Helsedirektoratet Månedlig Nei 

Andel pasienter med 
tykktarmkreft som får 
behandling innen 20 virkedager 

80 % Helsedirektoratet Tertialvis 
 

Ja 

Andel pasienter med lungekreft 
som får behandling innen 20 
virkedager 

80 % Helsedirektoratet Tertialvis 
  

Ja 

Andel pasienter med brystkreft 
som får behandling innen 20 
virkedager  

80 % Helsedirektoratet Tertialvis 
 

Ja 

Brukererfaringer for 
inneliggende pasienter som får 
behandling i somatiske sykehus 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter 
for helsetjenesten 

Årlig Ja 

Kvalitet og pasientsikkerhet   

30 dagers totaloverlevelse   Nasjonalt 
kunnskapssenter 
for helsetjenesten 

Årlig Ja 

Sykehusinfeksjoner 
(Prevalensundersøkelse) 

 Folkehelse-
instituttet 

2 ganger årlig Ja 

Andel tvangsinnleggelser (antall 
per 1000 innbyggere i 
helseregionen)  

Redusert 
med 5 %  
sammenlig
net med 
2013 

Helsedirektoratet Årlig Ja 

Andel reinnleggelser innen 30 
dager av eldre pasienter  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter 
for helsetjenesten 

Årlig Ja 

Andel pasienter 18-80 år 
innlagt med blodpropp i 
hjernen som har fått behandling 
med trombolyse  

20 % Helsedirektoratet Tertialvis Ja 

Antall beslutninger i samarbeid 
mellom de regionale 
helseforetakene om å innføre 
eller ikke innføre en ny metode, 
jf. nasjonale metodevurderinger 
i system for innføring av nye 
metoder i 
spesialisthelsetjenesten 

 Regionale 
helseforetak 

Årlig Nei 
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Styringsparametre Mål Datakilde Rapportering
s-frekvens 

Nasjonal 
kvalitets-
indikator  

Antall gjennomførte mini 
metodevurderinger som er 
sendt til Kunnskapssenterets 
database 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter 
for helsetjenesten 

Årlig Nei 

Andel årsverk i psykisk 
helsevern for voksne fordelt på 
henholdsvis DPS og sykehus 

 Helsedirektoratet 
(SSB) 

Årlig  Nei 

Fastlegers vurdering av 
distriktspsykiatriske sentre 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter 
for helsetjenesten 

Årlig  Nei 

Pasienterfaringer med 
døgnopphold innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter 
for helsetjenesten 

Årlig  Nei 
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9 Oppfølging og rapportering 
I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2014, 
foretakssspesifikke mål 2014 og styringsparametre 2014. Det skal ikke rapporteres på 
langsiktige mål. Frist for å sende inn styrets årlige melding er 1. mars 2015.  
 
Kravene til enhetlig og standardisert regnskapsføring i foretaksgruppen gjelder all 
offisiell rapportering. Helse Nord RHF vil publisere standardiserte 
virksomhetsrapporter basert på uttrekk fra LIS15

 

, og helseforetakene skal levere 
analyser av de innsendte data. Alle krav som skal rapporteres er lagt i vedlegg. 

Oversikt over rapporteringsrutiner og frister 
 
Rapportering Innhold Frister 
Månedlig: Månedsrapport i tråd med mal. Månedsregnskap skal være avsluttet innen 5 

virkedager i påfølgende måned.   
ØBAK og økonomirapport skal oversendes RHF  
senest 4 virkedager etter regnskapsavslutning.   

Tertialrapport:  
 
 

Felles mal for tertialrapport og 
årlig melding ettersendes    
 
 

Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak): 
6. juni 2014 
6. oktober 2014 
 
Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
23. mai 2014 
1. okotber 2014 
NB: Fullstendig ØBAK og økonomirapport 
sendes fire virkedager etter 
regnskapsavslutning. 

Årlig melding:  
 
 

Felles mal for tertialrapport og 
årlig melding ettersendes   
 

Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 
21. mars 2014. 
Administrativt behandlet årlig melding: 
21.februar 2014. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av 
saksfremlegg for styrebehandling 
av årsregnskap, sendes fullstendig 
årsregnskap med noter og styrets 
årsberetning (ikke ordinær 
årsmelding) til Helse Nord RHF for 
gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap for 2013:  
21. mars 2014.  
 

 
  

15Ledelsesinformasjonssystem/Helse Nords styringsportal 
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10 Vedlegg 
 
10.1 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering 
 
GRUNNUTDANNING omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og 
universiteter hvor elevene/lærlingene/studentene har helseforetakene som 
praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar for de videregående skolene og for å sikre 
den enkeltes rett til slik utdanning. I de fleste fylker er det et opplæringskontor som i 
samarbeid med praksisarenaene skal sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene. 
 
VIDEREUTDANNING omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler, 
høgskoler og universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og 
arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med 
helseforetak om praksisplasser. Evt uenighet skal søkes løst i samarbeidsorganet. 
 
Kunnskapsdepartementet har tidligere fastsatt årlige aktivitetskrav for enkelte studier 
ved utdanningsinstitusjonene. For 2014 endrer departementet styringen av 
dimensjonering for enkelte utdanninger fra aktivitetskrav til kandidatmåltall. Nedenfor 
gjengis Kunnskapsdepartementets forslag til kandidatmåltall for 2014. Det presiseres at 
kandidatmåltallet for den enkelte institusjon kun er et minstekrav. Endelige tall vil 
foreligge i KDs tildelingsbrev/tilskuddsbrev for 2014 til utdanningsinstitusjonene og 
kan formidles fra institusjonene i de regionale samarbeidsorganene. 
 
Helse 
region 

Høgskole 
Universitet 
 

Obligatorisk praksis Ikke obligatorisk praksis ABIOK-
sykepleie 

Jordmor 
 Syke 

pleie 
Radio 
grafi 

Bio 
ingeniør 

Fysio 
terapi 

Ergo 
terapi 

Verne 
pleie 

Helse 
Nord 
 

Universitetet i 
Nordland 

139      26  

Finnmark 0        

Harstad 62     64   

Nesna 20        

Narvik 33        

Univ. i Tromsø 166 24 20 25 20  52 20 

 
Følgende kandidatmåltall er fastsatt for hhv medisin, psykologi og farmasi ved 
universitetene: 

Universitet Medisin Psykologi prof.utd. Farmasi 
Universitet i Tromsø 84 23 25 

 
TURNUSTJENESTE er for noen yrkesgrupper et vilkår for å få autorisasjon. 
Helsedirektoratet (SAK) fastsetter hvor mange turnusplasser for leger og 
fysioterapeuter det skal legges til rette for og formidler dette i brev til hvert av RHFene. 
Turnustjenesten for leger ble endret med virkning fra 2013. Antallet turnusplasser for 
leger videreføres i 2014. Antallet turnusplasser for fysioterapeuter videreføres i tråd 
med økningen i 2013. 
 
FORDELING AV NYE LEGESTILLINGER 
Sentral fordeling av nye legestillinger opphørte 1. juli 2013. Oppretting av legestillinger 
skal fortsatt skje i tråd med behovene innen helseregionenes sørge-for ansvar, det 
helsepolitiske styringsbudskapet og de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. 
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Gode lokale, regionale og nasjonale analyser av kompetansebehov framover skal legges 
til grunn for fordeling av leger til sykehusene og mellom spesialiteter. HF-ene skal særlig 
vurdere behovet for legestillinger til spesialiteter der utdanningskapasiteten i dag anses 
å være for lav og spesialiteter der behovet for legespesialister vil endre seg i årene 
fremover som en følge av befolkningsutvikling, sykdomsutvikling og organisatoriske 
endringer i helseforetakene. Stillinger i onkologi og patologi skal fortsatt prioriteres.  
 
HF-ene skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver tid er 
oppdatert. 
 
10.2 Vedlegg 2 Saker til styrebehandling 
Samlet oversikt over saker som skal styrebehandles 
 
Helseforetakene skal styrebehandle: 
• Rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder foretaket og vedta plan 

for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, jf. krav i oppdragsdokument 2011.  
• Månedlig oppfølging av regionale kvalitetsindikatorer og alvorlige hendelser.  
• Ledelsens gjennomgang av tilstanden i helseforetaket med hensyn på 

risikovurdering, oppfølging av internkontroll og pasientsikkerhet, og tiltak for å følge 
opp avvik. 

• Månedlige virksomhetsrapporter, og vedta eventuelle korrigerende tiltak uten 
unødig opphold, herunder også 

• Statusrapporter og handlingsplaner fra Pasientsikkerhetskampanjen. Resultatene 
skal blant annet omfatte GTT

gjennomføringen av helseforetakets investeringsplan 
sett opp mot vedtatt fremdriftsplan og tildelt investeringsramme. 

16

• Helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle komplette og reelle tiltaksplaner 
for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i 2014 og i planperioden (2014–
2017).  

-resultater og oppfølging av disse. 

• Status, handlingsplaner og utfordringer for pasientsikkerhet og kvalitet i 
pasienttilbudet. 

• Regional strategisk kompetanseplan styrebehandles våren 2014. Helseforetakene 
skal gradvis implementere planen i tråd med styrets vedtak. 

 

16 Global Trigger Tool 
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Møtedato: 5. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2013/322-26/012  Kristian Fanghol/Karin Paulke  Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 6-2014  Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 

    2014-2016, oppnevning av arbeidsutvalg 

 
 
Formål 
Valg av styrer i helseforetakene er planlagt behandlet i styremøte, den 27. mars 2014 
eller 29. april 2014 med påfølgende oppnevning i foretaksmøter med helseforetakene. 
Dato for foretaksmøter er foreløpig ikke fastsatt.  
 
Formålet med denne styresaken er å få oppnevnt et arbeidsutvalg som på vegne av 
styret og i samarbeid med RHF-administrasjonen utarbeider et forslag til HF-styrenes 
sammensetning. I tillegg legges til rette for at styret kan diskutere spørsmålet om 
reduksjon av antall styremedlemmer, antall ansattevalgte og kriterier for valg av 
styremedlemmer for kommende periode for å gi føringer til det arbeidet som 
arbeidsutvalget skal gjøre. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Å ha kompetente styrer i helseforetakene er en viktig forutsetning for god styring av 
helseforetakene. Dette gir kvalitet til de avgjørelser som styrene må fatte i en tid med 
stadige endringer og omstillinger, og det gir trygghet og stabilitet. Kompetente styrer vil 
også gi den nødvendige respekten for de vedtak som fattes av styrene i helseforetakene. 
 
Bakgrunn/sammendrag 
I Helseforetakslovens § 21 reguleres styrets sammensetning i helseforetakene, jf. 3. og 
4. ledd som følger: 
 
Styremedlemmene velges av foretaksmøtet med de unntak som følger av §§ 22 og 23. I 
regionalt helseforetak skal styremedlemmene som velges av foretaksmøtet, ha tilknytning 
til den regionen som foretaket hører under. Styremedlemmenes godtgjørelse fastsettes av 
foretaksmøtet.  
 
Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av foretaksmøtet. Det kan bestemmes i 
vedtektene at styret velger leder og nestleder blant de styremedlemmene som 
foretaksmøtet har valgt.  
 
Styret i Helse Nord RHF valgte nye styrer i helseforetakene for 4. mai 2012 til 
avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2014 i styremøte, den 3. mai 2012, jf. styresak 48-
2012 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21. Styrene i 
helseforetakene ble deretter oppnevnt i foretaksmøter, den 4. mai 2012.  
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I forbindelse med tidligere valg av styrer i helseforetakene har styret i Helse Nord RHF 
nedsatt et arbeidsutvalg bestående av to eiervalgte styremedlemmer og ett ansattevalgt 
styremedlem. Arbeidsutvalget har på vegne av styret og i samarbeid med RHF-
administrasjonen utarbeidet forslag til styrenes sammensetning.  
 
Endring i prinsippene for sammensetning av styrene  
I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene av 19. 
november 2013 heter det: 
 
Regjeringen har besluttet å oppheve kravet om at et flertall av de eieroppnevnte 
styremedlemmene til de regionale helseforetakene skal oppnevnes blant politikere 
foreslått av fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Dette innebærer at 
helseforetakslovens minimumskrav legges til grunn for utnevning av styrer for 
helseforetak.  
 
Politisk og samfunnsmessig kompetanse vil fortsatt være viktig for styrene, men eier vil 
med disse endringene få større fleksibilitet til å sette sammen kompetente styrer tilpasset 
utfordringsbildet for det enkelte helseforetak. Det samlede antall styremedlemmer skal 
også reduseres. 
 
Kommuner og fylkeskommuner i Nord-Norge og Sametinget er, som tidligere, invitert til 
å foreslå kandidater. De er orientert om denne endringen, og frist for forslag er satt til 1. 
februar 2014.  
 
Antall medlemmer i styrene 
I foretaksmøtet for Helse Nord RHF ble antall medlemmer i styret redusert. Det gjaldt 
både eier- og ansattevalgte.  
 
I dag har styret i Universitetssykehuset Nord-Norge åtte eiervalgte medlemmer. Styrene 
i Nordlandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har syv 
eiervalgte medlemmer. De fire sykehusforetakene har fire ansattevalgte medlemmer i 
styrene. Styret i Sykehusapotek Nord HF har fire eiervalgte og to ansattevalgte 
medlemmer.  
 
Minimum to og maksimalt 1/3 av styremedlemmene kan være ansattevalgte, jfr. 
Helseforetakslovens bestemmelser. I helseforetak med mer enn 200 ansatte skal det 
velges et styremedlem og vararepresentant i tillegg til minimumsrepresentasjonen.  
Endringer i representasjon av ansattevalgte kan skje, når nåværende valgperiode for 
disse går ut. Det er noe forskjellig tidspunkt på dette i helseforetakene.  
 
Tidsplan  
Styremøte 5. februar 2014: Oppnevning av arbeidsutvalg og første forberedende 
diskusjon 
Styremøte 26. februar 2014: Underveisdiskusjon i styret 
Styremøte 27. mars 2014, alternativt 29. april 2014: Oppnevning av nye styrer  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide 
et forslag til HF-styrenes sammensetning: 
• NN 
• NN 
• NN 

 
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å 

utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer 
fra styret. 

 
 
Bodø, den 28. januar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 5. februar 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 7-2014 Stiftelse av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-

virksomhet – endring av vedtekter, oppfølging 

av styresak 132-2014 

 
 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT som 
felleseid RHF-virksomhet i styremøte, den 27. november 2013. Styret vedtok følgende:  
 
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. 

 
I stiftelsesdokumentene som var vedlagt styresak 132-2013, er hovedkontoret til 
Nasjonal IKT HF lokalisert til Oslo kommune (jf. § 3 i vedtektene). 
 
Stiftelsen av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet skulle formelt 
gjennomføres i AD-møte1

 

, den 16. desember 2013.  Før AD-møtets behandling 
informerte Helse- og omsorgsdepartementet om at hovedkontoret til Nasjonalt IKT HF 
skal legges til Bergen. Denne beslutningen er stadfestet i foretaksmøte med RHF-ene, 
den 7. januar 2014. Den formelle stiftelsen med signering av stiftelsesprotokoll og 
foretaksavtale ble derfor utsatt til AD-møtet 20. januar 2014.  

Stiftelsesdokumentene, slik de ble lagt frem for styrets behandling, er nå signert. 
Endring av stedsvalget må gjøres formelt i en vedtektsendring i foretaksmøte med 
Nasjonal IKT HF snarest mulig. 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra foretaksmøte, den 7. januar 2014. 
 
 
  

1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Protokollen fra foretaksmøte i Helse Nord RHF av 7. januar 2014 tas til etterretning. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning at geografisk plassering av Nasjonal IKT 

HF er endret fra Oslo til Bergen, av statsråden i foretaksmøte, den 7. januar 2014. 
Adm. direktør får fullmakt til å følge opp dette i foretaksmøte for Nasjonal IKT HF. 

 
 
Bodø, den 28. januar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF, den 7. januar 2014 – se her: 
 Protokoll fra foretaksmøtene, den 7. januar 2014 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
5. februar 2014 - sakspapirer

Side 70

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/styringsdokumenter/protokoller-for-foretakene/foretaksmoter/foretaksmote-i-helse-nord-rhf-07012014.html?id=748860�


Møtedato: 5. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-5/012  diverse     Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 8-2014  Orienteringssaker 

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

• Resultat 2013 – foreløpige regnskapstall 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 28. januar 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 5. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-5/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 8-2014/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 5. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-5/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 8-2014/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 5. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-6/012  diverse     Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 9-2014  Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Konsernverneombudets årsrapport 2013 
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22. januar 2014 
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 4. februar 2014 ad. Oppdragsdokument 2014 til 

helseforetakene, jf. styresak 5-2014 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 28. januar 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
5. februar 2014 - sakspapirer

Side 74



Møtedato: 5. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-6/012       Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 9-2014/1 Konsernverneombudets årsrapport 2013 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Konsernverneombudets årsrapport -2013 
 
 

Konsernverneombudene i de fire regionene tok i 2012 initiativ til Helseforetakenes 
arbeidsmiljøkonferanse. Den ble første gang arrangert i april 2013.  

Hovedtrekk 

 
Videre har det vært mye fokus på ytterligere styrking av vernetjenesten i Helse Nord og 
hvordan vernetjenesten skal være med og bidra til gode og helsefremmende 
arbeidsmiljø. En del av dette arbeidet innebærer mer synliggjøring av vernetjenesten, og 
her har blant annet alle regionene fått utarbeidet sin egen verneombudslogo med 
tilhørende regionslogo.  
 
Konsernverneombudet har sammen med foretakshovedverneombudene startet arbeidet 
med et regionalt måldokument for vernetjenesten i Helse Nord hvor mål, hensikt, rolle, 
samarbeidsarenaer og konkrete tiltak skal tydeliggjøres. Helse Nords kjerneverdier 
kvalitet, trygghet og respekt skal være en naturlig del også av verneombudenes arbeid.  
 
Temaer som har hatt mye fokus gjennom året er; samarbeid, arbeidstidsbestemmelsene 
og brudd på AML, medvirkning, HMS-opplæring. 
Arbeidstilsynets sykehuskampanje i 2014 hadde vi som ett av hovedtemaene på vårt 
årlige forum for hovedverneombud i helseforetak. 
 
Prosjektene Seniorpolitikk i Helse Nord og Miljø- og klimaprosjektet har hatt prioritet. 
 

Konsernverneombudet har gjennomført video-/telefonmøter hver måned med 
foretakshovedverneombudene i foretaksgruppen. Det har også vært ett heldags 
arbeidsmøte i Tromsø og fysiske møter i tilknytning til andre regionale og all-regionale 
samlinger. 

Møter med vernetjenesten i Helse Nord  

 

Forum for hovedverneombud i helseforetak er et samarbeidsforum mellom 
konsernverneombudene og foretakshovedverneombudene i helseforetakene. Dette går 
på omgang mellom regionene og i år har Helse Nord ved konsernverneombudet 
arrangert en tre-dagers samling i Tromsø.  

Forum for hovedvernombudene i helseforetak 

 
Konsernverneombudene har hatt månedlige telefonmøter samt fysiske møter i 
forbindelse med all-regionale samlinger og andre felles fora. 
 

Konsernverneombudet har hatt ukentlige telefonmøter med konserntillitsvalgte i Helse 
Nord.  

Møter med konserntillitsvalgte i Helse Nord 

Det har også vært avholdt fysiske møter i forbindelse med samarbeidsmøter og ulike 
samlinger. 
 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
5. februar 2014 - sakspapirer

Side 76



 

Månedlige samarbeidsmøter med ledelsen i Helse Nord RHF og konserntillitsvalgte. 
Møter med ledelsen i Helse Nord RHF 

 
Drøftinger: 

• Oppdragsdokument 2013 til HFene 
• Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom RHF-ene 
• Etablering av felles RHF-virksomhet – Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF 
• Helgelandssykehuset HF, struktur og mandat 
• Årlig melding 2012 
• Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, 

gjennomføring og tiltak 
• Søknad om samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus 
• Etablering av bestillarforum RHF – for innføring av nye metodar i helsetenesta 
• Forenklet oppgjør pasientreiser – prosjekt mine pasientreiser, mandat foranalyse 
• Nasjonal lederplattform 
• UNN Tromsø, A-fløy – bærekraftanalyse og omstillingsprogram, oppfølging av 

styresak 70-2012 
• Parkeringssituasjonen på kort og lang sikt ved UNN Breivika, oppfølging av 

styresak 72-2012 
• Revisjon av regional innteksmodell for somatikk 
• Regionale fagplaner for hud, øye og øre-nese-hals i Helse Nord, prosjektdirektiv 
• Basestruktur i Sør-Troms og Nordre Nordland, utredning og lokalisering 
• Etablering av felles RHF-virksomhet -  Nasjonal IKT HF 
• Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet, rapport frå delprosjekt Bygg og miljø 
• Ferieplanlegging i Helse Nord sommeren 2014 
• Tertialrapport nr 2-2013 
• Budsjett 2014 – plan og premisser 
• Organisering av intensiv medisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord – 

høring, oppfølging av styresak 86-2013 
• Seniorpolitikk i Helse Nord, revidert mandat 
• Innføring av nødnett i Helse Nord, prosjektplan 
• Regional kreftplan for Helse Nord 2014-2021 
• Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjektet og byggestart 
• Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 

konseptfaserapport 
 

 
Videre har konsernverneombudet deltatt på diverse tematimer med ulike 
fagansvarlige i Helse Nord 

 

Helse Nord 
Prosjektdeltakelse 

• Klima - og miljø, regionalt nettverk 
• Seniorpolitikk i Helse Nord, arbeidsgruppe 
• Lærlingestrategi i Helse Nord, styringsgruppe 
• Medarbeiderundersøkelse, regionalt forvaltningsforum (deltakelse meldt inn) 
• Compendia lederhåndbok (deltakelse meldt inn) 
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• Regionalt samarbeidsmøte 
Deltakelse på konferanser, kurs og samlinger 

• Helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse 
• All-regional samling for konserntillitsvalgte og konsernverneombud -Bergen 
• Forum for hovedverneombud i helseforetak- Tromsø 
• Klima- og miljøkonferanse 
• Klima- og miljøforum 
• Pasientsikkerhetskonferanse 
• KVAM-dagene UNN 
• Styreseminar 
• Kick off- lærlingestrategi i Helse Nord 
• Nasjonal erfaringskonferanse- ledelse 
• Regionalt møte med Arbeidstilsynet 
• Fagforbundets sykehuskonferanse 
• Fagforbundets verneombudskonferanse 

 
 

Utøvelse av vervet innebærer stor møtevirksomhet og krever en del reising med fly, 
hvilket er en miljøbelastning. Imidlertid har de fleste møter blitt gjennomført pr telefon 
eller video og reisevirksomheten er redusert noe fra 2012 

Ytre miljø 

Telefon/ Videomøter: 82 
Reiser (utenfor Tromsø): 20  
 

Ferdigstille regionalt måldokument for vernetjenesten 
Mål for 2014 

Fortsette arbeidet med å være en aktiv og synlig samarbeidspart 
Jobbe for ytterligere styrking og statusheving av vernetjenesten 
Ønsker ennå mer fokus på HMS som en naturlig del av arbeidshverdagen i Helse Nord 
 
 
 
 
 
Konsernverneombud Trine M. Hansen 
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Møtedato: 5. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-6/012       Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 9-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

    22. januar 2014 

 
 
Se vedlagt kopi. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
5. februar 2014 - sakspapirer

Side 79



 

Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2013/308-2/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 22.1.2014 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 22. januar 2014 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 28. februar 2014 – møte i arbeidsutvalget til RBU 

20. mars 2014 – møte i Regionalt brukerutvalg 
 

Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Brynly Idar Ballari nestleder Fylkeseldrerådene 
Harry Nøstvik medlem FFO 
Liv Therese Larsen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Ernly Eriksen medlem SAFO 
Aud Overå Fyhn medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
Lars Vorland adm. direktør  Helse Nord RHF 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Jan Norum  fagdirektør Helse Nord RHF 
Arpad Totth rådgiver Helse Nord RHF 
Linn Gros prosjektleder Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Werner Johansen medlem FFO 

 
Varamedlemmer fra FFO var innkalt i den rekkefølgen de er valgt. Ingen hadde anledning til 
stille på dette RBU-møtet. 
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RBU-sak 1-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 1-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. 

november 2013 og møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalget 4. desember 2013 

Sak 3-2014 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene 
Sak 4-2014 AMK-strukturen i Helse Nord, informasjon 
Sak 5-2014 Regional samarbeids- og lederkonferanse, den 25. – 26. mars 2014, 

eksempler på brukeropplevelser 
Sak 6-2014 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2014 – tildeling av 

midler, avtale om tidspunkt for AU-møte 
Sak 7-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Budsjett 2014 – konsolidert 
• Brukeropplæring 2014 – forslag til program 
• Regional Brukerkonferanse 2014 – forslag til program 

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

 5. Strategisk kompetanseplan, fase 2 – status i arbeidet 
Sak 8-2014 Referatsaker 
 1. E-post fra Anne Regine Lager ved Universitetssykehuset Nord-

Norge HF av 16. desember 2013 ad. ”Mine behandlingsvalg” på 
www.unn.no, jf. presentasjonen i fellesmøte mellom Regionalt 
brukerutvalg og lederne av brukerutvalgene, den 13. november 
2013 

 2. E-post fra Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) ved 
Arne Langlo Hagen av 7. desember 2013 med informasjonsbrev 
ad. parfymefri tilrettelegging i helsevesenet  

 3. Referat fra møte i brukerutvalget i Helse Finnmark HF (nå 
Finnmarkssykehuset HF) av 19. november 2013 

 4. Referat fra møte i brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF av 
5. november 2013 

 5. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF av 24. oktober 2013 

 6. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF av 28. november 2013 

 7. Notat fra RBU-nestleder Brynly Ballari ad. HelseOmsorg 21 – 
Brukermedvirkning i forskning og innovasjon, jf. BU-AU-sak 36-
2013/2 Orienteringssaker, informasjon fra RBU-medlemmer, 
første strekpunkt 
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 8. Brev fra Fellesaksjonen v/Mental Helse, Hvite Ørn, 
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), 
Aurora og We Shall Overcome (WSO) av 12. desember 2013 ad. 
opprettelse av medisinfrie enheter i alle landets helseforetak, jf. 
RBU-sak 72-2013/3 Orienteringssaker, informasjon fra RHF-
ledelsen, andre kulepunkt 

 9. Brev fra LHL Nordland av 12. november 2013 ad. LHL Nordland 
krever bedre tilbud til de hjertesyke i Nordland og brev fra 
Helse Nord RHF av 14. november 2013 i samme sak 

 10. Referat fra møte i styringsgruppen for revisjon av 
prioriteringsveiledere, den 16. desember 2014  

 11. Referat fra møte i styringsgruppen for “Mine Pasientreiser”, 
den 2. desember 2013 
Referatet var lagt frem ved møtestart. 

 12. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 
pasientreiser ANS, den 11. desember 2013 
Protokollen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 9-2014 Eventuelt 
Sak 10-2014 Arbeidsgruppe for utredning av traumetilbudet i Helse Nord – 

oppnevning av brukerrepresentant 
Denne saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Sakspapirene var ettersendt 

 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 2-2014  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 13. november 2013 og møte i 
arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalget 4. desember 2013 

 

 
Vedtak 

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. november 2013 og møte i 
arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 4. desember 2013 godkjennes.  
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RBU-sak 3-2014 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene 
 

 
Vedtak: 

1. Regionalt Brukerutvalg slutter seg til de krav og prioriteringer som framgår av 
utkast til oppdragsdokument til helseforetakene.  

 
2. RBU vil presisere at nye regionale fagplaner må følges opp aktivt. 

 
3. RBU støtter satsingen på videre utvikling av arbeidet med pasientsikkerhet og 

kvalitetsutvikling.    
 
4. RBU ber om at kommunikasjon med pasienter og pårørende legges inn som eget 

punkt i oppdragsdokument 2014 til helseforetakene. 
 
 
RBU-sak 4-2014 AMK-strukturen i Helse Nord, informasjon 
 

 
Vedtak: 

Informasjonen om AMK-strukturen i Helse Nord tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 5-2014 Regional samarbeids- og lederkonferanse, 

den 25. – 26. mars 2014, eksempler på 
brukeropplevelser 

 

 
Vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg bidrar med eksempler på brukeropplevelser som kan 
presenteres på den regionale samarbeids- og lederkonferansen i Tromsø, den 25. – 
26. mars 2014.  

 
2. Eksemplene oversendes eierdirektør Hilde Rolandsen innen 31. januar 2014.  
 
 
RBU-sak 6-2014 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 

2014 – tildeling av midler, avtale om tidspunkt 
for AU-møte 

 

 
Vedtak: 

Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg avholder møte, den 28. februar 2014 – kl. 
10.00 for behandling av søknader om brukermidler 2014.  
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RBU-sak 7-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- E-post fra Jan Johansen av 19. januar 2014 ad. Støttegruppe facebook for Øre-
nese-hals ved Erik Zadig på Myre i Vesterålen: RBU-leder informerte om e-posten 
og ba om en orientering i denne saken. Adm. direktør i Helse Nord RHF 
redegjorde. 

- Nasjonal sykehusplan – informasjonsmøte: Informasjon  
- Styringsgruppe for revisjon av prioriteringsveiledere, jf. RBU-sak 8-2014/10 

Referatsaker: Informasjon 
- Styremøte i Helse Nord RHF, den 16. desember 2014: Informasjon om styremøte 

og brukerutvalgets time 
- Statsrådens sykehustale, den 7. januar 2014: RBU-lederne var invitert for første 

gang. RBU-leder måtte melde forfall på kort varsel. 
- E-post fra erfaringskonsulenten på Åsgård ad. arena for å møte Regionalt 

brukerutvalg og brukerutvalgene i Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Informasjon om henvendelsen 

- Møteplassen på Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Møte med FFO og SAFO, 
den 20. januar 2014  

- Henvendelse fra Mental Helse i Nordland ad. et møte i sak om nedleggelse av 
psykiatrisk traumetilbud 

- Lærings- og mestringssentre – henvendelse om å møte i fagråd for psykisk helse 
for voksne: Informasjon 

- Programkomité – konferanse ”Se mulighetene”: Informasjon om arbeidet med 
planlegging og gjennomføring av konferansen 15. og 16. oktober 2014 i Bodø 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Åse Johansen: Informasjon om møtevirksomhet så langt i fagråd for 

psykisk helse voksne. 
- RBU-medlem Harry Nøstvik: Informasjon om arbeidet i fagråd for rehabilitering 

og fagråd for øre-nese-hals (utarbeidelse av regional plan for begge 
fagområder). 

- RBU-medlem May Anne Brand: Informasjon om erfaringskonferanse i Bodø om 
verdig syketransport for pasienter med psykiske lidelser 

- RBU-medlem Aud Fyhn: Informasjon om arbeidet i fagråd for geriatri og 
handlingsplan i geriatri 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Ventetider og fristbrudd 2013, kort informasjon 
- Budsjett 2014 – konsolidert, gjennomgang og informasjon 
- Regional Brukerkonferanse 13. – 14. mai 2014 – forslag til program: Informasjon 

om planleggingen så langt og aktuelle temaer 
- Brukeropplæring 2014 – forslag til program, informasjon 
- Rekruttering fagdirektør i Helse Nord RHF: Informasjon om prosessen 
- Reiser for brukerrepresentanter: Informasjon om endrede rutiner fra og med 1. 

januar 2014 med hensyn til deltakelse i ulike fagråd. 
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4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Strategisk kompetanseplan, fase 2 – status i arbeidet 
 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 8-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post fra Anne Regine Lager ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 16. 

desember 2013 ad. ”Mine behandlingsvalg” på www.unn.no, jf. presentasjonen i 
fellesmøte mellom Regionalt brukerutvalg og lederne av brukerutvalgene, den 13. 
november 2013 

2. E-post fra Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) ved Arne Langlo Hagen av 7. 
desember 2013 med informasjonsbrev ad. parfymefri tilrettelegging i helsevesenet 

3. Referat fra møte i brukerutvalget i Helse Finnmark HF (nå Finnmarkssykehuset HF) 
av 19. november 2013 

4. Referat fra møte i brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF av 5. november 2013 
5. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 24. 

oktober 2013 
6. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 28. 

november 2013 
7. Notat fra RBU-nestleder Brynly Ballari ad. HelseOmsorg 21 – Brukermedvirkning i 

forskning og innovasjon, jf. BU-AU-sak 36-2013/2 Orienteringssaker, informasjon fra 
RBU-medlemmer, første strekpunkt 

8. Brev fra Fellesaksjonen v/Mental Helse, Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende 
innen Psykisk helse (LPP), Aurora og We Shall Overcome (WSO) av 12. desember 
2013 ad. opprettelse av medisinfrie enheter i alle landets helseforetak, jf. RBU-sak 
72-2013/3 Orienteringssaker, informasjon fra RHF-ledelsen, andre kulepunkt 

9. Brev fra LHL Nordland av 12. november 2013 ad. LHL Nordland krever bedre tilbud 
til de hjertesyke i Nordland og brev fra Helse Nord RHF av 14. november 2013 i 
samme sak 

10. Referat fra møte i styringsgruppen for revisjon av prioriteringsveiledere, den 16. 
desember 2014  

11. Referat fra møte i styringsgruppen for “Mine Pasientreiser”, den 2. desember 2013 
Referatet var lagt frem ved møtestart. 

12. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, den 11. 
desember 2013 
Protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
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I RBU-sak 8-2014/8 Referatsaker ad. Brev fra Fellesaksjonen v/Mental Helse, Hvite Ørn, 
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Aurora og We Shall 
Overcome (WSO) av 12. desember 2013 ad. opprettelse av medisinfrie enheter i alle 
landets helseforetak, jf. RBU-sak 72-2013/3 Orienteringssaker, informasjon fra RHF-
ledelsen, andre kulepunkt fattet Regionalt brukerutvalg følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg ber Helse Nord RHF om å følge denne saken opp og gi en 
orientering til RBU i et senere møte.  
 
 
RBU-sak 9-2014  Eventuelt 
   Ingen saker ble fremmet. 
 
 
RBU-sak 10-2014 Arbeidsgruppe for utredning av 

traumetilbudet i Helse Nord – oppnevning av 
brukerrepresentant 
Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Sakspapirene var ettersendt. 

 

 
Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg utpeker Åse Almås Johansen til arbeidsgruppen for utredning av 
traumetilbudet i Helse Nord. 
 
 
Bodø, den 22. januar 2014 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 22JAN2014 – kl. 13.45 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 5. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-6/012       Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 9-2014/3 Protokoll fra drøftingsmøte, den 4. februar 

2014 ad. Oppdragsdokument 2014 til 

helseforetakene, jf. styresak 5-2014 

Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 5. februar 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-7/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 28.1.2014 
 

Styresak 10-2014 Eventuelt 
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