
 

 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med sakspapirer 
 
 
 

Dato: 27. mars 2014 
 
Kl.: 8.30 til ca. 14.30 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-19/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 27-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 27. mars 2014: 
 

Sak 27-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 28-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2014 Side 3 
Sak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene,  

jf. helseforetaksloven § 21 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 15 

Sak 30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016 Side 16 
Sak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk 

helsevern for voksne, oppfølging av styresak 133-2013/7 
Side 20 

Sak 32-2014 Årlig melding 2013 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 71 

Sak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye 
metoder – de regionale helseforetakenes rolle og ansvar 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 72 

Sak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord – forslag,  
oppfølging av styresak 40-2012 

Side 73 

Sak 35-2014 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2013 – 
herunder disponering av resultat 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 79 

Sak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 80 

Sak 37-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:  
Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak 
som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS,  
jf. styresak 93-2013 

Side 81 

Sak 38-2014 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 
samt forventet utvikling i 2013 

Side 93 

Sak 39-2014 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer  
i helseforetakene i Helse Nord 

Side 106 

Sak 40-2014 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF  
og alle underliggende helseforetak 

Side 109 

Sak 41-2014 Orienteringssaker Side 112 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Kvalitetsbasert finansiering 

 
 

Side 115 
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Sak 42-2014 Referatsaker Side 117 
 1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt 

Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 28. februar 2014 
  

 2. E-post fra Hammerfest Arbeiderparti av 5. mars 2014 
med vedlagt uttalelse fra årsmøte, den 12. februar 
2014 ad. renovering –eller bygging av nytt 
Finnmarksykehus Hammerfest må forseres  

  

 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. 
mars 2014 
Kopi av protokollen ettersendes. 

  

 4. Protokoller fra drøftingsmøte, den 26. mars 2014 ad. 
Årlig melding 2013, jf. styresak 32-2014 og 
Organisering av traumebehandling psykisk helsevern 
for voksne, jf. styresak 31-2014 
Kopi av protokollene legges frem ved møtestart. 

  

Sak 43-2014 Eventuelt Side 133 
 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-20/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 28-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

26. februar 2014 
 
 
Protokoll styremøte 26. februar 2014 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 26. februar 2014 – kl. 9.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Steinar Pettersen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Randi Brendberg fagsjef 
Jann-Georg Falch økonomidirektør 
Bengt Flygel Nilsfors programleder FIKS 
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I forkant av styremøtet orienterte Helge Torgersen fra Deloitte AS om 
Spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 147-2012 Utredning av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – mandat for arbeidet. 

 
Styresak 11-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 11-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 
Sak 13-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport  

pr. 31. desember 2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 31. desember 2013 

Sak 15-2014 FIKS1

Sakspapirene var ettersendt. 
-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 

Sak 16-2014 Virksomhetsrapport nr. 1-2014 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF – omregulering av tomt og 
salg av eiendom (Åsgårdmarka) 

Sak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – 
godkjenning av idé- og konseptrapport, oppfølging av  
styresak 70-2012 

Sak 19-2014 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017 
Sak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2 
Sak 21-2014 Nyreerstattende behandling i Helse-Nord 2000-2012 – resultater, 

mulige forklaringer og aktuelle tiltak 
Sak 22-2014 Oppnevning av revisjonsutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 23-2014 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt internrevisjonens 

årsrapport for 2013 
Sak 24-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. ESAs2

 

 avgjørelse i sak om statsstøtte – sykehusapotekenes 
publikumsutsalg 

4. Handlingsplan 2014-2017 for HINAS3

 
 

5. Evaluering av regionalt prosjekt for innføring av nytt lønns- og 
personalsystem (RIPS-prosjekt) 

Sak 25-2014 Referatsaker 
 1. E-post fra KTV Kari B. Sandnes, Sissel Alterskjær og Eirik S. 

Holand av 4. februar 2014 ad. krav om styrerepresentasjon til 
styret i Helse Nord RHF 

 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. 
desember 2013 og 7. februar 2014 

 

                                                        
1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan 
3 HINAS: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. februar 2014 ad. Strategisk 
kompetanseplan, fase 2, jf. styresak 20-2014 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 26-2014 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 12-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 5. februar 2014 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 5. februar 2014 godkjennes.  
 
 
Styresak 13-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2013 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2013 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF: Tertialrapport pr.  
 31. desember 2013 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2013 om 

byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

2. Styret godkjenner at ferdigstillelsen av Universitetssykehuset Nord-Norge A-fløy 
endres fra august 2018 til januar 2019. 
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3. Adm. direktør bes om å følge opp med ledelsen i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF at gjennomføringen av begge prosjektene skjer innenfor vedtatte 
kostnadsrammer. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2013 om 
byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 

 
2. Styret godkjenner at ferdigstillelsen av Universitetssykehuset Nord-Norge A-fløy 

endres fra august 2018 til januar 2019. 
 
3. Adm. direktør bes om å følge opp med ledelsen i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF at gjennomføringen av begge prosjektene skjer innenfor vedtatte 
kostnadsrammer. 

 
 
Styresak 15-2014 FIKS4

 31. desember 2013 
-prosjekt: Tertialrapport pr.  

 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om FIKS-

prosjektet (felles innføring av kliniske systemer) til orientering. 
 

2. Styret vedtar å endre den økonomiske rammen for prosjektet til 452,5 mill kroner 
P50-2016. 

 
3. Styret vedtar at det settes av ytterligere 20 mill kroner til prosjektet slik at P85-

2016 settes til 472,5 mill kroner. Beslutning om utløsning av reserven legges til adm. 
direktør. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om FIKS-
prosjektet (felles innføring av kliniske systemer) til orientering. 

 
2. Styret vedtar å endre den økonomiske rammen for prosjektet til 452,5 mill kroner 

P50-2016. 
 

                                                        
4 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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3. Styret vedtar at det settes av ytterligere 20 mill kroner til prosjektet slik at P85-
2016 settes til 472,5 mill kroner. Beslutning om utløsning av reserven legges til adm. 
direktør. 

 
 
Styresak 16-2014 Virksomhetsrapport nr. 1-2014 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør presisere overfor helseforetakene gjeldende krav om fjerning 

av fristbrudd. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør presisere overfor helseforetakene gjeldende krav om 

fjerning av fristbrudd. 
 
 
Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 

omregulering av tomt og salg av eiendom 
(Åsgårdmarka) 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 

foretaksmøte til å avhende eiendommen Åsgårdmarka i Tromsø fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 

 
2. Styret forutsetter godkjent reguleringsplan fra Tromsø kommune, før salg eventuelt 

gjennomføres. Universitetssykehuset Nord-Norge HF søker Tromsø kommune om å 
få godkjent reguleringsplanen. 

 
3. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med 

vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og 
kapitalforvaltning i Helse Nord.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 
foretaksmøte til å avhende eiendommen Åsgårdmarka i Tromsø fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken. 

 
2. Styret forutsetter godkjent reguleringsplan fra Tromsø kommune, før salg eventuelt 

gjennomføres. Universitetssykehuset Nord-Norge HF søker Tromsø kommune om å 
få godkjent reguleringsplanen. 

 
3. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med 

vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og 
kapitalforvaltning i Helse Nord.  

 
 
Styresak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
 PET-senter – godkjenning av idé- og 

konseptrapport, oppfølging av styresak 70-2012 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte idé- og konseptrapport for 

Universitetssykehuset Nord-Norge HFs PET-senter i Tromsø som grunnlag for den 
videre planlegging av forprosjektet.  

 
2. Prosjektet godkjennes videreført i et forprosjekt med en arealramme på 3 701m2 og 

en foreløpig kostnadskalkyle på 364 mill kroner (p50-2017) inklusiv prisstigning og 
byggelånsrenter i perioden. Men styret ber om at det i forprosjektet vurderes forslag 
til endringer i prosjektet som kan bidra til at totalkostnadene reduseres.  

 
3. Differansen mellom P50 og P85 på 43 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan 

utløses etter gjeldende investeringsreglement.  
 

4. Forprosjektets økonomiske ramme settes til 16 mill kroner inkludert merverdiavgift 
og inngår i p50-kalkylen. 

 
5. Styret ber om at forprosjektrapport legges frem som sak ved årsskiftet 2014/15 

med sikte på realisering av prosjektet innen 2017. Saken skal inneholde en 
oppdatert gjennomførings- og finansieringsplan for prosjektet. Videre Før 
forprosjektrapport legges frem for styret i Helse Nord RHF, skal det gjennomføres en 
oppdatering av løsninger og forslag til mulige kostnadsreduksjoner og med endelig 
kostnadsoverslag for P50 og P85 inkludert prisstigning og byggelånsrenter, samt 
oppdatert bærekraftsanalyse for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, der det er 
vist hvordan omstillingsutfordringene for helseforetaket er løst.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte idé- og konseptrapport for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs PET-senter i Tromsø som grunnlag for den 
videre planlegging av forprosjektet.  

 
2. Prosjektet godkjennes videreført i et forprosjekt med en arealramme på 3 701m2 og 

en foreløpig kostnadskalkyle på 364 mill kroner (p50-2017) inklusiv prisstigning og 
byggelånsrenter i perioden. Men styret ber om at det i forprosjektet vurderes forslag 
til endringer i prosjektet som kan bidra til at totalkostnadene reduseres.  

 
3. Differansen mellom P50 og P85 på 43 mill kroner legges til Helse Nord RHF, og kan 

utløses etter gjeldende investeringsreglement.  
 

4. Forprosjektets økonomiske ramme settes til 16 mill kroner inkludert merverdiavgift 
og inngår i p50-kalkylen. 

 
5. Styret ber om at forprosjektrapport legges frem som sak ved årsskiftet 2014/15 

med sikte på realisering av prosjektet innen 2017. Saken skal inneholde en 
oppdatert gjennomførings- og finansieringsplan for prosjektet. Før 
forprosjektrapport legges frem for styret i Helse Nord RHF, skal det gjennomføres 
en oppdatering av løsninger og forslag til mulige kostnadsreduksjoner og med 
endelig kostnadsoverslag for P50 og P85 inkludert prisstigning og byggelånsrenter, 
samt oppdatert bærekraftsanalyse for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, der 
det er vist hvordan omstillingsutfordringene for helseforetaket er løst.  

 
 
Styresak 19-2014 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar tar informasjonen om innkjøpsstrategi i Helse Nord 
2014-2017 til orientering. Styret avventer helseforetakenes styrebehandling av 
innkjøpsstrategien, før den behandles av styret i Helse Nord RHF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017 
til orientering. Styret avventer helseforetakenes styrebehandling av innkjøpsstrategien, 
før den behandles av styret i Helse Nord RHF. 
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Styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Strategisk kompetanseplan fase 2 og ber om at 

planen legges til grunn for det videre arbeidet på dette området. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utvikles regionale strategier med 

konkrete rullerende handlingsplaner innen HR, utdanning, rekruttering, 
stabilisering og videreutvikling av medarbeidere i Helse Nord. Styret ber videre 
om at utdanningskapasiteten i medisin ved Universitetet i Tromsø økes og at 
grunn- og videreutdanning av sykepleiere i landsdelen styrkes for å bidra til økt 
rekruttering av personell til foretaksgruppen. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at IKT-kompetanse generelt og IKT-

spisskompetanse blir innarbeidet i de regionale strategiene og planene som skal 
utvikles fremover. 
 

4. Styret ber adm. direktør avklare grunnlaget for et felles organ for utdanning i 
Nord-Norge mellom Helse Nord RHF, universiteter og høgskoler og fylkes- og 
kommunesektoren. 

 
5. Iverksetting av enkelttiltak i planen følges opp i de årlige oppdragsdokumenter og 

budsjettprosesser.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Strategisk kompetanseplan fase 2 og ber om at 
planen legges til grunn for det videre arbeidet på dette området. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utvikles regionale strategier med 

konkrete rullerende handlingsplaner innen HR, utdanning, rekruttering, 
stabilisering og videreutvikling av medarbeidere i Helse Nord. Styret ber videre om 
at utdanningskapasiteten i medisin ved Universitetet i Tromsø økes og at grunn- og 
videreutdanning av sykepleiere i landsdelen styrkes for å bidra til økt rekruttering 
av personell til foretaksgruppen. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at IKT-kompetanse generelt og IKT-

spisskompetanse blir innarbeidet i de regionale strategiene og planene som skal 
utvikles fremover. 
 

4. Styret ber adm. direktør avklare grunnlaget for et felles organ for utdanning i Nord-
Norge mellom Helse Nord RHF, universiteter og høgskoler og fylkes- og 
kommunesektoren. 
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5. Iverksetting av enkelttiltak i planen følges opp i de årlige oppdragsdokumenter og 
budsjettprosesser.   

 
 
Styresak 21-2014 Nyreerstattende behandling i Helse-Nord 

2000-2012 – resultater, mulige forklaringer og 
aktuelle tiltak 

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

behandling i Helse Nord til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør gjennom samhandlingen med kommunene og egne tiltak, 

sikre at spesialisthelsetjenesten i Finnmark er en aktiv deltaker i det forebyggende 
helsearbeidet. Det bes også om at tiltak i form av befolkningsundersøkelser gjennom 
samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet vurderes.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultatene av nyreerstattende 
behandling i Helse Nord til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør gjennom samhandlingen med kommunene og egne tiltak, 

sikre at spesialisthelsetjenesten i Finnmark er en aktiv deltaker i det forebyggende 
helsearbeidet. Det bes også om at tiltak i form av befolkningsundersøkelser gjennom 
samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet vurderes.  

 
 
Styresak 22-2014 Oppnevning av revisjonsutvalg i  
 Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonsutvalget med 

virkning fra 26. februar 2014: 
Inger Lise Strøm 
Kari Jørgensen 
Arnfinn Sundsfjord 
Kari B. Sandnes  
 

2. Inger Lise Strøm velges som leder av revisjonsutvalget. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 

1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonsutvalget med 
virkning fra 26. februar 2014: 
Inger Lise Strøm 
Kari Jørgensen 
Arnfinn Sundsfjord 
Kari B. Sandnes  
 

2. Inger Lise Strøm velges som leder av revisjonsutvalget. 
 
 
Styresak 23-2014 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, 

vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2013 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt internrevisjonens årsrapport 
for 2013, til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt internrevisjonens årsrapport 
for 2013, til orientering. 

 
 
Styresak 24-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Informasjonsmøte med Troms Fylkeskommune m. fl., den 25. februar 2014 – 
informasjon 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mars 2014 – praktisk informasjon og planlagt 
program 

- Foretaksmøter med helseforetakene, den 28. mars 2014 – informasjon  
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosesser – resultat av arbeidet, 
oppfølging av styresak 15-2013 
o ref. styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser, 

vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge fram resultatet av 
arbeidet, når rapport foreligger.  

o Adm. direktør orienterte muntlig om resultatet av arbeidet. 
- Låneopptak – informasjon 
- Indikatorer intern effektivitet i spesialisthelsetjenesten – rapport fra pilot 2013 
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- Manglende leveranser av morfin – informasjon om situasjonen 
- Indre Troms Medisinske senter – informasjon om saken 
- Forbruk av Øre-Nese-Hals (ØNH)-tjenester i kommunene i Vesterålen-Lofoten 

området – informasjon 
- Nasjonal beredskapsøvelse på Svalbard, den 3. til 7. november 2014: Informasjon 

om øvelsen og at kriseledelsen i Helse Nord RHF settes 5. og 6. november 2014. 
- Rekruttering av ny fagdirektør og kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord 

RHF: Informasjon om rekrutteringen og den nye organiseringen.  
- Middag med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, den 5. februar 2014: 

Sammen med styreleder Bjørn Kaldhol – informasjon  
- NSHs lederkonferanse, den 6. og 7. februar 2014 i Oslo: Informasjon 
- Møte med samisk legeforening, den 13. februar 2014 i Tromsø: Informasjon 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 24. februar 2014:  

o Tema: Fritt behandlingsvalg og nasjonal helse- og sykehusplan  
o Informasjon om status så langt og planlagt videre fremdrift. 

- Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder  
o Informasjon om status i arbeidet 
o Det vil bli lagt frem en felles styresak i RHF-ene med prinsipper for innføring 

av nye metoder. 
- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen 

o Sak nr. 1: Pårørende, Helsetilsynet og Politi er varslet. 
o Sak nr. 2: Helsetilsynet er varslet, og deres team har rykket ut til 

helseforetaket. Ev. konsekvenser for prosedyrer/rutiner vurderes, etter at 
Helsetilsynets utrykningsgruppe har gitt sine vurderinger. 

o Sak nr. 3: Helsetilsynet er varslet. Saken vil bli fulgt opp av Fylkesmannen i 
Nordland som ordinær tilsynssak. 

o Sak nr. 4: Helsetilsynet er varslet og har gitt følgende tilbakemelding: Saken 
var ikke varslingspliktig, fordi utfallet ikke var uventet i forhold til påregnelig 
risiko. 

o Sak nr. 5: Helsetilsynet er varslet. 
Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

3. ESAs5

4. Handlingsplan 2014-2017 for HINAS
 avgjørelse i sak om statsstøtte – sykehusapotekenes publikumsutsalg  

6

5. Evaluering av regionalt prosjekt for innføring av nytt lønns- og personalsystem 
(RIPS-prosjekt) 

 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
  

                                                        
5 ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan 
6 HINAS: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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Styresak 25-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post fra KTV Kari B. Sandnes, Sissel Alterskjær og Eirik S. Holand av 4. februar 

2014 ad. krav om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF 
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2013, 5. desember 2013 og 7. 

februar 2014 
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. februar 2014 ad. Strategisk kompetanseplan, 

fase 2, jf. styresak 20-2014 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 26-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 

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

Protokoll fra styremøtet, den 26. februar 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene, jf. 

helseforetaksloven § 21 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Brite Jacobsen, 75 51 29 77  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg  

    2014-2016 
 
 
Formål/bakgrunn 
Formålet med styresaken er oppnevning av Regionalt brukerutvalg (RBU) for perioden  
2014-2016, sammensetning og utvidelse av utvalget. 
 
Forslaget til nytt utvalg er i tråd med prinsipper for oppnevning av brukerutvalg, jf. 
styresak 115-2007/5 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 
2008-2010. 
 
Regjeringens satsing på rus og psykiatri bør også gjenspeiles i sammensetningen av 
RBU, og utvalget foreslås utvidet med én representant fra dette fagområdet. 
 
Bestemmelser om brukermedvirkning er nedfelt i § 14 i vedtektene til Helse Nord RHF. 
 
Sammensetting av regionalt brukerutvalg 
Regionalt brukerutvalg har i perioden 2012-2014 hatt følgende sammensetting 
 
1. FFO Mildrid Pedersen, Bardufoss 
2. FFO Harry Nøstvik , Brønnøy 
3. FFO Liv Therese Larsen, Narvik 
4. FFO Åse Almås Johansen, Hadsel 
5. FFO Arnfinn Hansen, Skjervøy 
6. FFO Werner Johansen, Alta 
7. SAFO Torstein Møller, Lenvik – fra mai 2013: Ernly Eriksen, Mo i Rana 
8. Fylkeseldreråd Finnmark Brynly Ballari, Tana 
9. Fylkeseldreråd Troms Aud Overå Fyhn, Tromsø 
10. Fylkeseldreråd Nordland May Anne Brand, Vefsn 

 
• Leder: FFO Mildrid Pedersen, Bardufoss 
• Nestleder: SAFO Torstein Møller, Lenvik  

Fra juni 2013: Brynly Ballari, Tana  
 
Vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe 
som har forslagsrett: 
FFO: 
1. FFO Unni Salamonsen, Alta 
2. FFO Else Marie Nyby, Alta 
3. FFO Bjørn Helge Hansen, Alstadhaug 
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4. FFO Ann B. Bårdsen Wærnes, Alta 
5. FFO Herbjørn Henriksen, Tromsø 
6. FFO Bjørg Molander, Harstad 
 
SAFO: 
1. SAFO Trine Krane 
 
Fylkeseldrerådene: 
1. Fylkeseldreråd Finnmark Astri Daniloff, Sør-Varanger 
2. Fylkeseldreråd Troms Oddmund Soleng 
3. Fylkeseldreråd Nordland Nils Bøe, Bodø 

 
I november 2013 sendte Helse Nord RHF ut invitasjon til FFO1, SAFO2

Organisasjonene ble bedt om å ta hensyn til følgende kriterier: 

 og 
fylkeseldrerådene i de tre fylkene i vår region. De ble bedt om, innen 1. februar 2014, å 
komme med forslag på kandidater. Forslagene skulle danne grunnlaget for å sette 
sammen RBU for perioden 2014-2016, med tilsvarende representasjon som dagens 
utvalg. 
 

• Balansert sammensetning med hensyn til ulike typer sykdom (psykiske lidelser, 
somatikk og rehabilitering, rus, m. m.) 

• Balansert sammensetning ut fra kjønn, alder og geografisk helseforetakstilknytning 
• Ivaretakelse av barn, unge og voksnes perspektiv. 
• Utvalget bør ha representanter med minoritets-/innvandrerbakgrunn 
• Representantenes evne til å se ”helhet” og representere alle brukere/pårørende, 

ikke kun egen gruppe/helseforetak, må vektlegges. 
• Brukerkompetanse (gjennomgått brukeropplæring) og tidligere erfaring fra arbeid 

med brukermedvirkning. 
• Rimelig balanse mellom fornyelse og kontinuitet 
 
I Sykehustalen, den 7. januar 2014 kom helse- og omsorgsminister Bent Høie med 
regjeringens politiske styringssignaler til spesialisthelsetjenesten, oppsummert i 6 
punkt, der punkt 3 omhandler rus og psykiatri: Lage opptrappingsplan for rusfeltet og 
bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene  
 
De sterke styringssignalene fra Regjeringen bør også avspeiles i sammensetningen av 
det Regionale brukerutvalg.  
 
Vurdering 
Organisasjonene er bedt om å vurdere en rekke kriterier i sitt valg av kandidater. I 
tillegg til behovet for en balansert sammensetning ut fra kjønn, alder, geografisk 
tilhørighet er det viktig at utvalget reflekterer barn-, ungdom- og voksenperspektivet, 
og at det har representanter med samisk bakgrunn og minoritets-
/innvandrerbakgrunn.  
 
                                                        
1 FFO = Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
2 SAFO = Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 
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På bakgrunn av innkomne forslag er det satt sammen forslag til nytt Regionalt 
brukerutvalg for 2014-2016.  
 
Adm. direktør har vært opptatt av at utvalget skal ha bred brukerkompetanse og 
relevant kompetanse for øvrig. 
 
Kontinuitet i utvalget har vært viktig for på en god måte videreføre arbeid som er 
startet opp, men det er også tatt hensyn til behovet for fornyelse for å ivareta andre 
brukerinteresser.  
 
Adm. direktør foreslår også å utvide Regionalt brukerutvalg med ett medlem fra 
fagområde rus/psykiatri, og denne representanten foreslås som nestleder for å ivareta 
Regjeringens satsingsområder. 
 
 

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

1. Nytt regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden  
mars 2014 til mars 2016 med representasjon fra følgende 
organisasjoner/fagområder: 
• 6 medlemmer og 6 varamedlemmer fra FFO  
• 1 medlem og 1 varamedlem fra SAFO  
• 1 medlem fra hver av de 3 fylkeseldrerådene og 1 varamedlem fra hver av de 3 

fylkeseldrerådene 
 

2. RBU utvides med ett medlem og ett varamedlem fra fagområdet rus. 
 

3. Følgende velges som representanter i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF for 
perioden mars 2014 til mars 2016: 
 
A. FFO Mildrid Pedersen, Bardufoss 
B. FFO Jørgen Dahl, Vadsø 
C. FFO Bjørn Helge Hansen, Alstahaug 
D. FFO Åse Almås Johansen, Hadsel 
E. FFO Arnfinn Hansen, Skjervøy 
F. FFO Werner Johansen, Alta 
G.  SAFO Gunn Strand Hutchinson, Bodø  
H. Fylkeseldreråd Finnmark Astri Daniloff, Sør-Varanger 
I. Fylkeseldreråd Troms Inge Hyld, Tromsø 
J. Fylkeseldreråd Nordland May Anne Brand, Vefsn  
K. RIO3

 
 Asbjørn Larsen, Tromsø 

3. Som leder og nestleder for Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF velges: 
Leder: FFO Mildrid Pedersen, Bardufoss  
Nestleder: RIO Asbjørn Larsen, Tromsø 
 

                                                        
3 Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 
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4. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for 
perioden mars 2014 til mars 2016 for hver gruppe som har forslagsrett, velges: 

 
FFO: 
A. FFO Bodil Slettli, Alta 
B. FFO Alf Ingulv Bjørn, Talvik 
C. FFO Arne Ketil Hafstad, Lenvik 
D. FFO Randi Nilsen, Harstad 
E. FFO Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske 
F. FFO Bjørg Molander, Harstad 

 
SAFO: 
A.  SAFO Odd-Petter Tanke Jensen, Vågan 

 
Fylkeseldrerådene: 
A. Fylkeseldreråd Finnmark Tore Bongo  
B. Fylkeseldreråd Troms Alvhild Marie Yttergård 
C. Fylkeseldreråd Nordland Kari Sletten 

 
Fagområdet rus  
A. MARBORG Vidar Hårvik  

 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Referanseliste: Styresak 115-2007/5 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for  
   oppnevning av nytt utvalg 2008-2010 
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Frank Nohr, 75 51 29 15   Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen 

psykisk helsevern for voksne, oppfølging av 

styresak 133-2013/7 
 
Formål 
Den 7. november 2013 vedtok styret i Nordlandssykehuset HF å avvikle enheten for 
traumelidelser (jf. styresak 94-2013 Omstilling i Psykisk helsevern – funksjonsfordeling og 
budsjettilpasning). 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 133-2013/7 Nordlandssykehuset HF – 
nedleggelse av enhet for traumelidelser, oppfølging av styresak 121-20131

 

 i styremøte, 
den 27. november 2014. Styret fattet følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å utrede følgende to alternativer: 
a. Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige helseforetakene i 

regionen, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført? 
b. Kan det være riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne 

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

som nevnt i punkt 1 er behandlet i styret i Helse Nord RHF. 
 
Helse Nord RHF har i samarbeid med det regionale fagrådet psykisk helse for voksne 
utarbeidet en plan for oppfølging av styresaken om traumebehandling i Helse Nord. Det 
vises til vedlegg 1. 
 
Helse Nord RHF har i prosessen lagt vekt på medvirkning fra brukere og pårørende i 
regionen, og det er avholdt møter med ansatte og brukere fra Nordlandssykehuset HF. 
Dette på grunn av at de har erfaring fra arbeid ved enheten og er berørt av 
Nordlandssykehuset HFs vedtak om å legge ned enheten for traumelidelser.  
 
Det er svært positivt at pårørende og pasienter med traumelidelser har vist stort 
engasjement om arbeidet med styresaken. Dette har bidratt ytterligere til en grundig 
behandling av saken, der oppmerksomheten om nåværende og tidligere brukeres 
erfaringer er kommet tydelig frem. 
 
 

                                                        
1 styresak 121-2013 Eventuelt, sak A om Nordlandssykehuset HF – forslag om nedleggelse av enhet for 
traumelidelser 
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Tilbakemelding fra helseforetakene om traumebehandlingstilbudet i Helse Nord 
Helse Nord RHF har bedt hvert helseforetak i regionen om oversikt over hvordan det 
arbeides med pasienter med traumelidelser og bedt om svar på alternativene 1 a) og b) 
i styrets vedtak i styresak 133-2013/7.  
 
Innledningsvis gjentas at Nordlandssykehuset i november 2013 besluttet at deres tilbud 
på sykehusnivå (ikke regiontilbud, men i ulik grad brukt av andre helseforetak for noen 
pasienter) skulle avvikles og pasientene skulle for fremtiden få sitt tilbud på 
helseforetakets DPS2

 

-er. Dette standpunktet står fast. De øvrige helseforetakene har 
svart på spørsmål om hvordan sikre tilbudet til denne pasientgruppen, dersom 
styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført. Tilbakemeldingen er 
samsvarende fra de tre helseforetakene. De mener at kompetansen og tilbudet bør 
styrkes i helseforetakene og ved lokale DPS. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
svarer at det er potensial for videre utvikling av tjenestetilbudet i deres organisasjon. 
Også Nordlandssykehuset understreker behovet for ytterligere satsing på 
kompetanseheving for å oppnå tilstrekkelig kompetanse.  

Det er også gitt svar om det kan være riktig å ha sentraliserte regionale 
behandlingstilbud for denne pasientgruppen. Finnmarkssykehuset, UNN og 
Helgelandssykehuset mener at det ikke er behov for regionalisert behandlingstilbud for 
pasienter med traumelidelser. Helgelandssykehuset ser behov for et regionalt 
døgntilbud for ungdom.  
 
Nordlandssykehuset skriver i tilbakemeldingen at det med fordel kan etableres et 
regionalt tilbud for de sykeste traumepasientene på et mer spesialisert nivå enn DPS, jf. 
vedlegg 2.  
 
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, 
RVTS Nord  
RVTS Nord bidrar med kompetanseheving på flyktningehelse og tvungen migrasjon, 
vold, seksuelle overgrep og selvmordsforebygging. Helse Nord RHF har bedt RVTS Nord 
om å gi tilbakemelding på hvordan de planlegger sin fremtidige rolle overfor pasienter 
med traumelidelser i Helse Nord. RVTS Nord svarer at de skal serve de som arbeider 
med pasientgruppen, tilby undervisning, veiledning og konsultasjon. I tillegg vil de 
bidra i arbeidet med å utvikle et kompetanseprogram i traumeforståelse og 
traumebehandling, spesielt rettet mot spesialisthelsetjenesten. 
 
Viken senter 
Viken senter for psykiatri og sjelesorg har driftsavtale med Helse Nord RHF. 23 
pasienter gjennomførte behandlingsopphold ved senterets traumetilbud i 2013. 
Plassene for 2014 er fylt opp, og ventetiden for å få behandling er 52 uker. 
 
Viken senter har i dialog med Helse Nord RHF uttrykt at de er interessert og villig til å 
utvide traumetilbudet, både når det gjelder kapasitet og også kompetanse. 
 
 

                                                        
2 DPS – distriktspsykiatriske sentre 
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Nordland fylkeskommune 
Nordland fylkesting uttalte i februar 2014 følgende: 
 
Nordland fylkesting er svært fornøyd med at Helse Nord RHF i fjor høst vedtok å 
opprettholde driften av Traumeenheten ved Nordlandssykehuset i Bodø. 
 
Brukere, ansatte og pårørende var viktige for å få fram konsekvensene av en eventuell 
nedleggelse. Nå er det viktig at de som er avhengige av dette tilbudet slipper å leve i 
usikkerhet om tilbudet på sikt vil bestå. Derfor ønsker Nordland Fylkesting at Helse Nord 
RHF nå kjører en åpen prosess når tilbudet innen psykiatri i fylket framover vurderes, slik at 
de som er involverte i saken både får informasjon som er relevant for tilbudet, og kan bli 
hørt. 
 
Det er også avviklet et dialogmøte med fylkesråd Hild-Marit Olsen i denne saken. 
 
Tilbakemelding fra brukere og pårørende om erfaringer fra dagens 
traumebehandlingstilbud 
I møte med Mental helse, støtteforeningen for enhet for traumelidelser, RIO, Marborg, 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og to ansatte ved enhet for traumelidelser ved 
Nordlandssykehuset HF kom det frem at pasienter med alvorlige traumelidelser trenger 
et spesialisert døgntilbud i spesialisthelsetjenesten. Dette begrunnes i: 
 
• Komplekst skadeomfang som krever et fagmiljø som har spesialisert seg på 

traumebehandling. 
• Alvorlige traumer gir relasjonsskader som gjør det vanskelig å utvikle nødvendig 

tillit til behandlerne. Et behandlingsstøttende miljøterapeutisk miljø kan arbeide 
helhetlig med tillitskapende situasjoner/relasjoner. 

• Gode vilkår for gruppebehandling. 
• Behandling/bearbeidelse av traumeerfaringer kan gi sterke fysiske og 

følelsesmessige reaksjoner hvor det er terapeutisk å være i trygge rammer. 
Behandling lokalt kan i visse perioder være uhensiktsmessig.   

 
I tillegg var det enighet om at kompetansen på DPS-nivå må styrkes slik at flere kan få 
hjelp nært sitt bosted. 
 
Om traumebehandling  
Pasienter behandlet ved enhet for traumelidelser ved Nordlandssykehuset fordeler seg 
ulikt mellom helseforetakene for både 2012 og 2013. Forskjellen kan skyldes at enheten 
ikke er en regional enhet, og at blant annet Helgelandssykehuset har hatt tradisjon for å 
bruke sykehusavdelinger ved Nordlandssykehuset. 
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 2012 2013 
Finnmarkssykehuset 1 1 
UNN 
Ofoten DPS/Narvik 

8 
2 

5 
7 

Nordlandssykehuset Bodø 
Lofoten/Vesterålen 

3 
7 

2 
8 

Helgelandssykehuset 18 13 
Oslo  1 
Oversikten er gitt fra Nordlandssykehuset HF. 
 
I arbeidet med styresaken ble det opprettet en faglig arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen 
har utarbeidet et dokument som beskriver fagfeltet traumelidelser. Utredningen gjør 
rede for traumehendelser, forekomst, tilknytning og affektregulering, diagnostikk og 
behandling.  
 
Helseforetakene ble invitert til å delta i arbeidsgruppen. I tillegg har gruppen hatt 
representasjon fra Regionalt brukerutvalg, konserntillitsvalgt og RVTS Nord. Det vises 
til vedlegg 3. 
 
I utredningen kommer det frem at pasientgruppen trenger differensiert 
behandlingstilbud. Det er ikke en ensartet gruppe. Det er behov for grunnleggende 
traumekompetanse i alle deler av spesialisthelsetjenesten og spisset 
behandlingskompetanse innen psykisk helsevern og rus.  
 
Det er flere måter å arbeide med traumer på. Det finnes ikke norske nasjonale 
retningslinjer/veiledere for feltet. Det er likefullt faktorer med konsensus og evidens 
knyttet til: 
 
1. Uavhengig av hvilke hendelser pasienten har opplevd, trenges individuelt tilpasset 

tilbud. 
2. Tilbudet må oppleves trygt, forutsigbart og tilgjengelig, med medbestemmelse og 

kontroll. 
3. Grundig diagnostikk hvor anamnesen eksplisitt inkluderer traumeerfaringer. 
4. Semistrukturerte differensialdiagnostiske kartlegginger med påfølgende 

vurderinger og behandlingstiltak. Differensialdiagnostiske vurderinger for å hindre 
feilbehandling. 

5. Det er viktig å kunne differensiere mellom retraumatisering og destabilisering. 
6. Det er viktig å gjenkjenne dissosiasjonssymptom og dissosiasjonslidelser. 
7. Faser i traumebehandling representerer stabilisering, bearbeiding og 

(re)habilitering. 
8. Å behandle traumefokusert ved traumerelaterte tilstander. 
9. Helhetlige pasientforløp behandlingsnivåene imellom. Pasientgruppen vil kunne ha 

behov for et godt samarbeid med de kommunale tjenestene i form av videre 
oppfølging fra rus- og psykiatritjeneste eller tilbud fra NAV i forhold til økonomi, 
jobb og bolig. 

10. Involvering av pårørende, for både voksne og barn, anses som viktig både i 
behandlingen, men også med forebyggende hensikt. 

11. Forebygging og forståelse av sekundærtraumatisering. 
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ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) 
Alternativene i punkt 1 a) og b) i styresaken ble risikovurdert 10. mars 2014. Risikoen 
ble vurdert som middels risiko for alle områder, ingen med høy risiko. Av 
risikoreduserende tiltak nevnes kompetanseheving og helseforetakenes mulighet for å 
opprette et eller flere DPS-er som får særskilt ansvar for pasientgruppen i eget 
helseforetak. Videre må tilbudet gis så nært pasientens bosted som mulig, etablering av 
fagnettverk, dialog og gode rutiner for samarbeid. Se vedlegg 4. 
 
Anbefalinger fra regionalt fagråd psykisk helse for voksne om traumebehandling 
Fagrådet har den 10. mars 2014 gitt faglige råd om følgende to spørsmål: 
 
1. Hvordan sikre tilbudet til denne pasientgruppen (traumepasienter) i de øvrige 

helseforetakene i regionen, dersom Nordlandssykehuset HF gjennomfører vedtak 
om å avvikle enhet for traumelidelser? 

 
Fagrådet anbefaler: 
Fagrådet anser ikke det som sin oppgave å gi en anbefaling om NLSH HF skal gjennomføre 
sitt vedtak om å avvikle enhet for traumelidelser. 
 
De fire helseforetakene har ansvar for å sikre et individuelt, differensiert og adekvat tilbud 
til pasienter med traumeerfaring i sitt opptaksområde. Hoveddelen av tilbudet med denne 
type erfaring vil få behandlingstilbudet på DPSnivå. Sykehusinnleggelse vil være aktuelt i 
situasjoner hvor dette tilbudet er utilstrekkelig. 
 
Helse Nord RHF anmodes om å få planlagt og igangsatt et kompetansehevingsprogram, 
som skal gå over tre år. Planlegging og gjennomføring anbefales gjennomført i et 
samarbeid mellom DPS-er, RVTS, Viken senter og fagavdelinger ved de enkelte 
helseforetak. Det må settes av et tilstrekkelig beløp for gjennomføring av et slikt 
kompetanseløft. Opplæringen må tilpasses lokale utfordringer i regionen.  
  
2. Er det riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne 

pasientgruppen?  
 
Fagrådet anbefaler: 
Ved å styrke kompetanse om traumelidelser og traumebehandling vil både DPS-ene og 
sykehusavdelingene kunne gi et godt tilbud til denne pasientgruppen. Det enkelte 
helseforetak kan vurdere om et eller flere DPS skal et særskilt ansvar for spesielle 
traumerelaterte lidelser i sitt helseforetak.  
 
Det skal gjennomføres en evaluering innen tre år av ordningen med foretaksvise 
behandlingstilbud og effekter av kompetanseheving innen traumebehandling. 
 
Medbestemmelse 
Organisering av traumebehandling (psykisk helse) vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 26. mars 2014. 
Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
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Brukermedvirkning 
Organisering av traumebehandling (psykisk helse) vil bli behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. mars 2014. Protokoll fra møtet ettersendes. 
 
Konklusjon 
Føringene som er forankret i de siste års oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF sier at DPS-ene skal overta og gi tilbud til 
flere pasientgrupper som tidligere har fått behandling ved sykehusavdelinger. DPS skal 
bli satt i stand til å ivareta alle allmennpsykiatriske funksjoner, herunder 
akuttfunksjoner gjennom døgnet. Sykehusene ivaretar oppgaver som bare kan utføres 
på sykehusnivå, dvs. sikkerhetsavdelinger, lukkede akuttavdelinger og enkelte 
avgrensede spesialfunksjoner. Føringene gjelder også for et fremtidig 
traumebehandlingstilbud i Helse Nord.  
 
De fire helseforetakene har ansvar for å sikre et individuelt, differensiert og adekvat 
behandlingstilbud til pasienter med traumelidelser i sitt opptaksområde. Hoveddelen 
av tilbudet til pasienter med traumelidelser vil få behandlingstilbudet på DPS-nivå. 
Sykehusinnleggelse vil bare være aktuelt i situasjoner hvor DPS-tilbudet er 
utilstrekkelig. Helse Nord RHF vil vurdere om det er mulig for helseforetakene å 
rapportere om traumerelaterte lidelser. 
 
Helse Nord RHF skal i 2014 utarbeide en regional plan for omstillingen av psykisk 
helsevern i tråd med føringene nevnt ovenfor. Planen skal vise fremdrift for utviklingen 
av DPS-ene, utviklingen og spissing av sykehusfunksjonene og overføring av ressurser 
fra sykehus til DPS. Planen vil også ivareta et fremtidig traumebehandlingstilbud. 
 
Den faglige arbeidsgruppen har kommet frem til at det er behov for grunnleggende 
traumekompetanse i alle deler av spesialisthelsetjenesten og spisset 
behandlingskompetanse i psykisk helsevern. Behandling av traumatiserte pasienter bør 
gis av kvalifisert personell med god kunnskap om traume og traumebehandling 
gjennom behandling i poliklinikk og under opphold ved døgnpost. Det regionale 
fagrådet for psykisk helsevern for voksne slutter seg til dette.  
 
I arbeidet med å planlegge og gjennomføre et kompetanseprogram og utvikle et 
fagnettverk vil RVTS Nord gis et spesielt ansvar. Helse Nord RHF vil ivareta ansvaret for 
å planlegge og igangsette et kompetansehevingsprogram, som vil gå over tre år. 
Planlegging og gjennomføring anbefales gjennomført i et samarbeid mellom RVTS Nord, 
DPS-er, Viken senter og fagavdelinger ved de enkelte helseforetak. Det vil i 
budsjettsammenheng settes av et tilstrekkelig beløp for gjennomføring av 
kompetanseløftet. Opplæringen må tilpasses lokale utfordringer i regionen.  
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Det er utvist et stort engasjement fra nåværende og tidligere brukere av enheten i Bodø, 
pårørende og andre med ønske om å sikre et adekvat og spesialisert tilbud til denne 
pasientgruppen. Opprettholdelse av sykehustilbudet til Nordlandssykehuset vurderes 
av brukerne som nødvendig for å oppnå dette. Det er svært forståelig at mennesker med 
slike sterke erfaringer er urolige for tilbudet til nåværende og fremtidige brukere, når et 
tilbud en selv har positive erfaringer med blir avviklet. Beslutningen om fremtidig 
organisering vil ikke fjerne denne situasjonen. Det vil først skje, når en opplever at et 
annet tilbud gir gode resultater. For å sette engasjementet i perspektiv må det også 
nevnes at det ikke er slike krav fra brukere som har fått sitt tilbud på DPS-nivå.    
 
På bakgrunn av høringsuttalelser, i tråd med fagrådets anbefaling og nasjonale føringer, 
anbefaler adm. direktør at behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter ivaretas i det 
enkelte helseforetak på DPS-nivå. Det foreslås ikke etablert et tilbud på regionalt nivå. 
Ved å styrke kompetanse om traumelidelser og traumebehandling vil både DPS-ene, 
sykehusavdelingene og Viken senter kunne gi et godt tilbud til denne pasientgruppen. 
Det enkelte helseforetak kan vurdere om et eller flere DPS skal ha et særskilt ansvar for 
spesielle traumerelaterte lidelser i sitt helseforetak. Dette vil sikre likeverdige tjenester 
til befolkningen i regionen.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om organiseringen av traumebehandling 
innen psykisk helsevern for voksne til orientering og gir sin tilslutning til at 
behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter ivaretas i det enkelte helseforetak på 
DPS-nivå.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp slik at individuelt, 

differensiert og adekvat behandlingstilbud til pasienter med traumeerfaring sikres i 
helseforetakene. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det planlegges og gjennomføres et 

grunnleggende treårig traumekompetanseprogram i alle deler av 
spesialisthelsetjenesten for at både DPS-ene og sykehusavdelingene skal kunne gi 
denne pasientgruppen en samordnet tjeneste av høy kvalitet. 

 
4. Det skal innen tre år gjennomføres en evaluering av ordningen med foretaksvise 

behandlingstilbud og effekter av kompetansehevingen innen traumebehandling. 
 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg: 
1. Arbeidsplan Psykisk helse – Oppfølging av styresak om traumebehandling i Helse Nord 
2. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 10. mars 2014 ad. Tilbakemelding på styresak til 

pasienter med traumelidelser i Helse Nord 
3. Utredning om traumelidelser og sammendrag  
4. ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) 
5. Tilbakemeldinger fra Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og 

Helgelandssykehuset 
6. Uttalelse fra Nordland Fylkesting februar 2014 ad. Traumeenheten ved Nordland 

sykehus 
7. Brev fra RVTS Nord av 27. februar 2014 ad. Tilbakemelding til Helse Nord fra RVTS 

Nord angående styresak Traumeenheten 
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Vedlegg 1   

          

 

 

 
PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM 

TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD 
 
 
 

Arbeidsplan 
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1 Innledning 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 133-2013/7 Nordlandssykehuset HF – 
nedleggelse av enhet for traumelidelser, oppfølging av styresak 121-2013 i styremøte, den 
27. november 2013. Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i denne saken: 
 

"1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å utrede følgende to alternativer: 
a) Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige 

helseforetakene i regionen, dersom styrevedtaket i 
Nordlandssykehuset HF blir gjennomført? 

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

 
2. Nordlandssykehuset HF bes om å utsette iverksetting av vedtaket, inntil 
utredningen som nevnt i punkt 1 er behandlet i styret i Helse Nord RHF." 

 
Fagdirektør har satt i gang arbeidet med å utrede ovennevnte spørsmål, a og b.   
 
Arbeidet vil pågå i februar 2014. Det tas sikte på å legge frem en sak for styret i Helse Nord 
RHF i styremøte 27. mars 2014. 

2 Arbeidets mål 

2.1 Hovedmål og mandat 
Sikre at befolkningen har tilgang til likeverdige, tilstrekkelige og gode 
spesialisthelsetjenester innen traumebehandling, som er av god kvalitet og tilgjengelighet, 
som sikrer Helse Nord RHFs ”sørge-for ansvar”. Sikre effektiv utnyttelse av ressurser.  

Den faglige arbeidsgruppen skal utrede følgende to alternativer: 
- Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige helseforetakene i 

regionen, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført? 
- Kan det være riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne 

pasientgruppen? 

2.2 Delmål  

• Utarbeide forslag til fremtidig organisering av behandlingstilbud 
 

• Effektmål – etablere fagnettverk og kompetansebygging i samarbeid med RVTS.  
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3 Organisering, ansvar og leveranser 

3.1 Organisering  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Ansvar og oppgaver  

3.2.1 Administrerende direktør   

- Godkjenner og fremmer sak til styret. 

Ledermøtet og evt. fagdirektørmøtet og direktørmøte (må avklares), fungerer som 
rådgivende instans for forankring og beslutninger.   

3.2.2 Fagdirektør  

- Har det overordnede faglige ansvaret og har ansvar for det endelig faglige resultatet 
og at det utarbeides sak som legges frem for adm. dir.  

- Rådgiver Frank Nohr i fagavdelingen vil bidra med sekretærfunksjon, herunder 
skriving, innkalling og koordinere arbeidet på vegne av Helse Nord RHF.  
Seksjonsleder Aina Irene Olsen vil i tillegg bidra i arbeidet.  

- Innhente og utarbeide oversikt over tilbud og omfang av traumebehandling i 
regionen, særskilt om tilbudet ved Nordlandssykehuset HF for 2012 og 2013. 

- Om mulig klare å gjennomføre en kort høringsrunde, høringsmøte med mer…   

3.2.3 Den faglige arbeidsgruppen (oppnevnt av Helse Nord RHF) 

- Utarbeide en milepælplan for sitt planlagte arbeid (møteplan) 
- Svare ut hovedmål og mandat. 

Adm. direktør, 
Helse Nord RHF 

Faglig arbeidsgruppe: 
- Elisabeth Cecilie Klæbo Reitan, psykologspesialist, 

fautviklingsenheten ved UNN HF   
- Åse Almås Johansen, RBU (regionalt brukerutvalg) 
- Eirik Holand, KTV (konserntillitsvalgt) 
- Gro Morken Nilsen, RVTS Nord (Regionalt ressurssenter 

om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) 
- Ann Torill Kokaas, enhetsleder/psyk. sykepleier 

Nordlandssykehuset HF, Salten DPS  
- Lilli-Ann Rabe-Lytkens, psykologspesialist, 

Finnmarkssykehuset HF    
  

 

Jan Norum, fagdirektør,  
Helse Nord RHF 
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- Ta ansvar for svare ut oppgaver foreliggende dokument til riktig tid og riktig kvalitet 
- Bidra aktivt med innspill i arbeidet, på vegne av dem de representerer og sikre faglig 

forankring i linjen  
- Utarbeide nødvendig beslutningsgrunnlag, komme med anbefaling til fagråd og 

fagdirektør.    
- Organisere og ha ansvar for det faglige arbeidet   

3.2.4 Regionalt fagråd PHV  
- Diskutere og komme med faglige råd til Helse Nord RHF ved fagdirektøren om:  

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

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

4 Milepæler og leveranser 
Arbeidet har følgende hovedmilepæler: 

Milepæler Dato 
M1 Fagrådet skal gjennomgå ”arbeidsplanen” og komme med faglig 

råd for det videre arbeidet samt bidra med rekruttering av 
deltakere i arbeidsgruppen  

29.01.2014 

M2 Fagdirektør godkjenner plan for arbeidet 30.01.2014 
M3 Arbeidsgruppemøte 03.02.2014 
M4 Arbeidsgruppen danner en faggruppe som beskriver 

fagområdet, Elisabeth leder faggruppen med frist for 
innlevering 

21.02.2014 

M5 Kartlegging om dagens traumebehandling, Frank + Aina   14.02.2014 
M6 Møte med regionale brukerorganisasjoner 19.02.2014 
M7 Møte med Viken senter om traumebehandling 24.02.2014 
M8 Møte med medarbeidere på traumeenheten 03.03.2014 
M9 Faglig arbeidsgruppe leverer sitt arbeid 06.03.2014 
M10 Fagrådet kommer med råd til fagdirektør om innholdet i saken 10.03.2014 
M11 Behandling i KTV/KVO1   
M12 Behandling i Regionalt brukerutvalg 20.03.2014 
M13 Styret behandler saken i møte  27.03.2014 
M14 Oppfølging av vedtak i styret Helse Nord RHF  28.03.2013 
 

 

                                                 
1 Konserntillitsvalgte/konsernverneombud 
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Arbeidet er delt inn i følgende faser: 

1. Utforme plan for arbeidet   
2. Faglig arbeidsgruppe – utreder to hovedpunkter, jamfør vedtak i styresak  
3. Utarbeide styresak    

  

5 Risiko 
Prosjektet har gjennomført en risikoanalyse, både ifht prosjektgjennomføring og ifht 
realisering av prosjektets mål. Denne skal vedlikeholdes jevnlig. I risikovurderingen er det 
tatt utgangspunkt i Helse Nords mal for risikoanalyser som underlag for risikovurderingen 
og vurdert sannsynlighet og konsekvens etter følgende definisjoner: 
 
 
 

Risiko og konsekvens.  
 
Sannsynlighet er gradert på tilsvarende måte fra 1 til 5, fra ”svært lite sannsynlig” til ”svært 
sannsynlig”. Produktet av sannsynlighet og konsekvens karakteriserer risikofaktorens 
totale risiko. 
 
 
 
 
 
 

Konsekvens Tid Kost Kvalitet 

1: Ufarlig Liten eller ingen 
påvirkning 

Liten eller ingen 
påvirkning 

Liten eller ingen påvirkning 

2: Uønsket Kan medføre 
justeringer på noen 
milepæler 

Mindre justeringer i 
kostnader 

Mindre justeringer på kvalitet i 
leveranser 

3: Uheldig Noen milepæler blir 
forsinket, men 
overordnet tidsplan 
kan holdes 

Vesentlige justeringer i 
kostnader men under 
30 % av total kostnad 

Kvalitet på leveranser blir 
dårligere enn antatt 

4: Farlig Viktige milepæler blir 
vesentlig forsinket som 
setter sluttmilepæl i 
fase 

Budsjettet sprekker 
med mer enn 30 % av 
total kostnad 

Kvalitet på leveranser blir 
vesentlig dårligere enn antatt 

5: Kritisk Kritiske milepæler i 
prosjektet kan ikke 
holdes 

Budsjettet sprekker 
med mer enn 50 % av 
total kostnad 

Kvalitet på leveranser blir så 
dårlig at forprosjektrapport ikke 
danner gir grunnlag for 
beslutning 
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Kvantifisering av risiko. 
 

 
6 Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 
Det er laget et første utkast/forslag til interessentanalyse og kommunikasjonsplan. Disse vil 
behandles og oppdateres av fagavdelingen jevnlig. 

Interessentanalysen skal gi et helhetlig bilde av hvilke aktører som har en form for direkte 
eller indirekte interesse til eller påvirkes av det arbeidet som skal gjøres i forbindelse med 
arbeidet.  

De viktigste interessenter er: 

- pasienter og pårørende  
- brukerorganisasjoner 
- ledergruppen RHF, spesielt fagdirektør, adm. direktør RHF 
- direktører, medisinske fagsjefer og PHV ansvarlige i HF-ene 
- Regionalt brukerutvalg 
- konserntillitsvalgte (KTV)/konsernverneombud (KVO)  
- styret i RHF 
- media  
- politikere  
- politiske partier  
- enkeltpersoner 

 
Kommunikasjonsplanen tar utgangspunkt i interessentanalysen og gir en mer detaljert plan 
for hvordan man skal kommunisere mot og med prosjektets ulike interessenter. 

  

Produkt (S*K) Risiko Tiltak 

1 – 4   Lav risiko Akseptabel risiko. Eventuelle tiltak kan iverksettes, men 
er ikke påkrevd 

5 -12  Middels risiko  Tiltak bør iverksettes så snart det er praktisk og 
økonomisk 
 mulig. 

15 – 25  Høy risiko  Risikoreduserende tiltak er påkrevd straks eller innen 
en fastsatt tidsfrist som kan aksepteres av berørte 
parter. 
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Interessent 

 
Interesse i prosjektet 

 

Innflytelse på 
prosjektets 
arbeid/ 
leveranser 
(H, M, L) 

Konsekvenser 

for 
interessentene 

 

Hvordan skal interessentene ivaretas? Hvem sørger for at interessenten ivaretas? 

 

Pasienter/brukere/ 
pårørende og 
brukerorganisasjoner 

Ivareta pasientenes 
behov i regionen og for 
opptaksområdet til 
traumeavdelingen ved 
NLSH 

M H Samarbeid, møter og involvering.  
RBU deltar i arbeidsgruppen.  
Møte med brukere og ansatte ved NLSH.  
Behandling i RBU  

Helse Nord RHF, fagavdelingen  
ved seksjon psyk. og rus.  

Styret i Helse Nord  Ivareta sitt ”Sørge for”  
ansvar   

H  H Styresak til behandling  Lars Vorland 

Styret i NLSH Ivareta sitt følge 
opp/behandlingstilbud 
til sin befolkning i  
opptaksområdet 

H H Lager egen sak til sitt styre på bakgrunn 
av styret for Helse Nord 

 Paul Martin Strand 

Ledelsen i Helse Nord og Sikre at det blir gitt et 
adekvat tilbud  

H  H Holdes orientert i ledermøter, 
fagsjefsmøte   

 Direktører og fagdirektør 

Media  Holdes orientert   
 

   Pressemelding 
Informasjon på egen nettside 

 Kommunikasjonsdirektør, fagavd.  

Ansatte i Bodø, avd. sør ved 
NLSH 

 Ønske om gi et faglig 
tilbud til pasientene 

H  H Gi god informasjon på nettet og til NLSH 
som gir videre info. til ansette  

   

Politikere, pol. partier  Holdes orientert  M M HN RHF kan delta på møter. Gi god 
informasjon.  

  
 

KTV/KVO  
 

 Sikre og beholde 
arbeidsplasser? 

H  H Gi god og riktig informasjon. Deltagelse i 
prosessen ved at en fra KTV/KVO deltar i 
arbeidet   

 Fagavdelingen ved Psyk. og rus 
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Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak – traumebehandling i Helse Nord 
 Sist lagret: 14.03.2014 10:42:00 

 

 Samarbeid og drøftingsmøte i Helse Nord RHF 

Planen, oppfølging av styresak 133-2013/7 ble behandlet i samarbeid og drøftingsmøte 
mellom i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m.v. mellom 
konserntillitsvalgt/konsernverneombud og Helse Nord RHF. Følgende vedtak: 

 

Partene er enige om følgende: 

 

1. Partene tar mandatet for utredning av Psykisk helse - oppfølging av styresak om 
traumebehandling i Helse Nord til orientering. Mandatet skal legges til grunn for denne 
utredningen med de endringer/innspill som kom frem under behandling av saken. 
 

2. Partene er enige om at brukerorganisasjoner inviteres til dialogmøte med 
arbeidsgruppen i forbindelse med dette arbeidet. 

 

Bodø, den 12. februar 2014 
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 1 

Vedlegg 3 
 
Traumelidelser, sammendrag: 

Pasientgruppen trenger differensiert behandlingstilbud. Det er ikke en ensartet gruppe.  

Det er behov for grunnleggende traumekompetanse i alle deler av 
spesialisthelsetjenesten og spisset behandlingskompetanse i psykisk helsevern og rus. 

Anbefalinger: Anamneseopptak der det spørres om vold og overgrep, kartlegging, 
poliklinisk behandling, opphold ved døgnpost, varierende lengde behandlingsforløp med 
individuelt tilpassede tiltak for beskyttelse og stabilisering/regulering.  

Traumer kan inndeles etter hvorvidt de er resultat av naturkatastrofer, menneskeskapte 
hendelser eller av relasjonelle art. Forekomsten av traumelidelser sammen med annen psykisk 
lidelse, ansees være høy og underdiagnostisert. Sykdomsbildene er ofte kompliserte og 
berører mange diagnostiske grupper i psykisk helsevern, somatikk og andre deler av 
helsetjenesten.  Livskvalitet og funksjonsnivå (psykisk, somatisk og sosialt) påvirkes. På 
gruppenivå sees økt sykelighet og risiko for tidlig død.   
 
De alvorligste relasjonstraumene ser en hos de som gjentatte ganger, i tidlig barndom, utsettes 
for omsorgssvikt, vold eller overgrep, av nær omsorgsperson. Relasjonstraumer i oppveksten 
kan gi nevrale skader. Å ha tilknytningsskade (relasjonstraume) kan medføre at en ikke har 
tillit til at andre kan hjelpe en. Behandlingsrelasjonen kan derfor være vanskelig. 
  
Traumatiske minner lagres på en annen måte en andre minner. De lagres slik at de lett trigges 
når noe påminner om den opprinnelige faren. Ved slik trigging, vil atferd, tanker og følelser 
respondere ved å gå i overlevelsesmodus som om faren var tilstede til tross for at den aktuelle 
situasjonen ikke er farlig. Responsen blir ikke lengre hensiktsmessige reaksjoner men låste 
mønster.  
 
Det er flere måter å jobbe med traumer på. Per nå er det ikke norske nasjonale retningslinjer/  
/veiledere for feltet. Det er likefullt faktorer med sterk konsensus og evidens knyttet til:   
 

1. Uavhengig av hvilke hendelser pasienten har opplevd, trenges individuelt tilpasset tilbud. 
2. Tilbudet må oppleves trygt, forutsigbart og tilgjengelig med medbestemmelse og kontroll.   
3. Grundig diagnostikk hvor anamnesen eksplisitt inkluderer traumeerfaringer. 
4. Semistrukturerte differensialdiagnostiske kartlegginger med påfølgende vurderinger og 

behandlingstiltak. Differensialdiagnostiske vurderinger for å hindre feilbehandling. 
5. Det er viktig å kunne differensiere mellom retraumatisering og destabilisering. 
6. Det er viktig å gjenkjenne dissosiasjonssymptom og dissosiasjonslidelser.  
7. Faser i traumebehandling representerer stabilisering, bearbeiding og (re)habilitering.  
8. Å behandle traumefokusert ved traumerelaterte tilstander.   
9. Helhetlige pasientforløp behandlingsnivåene imellom. Pasientgruppen vil kunne ha behov for 

et godt samarbeid med de kommunale tjenestene i form av videre oppfølging fra rus- og 
psykiatritjeneste eller tilbud fra NAV i forhold til økonomi, jobb og bolig.  

10.  Involvering av pårørende, for både voksne og barn, anses som viktig både i behandlende men 
også med forebyggende hensikt. 

11.  Forebygging og forståelse av sekundærtraumatisering. 
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Traumelidelser 
 
 
Innhold:  1.  Potensielt traumatiserende hendelser 
   

2.  Forekomst 
2.1 Studie fra DPS 
2.2 Forekomst og prognose 
2.3 Refleksjon over tall og studier 
2.4 Voksne og barn 
 

4.  Hvorfor blir en traumatisert? 
4.1 Traumatisering 
4.2 Traumeerfaringer påvirker nåtidig atferd,  

           skaper symptomer og lidelser   
 

5.  Tilknytning og affektregulering 
  5.1 Affektregulering 
  5.2 Toleransevinduet 
  5.3 Tilknytningsatferd etter traumatisering 

 
6.  Diagnoser: Grunnleggende inndeling av lidelser etter traumer 

6.1. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) 
6.2 Kompleks PTSD, DDNOS, DID 

6.2.1 Kompleks PTSD 
    6.2.2 Dissociative dissorder not otherwise specified 
      (DDNOS) 
    6.2.3 Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID) 

 
7.  Hva pasientene trenger at behandlerne kan  

    7.1 Differensiert tilbud 
    7.2 Anerkjente behandlingsprinsipp i traumebehandling 

7.3 Hvilken kompetanse trenger personalet, behandlere og 
      miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten? 

7.3.1 Kartlegging 
7.3.2 Traumeforståelse 
7.3.3 Kunnskap og behandlingskompetanse –  
         Faseorientert tilnærming  
7.3.4 Annen kunnskap 

7.4 Sekundærtraumatisering 
7.5 NKVTS’s anbefalinger  
      (Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress) 
7.6 Pårørende 
 7.6.1 Barn som pårørende 

7.6.2 Partnere, voksne pårørende 
 

8.  Vurdering 
 
9.  Litteratur 
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 3 

Dette er en beskrivelse av fagfeltet traumelidelser. Rammene for arbeidet legger 
begrensninger i hvordan beskrivelsen er bygget opp. Innholdet er i hovedsak tuftet på 
evidensbasert materiale. Vi har ikke vurdert ulike behandlingstilbud, men beskriver fagfeltet 
ut fra hvilke behandlingstilbud som er hensiktsmessig for de ulike pasientgruppene som har 
vært utsatt for ett eller flere traumer.  
 
Det anbefales differensiert behandlingstilbud, avhengig av hvilke type traumatiske hendelser 
pasienten har opplevd, hvilken traumelidelse pasienten har, samt hvilke samtidige lidelser 
pasienten har.  Menneskeskapte traume (fysiske, psykiske, eller vitne) er mer skadelig enn 
katastrofer og ulykker.  
 
 
1. Potensielt traumatiserende hendelser (eksempler) 
 

– Migrasjon 
– Ulykker (menneske skapte / naturkatastrofer, ulykker, fysisk sykdom) 
– Systemsvikt 

 
– Krigshandlinger (utsatt og utøvd) 
– Tortur 
– Blind vold 
– Gissel 
– Det å bli tatt til fange 
– Mobbing 
– Etterlatte etter selvmord 

 
– Utsatt for vold i oppvokst 
– Vitne til vold = utsatt for vold 
– Overgrep 
– Forsømmelse/vanskjøtsel 
– Voldtekt i voksen alder 
– Vold fra partner i voksen alder 
– Rus 

 
 
2. Forekomst 
 
2.1 Studie fra DPS 
 
Fosse og Dersyd, (2007) har undersøkt pasientpopulasjonen ved Alna DPS med utgangspunkt 
i hoveddiagnosen til pasientene.  De har videre gjort en litteraturgjennomgang der de har sett 
på forekomst av potensielle traumer innen ulike ikke-traumespesifikke diagnosegrupper. Ved 
å knytte egne undersøkelser og andres studier sammen, har de laget et estimat av forekomst av 
traumeutsatte pasienter ved DPS’ene. Fosse og Dersyds, (2007) undersøkelsen var begrenset 
til forekomst av seksuelt overgrep eller fysisk overgrep som barn. Det betyr at estimatet kan 
være høyere dersom en inkluderer andre typer traumatiske hendelser.   
 
Fosse og Dersyd (2007) skriver i sitt avslutningskapittel: ’’De høye forekomsttallene for de 
vanligste psykiatriske lidelsene indikerer at fysiske og seksuelle overgrep i barndommen og 
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post-traumatiske lidelsesbilder i voksen alder er hyppig forekommende blant pasienter ved 
Alna DPS i Aker og i spesialisthelsetjenesten generelt.’’ 
 
De skriver også: ’’Basert på de tilgjengelige dataene synes mellom 28-41 % av pasientene 
behandlet ved DPS’et å ha vært utsatt for overgrep i løpet av barndommen, mens mellom 22 
% og 35 % synes å ha vært utsatt for seksuelt overgrep.’’  
 Videre står det: ’’Litteraturgjennomgangen antyder at et sted mellom 25 % - 42 % av 
pasientene ved Alna DPS i 2006 kan ha hatt PTSD. Når også andre definerte posttraumatiske 
diagnosebilder tas i betraktning, inklusive kompleks PTSD, øker det anslåtte tallet til 32 % - 
48 %.  
 
Fra artikkelen har vi plukket ut noen referanser om forekomst knyttet til ulike diagnoser:  
 

– Studier viser at pasienter med PTSD svært ofte (87 % av tilfellene) hadde andre 
lidelser i tillegg. Det er flere studier som viser stor samsykelighet mellom PTSD og 
personlighetsforstyrrelser, angstlidelser, depresjoner og rusmisbruk.  

– Vedvarende traumatisering gjennom oppvekst er assosiert med betydelig forhøyet 
risiko for utvikling av PTSD.  

– Dissosiative lidelser: Studier indikerer at minst 15 % av alle pasienter kan ha 
symptomer på dissosiasjon som et aspekt i lidelsesbilde uavhengig om vedkommende 
har en dissosiativ lidelses diagnose eller ikke (Saxe et al, 1993). 

– Personlighetsforstyrrelser: Fosse og Dersyd trekker spesielt frem en studie av Sar et al 
(2006), hvor assosiasjonen mellom ustabil personlighetsforstyrrelse og dissosiative 
symptomer opptrer samtidig i 71-73% av tilfellene. 

– Angstlidelser: Det er gjort flere studier på PTSD og angstlidelser. I en studie av 711 
pasienter med ulike angstlidelser, fant man at 13 % hadde generalisert angst, 9 % 
panikkangst og 9 % agorafobi i tillegg til PTSD symptomer (Goisman et al, 1995). 

– Depresjon: Det er gjort flere studier om tilstedeværelse av både depresjon og traumer. 
De viser at vold og/eller seksuelle overgrep i oppvekst dobler risikoen for depresjon. 
Det kommer frem at dersom en har vært utsatt for vold og/eller overgrep i oppvekst – 
kan man få økt sårbarhet for å utvikle depresjon dersom en blir utsattfor potensielt 
traumatiserende hendelser i voksen alder. Videre peker studier i retning av at 
depresjon synes å være både en risikofaktor for- og en konsekvens av traumer i voksen 
alder. 

– Psykoser: Flere studier viser relativt høy forekomst av PTSD blant personer med  
schizofreni og assosierte psykotiske lidelser, mellom 20-45 % av pasientene i denne 
gruppen har en samtidig PTSD lidelse. (Read, referert av Fosse og Dersyd, har gjort 
litteraturstudier som inkluderer1500 pasienter.)  

– Bipolar lidelse: Her viser de blant annet til en metaanalyse av Otti et al, (2004). Av  
1200 pasienter med bipolar lidelse,  hadde 16 % med en samtidig PTSD lidelse.  Noen 
studier viser også en forekomst på nærmere 50 % (noe avhengige av hvordan en 
utreder). Her nevnes også den store samsykeligheten mellom rus og traumerfaringer. 

– Spiseforstyrrelse: Flere studier vedrørende kvinner med spiseforstyrrelser viser at 30-
50 % antas å ha vært utsatt seksuelt misbruk i barndommen.  

– Ruslidelser: Flere studier Fosse og Dersyd nevner, viser til en samsykelighet mellom  
ruslidelser og  PTSD, hos kvinner på  30-60 %.   I en studie av menn fant man en 
forekomst av vold og/eller seksuelle overgrep i oppvekst hos 77 % av pasientene som 
var i behandling.  
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50-70 % av de som er henvist/behandlet i psykisk helsevern med rusmiddelmisbruk, ADHD, 
ADD, vold, psykose, personlighetsforstyrrelser, ustabil personlighetsforstyrrelse, dyssosial 
personlighetsforstyrrelse har ved nærmere kartlegging en sameksisterende traumelidelse 
(Fosse, 2007). 
 
En norsk studie av ungdommer 12-18 årsalderen som var i BUP, fant en ved journal gjennom 
gangen at 1,6-1,9 % av dem hadde vært seksuelt misbrukt og 0,4% hadde vært utsatt for 
fysisk vold. I selvrapporteringen fremgikk det at 28,8 % var seksuelt utnyttet og 33,9 % hadde 
vært utsatt for fysisk vold (Reigstad, Jørgensen, Wichstrøm, 2006).  
 
 
2.2 Forekomst og prognose 
 
ACE Adverse Childhood Experience Study viser at jo flere negative barndomsopplevelser i 
tidlig alder, dess mer sensitivt blir stressresponssystemet. Dette får konsekvenser for den 
nevrale utvikling hos barnet. Blant annet kan tidlige traumer føre til færre forbindelser 
mellom høyre og venstre hjernehalvdel, og en utvidelse av hjernens hulrom. Denne nevrale 
skjevutviklingen kan svekke et barns utvikling, og kan vises som alvorlig psykisk sykdom i 
voksen alder; høyere sannsynlighet for sosiale, emosjonelle og kognitive forstyrrelser, og/ 
eller tilegnelse av atferd som kan være skadelig for en selv og andre. Til sammen kan dette gi 
funksjonsnedsettelser, fysisk og psykiske sykdommer, vansker med konsentrasjon og sosiale 
problemer - som igjen gir økt risiko for tidlig død. 
 
 

    
 
Pyramiden bygger på ACE studien og arbeidet til Allan Schore.  
For mer informasjon se Adverse Childhood Experience-study [http://www.cdc.gov/ace] og 
Allan Schore [http://www.allanschore.com])  
 
Sammenhengen mellom tidlig alvorlig traumatisering og tunge psykiatriske diagnoser er sterk 
(Read et al, 2004, 2005, Ross 2009, Moskowitz, Shäfer & Dorahy 2009, Shäfer, Ross & Read 
2009). Mishandling i barndommen øker sannsynligheten for depresjon, angst, PTSD, 
spiseforstyrrelser, rusmisbruk, seksuelle forstyrrelser, personlighetsforstyrrelser samt 
dissosiative lidelser. 
 
Det er imidlertid ikke alle som er utsatt for potensielt traumatiserende hendelser som får en 
traumelidelse. ACE studien viser at av barn som har vært utsatt for alvorlig traumer i nære 
relasjoner,  får 1/3 alvorlig lidelser, 1/3 mindre lidelser, 1/3 uten symptomer 
 

Tid 
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I en normalpopulasjon kan man se at omlag 75 % av de som utsettes for en potensiell 
traumatiserende hendelse ikke utvikler symptom på PTSD, (Murry 2011). Livstids 
forekomsten av PTSD i befolkningen , ligger på mellom 1 - 3%. I en flyktningepopulasjon, er 
forekomsten mellom 15 – 30 % (Gerge, Dualis Förlag, 2010). 
 
2.4 Refleksjon over tall og studier  

 
Refleksjon over disse funnene ut fra klinisk erfaring (i arbeidsgruppen): Erfaring fra 
poliklinisk virksomhet, viser at man får mange pasienter med såkalt lettere psykiske lidelser i 
tilbudet Raskere tilbake. De har klart seg relativt bra lenge, men så kommer en belastning, 
skilsmisse, jobbet altfor mye, konflikter på jobb, konflikter i familien og annet. Disse 
belastningene synes uoverkommelig å klare, de blir sykemeldt. Når man spør om erfaringer i 
livet, om vold, overgrep i oppvekst eller i voksen alder kommer det ofte fram en utsatthet.  Er 
disse en del av statistikken? 
 
2.5 Voksne og barn  

 
Mekanismene bak traumatisering er ikke spesifikt knyttet til noen aldersgrupper. Således vil 
det være naturlig å tenke at tematikken gjelder både barn og voksne. Som nevnt er 
gjentagende og alvorlige traumer i tidlige barneår antatt å ha større konsekvenser enn 
tilsvarende traumer i voksen alder. Det er likevel på det rene at både barn og voksne kan 
oppleve alvorlige ettervirkninger også av enkeltstående traumer.   
Vi beskriver her psykisk traumatisering hvilket også kan opptre samtidig med somatisk 
traume.  
 
Oppsummert: Traumeerfaringer i oppveksten kan føre til alvorlig psykopatologi, somatisk 
sykdom og skade.  
 
 
4. Hvorfor blir en traumatisert? 
 
4.1 Traumatisering 
 
Begrepet traume kommer fra gresk og betyr sår. Et psykologisk traume kan defineres som 
«den unike individuelle erfaringen av en hendelse der ens evne til å integrere den emosjonelle 
opplevelsen er overveldet, og man opplever trussel mot liv, kroppsintegritet eller mental 
helse» (Fosse og Dersyd, 2007). Selv om traumer er subjektive tilstander, så er de utløsende 
hendelsene som regel av en så truende eller katastrofal karakter, at de aller fleste vil reagere 
med intens angst, hjelpeløshet eller frykt.  
 
4.2 Traumeerfaringer påvirker nåtidig adferd, skaper symptomer og lidelser. 
Vanlige og farlige hendelser lagres forskjellig. Når en vanlig hendelse skal gjenfortelles har 
personen tilgang til alle deler av hendelsen, hvor, når, hva, hvem. Farlige opplevelser lagres 
annerledes. Kort beskrevet: Når thalamus får et signal som kan minne om fare sendes melding 
til amygdala som sjekker ut dette - dersom det er fare - går individet i overlevelsesmodus - 
kroppen gjøres klarer til kamp, flukt, underkastelse - cortex og hippocampus kuttes helt eller 
delvis ut. Dette medfører at farlige minner lagres som bilder, inntrykk, i amygdala. Det er 
smart for å gjenkjenne fare. Når et menneske er blitt skadet av et annet menneske, spesielt av 
en som er nær, er det uendelig mye som kan trigge den som har vært utsatt, en bevegelse, lukt, 
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lyd, en stemning, nærhet, fjernhet, sinne, ikke bli hørt på, tatt hensyn til m.m. og gjør at tidlige 
traumeerfaringer påvirker nåtidig atferd, kognisjon og emosjon.    
 
Når en blir trigget settes det i gang tanker, følelser og atferd som var adaptiv og det beste en 
kunne gjøre den gang en var i fare, men som ikke er hensiktsmessig nå, til og med farlig; rus, 
vold, selvmord, selvskading. Tankene, følelsene, atferden blir symptomer og diagnostisert 
som mer eller mindre alvorlige lidelser.  Se figurer under. 
 

 
 
Traumeutsattes gjenopplevelser, mareritt og søvnproblemer (med påfølgende frykt og angst) 
kan komme til utrykk som konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer. For noen fører 
dette til at de ikke klarer det de tidligere fikk til i skole- og arbeidsliv. Enkelte isolerer seg og 
atter andre håndterer hele eller deler av situasjonen ved hjelp av rus.  
 
5. Tilknytning og affektregulering 
 
Mennesket har en medfødt evne til å knytte seg til andre for å få dekket grunnleggende behov; 
inkludert behovet for trygghet ved fare. En trygg tilknytning utvikler barnets mentale 
kapasitet til å takle stress, og en relasjonell kapasitet til å søke andres nærhet når det er behov 
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for det (Bowlby, 1969). Tilknytningserfaringen blir på denne måten et mønster for hvordan en 
forholder seg til seg selv og sine omgivelser. Dette mønsteret varierer avhengig av kvaliteten i 
tilknytningen til omsorgsgiver. I familier med vold og overgrep kan barnet utvikle strategier 
som blir et ikke-adaptivt mønster når individet senere er i trygge omgivelser. 
 
5.1 Affektregulering 
 
Følelsene har flere funksjoner. De gir informasjon om hva en liker og misliker både i seg selv 
og sine omgivelser. Følelsene motiverer både positivt og negativt til handling (ved å initiere 
bevegelse), og de påvirker kognitive funksjoner slik som oppmerksomhet. Følelsene er 
sentrale i kommunikasjon og samhandling med andre. 
 
Det å ha vært utsatt for relasjonstraumer i oppvekst fører til vansker med affektregulering. 
Adaptiv affektregulering er lært i interaksjon med nære omsorgspersoner. Det er funnet at 
tilknytningsvansker er assosiert med vansker med affektregulering. Flere forskere har hevdet 
at vansker med affektregulering er et av de komplekse symptomene som utvikles etter tidlige 
relasjonstraumer. Kort sagt; vansker med å regulere følelsene sine, lav bevissthet rundt hvilke 
følelser en har, får ikke tak i informasjonen som ligger i følelsesopplevelsen, og kan 
undertrykke- eller utagere følelser. 
 
Affektregulering er: Bevissthet og forståelse av egne emosjoner, evne til å akseptere negative 
følelser, evne til å engasjere seg i målbevisst atferd samt kontrollere impulsiv atferd når en 
erfarer negative følelser.  Affektregulering innebærer også at individet evner å bruke adaptive 
regulerende strategier når en blir aktivert. Vold, selvskading, selvmordsatferd, 
spiseforstyrrelser kan være et resultat av manglende affektregulering. (Van der Kolk et al, 
1996).  
 
5.2 Toleransevinduet 
 
Å bevege seg innenfor et såkalt toleransevindu (se figur nedenfor), innebærer å klare å 
forholde seg til det en opplever.  

Overaktivering –   kamp eller flukt > roe ned.  
Sympatikus aktivering, frontallappen avstenges, høy puls, 
blodtrykk hjerterytme, stoffeskifte, motorisk uro, stress, 
ukonsentrert 
---------------------------------------------------------------------- 

 
Innenfor tolleransevinduet:  
Tenke, føle, handle > snakke seg ut av det 
Optimal aktivering, tilgang til kognitive funksjoner 

 
---------------------------------------------------------- Frys 
Underkastelse nummen > vekking 
Nedsatt kognitiv fungering. Lav puls, blodtrykk, hjerterytme 
og stoffskifte. Nummen slapp/stiv, tom i hodet, sliten, trist 

 
 
 
 
5.3 Tilknytningsatferd etter traumatisering 
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Traumer som er påført en fra nære omsorgspersoner, kan utløser frykt for nærhet og føre til at 
selve tilknytningssystemet blir traumatisert. Når omfattende og smertefulle påkjenninger varer 
over tid, kan dissosiasjon bli en form for tilpassing til det uløselige dilemmaet mellom 
behovet for tilknytning og behovet for å beskytte seg mot fare (Allen, 2001). 
 
En desorganisert tilknytningsstil medfører en skadet affektreguleringsevne med øket risiko for 
dissosiative responser i sammenheng med traumet (Liotti 2004), økt risiko for relasjonelle 
traumer samt mentaliseringskader (Bateman & Fonagy 2004).  
 
 
6. Diagnoser: Grunnleggende inndeling av lidelser etter traumer 
 
Samme hendelse rammer ulikt hvilket gjør at en og samme hendelse kan medføre en 
traumereaksjon hos noen, men ikke hos andre. Symptomene varierer også i styrke gjennom et 
sykdomsforløp og mellom pesoner med samme lidelse.   
 

– Posttraumatisk stresss lidelse(PTSD)  
– Kompleks PTSD  
– Dissociative disorders not otherwise specified (DDNOS) 
– Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID)  

 
6.1 Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) 
Sykdommen skal oppfylle diagnosekriteriene i ICD-10, punkt F 43.1.  I dette punktet står det 
beskrevet:  

– Forsinket eller langvarige reaksjon på en belastende hendelse av usedvanlig 
truende eller katastrofal art, som sannsynligvis vil framkalle sterkt ubehag hos 
de fleste.  

– Det er gjerne en latensperiode fra traume til symptomdebut. Denne 
latensperioden kan vare fra noen uker til flere måneder, men sjelden mer enn 
seks måneder etter.  

– Predisponerende faktorer som f. eks. personlighetstrekk eller tidligere nevroser 
kan senke terskelen for utviklingen av syndromet eller gi en forverring av 
forløpet.  

– Omfattende bruk av stoff og/eller alkohol kan komplisere forløpet.  
– Typiske symptom: 

– Gjenopplevelse av traume i flashbacks, drømmer, mareritt 
– Nummenhet og følelsesmessig avflating  
– Distansering fra andre  
– Nedsatte reaksjoner på omgivelsene  
– Anhedoni (manglende evne til å føle glede og lyst) 
– Unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet. 

Unngåelsesadferd kan utløses av reaksjonen på traumet, gjenopplevelsen av traumet eller at 
noe trigger minnet av traumet. Unngåelsesadferden kan arte seg som akutt frykt, panikk eller 
aggresjon.  
 Autonom hyperaktivitet og vaktsomhet, lettskremthet og søvnløshet følger vanligvis med. 
Det betyr at lidelser som angst, depresjon og suicid- problematikk kan være del av 
sykdomsbildet.  
Sykdomsbildet er svingende, og en kan forvente forbedring i de fleste tilfeller. Situasjonen 
kan bli kronisk med eventuell overgang til varig personlighetsforandring.   
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6.2 Kompleks PTSD, DDNOS, DID 
Disse lidelsene er karakteriseres som et sammenbrudd av de vanlige integrerende funksjoner 
som bevissthet, hukommelse, identitet, forståelse av seg selv og persepsjon av andre og 
omgivelsene. 
I en traumatiserende situasjon opptrer dissosiasjon som en psykobiologisk reaksjon på 
ekstrem stress og frykt, og er en måte å overleve mentalt sett i en ekstrem situasjon – en 
kobler fra. Den enkelte opplever det gjerne som frykt kombinert med endret opplevelse av seg 
selv og/eller omgivelsene, alternativt som nedsatt bevissthetsnivå. Senere kan denne 
dissosiative reaksjonen bli kronisk dersom ikke traumene prosesseres og integreres. 
I så fall kan dissosiasjon forstås som et forsøk på å unnslippe overveldende følelser, smerte, 
angst, minner - assosiert med traume. 
 
Pasient med dissosiativ lidelse - tegning av oppdelthet: 

 
6.2.1 Kompleks PTSD 
Blir brukt av forskere og klinikere om alvorlige posttraumatiske skader etter vold og 
overgrep i hjemmet, tilknytingstraumer i familien og traumatisering i andre nære 
relasjoner, Courtois, (2004). I tillegg til PTSD-symptomer har personer med kompleks 
PTSD oftere problemer med å: orientere seg i tid og rom, planlegge, styre impulser, ha 
relasjoner til andre, og de har oftere kroppslige symptomer. I tillegg har de oftere en 
forstyrrelse i opplevelsen av seg selv og sine omgivelser enn det personer med PTSD 
har. 

 
6.2.2  Dissociative dissorder not otherwise specified (DDNOS) 
DDNOS, Dissosiativ forstyrrelse som ikke beskrives på annen måte,  defineres ved 
tilstedeværelsen av en alvorlig dissosiativ  tilstand, med det samme mønster som 
beskrevet over, uten at symptomene er så spesifikke at de kvalisfiserer for en bestemt 
dissosiasjonsdiagnose  
 
6.2.3 Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID) 
DID dissosiative identitsforstyrrelse – mest alvorlig. 
DID er definert ved tilstedeværelse av minst to relativt varige dissosiative 
personlighets tilstander, der hver tilstand har sin egen måte å se, forstå, oppleve seg 
selv og omgivelsene.  De ulike personlighetstilstandene veksler på å fremstå med 
kontroll  over personens, tanker, følelser og atferd. Over tid kan hver del utvikle sitt 
eget sett av personlige minner som ikke nødvendigvis er tilgjengelig for de andre 
delene.  Denne ”glemselen” er så omfattende at den ikke kan forklares som vanlig 
glemsomhet.  
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Fragmentering (gjelder både DID og DDNOS) er symptomer som kan komme til uttrykk som 
angst, depresjon, selvskading, selvmordsatferd m.m. og kan ofte maskere kjernelidelsen – 
dissosiasjon. Slike pasienter får ofte ikke relevant behandling, både fordi dissosiasjonen ikke 
kartlegges, og fordi pasientene underkommuniserer slike symptomer.  
 
For hvem disse pasientene kan være, viser vi for øvrig til ICD-10, F44; dissosiative lidelser.   
 
 
7. Hva pasientene trenger at behandlere kan 
 
De som skal behandle DID / DDNOS trenger høy kompetanse.  Dette er både i lys av selve 
behandlingsforløpene men også med hensyn til det å gjøre riktig utredning/diagnostiske 
vurdering. Symptombilder kan være tilsynelatende likt flere andre alvorlig lidelser. Derfor er 
det viktig med kunnskap om kartlegging og differensialdiagnostikk.  
 
7.1 Differensiert tilbud 
 
Feltet er bredt, symptomene kan variere og kompleksiteten er ulik. En kan tenke seg ulike 
behandlingstilbud/nivå relatert til hvorvidt det er kompleks komorbiditet sammen med 

– PTSD 
– Dissosiative symtom   
– Dissosiativ lidelser 

 
Det vurderes som viktig at behandlere og miljøpersonalet har kunnskap om traumatisering og 
behersker anerkjente behandlingsmetoder for denne pasientgruppen. Vi går ikke inn på den 
enkelte behandlingsmetoden her. Flere RVTS’er har utarbeidet eller holder på å utarbeide 
utdanningspakker med hensyn til å bygge opp generell traumebehandlingskompetanse med 
utgangspunkt i fasene i behandling, utredning av traumebakgrunn og forståelse av psykiske 
traumer. I tillegg til disse programmene finnes det utdanninger i spesifikke metodikker rettet 
mot traumebehandling, potensielt for hele løp og andre for enkelte deler av et 
behandlingsforløp. 
 
7. 2 Anerkjente behandlingsprinsipp i traumebehandling 
 
Grunnprinsipper:  
– Psykoedukasjon 
– Stabilisering 
– Bearbeiding 
– Rehabilitering 
 
Fase- og dose tenkning er anerkjent innen traumefeltet. Dette betyr at en både bør sette inn 
tiltak etter hvor vedkommende er i et sykdomsforløp, men også endre form ettersom 
behandlingsforløp utvikler seg.  Dette betyr at behandlingsapparatet som sådan må ha en 
fleksibilitet i forhold til type tiltak som iverksettes både med hensyn til metoder, men også 
med hensyn til rammer for behandlingen (eksempelvis polikliniske konsultasjoner for 
personer med et relativt høyt funksjonsnivå, mulighet for observasjon av de ulike 
personlighetstilstandene hos pasienter med et lavere funksjonsnivå, god traumefokuserte 
miljøterapeutisk behandling, mulighet for å skjerme psykosepasienter).   
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7.3 Hvilken kompetanse trenger personalet, behandlere og miljøpersonell i 
spesialisthelsetjenesten? 
 
7.3.1 Kartlegging 
– I anamnesopptak rutinemessig spørre om vold, overgrep og andre traumatiserende 

erfaringer. Kartlegge traumeerfaringer, og å kjenne til verktøy som kan brukes ved behov 
(f.eks. TEC).  

– Ha kjennskap til og kunnskap om bruk av traumespesifikke kartleggingsinstrumenter 
(f.eks. DES, SCID-D, IDDTS) 

– Ha kunnskap om samsykelighet, slik at ikke traumeerfaringer blir oversett hos pasienter 
med for eksempel selvskading, selvmordsatferd, depresjon, angst, ADHD, rus, tvang, 
psykose 

– Ha kunnskap til å kartlegge ulike deler av personligheten  

 
7.3.2 Traumeforståelse 
– Kjenne til likheter og forskjeller mellom traumer og kriser 
– Kjenne til og mestre behandlingsformer og tilnærminger som egner seg for kriser 
– Ha kunnskap om hvilke konsekvenser traumer har for: 

– Kroppen, tankene, følelsene, reaksjonsmønstre og barns utvikling 
– Tilknytning og relasjonsevne  
– Ha kunnskap til å kunne differensiere mellom:  

– Enkeltstående traumer (menneskeskapte traumer vs traumer med annen årsak) 
– Relasjonstraumer og komplekse traumer 

– Ha kunnskap om dissosiasjon, deriblant 
– Kunnskap om dissosiasjonssymptomer 
– Kunnskap om dissosiasjon av personligheten 
– Kunnskap om likheter og forskjeller mellom dissosiasjon, psykose, og 

personlighetsforstyrrelser 
 

7.3.3 Kunnskap og behandlingskompetanse - Faseorientert tilnærming  
Fase I – Stabilisering og håndtering av dagliglivet 
Målet med fase I er å skape en relasjon til klienten, gjøre tilstanden og situasjonen forutsigbar, 
og vise klienten hvordan den kan mestre seg og sine omgivelser  

–  Gi tilpasset undervisning om traumer og traumers konsekvenser for: relasjoner til 
andre, kroppen, følelsene, konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse, 
toleransevindu, triggere, gjenopplevelser, og hvorfor det er slik 

– Gi hjelp til hvile, søvn og håndtering av mareritt 
– Relasjonsbygging – inkludert å skape allianse med eventuelle deler av 

personligheten 
– Gi hjelp til å arbeide med trygghet og sikkerhet 
– Fysisk aktivitet 
– Gi hjelp til å regulere kroppen 
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– Gi hjelp til planlegging og håndtering av dagliglivet (planlegge uken, kontakt med 
NAV, bolig, økonomi, skole, arbeid - med mer) 

– Gi hjelp til håndtering av relasjoner og relasjonelle vansker 
– Kartlegging i forhold til dissosiasjon, symptomer og lidelser 
– Traumebevisst omsorg 

  
Fase II – Bearbeiding 
Målet for fase II er at minnet i så stor grad som mulig skal bli lik andre minner, i den forstand 
at hendelsen er noe som har skjedd, slik at klienten i mindre grad blir påvirket av minnet om 
hendelsene. 

–  Vite når pasienten er klar for å starte på fase II (dobbel oppmerksomhet) 
–  Vite forskjellen på destabilisering og retraumatisering 
–  Kjenne til ulike metoder, slik at behandlingen i størst mulig grad kan tilpasses 

klienten, eksempelvis 
EMDR 
Kognitiv adferdsterapi (TF-CBT)   
Kroppsorienterte retninger   
Narrativ eksponerings terapi  
Relasjonell psykoterapi 
Andre 

 
 

Fase III – (Re)habilitering 
Målet for fase III er å gjøre klienten i stand til å delta i samfunnet og møte resten av livet. For 
noen vil dette være en rehabiliteringsfase der de kommer tilbake til et liv de en gang hadde, 
for andre vil det være en habiliteringsprosess der mye nytt må læres 

 
– Hjelpe klienten til å håndtere sorg over det som har vært, og kanskje sørge over det 

som kanskje aldri kommer  
– Hjelpe klienten til å tenke fremover og se muligheter 
– Hjelpe klienten til videreutvikling av ferdigheter 

 
7.3.4 Annen kunnskap 
– Kjenne til ulike etater og instanser, vite hvilke roller de har og hva de kan bidra med 

(f.eks. barnevern, politi, krisesenter, flyktningetjeneste, NAV, rus- og psykiatritjeneste, 
med flere). 

– Kunnskap om bruk av tolk 
– Kultursensitivitet og kunnskap om kulturer egenart 
– Somatisk undersøkelse, dokumentasjon og behandling  

7.4 Sekundærtraumatisering 
 
Kunnskap om sekundærtraumatisering er av betydning for terapeuters evne til å ivareta seg 
selv. Sekundærtraumatisering oppstår når terapeuter utvikler traumereaksjon/ tretthet som et 
resultat av å høre detaljerte beskrivelser av grusomheter. (Se f.eks. artikkel i tidsskrift for 
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norsk psykologforening av Berge, 2005). Når en møter traumatiserte er det viktig å kunne 
regulere seg selv i forkant og i løpet av en samtale med pasient for å unngå å smitte pasienten 
med egen uro eller bli smittet av pasientens uro.  
 
7.5 NKVTS’s anbefalinger (Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress) 
  
Holt, psykolog og forsker ved Nasjonalt Kompetansesenter for vold og traumatisk stress, 
svarer på spørsmål om traumebehandling: 
Det en vet er at behandling virker bedre enn ikke behandling. Det er viktig at behandlingen er 
traumespesifikk og at behandler har en traumeforståelse i bunn samt at pasienten også er 
inneforstått med at en jobber med dette. Videre: Flere traumespesifikke behandlingsmetoder 
har effekt, og noen metoder har knyttet til seg mer evidens enn andre, men det trengs 
fremdeles mer forskning på hvordan de ulike behandlingene virker. En vet også noe om 
viktige faktorer i et behandlingsforløp. 
 
7.6 Pårørende 
 
7.6.1 Barn som pårørende 
Behovet for å se barn til traumepasienter i lys av deres behov som pårørende, er viktig. De 
generelle føringene vedrørende barn som pårørende forutsettes kjent.  
 
Forskning viser at traumatiserte og redde kan være dårlige omsorgspersoner i perioder når en 
er utenfor toleransevinduet. Altså; omsorgsevnene til personer med traumeerfaringer kan 
påvirkes i større eller mindre grad. 
 
Det kan være av betydning å inkludere barn som pårørende i deler av et behandlingsforløp 
både for barnet og dets utvikling og for foreldre - barn relasjonen. 
 
7.6.2 Partnere, voksne pårørende 
Å leve med, være voksen pårørende for en med traumelidelse, innebærer å måtte forholde seg 
til lidelsens art da symptomene likeså vel som på indre plan, uttrykkes i relasjon. 
 
Viser og til Lov om Pasient- og brukermedvirkning fra 2001 spesifikt kapittel 3 og 4 som 
gjeldende også i denne sammenhengen. 
 
Noen pasienter lever fremdeles i fare for å bli utsatt for nye overgrep. I slike tilfeller må 
behandlingstilbudet forholde seg til dette.   
 
 
8. Vurdering  
 
Pasienter som har vært utsatt for alvorlige skadelige hendelser i oppvekst og i voksen alder 
trenger et godt tilbud. Skader kan repareres.   
 
Spesialisthelsetjenesten har utfordringer i forhold til flyktninger og asylsøkere. Mange har 
utført og/eller vært utsatt for ulike former for krigshandlinger, flukt, tortur og forfølgelse. 
Videre vil det å leve i eksil og det å være der hvor de er i  asylsøkerprosess, få betydning for 
tilbudet som skal gis. Traumebehandling av denne gruppen vil i tillegg også kreve 
flyktningefaglig kompetanse og kompetanse om bruk av tolk.   
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Videre er Norge involvert i skarpe militære oppdrag i utlandet. Norske soldater som har utført 
og vært utsatt for krigshandlinger vil kunne ha behov for behandling.  
  
Disse gruppene trenger et variert tilbud fra et hjelpeapparat som har kunnskap om og 
handlingskompetanse i forhold til traumatisering, beskrevet over.  
 
Behandlingen av traumatiserte pasienter bør gis av kvalifisert personell med god kunnskap 
om traume og traumebehandling gjennom poliklinisk behandling. Hvis/når pasienten blir 
destabilisert, som kan skje i forbindelse med poliklinisk behandling eller tilknyttet 
sykdomsforløp og / eller livssituasjon, bør det også være mulighet for kortere og lengre 
opphold på døgnpost med mulighet for et individuelt tilpasset opplegg - for beskyttelse og 
stabilisering/regulering. Beskyttelsesbehovet vil kunne variere fra skjerming, bruk av 
tvangsmidler til gode miljøterapeutiske rammer.   
 
Traumepasienter vil i tillegg kunne trenge et godt samarbeid med de kommunale tjenestene 
når dette trengs. (Samhandlingsreformen og pasientforløp). Tilbudet kan blant annet handle 
om videre oppfølging fra psykiatrisk hjemmesykepleie eller tilbud fra NAV i forhold til 
økonomi, jobb og bolig.  
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Vedlegg 4 
 
ROS-ANALYSE (Risiko- og sårbarhetsanalyse) 
I arbeidet med oppfølging av styresak om traumebehandling i Helse Nord er det bestemt at det 
skal gjennomføres en risikoanalyse, i forhold til realisering av styresakens to definerte 
spørsmål som besvares i styresaken, som er: 

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

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

c.  
I risikovurderingen er det tatt utgangspunkt i Helse Nords mal for risikoanalyser som underlag 
for risikovurderingen og vurdert sannsynlighet og konsekvens etter følgende definisjoner: 

 

Risiko og konsekvens.  
 
Sannsynlighet er gradert på tilsvarende måte fra 1 til 5, fra ”svært lite sannsynlig” til ”svært 
sannsynlig”. Produktet av sannsynlighet og konsekvens karakteriserer risikofaktorens totale 
risiko. 
 

Kvantifisering av risiko. 

Konsekvens Tid Kost Kvalitet 

1: Ufarlig Liten eller ingen 
påvirkning 

Liten eller ingen 
påvirkning 

Liten eller ingen påvirkning 

2: Uønsket Kan medføre justeringer 
på noen milepæler 

Mindre justeringer i 
kostnader 

Mindre justeringer på kvalitet i 
leveranser 

3: Uheldig Noen milepæler blir 
forsinket, men 
overordnet tidsplan kan 
holdes 

Vesentlige justeringer i 
kostnader men under 30 
% av total kostnad 

Kvalitet på leveranser blir 
dårligere enn antatt 

4: Farlig Viktige milepæler blir 
vesentlig forsinket som 
setter sluttmilepæl i fase 

Budsjettet sprekker med 
mer enn 30 % av total 
kostnad 

Kvalitet på leveranser blir 
vesentlig dårligere enn antatt 

5: Kritisk Kritiske milepæler i 
prosjektet kan ikke 
holdes 

Budsjettet sprekker med 
mer enn 50 % av total 
kostnad 

Kvalitet på leveranser blir så dårlig 
at forprosjektrapport ikke danner 
gir grunnlag for beslutning 

Produkt (S*K) Risiko Tiltak 

1 – 4   Lav risiko Akseptabel risiko. Eventuelle tiltak kan iverksettes, men er 
ikke påkrevd 

5 -12  Middels risiko  Tiltak bør iverksettes så snart det er praktisk og økonomisk 
 mulig. 

15 – 25  Høy risiko  Risikoreduserende tiltak er påkrevd straks eller innen en 
fastsatt tidsfrist som kan aksepteres av berørte parter. 
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Kvalifisering av risiko knyttet til å sikre tilbudet til denne i de øvrige helseforetakene i 
regionen, dersom styrevedtaket i pasientgruppen Nordlandssykehuset HF blir 
gjennomført? 
Nr Risiko S K S*K Risikoreduserende tiltak  

1 DPS - ene er ulike og har 
ulik kompetanse i forhold til 
å behandle traumelidelser 

3 4 12 Kompetanseheving ved alle DPS ene i 
samarbeid med RVTS, NLSH og andre 
instanser. Det er behov for kompetanse i 
traumeforståelse, behandling og kunnskap 
om dissosiasjon og kartlegging. 

Hvert helseforetak bør vurdere å opprette 
et eller flere DPS som får et særskilt 
ansvar for denne pasientgruppen i sitt 
helseforetak.     

2 Ulik bemanning i DPSene, 
spesielt på døgnavdelingene.  

3 4 12 Kompetanseheving, god traumefokusert 
miljøterapeutisk kompetanse. Når det skal 
rekrutteres må det etterspørres kompetanse 
om forståelse og behandling av 
traumelidelser. 

3 Noen DPSer kan få for få 
pasienter med alvorlig 
traumelidelser, som igjen kan 
gi liten erfaring og mulighet 
til å gi et godt spesialisert 
tilbud. 

4 3 12 Hvert helseforetak må vurdere hvordan de 
organiserer sitt tilbud. Det vil gi et 
fagmiljø og mulighet til å etablere bl.a 
nettverk. 

4 Utskifting av personell ved 
DPS- ene, som gjør at det de 
blir sårbar når det gjelder å 
sikre stabil kompetanse og 
erfaring når det gjelder 
utredning og behandling. 

3 3 9 Det er viktig å bevare kompetanse, som 
krever at viktigheten av traumebebandling 
må ledelsesforankres og at kompetanse på 
området skal finnes.  Å gi veiledning og 
kompetanse vil bidra til å stabilisere 
personalgruppen.   

5 Det må være nok arealer i 
døgnavdelingene til 
pasientgruppen. 

2 3 6 Arealbruk og behov til pasientgruppen må 
kartlegges. Hvert foretak kan se på den 
samlede arealbruken og evt. omstrukturere 
for å gi tilbud til traumepasienter.     

6 Risikoen ved å legge ned 
avdelingen i Bodø synes å 
være større for pasienter ved 
DPSene i Ofoten, Vesterålen, 
Lofoten og ved 
Helgelandssykehuset HF. 

4 3 12 Gjeldende helseforetak bør vurdere å 
opperette et eller flere DPS som får et 
særskilt ansvar for denne pasientgruppen i 
sitt helseforetak.     
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Kvalifisering av risiko knyttet til å ha et sentraliserte regionalt behandlingstilbud for 
denne pasientgruppen, et eller flere 
Nr Risiko S K S*K Risikoreduserende tiltak  

1 Lang reisevei for mange 
pasienter og pårørende.  

3 2 6 Bygge opp tilbud nærmere der pasienten 
bor. Bygge gode forhold til familie og 
pårørende.  Bruk videokonferanse i 
veiledning og oppfølging.  

2 Noen DPS- er får mindre 
kunnskap om 
pasientgruppen, mindre 
fagmiljø  

3 3 9 Skolering og fagnettverk. Ha en bevisst 
holding til fagutvikling. Belønning, faglig 
sett.  

3 Et regionalt tilbud vil gi lang 
ventetid. Dette kan føre til 
mer bruk av sykehus -
avdelinger i påvente av plass 
i regional enhet. Det vil bli 
færre pasienter som får 
spesialisert tilbud.   

4 3 12 Mange oppgaver kan gjøres lokalt (DPS) 
mens pasienter venter på et regionalt 
tilbud. Det må være god dialog og rutiner 
for samarbeid om og med pasienten, 
spesielt når pasienten skrives ut eller 
sendes hjem på permisjon.   God 
kommunikasjon og informasjon om 
pasienten må formidles til de som skal ha 
den. 
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Vedlegg 5 

 

Tilbakemeldinger fra Finnmarkssykehuset, UNN HF og 
Helgelandssykehuset 

Helgelandssykehuset, e-post fra 6. mars 2014 

A)     Posttraumatisk stress og traumebehandling er et viktig felt innen psykisk helse. Flere av 
DPSene har blant annet ansatte med EMDR-kompetanse. Viken senter har også blitt benyttet 
for behandling. 
Hvis tiltaket gjennomføres bør det bygges opp kompetanse ved de lokale DPSene i regionen, 
noe som vil være i tråd med nasjonale føringer som sier at flere funksjoner skal legges til 
DPSene. En kan videre styrke kompetansen ytterligere gjennom fagnettverk som omfatter alle 
DPSene i nord. SANKS bør ha et særskilt ansvar for å utvikle tjenesten til den samiske 
befolkningen.  

B)      Et poliklinisk tilbud bør gis så nært pasienten som mulig. Et sentralisert regionalt 
behandlingstilbud vurderes ikke som nødvendig dersom DPSene har god nok kompetanse. 
Tilbudet kan evalueres etter 2-3 år for å vurdere hvorvidt tilbudet til traumepasienter har vært 
tilfredsstillende eller om døgnbehandling bør gis ved en sentralisert høykompetent avdeling. 

 
Mvh 

Gunn Kristin Heatta 

 

UNN HF, e-post fra 12. mars 2014 

Viser til forespørsel vedr behandlingstilbud for pasienter med "traumelidelser" fra Helse Nord 
datert 07.02.14. 

En svært stor andel av pasientene i psykisk helsevern har erfart ulike former for traumer. De 
siste årene har bevissthet og kompetanse i forhold til dette økt i behandlingsapparatet. I alle 
deler av de psykiatriske klinikkene i UNN gis det tilbud til personer som har vært utsatt for 
traumer. Vi oppfatter at klinikkenes ordinære tilbud er tilfredsstillende i forhold til denne 
problematikken, samtidig som det selvfølgelig også i forhold til dette er et potensiale for 
videre utvikling. UNN ser ikke behov for et sentralisert regionalt tilbud på dette området.  

  

Med vennlig hilsen  

Magnus P. Hald  
Klinikksjef  
Allmennpsykiatrisk klinikk  
Universitetssykehuset Nord-Norge  
Telefon: 77 62 70 36 / 90 51 81 35  
E-post: magnus.p.hald@unn.no  
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Helgelandssykehuset HF, e-post fra 11. mars 2014 

Helgelandssykehuset mener det ikke er nødvendig med sentraliserte regionale 
behandlingstilbud for voksne med traumelidelser, men at vi anbefaler et regionalt tilbud med 
sengeavdeling for ungdom med omfattende traumelidelser.  

med vennlig hilsen 

Fred A. Mürer 

Medisinsk direktør 

Helgelandssykehuset HF - foretaksadministrasjon 

Tlf: 75 12 51 27 - Mob: +47 909 72265 

 

Rådgiver 
Helgelandssykehuset HF 
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Uttalelse fra Nordland fylkesting februar 2014 

 

Uttalelse fra SV og Rødt - Traumeenheten ved Nordland sykehus 
 

Nordland fylkesting er svært fornøyd med at Helse Nord RHF  i fjor høst vedtok å opprettholde 

driften av Traumeenheten ved Nordlandssykehuset i Bodø.  

 

Brukere, ansatte og pårørende var viktige for å få fram konsekvensene av en eventuell nedleggelse.  

 

Nå er det viktig at de som er avhengige av dette tilbudet slipper å leve i usikkerhet om tilbudet på 

sikt vil bestå. Derfor ønsker Nordland Fylkesting at Helse Nord RHF nå kjører en åpen prosess når 

tilbudet innen psykiatri i fylket framover vurderes, slik at de som er involverte i saken både får 

informasjon som er relevant for tilbudet, og kan bli hørt.  

 

Uttalelsen ble behandlet i plenum og enstemmig vedtatt med 53 stemmer. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sonja Alice Steen 

fylkesordfører 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Eirik Sivertsen 
Stortingsrepresentant for 
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Nordland 2013-2017 
  

Janne Sjelmo Nordås 
Stortingsrepresentant for 

Nordland 2013-2017 
  

Kenneth Svendsen 
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Kjell-Idar Juvik 
Stortingsrepresentant for 
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Lisbeth Berg-Hansen 
Stortingsrepresentant for 

Nordland 2013-2017 
  

Odd Henriksen 
Stortingsrepresentant for 

Nordland 2013-2017 
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Til  
Helse Nord 
ved Frank Nohr 
                                                                                                             Tromsø 27.02.14 
 
 
 
Tilbakemelding til Helse Nord fra RVTS Nord angående styresak Traumeenheten. 
  
RVTS Nord er lokalisert i Tromsø, tilknyttet Rus og spesialpsykiatrisk klinikk ved UNN-HF. Det er 
ca. 15 stillinger ved RVTS Nord. Vi har 3,5 polikliniske stillinger (UNN finansiert) ved senteret. Vi 
er samlokalisert med VIVAT selvmordsforebygging. 
 
RVTS Nord har som hovedoppgave å være ”en tjeneste til tjenesteapparatet”, og skal bidra med 
kompetanseheving på tema vold og seksuelle overgrep, flyktninghelse og tvungen migrasjon og 
selvmordsforebygging. 
 
Gjennom årlige tildelingsbrev fra Helsedirektoratet får vi spesifiserte oppdrag på våre temaområder 
og generelle oppdrag. Vi skal bidra til samarbeid mellom etater og forvaltningsnivå, samt spre 
kompetanse gjennom undervisning, veiledning og konsultasjon.  Vi skal primært jobbe ut mot 
kommunene i Nordland, Troms(inkludert Svalbard) og Finnmark.  
Sekundært skal vi rette vår virksomhet inn mot spesialisthelsetjenesten, høgskole /universitet og 
frivillige organisasjoner.  Dette er viktig å merke seg når vi nå svarer på de to spørsmålene dere har 
stilt oss. 
 
Etter 22.juli 2011 ble behovet for å styrke kompetansen på traumeforståelse og traumebehandling til 
hele tjenesteapparatet i fokus. I tråd med oppdrag fra helsedirektoratet har aktiviteten på tema vært 
rettet mot de psykososiale kriseteamene og familievern, og ikke direkte til spesialisthelsetjenesten. 
Vi har likevel bidratt overfor spesialisthelsetjenesten på teamområdet ut fra kapasitet. 
 
RVTS Nord samarbeider med nasjonale kompetansesenter og universitet som driver forskning. 
Våre ansatte skal ha oversikt hva som er nytt innenfor forskning og formidle det til 
tjenesteapparatet. Videre også si noe om hvordan det kan innvirke på praksis. 
 
Hvordan har RVTS bistått i utforming/utvikling av behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten 
jamfør pasienter med traumelidelser de siste 3 årene? 
 
RVTS har ikke som oppgave å organisere traumetilbudet til pasienter med traumelidelser i vår 
region.  Vår oppgave er å bidra med kompetanseheving og fange opp eventuelle nye behov for 
kompetanse.  
 
Flere ansatte ved RVTS Nord er gjennom sine polikliniske delstillinger (20-30 % st.) tilknyttet 
direkte pasientrettet behandling.   Pasientene henvises via voksenpsykiatrisk poliklinikk ved 
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Almennpsykiatrisk avdeling. Den kompetansen ansatte tilegner seg ved behandling av spesielt 
kompliserte traumepasienter, er noe de formidler i undervisning og veiledning til tjenesteapparatet.   
 
RVTS Nord tilbyr veiledning og konsultasjon til tjeneseteapparatet. Ansatte fra 
spesialisthelsetjenesten benytter seg av tilbudet, oftest som telefonhenvendelse. Spørsmål rettet til 
alle våre fagområder kan være; 

• hvordan følge opp traumatiserte flyktninger/asylsøkere med svært komplekst 
traumebilde 

• hvordan jobbe i forhold til pasienter som er torturert 
• hva bør jeg vite om hjemlandet pasientene kommer fra 
• hvordan skrive helseerklæringer 
• hvordan forholde seg til barn som har mistet noen i selvmord 
• hvordan hjelpe barn som forgriper seg på andre barn 
• hvordan takle den aggressive og utagerende pasienten 
• utløser saken meldeplikt til barnevernet 
• Hvordan skille mellom psykose og dissosiasjon  

Bruk av videokonferanse er viktig i vårt arbeid, og vi er ofte ved komplekse saker representert fra 
flere fagteam samtidig når vi gir veiledning. RVTS Nord har god tilgang på videokonferanse med 
egne studioer. 
 
Vi har gitt undervisning på traumerelaterte tema etter forespørsel fra spesialisthelsetjenesten eller 
kommunene, arrangert og bidratt på konferanser(konferansene har ofte vært åpen for både 
kommune eller spesialisthelsetjenesten), gitt forelesninger gjennom videokonferanse med ulikt 
innhold (samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin).  Mange av forelesningene det opptak av 
og disse kan lånes ut. 
 
Vi har bidratt til å starte videreutdanninger (samlingsbaserte) i samarbeid med Høgskolen i Narvik, 
og foreleser på disse; 

- Videreutdanning i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk, 30 studiepoeng, 
startet kull 7 høsten 2013, fortsatt stor søkning (siste årene arrangert i Tromsø) 

- Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling, 30 studiepoeng (fra høsten 
2013, stor søkning, arrangeres i Narvik) 

 
Noen av de traumekursene vi har arrangert; 
I 2011 kurs for fysioterapeuter om smerter og hvordan man kan jobbe med traumer på en 
kroppsorientert måte.  
I 2012 Wampold-kurset 
I 2013 ERASOR (som indirekte kan påvirke traumelidelser ved at unge som krenker seksuelt får 
riktig oppfølging) 
EMDR kurs 
TRE kurs 

  
I tillegg kommer ulike fagdager med tema som "hjelp til hjelperne" som har fokus på hjelpere som 
jobber med traumatiserte.  
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Gjennom opplæringsprogrammet “Tidlig inn” har vi også nådd enkelte jordmødre ved 
lokalsykehus, enkelt-ansatte i BUP og enkelt-ansatte i DPS´er. 
Vi er med i konsultasjonsteamet ved Barnehuset, og gir potensielt veiledning til barnefeltet. 
 
RVTS Nord har i samarbeid med de andre RVTSene utviklet nettkurset ” Når krisen rammer” som 
retter seg mot ansatte i psykososiale kriseteam. Kurset er tilgjengelig for alle og har også relevant 
traumekunnskap. I dag er kurset et av arbeidskravene ved en av videreutdanningene i Narvik.. 
 
RVTS Nord har sammen med Bufetat og Fylkesmannen i Finnmark og Troms utviklet 
nettkonferansene ”Lokalt MOT” i forhold til tema om kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og 
æresrelatert vold. Nettkonferansen og e-læringsprogrammet er utviklet i samarbeid med NST, og 
finnes på www.helsekompetanse.no 
 
Vi har under utvikling et kompetansehevingsprogram i forhold til traume og traumeforståelse.  
 
Vi samarbeider tett med VIVAT selvmordsforebygging, og bidrar som kursledere og arrangører av 
2 dagers kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare”. Kurset har også over flere år vært obligatorisk for 
alle medisinerstudenter i Tromsø. 
 
Hvordan kan RVTS bistå i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen i fremtiden? – 
uavhengig av utfall i aktuell styresak. 
 
RVTS er en "tjeneste til tjenesteapparatet". Vi skal derfor serve de ansatte som jobber med denne 
pasientgruppen. De som jobber med denne pasientgruppen finner vi i alle deler av 
spesialisthelsetjenesten.  Vi skal ikke bare gi et tilbud til ansatte innen voksen allmennpsykiatri. Vi 
skal også serve ansatte i barnefeltet, de som jobber innen habilitering, somatikken (f.eks. er 
patologen viktig i tortursaker og vi har særskilt kontakt med overgrepsmottakene) og de som 
jobber innen rus og spesialpsykiatri (alder, sikkerhet). 
RVTS Nord koordinerer et nystartet kompetanseteam - barn og unge som krenker seksuelt.  Med 
dette blikket er kompetanseteamet også et forebyggende tiltak for traumepasienter.    
 
Vi skal fortsette å tilby undervisning, veiledning og konsultasjon  på våre temaområder. 
 
Vi skal gjøre kompetanse tilgjengeling på web, og ny nettside er under utarbeidelse. Nettsiden skal 
være informative og brukervennling for vår målgruppe. 
 
RVTS Nord  er i gang med å utvikle et kompetanseprogram i traumeforståelse og traumebehandling 
spesielt rettet inn mot DPSnivå og spesialisthelsetjenesten. Programmet utvikles i samarbeid med 
relevante samarbeidspartnere som Fagutviklingsenhetene ved Allmennpsykiatrisk avdeling og NST 
. Store deler av programmet vil vi utvikle som nettkurs. Det gjenstår å sikre finansiering til  kurset, 
da det ikke ligger innenfor vårt budsjett. Vi vil derfor måtte søke prosjektmidler til dette. 
Implementering av kurset vil kreve noe tid og  ressurser. 
 
Nettkurs om vold i nære relasjoner er også under utarbeidelse. I første omgang vil målgruppen være 
barnehage og skoleansatte, men  kurset vil være åpent. 
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Film og e-læringskurs om tortur er også under utarbeidelse, og gjøres I samarbeid med Universitetet 
I Tromsø. Her har vi fått avslag på våre prosjektsøknader, noe som har medført  at vi har foreløpig 
stopp i prosjektet til finansiering er på plass. Denne filmen og kurset vil være svært viktig 
kompetanse for de som møter sterkt traumatiserte i sitt arbeid, spsielt flyktninger og asylsøkere som 
har vært utsatt for tortur. Men det vil også gi nyttig generell kunnskap om et kompleks tema. 
 
Vi vil forstsette å kunne bringe nyere forskning og oppdatert kunnskap til tjenesteapparatet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elin Hartvigsen 
Senterleder RVTS Nord 
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Randi Brendberg, 75 51 29 00  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 32-2014 Årlig melding 2013 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Randi Brendberg, 75 51 29 00  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av 

nye metoder – de regionale helseforetakenes 

rolle og ansvar 
    Sakspapirene ettersendes 
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anita F. Mentzoni, 75 51 29 70  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord – forslag, 

oppfølging av styresak 40-2012 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 40-2012 Seniorpolitikk i Helse Nord – 
evaluering i styremøte, den 29. mars 2012. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret 
ber adm. direktør sørge for at forslag til ny seniorpolitikk legges frem for styret i løpet av 
våren 2013. 
 
En partssammensatt regional arbeidsgruppe har utformet et forslag til ny seniorpolitikk 
i Helse Nord, som helseforetakene kan velge å tilslutte seg helt eller delvis. Dette er 
samme prosess som ved innføringen av den prøveordningen som er gjeldende i dag.  
 
Etter behandling i samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte og konsernverneombud, 
den 12. november 2013 og i direktørmøte i Helse Nord, den 14. november 2013, har 
hvert helseforetak styrebehandlet en høringsuttalelse til denne saken som er meldt 
tilbake til Helse Nord. Høringsinnspillene følger vedlagt denne saken. 
 
Formål 
Formålet med å ha felles seniorpolitikk i Helse Nord er å redusere tidligpensjon og 
beholde kompetanse og arbeidskraft som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift og 
pasientbehandling. Seniorpolitikken som foreslås bygger på en visjon om at: Helse Nord 
skal være en livsfaseorientert arbeidsgiver som sikrer at ledere med personalansvar gis 
handlingsrom til å beholde kompetanse lengst mulig i foretakene.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt  
Virkemidler for seniorpolitikk skal være med på å skape en forutsigbarhet og trygghet 
for at helseforetakene skal ha tilstrekkelig arbeidskraft og kompetanse.  
 
Seniorpolitikk, som en del av livsfasepolitikk, handler også om å vise hver enkelt 
medarbeider respekt gjennom å tilrettelegge slik at det er mulig å stå lengre i arbeid.  
 
Helse Nord har medarbeidere som befinner seg i ulike faser av sin yrkeskarriere. Dette 
gir muligheter, men også utfordringer. En god oversikt over og bruk av tilgjengelig 
arbeidskraft og kompetanse i helseforetakene er viktig for å oppnå kvalitet i 
pasientarbeidet.  
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Handlingsalternativer med konsekvenser 
Helse Nord har i perioden 2008 til 2013 har hatt en administrativ prøveordning hvor 
seniordager har vært praktisert som en allmenn rettighet. Evaluering viser at 
arbeidstakere har ulike behov, og at det er behov for en variasjon av virkemidler for å 
møte disse. Det er grunn til å tro at ressursene som brukes i dag, kan komme til større 
nytte, dersom en velger en mer individuell tilnærming.  
 
Evalueringen av ordningen dokumenterte at en stor andel ”senioravtaler” ble signert 
kun for å kvittere ut seniordager, uten en innledende og obligatorisk kartlegging av 
ønsker, behov og muligheter gjennom en seniorsamtale. Hovedsaken i forslag til ny 
seniorpolitikk er at man bruker utviklingssamtaler mellom ledere og ansatte til å ha en 
langsiktig og planmessig dialog, sånn at arbeidsgiver aktivt kan forebygge tidlig avgang.  
 
I høringene er det uttrykt bekymring for at ikke alle ledere er like flinke til å 
gjennomføre slike utviklingssamtaler. I rapporten poengteres det at en viktig 
suksessfaktor for en vellykket implementering av ny seniorpolitikk, er at 
lederopplæring og informasjonsmøter gjennomføres, før ny ordning innføres. 
Utviklingssamtaler med ”seniorperspektiv” i tillegg til dialogmøter med 
tillitsvalgte/verneombud skal poengtere viktigheten av utviklingssamtalene, også 
gjennom holdningsarbeid. Skjema for senioravtaler som foreligger i dag, foreslås 
erstattet av oppfølgingsskjema til utviklingssamtaler. Det vil derfor i ny ordning ikke 
lenger være mulig å inngå avtaler om seniortiltak uten at man har forankret dette i en 
utviklingssamtale. 
 
Flere av høringsinnspillene uttrykker bekymringer for at ekstra fridager ikke lenger 
skal være rettighetsbaserte, og at det kan være mulighet for forskjellsbehandling i 
forbindelse med individuelle avtaler, siden beslutningsnivå nå foreslås lagt til nærmeste 
leder. I rapporten foreslås det at nærmeste leder skal beslutte tiltak i samråd med egen 
leder. Dette bidrar til at det ikke skjer utilsiktet forskjellsbehandling.  En viktig 
presisering er at seniordager fortsatt er foreslått som ett av flere virkemidler som kan 
tas i bruk for å beholde viktige medarbeidere. Ledere, som etter dialog 
(utviklingssamtale) med sine ansatte har kommet fram til at en differensiering er 
ønskelig, gis en mulighet til det, men det er samtidig ikke noe hinder for at ledere kan 
velge å gi samme tiltak til alle sine ansatte.  
 
I høringsrunden har det også kommet innspill fra tillitsvalgte på at iverksetting av 
individuelle tiltak må gjennomføres i samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte. I 
rapporten fra arbeidsgruppen framgår det at seniorpolitikk bør få en plass i 
møtepunkter mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten, og at lokale seniorpolitiske 
utfordringer vurderes i samarbeid med arbeidstakerrepresentanter i det pågående 
HMS1

 

-arbeid. Dette foreslås konkret i en sekstrinns prosess som kan følges for å sikre 
god forankring i organisasjonen, når seniorpolitikk skal følges opp i praksis.  

Noen høringsinnspill uttrykte bekymring for at det ikke var utarbeidet mer spesielt 
tilpassede tiltak for yrkesgrupper som har avtalefestet særaldersgrenser. Dette ble 
diskutert i arbeidsgruppen, og man kom fram til at det ikke forelå noe grunnlag for å 

                                                        
1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
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lage noen særordninger for de med særaldersgrenser. Dette kan begrunnes ut ifra 
følgende: 
 
I Helse Nord har vi to ulike særaldersgrenser: 65 år for aktivt pleiepersonell som 
sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere pluss noen flere, og 60 år for 
ambulansearbeidere.  Disse aldersgrensene er ikke til hinder for at ansatte kan jobbe til 
fylte 67 år. Dersom ingen av partene gjør noe aktivt for å avslutte arbeidsforholdet, så 
fortsetter det som før. Ansatte som ikke har full opptjening har rett til å stå i jobb til 
fylte 67 år. 
 
Ansatte med særaldersgrense har to muligheter dersom de ønsker å gå av før oppnådd 
aldersgrense. Det ene er å gå av med AFP2

 

, som er mulig fra det året man fyller 62 år, 
den andre er å gå av med 85-årsregelen.  

• Ansatte som velger AFP fra 62-65 år går av med et beløp som er tilnærmet 50 % av 
gjennomsnittlig lønn i de tre beste av de syv siste inntektsårene, i tillegg til et tillegg 
på kr. 20 400 pr. år. Sluttlønn og året før uttak tas ikke med i beregningen her. 
Ansatte som mottar AFP etter fylte 65 år beregnes annerledes og får 66 % av 
sluttlønn. Fullt uttak av AFP gir kun mulighet til å tjene kr 15.000 pr. år, med andre 
ord svært begrensede muligheter for å jobbe ved siden av.  

• 85-årsregelen er en ordning som gir ansatte med særaldersgrenser en mulighet til 
å gå av med tidligpensjon tre år før oppnådd aldersgrense. Kriteriene for dette er at 
summen av opptjeningstid og alder blir 85 eller mer. Dette gir i praksis 
ambulansearbeidere som oppfyller kravene til 85-årsregelen en mulighet til å gå av 
det året de fyller 57 år, og de øvrige gruppene det året de fyller 62 år. Ved avgang 
med 85-årsregelen mottar den ansatte 66 % av sluttlønn, og kan i tillegg ved siden 
av pensjon arbeide opp til beløpsgrensen for innmelding i KLP. I og med at 85-
årsregelen er en mer gunstig ordning, er det derfor svært få i denne gruppen som 
går av med AFP. 

 
Helse Nord har valgt en løsning med egenrisiko på AFP, som gjør at helseforetakene selv 
må dekke kostnadene i årene fram til gjeldende aldersgrense hvor folketrygdpensjonen 
overtar. I snitt koster dette foretakene ca.1,5 mill kroner pr. ansatt som velger avgang 
ved AFP. Sykepleiere som velger å gå av med 85-årsregelen er et unntak fra dette. Her 
har man i Helse Nord valgt utjevning, som i praksis betyr at kostnadene som påløper, 
når en sykepleier går av med 85-årsregelen er forhåndsfinansiert gjennom 
premieinnbetalinger. Det påløper ingen ekstra kostnader ved avgang med 85-
årsregelen, men: Jo færre som går av tidlig, jo lavere premie. 
 
På bakgrunn av dette har man kommet fram til at når det gjelder AFP, så er det ingen 
forskjell på de med særaldersgrenser og øvrige ansatte, ingen kan gå av med denne 
ordningen før fylte 62 år uansett. 
 
Den eneste gruppen som skiller seg ut er ambulansearbeidere som kan gå av fra fylte 57 
år, dersom de oppfyller kravene til 85-årsregelen. Dette er i praksis svært få, og slik 

                                                        
2 AFP: Avtalefestet pensjon 
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arbeidsgruppen har oppfattet det, heller ikke en rekrutteringssvak gruppe som fordrer 
noen særtiltak i så måte. 
 
En av høringsuttalelsene understreker at helseforetakene har et selvstendig 
arbeidsgiveransvar, og at denne type retningslinjer derfor må utarbeides lokalt i 
helseforetakene. Seniorpolitikken som foreslås er ikke ment å gripe inn i 
helseforetakenes selvstendige arbeidsgiveransvar. Helseforetakene kan selv velge å 
utelukke enkelte seniortiltak, men formålet med en felles regional tiltaksliste er at man 
benytter samme innretning, når man først tar i bruk et slikt virkemiddel. Dette for å 
forhindre at det blir store forskjeller mellom helseforetakene, hvor eksempelvis et 
helseforetak gir dobbelt så mange seniordager som et annet. 
 
I forslag til ny seniorpolitikk anbefales det at helseforetakene avsetter øremerkede 
budsjettmidler til kompetansetiltak tilknyttet seniorer. Dette for å sikre overføring av 
kompetanse som ellers vil gå tapt, når erfarent personell går av med pensjon. Bruken av 
disse midlene foreslås å sees i sammenheng med alternative kostnader til AFP, 
nyrekruttering, kompetansetap og innleie av vikarer.  
 
Ett av helseforetakene ønsker at det før innføring av ny ordning gjøres økonomiske 
kostnadsvurderinger forbundet med tiltakene sammenlignet med alternative AFP-
kostnader. Dette er i forslag til ny seniorpolitikk foreslått løst gjennom at 
helseforetakene deltar i et påfølgende arbeid for å utarbeide felles regionale løsninger 
for informasjonsmateriell som skal brukes for å informere om innholdet i ny 
seniorpolitikk, i tillegg til et opplegg for lederopplæring og rapportering. De 
rapporteringsløsninger man utformer i dette oppfølgningsarbeidet, foreslås som 
løsning for å lage bedre system for å vurdere kost-nytte av denne type tiltak. 
 
Gjeldende prøveordning for seniorpolitikk anbefales videreført ut 2014, og at ny 
ordning trer i kraft 1. januar 2015. Dette for å sikre en god forankring med 
lederopplæring og informasjon til ansatte, før en eventuell ny løsning skal innføres.  
 
Medbestemmelse 
Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. mars 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til den anbefalte seniorpolitikken i Helse Nord slik den fremgår 

av rapport Seniorpolitikk i Helse Nord - virkemidler for å redusere tidligpensjon og 
beholde kompetanse.  
 

2. Partene viser til de høringsuttalelser og drøftingsprotokoller som er kommet fra 
helseforetakene. Det må tas særlig hensyn til de innspill og bekymringer som er 
fremkommet slik at man ikke får utilsiktede virkninger i ny seniorpolitikk. 
 

3. Partene gjør oppmerksom på at innføring av ny seniorpolitikk ikke kan endre 
fremforhandlede seniortiltak som er tariffestet eller nedfelt i en særavtale til en dårligere 
ordning for den ansatte.   
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4. Partene er enige om en videreføring av gjeldende seniorpolitikk for året 2014, samt 
innføring av foreslått ny seniorpolitikk fra 1. januar 2015.  
 

5. Partene er videre enig om at tillitsvalgte og vernetjeneste i helseforetakene involveres i 
arbeidet med felles regionale løsninger for implementering i tråd med rapportens 
anbefalinger.  
 

6. Partene ber om at tiltakene fra arbeidsgruppens rapport følges opp i de årlige 
budsjettprosesser med hensyn til avsetning av budsjettmidler.  
 

7. Partene ber om at evalueringen av den nye seniorpolitikken starter innen utgangen av 
2017 for å se om målsettingene i planen er oppnådd.  

 
Konklusjon 
Det er viktig at fokus settes på at forslaget til ny regional seniorpolitikk er utformet ut 
fra en målsetting om å gi helseforetakene økt handlingsrom til å beholde nødvendig 
kompetanse og arbeidskraft, og dermed også sikre forsvarlig drift og pasientbehandling 
for framtiden.  
 
I forbindelse med høringsrunden er det ikke kommet noen nye forslag som påvirker 
innstilling til saken. Adm. direktør i Helse Nord foreslår at fremtidig seniorpolitikk for 
Helse Nord baseres på framlagte anbefalinger i rapport ”Seniorpolitikk i Helse Nord- 
virkemidler for å redusere tidligpensjon og beholde kompetanse”.  
 
Adm. direktør anbefaler videre at det gjennomføres en evaluering av den nye 
seniorpolitikken for å se om målsettingene i planen er oppnådd gjennom de tiltakene 
som er valgt. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til den anbefalte seniorpolitikken i Helse 
Nord slik den fremgår av rapporten Seniorpolitikk i Helse Nord- virkemidler for å 
redusere tidligpensjon og beholde kompetanse. 

 
2. Styret godkjenner forslag om en videreføring av gjeldende seniorpolitikk for året 

2014, samt innføring av ny seniorpolitikk fra 1. januar 2015. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene deltar i et påfølgende arbeid 
for utarbeidelse av felles regionale løsninger for informasjonsmateriell som skal 
brukes for å informere om innholdet i ny seniorpolitikk, i tillegg til et opplegg for 
lederopplæring og rapportering, i tråd med rapportens anbefalinger. Det forutsettes 
at tillitsvalgte og vernetjeneste i helseforetakene deltar i dette arbeidet. 

 
4. Styret ber adm. direktør sørge for at de foreslåtte tiltakene implementeres i budsjett 

og oppdragsdokument i årene fremover. 
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5. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av den nye seniorpolitikken innen 
utgangen av 2017 for å se om målsettingene i planen er oppnådd. 

 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Prosjektrapport Seniorpolitikk i Helse Nord – virkemidler for å redusere 

tidligpensjon og beholde kompetanse 
Høringsbrev og høringsuttalelser fra helseforetakene 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her 

 
Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mars 2014 
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 35-2014 Godkjenning av årsregnskap og styrets 

beretning 2013 – herunder disponering av 

resultat 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Nils B. Normann, 75 51 29 00  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 37-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: 

Revisjon av tverrgående prosesser mellom 

helseforetak som har pasientreisekontor og 

Pasientreiser ANS, jf. styresak 93-2013 
 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF gjennomførte, i samarbeid med internrevisjonene i 
de tre andre regionale helseforetak og Pasientreiser ANS en revisjon av tverrgående 
prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 93-2013 Internrevisjonsrapport 1/2013: 
Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og 
Pasientreiser ANS i styremøte, den 28. august 2013. Styret fattet følgende vedtak i punkt 
3: Styret ber om å bli orientert om status i oppfølgingen av rapportens anbefalinger innen 
utgangen av 2013. I styremøte, den 18. desember 2013 orienterte adm. direktør om at 
saken utsettes til styremøte i mars 2014, jf. styresak 150-2013/2, 5. strekpunkt. 
 
Konklusjonene og anbefalingene i rapporten var felles for alle reviderte enheter. 
Internrevisjonen konstaterte at det er etablert god intern styring og kontroll innenfor 
flere vesentlige deler av alle de reviderte prosesser, men at den interne styring og 
kontroll ikke er tilfredsstillende på følgende områder: 
− tilgangskontrolløsningen i saksbehandlingssystemet NISSY (direkteoppgjør) 
− rutiner, verktøy og praksis for kontroll med direkteoppgjør mot leverandører 
 
Internrevisjonen anbefalte til sammen 19 tiltak for styrking av den interne styringen og 
kontroll på disse områdene. Anbefalingene gikk dels på arbeidsprosesser innad og 
mellom aktørene, og dels på selve styringsmodellen. 
 
I Helse Nord har revisjonen omfattet alle fire sykehusforetak og Helse Nord RHF. 
Internrevisjonsrapport 1/2013 er tidligere oversendt alle helseforetakene 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
På bakgrunn av rapportens anbefalinger har Helse Nord, i samarbeid med de andre 
regionale helseforetakene og pasientreiser ANS jobbet tett med planlegging og 
gjennomføring av anbefalingene som ble identifisert i rapporten. 
 
HF-ene v/Pasientreisekontorene og internrevisjonen har vært involvert underveis. 
Tilbakemeldinger og innspill fra dem er innarbeidet i oppfølgingsoversikten. 
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I løpet av 2013 og 2014 er det startet opp mange prosesser og prosjekter på 
pasientreiseområdet, som vedrører de ulike anbefalingene. Dette er blant annet: 
 
1. Bedret tilgangsstyring i NISSY 

a. Omfatter anbefaling 8 samt den ene av to hovedanbefalinger i 
revisjonsrapporten. 

2. Felles nasjonalt prosjekt for oppgjørskontroll og rutiner/praksis for 
gjennomføringen 
a. Omfatter anbefaling 10 samt den andre av to hovedanbefalinger i 

revisjonsrapporten. 
3. Risikovurderinger. Gjelder både i forbindelse med enkeltoppgjør, direkteoppgjør og 

kontroll av direkteoppgjør. 
a. Gjelder anbefaling 3, 9 og 19 i rapporten. 

4. Justering av dagens databehandleravtale. Etter fire år viser utviklingen at det er 
behov for visse justeringer i databehandleravtalen mellom HF-ene og Pasientreiser 
ANS. 
a. Gjelder anbefaling 12 og 18 i rapporten. 

5. Prosjekt for anskaffelse av portalløsning. Skal implementere en teknisk løsning for 
styringsinformasjon med tilhørende standardrapporter. 
a. Gjelder anbefaling 11 i rapporten. 

 
Konkret hvordan de ulike anbefalingene skal følges opp, er nærmere beskrevet i 
vedlegget – oppfølging av tiltaksliste revisjonsrapporten. 
 
I forbindelse med oppfølgingen av tiltakene i listen vil det være nødvendig å koordinere 
seg med de andre RHF-ene, blant annet for eventuelt å bestille oppdrag fra 
Pasientreiser ANS.  
 
Problemstillinger/vurderinger 
Fremdriften med arbeidet med anbefalingene har vært veldig god. Pasientreiser ANS er 
svært leveransedyktig og leveransefokusert. Utfordringen blir å sette realistiske 
tidsfrister, som sikrer en god progresjon samtidig som prosessen blir best mulig.  
 
For Helse Nord sitt vedkommende er det særlig utviklingen for anbefaling 1 som krever 
oppmerksomhet på kort sikt (Enkeltoppgjør – klargjøring av sak og saksbehandling).  
 
Oppdragsdokumentet for 2014 har krav om saksbehandlingstid på maks. 14 dager. 
Dette blir tema i oppfølgingsmøter med helseforetakene. Adm. direktør mener at saken 
dermed vil få større oppmerksomhet fremover. 
 
De øvrige punktene i tiltakslisten blir fulgt opp på administrativt nivå i tråd med 
tidsfristene som går frem av vedlegg 1. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud ble i samarbeidsmøte, den 13. mars 2014 
orientert om Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom 
helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, oppfølging av styresak 93-
2013, jf. sak 38-2014.  
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Brukermedvirkning 
Oppfølging av styresak 93-2013 Internrevisjonsrapporten1/2013: Revisjon av tverrgående 
prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 
vil bli behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. mars 2014, jf. 
RBU-sak 17-2014. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg ettersendes. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF gir tilslutning til planen for oppfølging av 
tiltakslisten fra internrevisjonsrapport 01/2013. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med oppfølgingen av 
internrevisjonsrapport 01/2013 til orientering, og gir sin tilslutning til plan for 
oppfølging av tiltakslisten fra rapporten. 

 
2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger fortsatt følges opp i nært 

samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre regionale 
helseforetakene og Pasientreiser ANS. 

 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Oppfølging av tiltaksliste i revisjonsrapporten 
  Nøkkeltall saksbehandlingstid 2013 og hittil i år 2014 
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Oppfølging av tiltaksliste i revisjonsrapporten pr 28.02.2014 
 
 
Område Tilt

aks 
nr 

Tiltak Rettes mot Beskrivelse og status Tiltak Frist 

Enkeltoppgjør – 
Klargjøring av 
sak og 
saksbehandling 

      

 1 Det bør vurderes fastsatt et entydig 
mål for saksbehandlingstid i 
enkeltoppgjør og etableres tiltak for å 
sikre at saksbehandlingstiden 
overholdes. 

RHF-ene 
HFene 

Helse Nord har nedfelt i oppdragsdokumentet ut til 
HFene at det skal være 14 dagers 
saksbehandlingstid.  
 
 

Helse Nord vil følge opp at 
saksbehandlingstiden ute i 
helseforetakene overholdes ved 
jevnlige oppfølginger av 
oppdragsdokumentet. 
 
 

01.06.2014 

 2 Det bør vurderes om arbeidsprosess- 
og rutinebeskrivelser, og opplegg for 
lagring og 
versjonshåndtering av disse, kan 
standardiseres ytterligere. 

RHF-ene Det ble gjort et stort arbeid i 2009 av kartleggingen 
rundt arbeidsprosessene, i forbindelse med at 
RHFene overtok reiseoppgjøret fra NAV kontorene. 
Disse flytskjemaene må gjenbrukes/revitaliseres.  
 
Pasientreiser ANS har utarbeidet i 2012 og 2013 et 
kontrolldesign av en del av arbeidsprosessene på 
pasientreiseområdet 
 
Helse Nord vil på vegne av de andre RHFene be 
Pasientreiser ANS om å ferdigstille og samle disse 
dokumentene og på grunnlag av dette arbeidet må 
det besluttes hvilke arbeidsprosesser og 
rutinebeskrivelser som er hensiktsmessig å 
standardisere nasjonalt.  
 
Dette gjøres i samarbeid med de andre RHFene, 
Pasientreiser ANS og HFene. 

Pas ANS tildeles  oppdraget med å 
samle inn og gjennomgå de 
flyskjemaene/det opplegget, som ble 
gjort i forbindelse med overtakelsen 
av funksjonen (ses i sammenheng 
med punkt 6), samt ferdigstille de 
påbegynte arbeidsprosessene. 
 
RHFene er ansvarlig for å utarbeide 
en plan/opplegg for oppfølging. Den 
praktiske håndteringen av dette skjer 
via Samarbeidsforum 

20.12.2014 

Kontroll – 
enkeltoppgjør 

      

 3 Det bør gjøres en samlet 
risikovurdering av prosessen for å 
beslutte hvilke kontrolltiltak som er 
effektive og hensiktsmessige hos hver 
av partene for å sikre at saker blir 
korrekt behandlet og utbetalt. 

RHF-ene 
Pas ANS 
HF-ene 

Arbeidet gjennomføres  i samarbeid mellom 
Pasientreiser ANS, RHFene og HFene. 
 
Pasientreiser ANS beskriver risikoområder  for hele 
prosessen. Risikovurderinger må gjøres ute på HFene 
og i Pasientreiser ANS . Samarbeidsforum (SF) blir 
koordinerende organ for arbeidet og følger opp at 
risikovurderingene er effektiv og hensiktsmessig. 
 
Helse Nord vil ekspedere dette i linja til HFene. 

Helse Nord vil i samarbeid med de 
andre RHFene og Pasientreiser ANS 
følge opp at HFene og Pasientreiser 
ANS lager en samlet risikovurdering 
av prosessen ihht 
gjennomføringsplanen. 
 
Oppfølging av eventuelle tiltak på 
regionalt nivå. Endelig frist må settes i 
samarbeid med de andre RHFene. 

Juni 2014 
 
 
 
 
 
 
Desember 
2014 
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Risikovurderingene gjennomføres ved hjelp av 
etablert metodikk og ressurser på HFen. 
 
Pasientreiser ANS har utarbeidet en plan for 
gjennomføring av dette. Planen ble behandlet i SF 
14.02 og godkjent med de tilbakemeldingene som 
ble gitt. 

 
Arbeidet følges opp gjennom 
Samarbeidsforum (SF) . 
 
Ses i sammenheng med punkt 19 
 

Opplæring, 
veiledning og 
avviksrapporte
ring 

      

 4 Det bør utarbeides opplæringsplaner 
og legges til rette for deltakelse i 
kompetansehevende tiltak i 
pasientreisekontor hvor dette ikke er 
gjort. 

HF-ene Opplæringsplan settes opp av HFene, på bakgrunn av 
det rammeverk som er utarbeidet – der hvor dette 
ikke er gjort. 
 
Pasientreiser ANS bør forespørres dersom dette 
vurderes som hensiktsmessig. 

Helse Nord vil som en del av 
ekspedisjonen av revisjonsrapporten 
be om tilbakemelding fra HFene på 
status og plan for å få dette på plass. 
 
 

September 
2014 

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

RHF-ene Det vil bli iverksatt et regionalt arbeid for å lage en 
helhetlig avviksrapportering på 
pasientreisekontorene. Dette innbefatter i første 
omgang felles regionale retningslinjer for 
dokumentering av avvik og uønskede hendelser 
 
Dette tiltaket er også et av oppfølgingspunktene i 
Oppdragsdokumentet for 2014. 

Plan for gjennomføring av dette 
arbeidet vil bli utarbeidet i løpet av 
mars 2014 av Helse Nord. 
 
Gjennomføringen skjer i samarbeid 
mellom RHFene og HFene. Arbeidet 
ledes av RHFet. 
 

Juni 2014 

Behandling av 
rekvisisjoner – 
direkteoppgjør 

      

 6 Det bør vurderes om arbeidsprosess- 
og rutinebeskrivelser samt opplegg 
for lagring og versjonshåndtering av 
disse kan standardiseres ytterligere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RHF-ene Det ble gjort et stort arbeid i 2009 av kartleggingen 
rundt arbeidsprosessene, i forbindelse med at 
RHFene overtok enkeltoppgjør fra NAV kontorene. 
Noen av prosessene knyttet til direkteoppgjør ble i 
denne forbindelsen beskrevet. Disse flytskjemaene 
må gjenbrukes/revitaliseres.  
 
Helse Nord vil på vegne av de andre RHFene be 
Pasientreiser ANS om å ferdigstille og samle disse 
dokumentene og på grunnlag av dette arbeidet må 
det besluttes hvilke arbeidsprosesser og 
rutinebeskrivelser som er hensiktsmessig å 
standardisere nasjonalt.  
 
Dette gjøres i samarbeid med de andre RHFene, 
Pasientreiser ANS og HFene. 
 

Pas ANS tildeles oppdraget med å 
samle inn og gjennomgå de 
flytskjemaene/det opplegget, som ble 
gjort i forbindelse med overtakelsen 
av funksjonen (ses i sammenheng 
med punkt 2), samt ferdigstille de 
påbegynte arbeidsprosessene. 
 
RHFene er ansvarlig for å utarbeide 
en plan/opplegg for oppfølging. Den 
praktiske håndteringen av dette skjer 
via Samarbeidsforum 

20.12.2014 

 7 Gjennomføring av 
forbedringsprosesser basert på LEAN 
bør vurderes gjennomført i alle 

HF-ene Alle HFene i Helse Nord har gjennomført 
forbedringsprosesser basert  på LEAN. 
 
Arbeidet må videreføres og være en naturlig del av 

Helse Nord vil som en del av 
ekspedisjonen  av revisjonsrapporten 
be om tilbakemelding fra HFene på 
hva som er gjort og plan for videre 

September 
2014 
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pasientreisekontor. arbeidsformen ved de ulike HFene. fremdrift. 

Forvaltning og 
drift av 
saksbehandling
ssystemet 
NISSY 

      

Handlingsplan 
vedlegges 

8 Rutiner og manuelle kontroller for 
tildeling, endring og avslutning av 
tilganger i NISSY bør forbedres. 
Tildelte tilganger på området må 
gjennomgås. 

Pas ANS 
HF-ene 

Pasientreiser ANS har utarbeidet en oppfølgingsplan 
for tilgangsstyring  arbeidet ble startet i november 
2013. Saken ble behandlet i styret 23.10 og 
samarbeidsforum 18.11.  
 
Det har blitt identifisert flere strakstiltak. Eksempel: 
Blant annet at rekvirenter fratas muligheten til å 
opprettes egen bruker. 
 
Disse strakstiltakene vil bli implementert ifbm ny 
release av NISSY i mars og dette er i henhold til 
planen. 
 
Øvrige tiltak/aktiviteter: 
- Utarbeide nye prosedyrer 
- Gjennomgang av rekvirenttilganger ute på HFene, 
for å sikre at tilgangene er korrekte og oppdaterte 
 
Tiltakene vil bli evaluert etter implementering og 
dette kan danne grunnlaget for ytterligere tiltak. 

Videre oppfølging skjer i henhold til 
oppfølgingsplan 
 

20.12.2014 

 9 Det bør foretas en systematisk 
gjennomgang og vurdering av 
mislighetsrisiko som omfatter risiko 
både i forhold til eksterne 
leverandører (transportører) og egne 
ansatte. 

RHF-ene 
HF-ene 

Risikovurderingen gjennomføres av HFene.  
 
Helse Nord RHF vil ekspedere dette i linja til HFene. 
Risikovurderingene gjennomføres ved hjelp av 
etablert metodikk og ressurser på HFene 
 
Om disse er effektive og hensiktsmessig vurderes og 
følges opp av Helse Nord RHF.  

Helse Nord vil som en del av 
ekspedisjonen av revisjonsrapporten 
be om at HFene utarbeider og 
gjennomfører en risikovurdering av 
dette. 
 
 Eventuelt identifiserte tiltak må 
implementeres 

September 
2014 
 
 
 
 
Desember 
2014 

Kontroll – 
Direkteoppgjør 

      

x 10 Arbeidet med etablering av et 
standardisert opplegg og felles 
verktøy for kontroll av direkteoppgjør 
bør prioriteres. 

RHF-ene 
Pas ANS 

Det er stor sannsynlighet for at helseforetakene har 
høyere kostnader enn nødvendig pga av feil i 
oppgjøret fra transportørene. 
 
Det er etablert et felles nasjonalt prosjekt i regi av 
Pasientreiser ANS, som skal kartlegge dagens 
situasjon og vurdere alternative systemløsninger.  
Prosjektet er i avslutningen av foranalyserapporten. 
Det er ikke satt noen  konkrete datoer for 
implementering. Dette vil komme i løpet av et 
forprosjekt. 
 
Alle regionene er med i prosjektgruppen til det 

Helse Nord vil samarbeide med de 
andre RHFene  og Pas ANS bidra for å 
få på plass og ta i bruk den nasjonale 
løsningen for gjennomføring av 
oppgjørskontrollen i henhold til 
fremdriftsplan  

2015 
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nasjonale løpet.  
 
Uavhengig av intern revisjonsrapporten var de ulike 
HFene og Helse Nord RHF i gang med et regionalt 
prosjekt for å finne felles opplegg og verktøy for 
kontroll av direkteoppgjør. 
 
I påvente av systemløsning i det nasjonale prosjektet 
vil det regionale prosjektet innen 1. halvdel av 2014 
legge til rette for bruk av et midlertidig ferdigutviklet 
verktøy for gjennomføring av oppgjørskontroll i de 
ulike HFene i Helse Nord. 
 
Helse Nord vil implementere den nasjonale 
løsningen for oppgjørskontroll, når den er klar. 

Statistikk- og 
styringsdata og 
oppfølging av 
rapporter i 
styringslinjen 

      

 11 Behovene for data for styrings- og 
oppfølgingsformål i 
pasientreisekontorene bør avklares, 
og styringsrapporter på områder 
innenfor eventuelle udekkede behov 
bør utvikles raskt. 

HF-ene 
Pas ANS 

Ivaretas via prosjektet anskaffelse av portalløsning 
for styringsinformasjon. Portalløsningen vil kunne 
dekke dette behovet 
 
Prosjektet ble opprettet i 2013 og skal anskaffe en 
portalløsning, samt utarbeide nasjonale 
styringsrapporter. Prosjektet ledes av Pasientreiser 
ANS, med representanter fra de ulike regionene 
(analysenettverket) som prosjektgruppe. SF er 
styringsgruppe.  
 
Anskaffelsen er gjort og arbeidet med utvikling av 
rapportene pågår. Ihht prosjektplanen vil løsningen 
bli implementert og tatt i bruk i løpet av juni 2014. 
Prosjektet er i rute. 
 
I tillegg til å inneholde standardrapporter, vil 
løsningen legge til rette for utvikling av egne 
rapporter 

Helse Nord vil som en del av 
ekspedisjonen av revisjonsrapporten, 
be om at HFene melder inn 
manglende og ønskede 
styringssrapporter til vår regional 
representant i prosjektet. 
 
Videre oppfølging skjer i prosjektet. 
 
 
 
 
 

Juni 2014 

 12 Det bør avklares om tiltak som er 
iverksatt lokalt for å hente ut data 
direkte fra dataleverandøren og over i 
andre verktøy er i samsvar med de 
krav som følger av 
personopplysningsloven med 
tilhørende forskrift. 

HF-ene 
Pas ANS 

Pas ANS holder på å utarbeide et opplegg for prosess 
mot justering av databehandleravtalene mellom 
helseforetakene og Pas ANS. Sak om dette ble 
behandlet i SF 14.02.2014 
 
HFene v/PRKene er invitert til et telefonmøte for å gi 
innspill og tilbakemeldinger til denne prosessen.  
 
Prosessen/opplegget inneholder 3 faser: Innledende 
faser, hovedfase og avsluttende fase. 
 

Tiltaket følges videre opp i 
forbindelse med plan for prosess mot 
justering av databehandleravtalen. 
 
 
 

Desember 
2014 
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Tentativ frist er juni 2014.  
 
Helse Nord RHF vil også være bidragsyter i 
forbindelse med å spille inn eventuelle endringer. 

Samhandling 
mellom 
helseforetak 
med 
pasientreiseko
ntor, 
Pasientreiser 
ANS og de 
regionale 
helseforetaken
e 

      

x 13 Eierne bør understreke at sikring av 
riktig regelverkspraktisering tilligger 
helseforetakene, og at Pasientreiser 
ANS skal bidra til økt harmonisering. 
Den presiserte SLA-formulering bør 
reflekteres i styrende dokumenter for 
øvrig innen pasientreiseområdet. 

RHF-ene Helse Nord RHF gir innspill til eierstyringsgruppa for 
endring i oppdragsdokumentet.  
 
Fra 2013, ble det gjort gjeldende en ny formulering i 
SLA avtalen vedlegg 1: Være RHFenes faglige 
kompetansesenter for regelverksfortolkning og bidra 
til god kvalitet og likebehandling i forvaltning av 
pasientens rettigheter”.  
 
Tjenesteleveranseavtalen (SLA) står det ”skal sikre lik 
nasjonal praksis”.  
 
Formerlingen i SLA avtalen bør derfor endres til 
førstnevnte. 

Endringen spesifiseres og 
eierstyringsgruppa innkalles for å få 
gjennomført endringen 

Desember 
2014 

 14 Den etablerte styringsmodellen på 
pasientreiseområdet bør tydeliggjøres 
innholdsmessig slik at det oppnås en 
felles forståelse av hvordan modellen 
er ment å skulle fungere, herunder 
hvilke saker som skal behandles i 
rådgivende samhandlingsfora og 
hvem som tar beslutninger på 
bakgrunn av de råd som kommer fra 
foraene. 

RHF-ene Et arbeid for å evaluere samhandlingsarenaene på 
pasientreiseområdet ble startet opp i 2013. Arbeidet 
var i samspill mellom RHFene, HFene og 
Pasientreiser ANS. 
 
Dessverre kom vi ikke helt i mål med dette arbeidet. 
 
Omfanget innbefatter blant annet og tydeliggjøre de 
ulike foraenes myndighet og rolle (mandat), samt 
etablering av eventuelt nye foraer.  
 
RHFene har tatt et initiativ for å forsøke å få dette på 
plass og vil eventuelt utarbeide et utkast på en plan 
for det videre løpet. 
 
Ambisjonene til Helse Nord for er at dette arbeidet 
og oppfølgingen/opplæringen i etterkant skal bidra 
til at dette tiltaket oppfylles. Helse Nord vil bidra til 
at arbeidet i forbindelse med å evaluere, tydeliggjøre 

Helse Nord vil følge opp at 
styringssmodellen blir gjort kjent for 
alle aktører på pasientreiseområdet. 

Desember 
2014 
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og eventuelt justere dagens samhandlingsarenaer 
blir gjennomført.  

 15 Saker der det er uenighet om hvordan 
regelverket skal praktiseres, bør 
dokumenteres og avklares i 
eierstyringslinjen fra de regionale 
helseforetakene til helseforetakene. 

RHF-ene Jf punkt 14. Dette arbeidet vil bidra til å tydeliggjøre 
hvordan dette skal håndteres og synliggjøres. 
 
Helse Nord vil i likhet med Helse Vest sende en 
bestilling til Pasientreiser ANS, hvor vi ber om 
halvårlige rapportering av hvilke saker Pasientreiser 
ANS mener helseforetakene i Helse Nord har en 
uriktig praktisering av regelverket. 
 
Dette er saker om først har vært behandlet i de 
etablerte samarbeidsareane, men hvor det ikke har 
lykkes å komme til en felles enighet.  
 
Ved nødvendighet vil dette bli løftet og tatt inn i 
styringslinjen. 

Helse Nord gir Pasientreiser ANS i 
oppdrag med å rapportere på hvilke 
saker de ulike HFene i Helse Nord 
avviker i praksis. 
 
Helse Nord vil følge dette opp i 
styringslinjen til HFene og 
Pasientreiser ANS. 

Juni 2014 

 16 Det bør fastsettes tydeligere mål- og 
resultatkrav innenfor 
pasientreiseområdet til helseforetak 
som har pasientreisekontor. 

RHF-ene 
HF-ene 

Helse Nord har følgende mål i oppdragsdokumentet 
pr 2013 
- Iverksette forbedringstiltak innen 
pasientreiseområdet, og delta i regionalt besluttede 
felles tiltak på området. 
- Saksbehandle reiseoppgjør for pasientreiser innen 
maksimalt 2 uker. 
 
For 2014 er det også formulerte inn et krav, som skal 
følge opp de ulike tiltakene som ble identifisert ifbm 
evaluering av reisepolicyen: 
-  Innarbeide og følge opp de foreslåtte tiltakene fra 
evalueringen av reisepolicyen i den løpende 
rekvirentoppfølgingen.  
 
Evalueringsrapporten innbefatter 7 foreslåtte tiltak. 
Her er 2 av de: 
- Utarbeide felles retningslinjer i Helse Nord for 
hvordan avvik skal følges opp og settes i system på 
pasientreiseområdet. 
- Styrke opplæringen av behandlere/rekvirenter 
 
Mer detaljerte mål og resultatkrav utover dette 
utarbeides av helseforetakene. 

HFene følger dette opp i forbindelse 
med oppfølgingen av 
oppdragsdokumentet 
 
 

Januar 
2015 

 17 Det bør avklares om lokalt anskaffede 
IKT-systemer(eksempelvis Bliksund), 
som understøtter oppgaveløsningen i 
pasientreisekontorene, skal inngå 
som en del av den samlede IKT- 
porteføljen på området. 

RHF-ene 
Pas ANS 
HF-ene 

I dag benyttes dette av alle pasientreisekontorene i 
Helse SørØst, UNN og Helse Stavanger. Flere av 
pasientreisekontorene har meldt sin interesse.  
 
De som har anskaffet systemet kan dele på rutiner 
og retningslinjer som er satt opp i systemet. 
Systemleverandøren av Bliksund er svært på 
tilbydersiden og det er rimelig å anta at systemets 
virkeområde vil bli fortløpende utvidet.  
 

Helse Nord vil sende en bestilling til 
Pas ANS hvor vi ber om at det 
utarbeides en oversikt over hvilke 
funksjonaliteter og bruksområder, 
som pasientreisekontorene bruker i 
de lokalt anskaffede systemene, og 
en plan for hvordan behovene vil bli 
dekket i dagens systemer og 
eventuelle tilleggsmoduler. 
 

Oktober 
2014 
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Hovedproblemet slik jeg ser det er at du får to 
regimer (et for de som benytter Bliksund og et for de 
utenfor), samt to sett av rutiner og retningslinjer for 
pasientreiseområdet.  
 
Dette er ikke en ønskelig utvikling og ikke i tråd med 
målet om felles nasjonale it systemer. Målsetningen 
er derfor å få disse behovene dekket i dagens 
systemer, slik at Bliksund kan utfases.  
 
Bliksund er lokalt anskaffet og driftes lokalt på 
nevnte Helseforetak. Dette inngår i dag i 
helseforetakets systemportefølje. Det er kun 
nasjonale system som skal inngå i IKT-porteføljen 
som Pasientreiser ANS forvalter. 
 
Dette gjelder også for andre systemer, men det er i 
forhold til Bliksund at utfordringen og risikoen er 
størst 
 
Styresak om dette har vært behandlet i Pasientreiser 
ANS ”Styret tar gjennomgangen om støttesystemer 
IKT til orientering, men ber om at det ses nærmere 
på muligheten for å fremskynde tiltak som raskere 
kan sikre felles nasjonale løsninger” 

Planen må også inneholde konkrete 
tidsfrister for 
implementering/iverksetting. 
 

 18 Systemeieransvaret og eventuelt 
databehandleransvaret for nye 
systemer som er tatt i bruk eller 
planlegges tatt i bruk i flere 
pasientreisekontor bør avklares. 

RHF-ene 
Pas ANS 

System eieransvaret og databehandleransvaret for 
InContact (telefonisystemet) må avklares. I dag 
inngår dette i helseforetakets systemportefølje og 
hvert HF er i dag databehandleransvarlig for 
InContact. 
 
Pas ANS holder på å utarbeide et opplegg for prosess 
mot justering av databehandleravtalene mellom 
helseforetakene og Pas ANS. Sak om dette ble 
behandlet i SF 14.02.2014 
 
HFene v/PRKene er invitert til et telefonmøte for å gi 
innspill og tilbakemeldinger til denne prosessen.  
 
Prosessen/opplegget inneholder 3 faser: Innledende 
faser, hovedfase og avsluttende fase. 
 
Tentativ frist er juni 2014.  
 
Helse Nord RHF vil også være bidragsyter i 
forbindelse med å spille inn eventuelle endringer 

Tiltaket følges videre opp i etterkant 
av prosess mot justering av 
databehandleravtalen. 
 

mars 2015 

 19 Det bør etableres et systematisk 
opplegg for gjennomgang og 
oppfølging av risiko på 
pasientreiseområdet, slik at tiltak kan 

RHF-ene 
Pas ANS 
HF-ene 

Arbeidet gjennomføres  i samarbeid mellom 
Pasientreiser ANS, RHFene og HFene. 
 
Pasientreiser ANS beskriver risikoområder  for hele 
prosessen. Risikovurderinger må gjøres ute på HFene 

Helse Nord vil i samarbeid med de 
andre RHFene og Pasientreiser ANS 
følge opp at HFene og Pasientreiser 
ANS lager en samlet risikovurdering 
av prosessen ihht 

Juni 2014 
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iverksettes med utgangspunkt i et 
omforent risikobilde. 

og i Pasientreiser ANS . Samarbeidsforum (SF) blir 
koordinerende organ for arbeidet og følger opp at 
risikovurderingene er effektiv og hensiktsmessig. 
 
Helse Nord vil ekspedere dette i linja til HFene. 
Risikovurderingene gjennomføres ved hjelp av 
etablert metodikk og ressurser på HFen. 
 
Pasientreiser ANS har utarbeidet en plan for 
gjennomføring av dette. Planen ble behandlet i SF 
14.02 og godkjent med de tilbakemeldingene som 
ble gitt. 

gjennomføringsplanen. 
 
Oppfølging av eventuelle tiltak på 
regionalt nivå. Endelig frist må settes i 
samarbeid med de andre RHFene. 
 
Arbeidet følges opp gjennom 
Samarbeidsforum (SF) . 
 
Ses i sammenheng med punkt 19 
 
 

 
 
Desember 
2014 
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Samarbeidsmøte –  Oppfølging av styresak 93-2013 – Internrevisjonens rapport 1-2013 – Revisjon av tverrgående prosesser mellom HF som har paseientreisekontor og HF 
Vedlegg 2 
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 75 51 29 81  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 38-2014 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 

2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 
 
 
Formål 
Helseforetakene overtok finansieringsansvaret samt ansvar for helhetlig organisering, 
planlegging og strategiutforming av pasientreiseområdet i 2004. Oppgaver på 
reiseoppgjør ble overtatt fra NAV pr. 1. januar 2010. Formålet med denne saken er å 
skaffe oversikt over kostnadsutviklingen fra 2010 til 2013.  
 
Saken ble fremlagt for AD-møtet1

 

 i desember 2013 og var en oppfølging av tilsvarende 
saker fra 2011 og 2012. 

Sammendrag 
Nedenfor vises utviklingen av kostnadene til pasientreiseområdet, regnskap for 2010 til 
2012, samt regnskap til og med september med prognoser for perioden oktober til 
desember 2013. Hvert helseforetak har kommentert utviklingen fra 2012 til 2013, samt 
forventet utvikling i 2014.  
 

• Det er en økning i antall gjennomførte pasienttransporter for direkteoppgjør, antall 
årsverk er redusert betydelig, og driftskostnadene har en begrenset vekst. Trenden 
er lik i alle regioner og i Pasientreiser ANS. 

Totalbildet for 2010-2013 kan oppsummeres slik (nominelle kroner): 

• Samlede rapporterte kostnader for ordningen for 2013 er på om lag 2,3 mrd. kroner 
og har i snitt økt med ca. 2 % årlig i 2011, 2012 og 2013.  
 

• Transportkostnader knyttet til taxi, fly og lignende utgjør om lag 1,46 mrd. kroner 
og har en marginal årlig kostnadsvekst på under 1,0 % i perioden. Antall transporter 
estimeres omtrent uendret fra 2012 til 2013 på i underkant av 3,9 millioner. 

 Herav transport av pasienter: 

• Reisekostnader hvor pasient selv legger ut for reisen og søker refusjon i etterkant 
(mest bruk av egen bil), utgjør om lag 0,4 mrd. kroner og har hatt en kostnadsøkning 
på om lag 22 % i perioden 2010-2013. Hovedårsaken er at godtgjørelsessatsene har 
økt med omtrent 5 % årlig, og at egenandelsfinansieringen har stått uendret på 130 
kroner pr. reise inntil 2012, før den økte til 133 kroner i 2013. Det medfører at 
helseforetakene må finansiere en større andel av reisen, og at pasient og spesielt 
HELFO finansierer en mindre andel.  
 
 

                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetak 
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• Det er samlet sett en reduksjon i antall årsverk på om lag 12 % siden 2010, og lønns- 
og andre driftskostnader har hatt en økning fra 390 til 414 mill kroner (6,1 %) i 
perioden.     

Herav forvaltning av ordningen: 

 

 
 

Saksinngangen har vært stabil på omtrent 790.000 innsendte refusjonskrav årlig i 2010 
til 2012. Ved inngangen til 2010 var det svært lang saksbehandlingstid. Denne ble 
redusert i løpet av 2010 og 2011 ved at det ble fattet flere vedtak enn innsendte saker, 
hvor antall fattete vedtak var på hhv. ca. 832 000 og 822 000. I 2012 ble det fattet ca. 
774 000 vedtak, og gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 14,7 dager. Prognoser for 
2013 tilsier at det vil fattes ca. 800 000 vedtak, og gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
pr. oktober 2013 er på 17,7 dager. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har imidlertid 
vært fallende etter sommeren 2013.  

Aktivitet og saksbehandlingstid enkeltoppgjør 

 
I 2012 ble det behandlet om lag 20.000 færre saker enn saksinngangen, noe som ga en 
tilsvarende økning i antall saker i kø. Hittil i 2013 (pr. uke 47) er det behandlet om lag 
20.000 flere saker enn saksinngangen. Dette gir tilsvarende reduksjon i antall saker i kø. 
 

 
Figur 1: Gj.snitt saksbehandlingstid pr uke jan.2012 – uke 46 2013: 

 

% = Endring fra 2012
NASJONALT
2 292 778 904     

1,8 %
Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon

570 539 734              1 722 239 170           
6 % 1 %

Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost
155 769 027 414 770 707         258 674 761  1 463 564 409       

11 % 4 % 8 % -0,7 %
Antall vedtak Antall rekvisisjoner

801 479                    3 876 019                  
3,5 % -0,2 %
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Saksbehandlingen foregår ved 12 lokale pasientreisekontor. Det er et nasjonalt mål om 
saksbehandlingstid innen 14 dager for å sikre likebehandling og forutsigbarhet. Det 
fremgår av grafen over at variasjonen er mellom 4 og 44 dager. Vi ser også at 
variasjonen i saksbehandlingstid er noe økende fra 2012 til hittil i 2013. 
 
Kostnadsutvikling 
Driftskostnadene økte med 29 mill kroner (1,4 %) fra 2010 til 2011, og ytterligere 88 
mill kroner i 2012 (4,1 %). Prognosen for 2013 er en økning på ca 40 mill kroner (1,8 
%). I fig. 2 vises utvikling på regionsnivå, og fig 3 viser utvikling pr. kostnadstype.  
 

  
Figur 2. Utviklingen i driftskostnader per regionale 
helseforetak, Pasientreiser ANS og totalt, for årene 2010-
2013 
 

Figur 3. Utviklingen i driftskostnader per kostnadstype, for 
årene 2010-2013 

Adm. direktørs vurdering 
Kostnads- og produktivitetsutviklingen i pasientreiseområdet er tilfredsstillende. 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid høsten 2013 er i tråd med målsetting, men 
variasjonen er for stor. Et pågående nasjonalt prosjekt vedr. oppgjørsordningene vil 
ventelig bedre denne situasjonen på sikt.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kostnadsutvikling for 
pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å arbeide for å begrense kostnadene for 

pasientreiseområdet. 
 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Detaljer om aktivitets- og kostnadsutvikling 
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Vedlegg  
 
 
 

 
 
 
 

Aktivitetsutvikling 
 
 
 

Kostnadsutvikling 
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• Det har vært en økning i antall rekvisisjoner for direkteoppgjør. I 2010 ble det 
registrert 3.072.422 rekvisisjoner. I 2011 var det en økning på 727.571 
rekvisisjoner (23,7 %). Denne markante økningen skyldes ny registreringspraksis 
fra midten av 2010.  

Aktivitet direkteoppgjør 

• I 2012 ble det en økning på ytterligere 82.000 rekvisisjoner (2,2 %), som skyldtes 
normal vekst.  

• I 2013 forventes det en marginal nedgang og det kan se ut til at antall rekvisisjoner 
har stabilisert seg på dette nivået med prognostisert antall rekvisisjoner på ca. 3,9 
millioner rekvisisjoner.   

 

Enkelte regioner har i tidligere perioder (2010 og 2011) rapportert brutto årsverk, som 
inkluderer ansatte i permisjoner, sykefravær, etc. Rapporteringen har som hensikt å 
vise produktivitet og årsverksutnyttelse, og for å få et mest mulig korrekt bilde av dette 
er det ønskelig å vise netto årsverk (kun årsverk i produksjon). For å ikke endre på 
tidligere innrapporterte tall, har vi i denne rapporteringen valgt å opprettholde disse, 
men beskrive effekten og differansen der hvor dette er aktuelt. 

Årsverk 

• Antall årsverk fra 2010 til 2011 er redusert fra 571,0 til 545,4 årsverk, tilsvarende 
en nedgang på 25,7 årsverk (-4,5 %). Dette skyldes i hovedsak reduksjon i antall 
årsverk knyttet til reiser uten rekvisisjon (enkeltoppgjør) (-24,5 årsverk).  

• I 2012 ble antall årsverk ytterligere redusert med 47,7 årsverk (-8,7 %), til 497,7 
årsverk, hvorav brorparten av reduksjonen er årsverk knyttet til kjørekontor, 
transportkontor, informasjon 05515 mm. (- 29,4 årsverk).  
o Av denne årsverksreduksjonen, skyldes ca. 29 årsverk en overgang fra 

rapportering av brutto årsverk til netto årsverk ved en av regionene1

• Prognosene for 2013, tilsier at antall årsverk har stabilisert seg på dette nivået, med 
en marginal oppgang på 4,3, til totalt 502 årsverk. 

. 

 
Driftskostnader
• Driftskostnadene i 2010 var på 2,136 mrd NOK og på 2,165 mrd NOK i 2011, 

tilsvarende en økning på 29,1 MNOK (1,4 %).  

 (nominelle kroner) 

• Driftskostnadene i 2012 viste en ytterligere økning til 2,253 mrd (4,1 %). Økningen 
fordeler seg følgende:  
o Lønnskost     + 17 mnok 
o Nto. transp. Kost. Reiser med rekv.  + 55 mnok 
o Nto. transp. Kost. Reiser uten rekv.  + 25 mnok 
o Øvrige driftskostnader   -    9 mnok  

 
• I 2013 forventes en ytterligere økning i driftskostnadene på 39,7 MNOK til 2,293 

mrd NOK (1,8 %), fordelt på følgende måte: 
o Lønnskost     + 14 mnok 
o Nto. transp. Kost. Reiser med rekv.  -  10 mnok 
o Nto. transp. Kost. Reiser uten rekv.  + 16 mnok 
o Øvrige driftskostnader   + 20 mnok  

                                                        
1 Brutto årsverk er alle ansatte, mens netto årsverk er ansatte som er i produksjon, dvs. eks. permisjoner, 
sykemeldte, ol. 
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• Lønnskost per årsverk (nominelle kroner) 

o Fra 2010 til 2013 (prognose) har antall årsverk blitt redusert med totalt 69, 
mens lønnskost i samme periode har økt med ca. 18 mnok. Dette gir en 
kostnadsøkning per årsverk på i overkant av kr. 100.000,- (21 %).  
 Dersom vi korrigerer for nevnte endringer (overgang fra brutto- til 

nettorapportering på årsverk), har den reelle kostnadsøkningen per årsverk i 
perioden vært ca. kr. 70.000,- (ca. 14 %).  

 
 

 
 

Antall vedtak for enkeltoppgjør (reiser uten rekvisisjon) er hentet fra 
saksbehandlingssystemet PRO, fra rapporten LR2. 

Aktivitetstall: Utviklingen i antall vedtak og rekvisisjoner 

Figur 1 viser antall vedtak for 
enkeltoppgjør. Antall rekvisisjoner er hentet fra NISSY. Figur 2 viser antall rekvisisjoner 
for direkteoppgjør (reiser med rekvisisjon). 
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Vedtak for enkeltoppgjør 
Fra 2010 til 2011 var det en nedgang på 
ca. 10.000 vedtak (- 1,2 %), fra 832.017 
til 821.760. Årsaken til denne nedgangen 
var at antall vedtak i 2010 var unormalt 
høyt. Dette skyldes at det var 50 prosent 
flere saker som ble overført fra 2009 til 
2010 enn det var påfølgende år. 2011 
antas å være første normalår. Fra 2011 til 
2012 ble antall vedtak ytterligere 
redusert med 21.807 (2,7 %). 
Prognosene for 2013 indikerer en økning 
på i overkant av 25.000 vedtak (3,5 %).  
Noen helseforetak rapporterer at det har 
kommet inn færre vedtak på korte reiser, 
dette er trolig grunnet at lokal 
minstetakstsone er utvidet. For noen 
helseforetak har antall vedtak økt 
grunnet økt behandlingsaktivitet, og at 
pasientene har blitt mer bevisst på egne 
rettigheter. 

Figur 1. Antall vedtak for enkeltoppgjør i 2010, 2011 
og 2012, samt prognose for 2013 

 
Saksinngangen har vært stabil på omtrent 790.000 innsendte refusjonskrav årlig i 
perioden 2010 til 2012. Ved inngangen til 2010 var det svært lang saksbehandlingstid. I 
løpet av 2010 og 2011 ble saksbehandlingstiden vesentlig redusert, det vil si at det ble 
fattet flere vedtak enn saksinngangen på 790.000 krav. I 2012 ble det fattet om lag 
20.000 færre vedtak enn saksinngangen, med tilsvarende økning av antall saker i kø. 
Hittil i 2013 (per uke 47) er det fattet om lag 20.000 flere vedtak enn saksinngangen, 
med tilsvarende reduksjon i antall saker i kø.  
 
Antall vedtak i 2013 er påvirket av at Helse Stavanger HF i en periode ikke har hatt 
transportøravtaler innen reiser med rekvisisjon for kommunene Stavanger, Sandnes og 
Randaberg. Dette har medført at pasienter har måttet benytte seg av reiser uten 
rekvisisjon, slik at dette antallet reelt sett er noe lavere. 
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Fra 2010 til 2011 var det en økning i 
antall rekvisisjoner på 727.571 
rekvisisjoner (23,6 %). En av 
hovedårsakene til denne økningen var at 
registreringspraksisen i NISSY ble endret 
fra midten av 2010, og at dermed flere 
rekvisisjoner enn tidligere ble registrert.  
Fra 2011 til 2012 ble det en økning på 
82.094 rekvisisjoner (2,2 %), som 
skyldes normal vekst. 
Fra 2012 til 2013 ser det ut til at nivået 
har stabilisert seg og det prognostiseres 
en marginal nedgang på ca. 6.000 
rekvisisjoner til i underkant av 3,9 
millioner rekvisisjoner. 
Antall rekvisisjoner i 2013 er påvirket av 
at Helse Stavanger HF i en periode ikke 
har hatt transportøravtaler innen reiser 
med rekvisisjon for kommunene 
Stavanger, Sandnes og Randaberg. Dette 
har medført at pasienter har måttet 
benytte seg av reiser uten rekvisisjon, slik 
at dette antallet reelt sett er noe høyere. 

 

Figur 2. Antall rekvisisjoner for direkteoppgjør i 2010, 
2011 og 2012, samt prognose for 2013 

 

Figur 3
Årsverk 

 viser utviklingen og forventet utvikling i antall årsverk per RHF og for 
Pasientreiser ANS fra 2010 til 2013, samt totalt for hele pasientreiseområdet. 
Overordnet viser det en positiv utvikling hvor antall årsverk er redusert fra 2010 til 
2012, mens nivået ser ut til å ha stabilisert seg fra 2012 til 2013 på ca. 500 årsverk. 
Figur 4 viser utviklingen i antall årsverk fordelt på hvilket type arbeid årsverkene er 
knyttet til. 
 
Som tidligere nevnt i saken er det gjort en omlegging fra å rapportere brutto årsverk til 
å rapportere netto årsverk. Dette betyr at den totale nedgangen i antall årsverk er 
overvurdert med ca. 25 årsverk i perioden 2010 - 2013.  
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Figur 3. Antall årsverk per RHF og for Pasientreiser, 
for 2010 til 2013 

Figur 4. Antall årsverk per type, for 2010 til 2013 

 
For helseforetakene totalt (eks. Pasientreiser ANS) var det en reduksjon i antall årsverk 
på 18,4 årsverk (-3,7 %) fra 2010 til 2011. I 2012 ble antall årsverk ytterligere redusert 
med 46,7 (9,6%), mens prognoser for 2013 tilsier en marginal nedgang på 0,7 årsverk.  
• Ca. 25 årsverk av den rapporterte årsverksreduksjonen skyldes tidligere nevnte 

omlegging fra rapportering av brutto til rapportering av netto årsverk. 
 
Fra 2010 til 2011 skyldtes nedgangen i hovedsak reduksjon i antall årsverk knyttet til 
enkeltoppgjør (24,5 årsverk), mens for 2011 til 2012 var årsaken en blanding av 
ytterligere reduksjon i årsverk knyttet til enkeltoppgjør (15,6 årsverk) og årsverk 
knyttet til kjørekontor m. m. (29,4 årsverk). 
 
Reduksjonen i antall årsverk for helseforetakene, har blitt rapportert inn at skyldes 
blant annet utrulling av eRekvirering og implementering av «kontinuerlig forbedring». 
Det rapporteres at dette har ført til bedre struktur og drift av kontorene. I prosjektet 
«kontinuerlig forbedring» er hovedfokuset på kvalitet og å sikre god saksbehandling.   
 

Figur 5
Produktivitet for enkeltoppgjør og direkteoppgjør 

 viser antall vedtak per årsverk knyttet til enkeltoppgjør, og Figur 6 viser antall 
rekvisisjoner per årsverk knyttet til direkteoppgjør. I tillegg til de målte parameterne 
har pasientreisekontorene en rekke andre oppgaver, som for eksempel 
rekvirentoppfølging, oppgjørskontroll, anskaffelser, samkjøring og drift av 
helseekspresser/ helsebusser, mm. 
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Enkeltoppgjør 
Figur 5 viser at det fra 2010 til 2013 
totalt har vært en jevn positiv utvikling i 
produktiviteten for helseforetakene 
samlet. I 2010 var den gjennomsnittelige 
produktiviteten på 4.588 vedtak per 
årsverk knyttet til enkeltoppgjør. I 2011 
lå produktiviteten på 5.241 vedtak per 
årsverk, en økning på 652 vedtak per 
årsverk (14 %) fra 2010. I 2012 økte 
produktiviteten med ytterligere 240 
vedtak per årsverk (5 %), mens 
prognosene for 2013 tilsier en økning 
med 171 vedtak per årsverk (3 %). Totalt 
gir dette en produktivitetsøkning på 23 
% i måleperioden. Årsaken til denne 
trenden kommer ikke tydelig frem av 
rapporteringen fra helseforetakene.  
 

Figur 5. Antall vedtak per årsverk relatert til 
enkeltoppgjør fra 2010 til 2013 

 
Dersom vi tar hensyn til tidligere nevnte overgang fra brutto til nettorapportering av 
årsverk, vil produktivitetsforbedringen i perioden bli i ca. 18 %, som kan sees i direkte 
sammenheng med forbedringsarbeid i helseforetakene. 
 
Produktivitet for enkeltoppgjør er avhengig av antall vedtak og antall årsverk knyttet til 
enkeltoppgjør i en gitt periode. Fra 2010 til 2011 var det en markant nedgang i antall 
årsverk knyttet til enkeltoppgjør, mens antall vedtak ikke ble redusert tilsvarende. 
Dette resulterte i økt produktivitet. Fra 2011 til 2012 ble antall årsverk knyttet til 
enkeltoppgjør redusert med ytterligere 10 %, mens antall vedtak ble redusert med 3 %, 
noe som ga en ytterligere produktivitetsvekst. For 2013 prognostiseres det med et 
uendret antall årsverk knyttet til enkeltoppgjør, mens antall vedtak forventes å øke med 
3,5 %, noe som gir produktivitetsvekst også i 2013. 
 

Figur 6 viser antall rekvisisjoner per 
årsverk knyttet til direkteoppgjør. Det er 
ikke noen klar sammenheng mellom 
produktiviteten i de ulike 
helseforetakene. Dette skyldes at type 
reise varierer mellom regionene og 
krever ulik mengde ressurser. Grad av 
samordning av reiser (samkjøring) og 
andel flyreiser krever betydelige 
ressurser og kan være en forklaring på 
forskjellene, men tallmaterialet dekker 
ikke dette og ingen konklusjon kan 
trekkes. Året 2010 er utelatt pga 
omlegging av registreringspraksis. 

Direkteoppgjør 

 
Figur 6. Antall rekvisisjoner per årsverk relatert til 
direkteoppgjør fra 2011 til 2013 
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Fra 2011 til 2012 var det en moderat vekst i antall rekvisisjoner på 2,2 %, mens antall 
årsverk knyttet til direkteoppgjør, ble redusert med 12 %. Dette ga en 
produktivitetsvekst på 16 % i perioden. I 2013 prognostiseres det med en 
produktivitetsvekst på 1 %. Samlet produktivitetsvekst i perioden 2011 til 2013 er på 
17 %. Det har i perioden vært en produktivitetsøkning for samtlige regioner. 
Dersom vi korrigerer for tidligere nevnte overgang fra netto til bruttorapportering av 
årsverk, vil produktivitetsforbedringen i perioden bli i overkant av 9 %. 
 

Figur 7
Driftskostnader 

 viser driftskostnadene brutt ned på regionsnivå, Figur 8 og Tabell 1 viser 
driftskostnadene brutt ned per kostnadstype. 
 

  
Figur 7. Utviklingen i driftskostnader per regionale 
helseforetak, Pasientreiser ANS og totalt, for årene 
2010-2013 
 

Figur 8. Utviklingen i driftskostnader per 
kostnadstype, for årene 2010-2013 

Figur 7, Figur 8 og Tabell 1 viser at driftskostnadene i 2010 var på 2,136 mrd NOK og på 
2,165 mrd NOK i 2011 (økning på 29 MNOK eller 1,4 %). Driftskostnadene økte i 2012 
med 88 mnok (4,1 %) og det prognostiseres en ytterligere økning i 2013 med ca. 40 
mnok (1,8 %).  
 
Tabell 1. Driftskostnader per kostnadstype og totalt, for 2010-2013 

 
 

Netto transportkostnader for enkeltoppgjør er brutto reisekostnad fratrukket 
pasientbetalt egenandel og frikortinntekt fra HELFO. Netto andel reisekostnad for 
helseforetakene har fra 2010 til 2011 hatt en økning på 33,2 MNOK (9,7 %). Antall 
vedtak i perioden har blitt redusert med 10.257 vedtak (-1,2 %). Dette gjør at 
gjennomsnittlig transportkostnad for enkeltoppgjør for helseforetakene økte fra 410 kr 
per vedtak til 455 kr per vedtak (en økning på 45 kr per vedtak, eller 11 %).  

Netto transportkostnader enkeltoppgjør  
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Driftskostnader:  Per kostnadstype og totalt

2010 2011 2012 2013 (Estimat)

NASJONALT Regnskap
2010

Regnskap
2011

Regnskap 2012 Prognose
2013

Endring 
'10-'11

Endring 
'10-'11 (%)

Endring
'11-'12

Endring
'11-'12 (%)

Endring
'12-'13

Endring
'12-'13 (%)

Lønnskostnader 280 395 311       262 923 800       279 718 071       293 366 013       -17 471 511 -6,2 % 16 794 272 6,4 % 13 647 941 4,9 %
Netto transportkostnader 
direkteoppgjør 1 404 965 965    1 417 708 566    1 473 272 537    1 463 564 409    12 742 600 0,9 % 55 563 972 3,9 % -9 708 129 -0,7 %
Netto transportkostnader 
enkeltoppgjør 340 868 797       374 044 685       398 718 074       414 770 707       33 175 888 9,7 % 24 673 389 6,6 % 16 052 633 4,0 %
Avskrivn.-, drif ts- og øvrige kostn. 110 075 385       110 687 624       101 389 527       121 077 775       612 239 0,6 % -9 298 097 -8,4 % 19 688 248 19,4 %
Totale netto driftskostnader 2 136 305 458    2 165 364 675    2 253 098 210    2 292 778 904    29 059 217 1,4 % 87 733 535 4,1 % 39 680 694 1,8 %
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Fra 2011 til 2012 økte netto transportkostnader for enkeltoppgjør med 24,7 mnok, 
tilsvarende 6,6 %. Antall vedtak ble redusert med 47.661, noe som ga en 
gjennomsnittlig transportkost per vedtak på 515 kroner, en økning på 60 kroner fra 
året før, tilsvarende 13 %. 
 
Fra 2012 til 2013 prognostiseres det en ytterligere økning i netto transportkostnader 
for enkeltoppgjør på ca. 16 mnok, tilsvarende 4 %. Antall vedtak forventes å øke med 
30.648 (4 %), noe som gir en tilnærmet uendret netto transportkostnad per vedtak til 
518 kroner.  
 
Utviklingen i netto transportkostnader skyldes at satsene for reiser er økt med omlag 5 
% per år, mens egenandelbetalingen per reise har vært uendret fra 2010 til 2012 med 
130 kr. Dette har medført ytterligere kostnadsøkning for helseforetakene da dette har 
medført at helseforetakenes finansieringsandel har økt, pasientens finansieringsandel 
har vært uendret og HELFO’s andel har blitt redusert. Fra 2012 til 2013 ble 
egenandelbetalingen økt til 133 kroner, noe som kan forklare at netto 
transportkostnader per vedtak er tilnærmet uendret i denne perioden.  
 

Netto transportkostnader for direkteoppgjør har fra 2010 til 2011, og 2011 til 2012 hatt 
en økning på hhv. 12,7 MNOK (0,9 % økning) og 55,5 MNOK (3,9 % økning). I samme 
periode har antall rekvisisjoner økt med hhv omtrent 727.000 rekvisisjoner (23,7 % 
økning) og 82.000 rekvisisjoner (2,2 % økning). Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 
nettokostnad per rekvisisjon på kr 457, kr 373 og kr 380  i hhv 2010, 2011 og 2012.  

Netto transportkostnader direkteoppgjør 

I 2013 prognostiseres det med en marginal nedgang i både netto transportkostnader og 
antall rekvisisjoner på hhv. 0,7 % og 0,2 %. Dette gir en tilnærmet uendret nettokostnad 
per rekvisisjon i 2013.  
 

Det er avvik mellom SSB-rapportering på funksjon 606 pasienttransport og på 
statusrapportering for helseforetakene. Det er gjort forsøk på å finne ut hva denne 
forskjellen skyldes.  

Forskjeller i driftskostnader på pasientreiseområdet: SSB-rapportering vs. 
statusrapportering 

 
Flere observasjoner er gjort: 
• Det er noe uklarhet i flere helseforetak om hva funksjonsrapportering til SSB er 
• Der er ingen enhetlig forståelse for rammen som danner grunnlaget for 

rapporteringen til SSB 
• Det virker som om det er noen forskjeller på om netto eller brutto kostnader knyttet 

til pasientreiseområdet rapporteres til SSB. Det virker som om de fleste 
helseforetakene rapporterer alle kostnader til SSB tilknyttet pasientreiseområdet, 
uten å trekke fra inntektene knyttet til pasientbetalte egenandeler og 
frikortinntekter fra HELFO. Det virker videre som om noen få helseforetak 
rapporterer kostnader hvor inntektene er trukket fra. 

• Alle foretak med unntak av ett har rapportert funksjonsrapportering til SSB i denne 
statusrapporteringen. Dette kan utgjøre om lag 150 millioner kroner, slik at total 
differanse mellom funksjonsrapportering til SSB og totale netto driftskostnader er 
reelt sett i underkant av 200 millioner kroner. 
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• Helse Nord rapporterer at det er samsvar mellom funksjonsrapporteringen til SSB 
og rapporteringen i denne rapporten, med noen mindre avvik.  
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Funksjonsrapportering SSB Vs Totale netto driftskostnader - 2012

Driftskostnader Funksjonsrapportering SSB

Tall over søyle er differanse mellom funksjonsrapportering til SSB 
og rapporterte nto driftskostnader i millioner kroner 
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2010/657-15/152  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 39-2014 Godtgjørelse til styremedlemmer og 

varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord 
 
 
Bakgrunn/ formål 
I Helse Nord er det etablert en praksis med justering av styregodtgjørelsen til 
underliggende helseforetak i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets justering av 
styregodtgjørelsen i Helse Nord RHF. Dette skjer stort sett annen hvert år – sist i 2012 
og nå i foretaksmøte, den 7. januar 2014. 
 
I Helse Nord har styremedlemmer, styrets nestledere og styreledere i helseforetakene 
lik godtgjørelse – uavhengig av helseforetakets størrelse og kompleksitet. 
 
Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  
 
Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer 
hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg er det utarbeidet en 
veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. 
desember 2011.  
 
Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å 
inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon 
må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret. 
 
Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -
sats lik fravær. 
 
Justering av styregodtgjørelsen 
I foretaksmøte, den 7. januar 2014 ble følgende vedtatt under sak 4-2014 Fastsetting av 
styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd: 
 
Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Nord RHF fastsettes til: 
Styreleder    kr 235 000 
Nestleder     kr 157 000 
Styremedlemmer   kr 114 000 
 
Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på kr 4 350 per 
møte. 
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For revisjonsutvalget medlemmer fastsettes følgende honorar: 
Revisjonsutvalget leder   kr 30 000 pr år 
Revisjonsutvalgets medlemmer kr 15 000 pr år 
 
Praksisen med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av 
kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. 
 
I gjennomsnittet er styregodtgjørelsen justert med 3,79 %, og i tråd med etablert 
praksis foreslås det å videreføre denne justeringen til underliggende helseforetak i vår 
region. 
 
Godtgjørelsen til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord 
foreslås justert som følger: 
 
Styreleder  - fra kr 155 500,- til kr 161 400,- (= 3,79 %) 
Styrets nestleder  - fra kr 102 800,- til kr 106 700,- (= 3,79 %) 
Styremedlem  - fra kr 95 000,- til kr 98 600,- (= 3,79 %) 
Varamedlem  - fra kr 3 650,- til kr 3 790,- (=3,84 %) 
 
I gjennomsnittet tilsvarer dette en justering på 3,8 %. 
 
 

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

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. 

januar 2014 som følger:  
 

Styreleder  - fra kr 155 500,- til kr 161 400,- 
Styrets nestleder  - fra kr 102 800,- til kr 106 700,- 
Styremedlem  - fra kr 95 000,- til kr 98 600,- 
 

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 

 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer 

hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for 
styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 
2011.  

 
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies 

å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik 
kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende 
rapportering i styret. 
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6. Varamedlemmer honoreres med kr. 3 790,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt 
arbeidsfortjeneste.  

 
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % 

-sats lik fravær. 
 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Brite Jacobsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 40-2014 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord 

RHF og alle underliggende helseforetak 
 
 
Formål/bakgrunn 
I Helse Nord RHF er det etablert en praksis med justering av godtgjørelsen til det 
Regionale brukerutvalget (RBU) i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets justering 
av styrgodtgjørelsen i Helse Nord RHF. Siste justering ble foretatt i foretaksmøte 7. 
januar 2014. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 21-2012 Godtgjørelse til brukerutvalgene i 
Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak i styremøte, den 5. mars 2012. 
Følgende ble vedtatt i punkt A: Prinsippet om lik godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse 
Nord RHF og alle underliggende helseforetak i Helse Nord innføres fra 1. januar 2012 
 
Formålet med denne styresaken er å justere satsene for godtgjørelse til 
brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak, samt å forenkle 
utbetalingsrutinene for RBU. 
 
Nye satser  
Justering av styregodtgjørelsene er på ca 3,79 %, og satsene for godtgjørelse til 
brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak justeres tilsvarende 
noe som vil bety følgende endringer: 
Brukerutvalgets leder fra kr 20.500,- til  kr 21.300,- (=3,9 %) 
Brukerutvalgets nestleder fra kr 15.000,- til  kr 15.600,- (= 4,0 %) 
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg fra kr 10.250,- til  kr 10.650,- (= 3,9 %) 
Møtegodtgjørelse til brukerutvalgets medlemmer fra kr   1.540,- til  kr   1.600,- (= 3,9 %) 
 
Årlig godtgjørelse er for merutgifter til kontorarbeid (telefon, pc, etc.), ekstra arbeid 
mellom møtene og samordning i utvalget.  
 
Utbetalingsrutiner i dag 
Medlemmene i brukerutvalgene mottar møtegodtgjøring for hvert møte uavhengig av 
møtets varighet eller form. Fysiske møter honoreres likt med telefonmøter. 
 
Utbetalingsrutinene i dag er at fast godtgjørelse utbetales to ganger i året, og 
møtegodtgjørelse etter hvert møte.  
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Vurdering/konklusjon 
Det er ønskelig både fra medlemmene i RBU og administrasjonen i Helse Nord RHF å 
forenkle rutinene ved å ha månedlig, fast utbetaling.  
 
I møteplan for 2013 og 2014 er det avtalt følgende møtefrekvens: 
22 styremøter og 4 styreseminar,  dvs. gjennomsnittlig 11+ 2 = 13 møter pr. år   
13 RBU-møter og 6 RBU-AU-møter, dvs. gjennomsnittlig 7 + 3 = 10 møter pr. år  
 
Tar vi utgangspunkt i fast godtgjørelse pluss godtgjørelse for et gjennomsnittlig antall 
møter pr. år, beregnet fra de siste to år, kan årlig godtgjørelse beregnes slik: 
 
 RBU-møter 

7 møter 
RBU-AU 
møter 
3 møter 

Styremøter/ 
seminar 
13 møter 

Fast årlig 
godtgjørelse 

 
 
SUM 

Leder 
RBU 

Kr 11.200 Kr 4.800 Kr 16.900 Kr 21.300,- Kr 54.200,- 

Nestleder 
RBU 

Kr 11.200 Kr 4.800  Kr 15.600,- Kr 31.600,- 

Medlem 
AU-RBU 

Kr 11.200 Kr 4.800  Kr 10.650 Kr 26.650,- 

Medlem 
RBU 

Kr 11.200    Kr 11.200,- 

 
Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -
sats lik fravær, slik det håndteres for styremedlemmer i underliggende helseforetak. 
 
Varamedlemmer sender som tidligere inn krav om møtehonorar etter deltakelse på 
møter. 
 
 

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

1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 
helseforetak i Helse Nord fastsettes som følger: 
Brukerutvalgets leder kr 21.300,- 
Brukerutvalgets nestleder kr 15.600,- 
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg  kr 10.650,- 
Møtegodtgjørelse til brukerutvalgets medlemmer kr   1.600,- 
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2. Helse Nord RHF velger å samle alle godtgjørelser til faste

 

 medlemmer i det 
Regionale brukerutvalg i et årlig beløp som utbetales i månedlige rater. De årlige 
beløp fastsettes som følger: 
Brukerutvalgets leder kr 54.200,- 
Brukerutvalgets nestleder kr 31.600,- 
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr 26.650,- 
Brukerutvalgets medlemmer kr 11.200,- 
 
Fastsatt godtgjørelse dekker ordinære og ekstraordinære møter. 
 
Ved fravær på 30 % eller mer avkortes utbetalingene tilsvarende. 

3. Varamedlemmer til RBU sender honorarkrav for hvert møte etter fastsatt sats for 
møtegodtgjørelse. 
 

 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Referanseliste: Møteplan 2013 og 2014 for Helse Nord RHF 
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Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-21/012  diverse     Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 41-2014 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Kvalitetsbasert finansiering 
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-21/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 41-2014/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-21/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 41-2014/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 41-2014/3 Kvalitetsbasert finansiering 
 
 
Bakgrunn 
Fra 1. januar 2014 er det innført kvalitetsbasert finansiering (KBF) i 
spesialisthelsetjenesten. Hensikten er å knytte betaling for helsetjenester opp mot 
kvalitet i pasientbehandlingen. 
 
KBF er en oppgjørsordning hvor en andel av de regionale helseforetakenes (RHF-ene) 
totale inntekter gjøres avhengig av måloppnåelse ved bruk av kvalitetsindikatorer. KBF 
utbetales årlig, og skal spesielt vektlegge kvalitet i pasientbehandlingen. 
 
KBF kommer i tillegg til eksisterende finansieringsordninger, dvs. basisbevilgning og 
innsatsstyrt finansiering (ISF). Det er bevilget 497 mill kroner over statsbudsjettet til 
den nye ordningen. 
 
I første omgang er det snakk om en treårig forsøksordning, der man vil videreutvikle 
ordningen underveis. Ved utløpet av forsøksperioden vil ordningen bli evaluert, og det 
vil bli tatt stilling til eventuell videreføring. 
 
Modellen som benyttes i KBF, er utviklet av Helsedirektoratet i samråd med 
representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Sykepleierforbundet, 
Legeforeningen, de regionale helseforetakene og Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten. 
 
Formål 
Ordningens siktemål er å fremme arbeidet med kvalitetsforbedring som bidrar til at 
tjenestene:  
- Er virkningsfulle  
- Er trygge og sikre  
- Involverer brukere og gir dem innflytelse  
- Er samordnende og preget av kontinuitet  
- Utnytter ressursene på en god måte  
- Er tilgjengelige og rettferdig fordelt  
  
Innhold 
Modellen består av resultatindikatorer, prosessindikatorer og indikatorer for 
pasientopplevd kvalitet – til sammen 29 indikatorer. 
 
Det er utarbeidet en modell som vedlikeholdes og oppdateres av Helsedirektoratet. 
Modellen kan ikke uten videre anvendes ut til foretaksnivå.  
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Status 
I Helse Nord er det i 2014 trukket ut 63,5 mill kroner av den ordinære inntektsmodellen 
og lagt tilbake 66,1 mill kroner i kvalitetsbasert finansiering. Helseforetakenes 
finansiering er holdt nøytral i 2014, slik at omfordelingen på 2,6 mill kroner ligger 
foreløpig i RHF-et. Det er ikke besluttet hvilke kriterier vi skal legge til grunn for 
fordeling/bruk av disse midlene. 
 
Det er planlagt møte med fagdirektørene for å gå igjennom detaljene i modellen og for å 
få dialog om hvordan en på en hensiktsmessig måte skal bruke finansieringsmodellen 
som virkemiddel for å fremme kvalitetsarbeidet i den operative delen av virksomheten. 
  
Konklusjon 
Ordningen er fremdeles i ”støpeskjeen”. I denne fasen er det fremdeles diskusjon om 
datakvalitet, og hvordan funksjonsfordeling eventuelt påvirker resultatene. Det stilles 
spørsmål ved å knytte finansiering til aktivitet, og om det vil gi uønskede utslag ute i 
den kliniske virksomheten. 
 
Adm. direktør mener at kvalitetsbasert finansiering kan bidra til å øke fokus på kvalitet 
i tjenestene, gitt at vi lykkes med å få god forankring i det kliniske miljøet. Det krever 
også tillit til at datakvaliteten er god.  
 
Styret i Helse Nord RHF vil få seg forelagt en styresak våren 2014 som ser nærmere på 
hvordan Helse Nord skal benytte resultatene og ta i bruk modellen. I styreseminaret i 
mai 2014 vil det bli gitt en presentasjon av disse inntektene sammen med resten av 
kriteriene i inntektsfordelingen i Helse Nord. 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport utarbeidet av Helsedirektoratet: Kvalitetsbasert finansiering 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her 

 
Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mars 2014 
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Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-22/012  diverse     Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 42-2014 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 

28. februar 2014 
2. E-post fra Hammerfest Arbeiderparti av 5. mars 2014 med vedlagt uttalelse fra 

årsmøte, den 12. februar 2014 ad. renovering –eller bygging av nytt 
Finnmarksykehus Hammerfest må forseres  

3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. mars 2014 
Kopi av protokollen ettersendes. 

4. Protokoller fra drøftingsmøte, den 26. mars 2014 ad. Årlig melding 2013, jf. styresak 
32-2014 og Organisering av traumebehandling psykisk helsevern for voksne, jf. 
styresak 31-2014  
Kopi av protokollene legges frem ved møtestart. 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-22/012       Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 42-2014/1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til 

Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 

28. februar 2014 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2013/308-9/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 21.2.2014 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 28. februar 2014 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 20. mars 2014 – Regionalt brukerutvalg 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Brynly Ballari nestleder Fylkeseldrerådene 

 
Varamedlem Åse Almås Johansen hadde ikke anledning til å stille på dette møtet.  
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RBU-AU-sak 1-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 1-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2014 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2014 – tildeling av 

midler 
Sak 3-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – 

godkjenning av idé- og konseptrapport, oppfølging av styresak 70-
2012 

Sak 4-2014 Eventuelt 
 

 
Vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
RBU-AU-sak 2-2014 Helse Nords tilskudd til 

brukerorganisasjoner 2014 – tildeling av 
midler 

 
Medlemmer i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget vurderte egen habilitet i 
forbindelse med behandling av denne saken.  
 

 
Vedtak: 

1. Helse Nord RHF anbefales å fordele midlene i tråd med vedlagte forslag fra 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget. 

 
2. Administrasjonen i Helse Nord RHF bes om å følge opp tildelingen i tråd med dagens 

diskusjon og føringer, herunder at årsrapport for 2012 må være levert før utbetaling 
av tilskudd. 
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RBU-AU-sak 3-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, PET1

 

-senter – godkjenning av idé- 
og konseptrapport, oppfølging av styresak 
70-2012 

 
Vedtak: 

1. Arbeidsutvalget i det Regionale Brukerutvalg slutter seg til vedtak i styremøte i 
Helse Nord RHF av 26. februar 2014, jf. styresak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø, PET2

 

-senter – godkjenning av idé- og konseptrapport, oppfølging av 
styresak 70-2012 om å godkjenne idé- og konseptrapporten for PET-senter ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og at arbeidet med forprosjekt kan startes 
opp. 

2. Arbeidsutvalget i RBU er tilfreds med at Helse Nord arbeider for at regionen legger 
til rette for bruken av denne typen teknologi innenfor de sykdomsområder som er 
beskrevet i denne saken, slik at befolkningen i regionen kan få et tilsvarende 
behandlingstilbud som andre deler av landet. 

 
 
RBU-AU-sak 4-2014  Eventuelt  
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 28. februar 2014 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 28FEB2014 – kl. 13.30 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
 
 
 
Vedlegg: Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2014 – tildeling av midler, 
  forslag fra arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget,  

jf. RBU-AU-sak 2-2014 
 

                                                        
1 PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billeddiagnostisk teknikk der man bruker 
radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PET-
diagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykelige forandringer i forskjellige organer. 
2 PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billeddiagnostisk teknikk der man bruker 
radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PET-
diagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykelige forandringer i forskjellige organer. 
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Søkerorganisasjonens fulle navn: Tildeling for 2014 merknad

ADHD Norge
Finnmark fylkeslag kr 35 000,00

ADHD Norge
Nordland Fylkeslag kr 35 000,00

ADHD Norge
Troms kr 35 000,00

Alta afasiforeing kr 10 500,00
Alta og Omegn Revmatikerforening kr 0,00
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening avd. Troms kr 5 000,00

Autismeforeningen, Nordland Fylkeslag kr 35 000,00
Autismeforeningen,
Finnmark Fylkeslag kr 20 500,00

Barne- og ungdomsrevmatikergruppe 
(BURG)
Finnmark fylkeslag

kr 15 500,00

Barne- og ungdomsrevmatikergruppe 
(BURG)
Troms fylkeslag

kr 15 500,00

Bikuben - Regionalt brukerstyrt senter kr 0,00
Bipolarforeningen Norge kr 10 000,00 Forutsetter at midlene brukes i Region Nord
Blodkreftforeningen Nord-Norge kr 17 500,00
CarciNor Nord kr 5 000,00 Forutsetter at midlene brukes i Region Nord
Cerebral parese-foreningen avd. Nordland kr 15 500,00
Cerebral parese-foreningen avd. Troms kr 15 500,00
Cerebral Parese-foreningen avd.Finnmark kr 15 500,00
Diabetesforbundet Finnmark kr 25 000,00
Diabetesforbundet Nordland kr 35 000,00
Diabetesforbundet, Troms kr 25 000,00

Forslag til fordeling av brukermidler 2014
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Døves Fylkeslag Nordland kr 15 500,00
Døves Fylkeslag Troms, kr 15 500,00

Epilepsiforeningen Alta og omegn kr 8 000,00 Forutsetter innsendelse av årsrapport for 2012
Foreningen for Fragilt X-Syndrom kr 17 000,00 Forutsetter at midlene brukes i Region Nord
Foreningen for hjertesyke barn Nordland 
fylkeslag. kr 27 000,00

Foreningen for hjertesyke barn Troms fylkeslag kr 27 000,00

Foreningen for muskelsyke i Nordland kr 23 000,00 Forutsetter innsendelse av årsrapport for 2012
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
Finnmark kr 300 000,00

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
Nordland kr 300 000,00

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms kr 300 000,00

Førerhundklubben "FORAN" kr 21 000,00
HivNorge kr 8 500,00 Forutsetter at midlene brukes i Region Nord
HLF Finnmark - Hørselshemmeds landsforbund kr 28 500,00

HLF Troms (et fylkeslag av Horselshemmedes 
Landsforbund) kr 28 500,00

Landsforeningen for Amputerte, Nord-Norge kr 15 500,00
Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, 
Nordland fylkesforening kr 35 000,00 Forutsetter innsendelse av årsrapport for 2012

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, 
regionstyre Nord (Troms og Finnmark) kr 35 000,00

Landsforeningen For Nakkeskadde Nordland kr 5 000,00 Forutsetter innsendelse av årsrapport for 2012
Landsforeningen for nyrepasienter og 
transplanterte - Finnmark Fylkeslag kr 35 000,00

Viser til Styresak 21-2014 - Nyreerstattendene 
behandling etc. 
Økt behov for informasjon til medlemmene.

Landsforeningen for Nyrepasienter og 
Transplanterte, Nordland fylkeslag kr 30 000,00 Forutsetter innsendelse av årsrapport for 2012
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Landsforeningen for Nyrepasienter og 
Transplanterte, Troms fylkeslag kr 25 000,00

Landsforeningen for polioskadde Nordland kr 5 000,00 Forutsetter innsendelse av årsrapport for 2012
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk 
Helse
Troms fylkeslag kr 25 000,00

Landsforeningen for Slagrammede, 
Nordland fylkeslaget kr 10 500,00 Forutsetter innsendelse av årsrapport for 2012

Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer, 
avd. Nordland kr 15 500,00

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, 
avd. Troms kr 15 500,00

Landsforeningen uventet barnedød, avdeling 
Nordland kr 10 000,00

Landsforeninga for slagrammede,
Troms fylkeslag kr 10 500,00 Forutsetter innsendelse av årsrapport for 2012

MedikamentAssistert Rehabiliterings 
BrukerOrganisasjon kr 100 000,00 Forutsetter at midlene brukes i Region Nord

Mental Helse Finnmark kr 52 000,00
Mental Helse Nordland kr 68 000,00
Mental Helse Porsanger kr 0,00
Mental Helse Porsanger kr 0,00
Mental Helse Troms kr 52 000,00
Morbus Addison Forening - 
Nordland Fylkeslag kr 15 000,00

Morbus Addison foreningen i Troms og Finnmark kr 30 000,00

MS-forbundet region nord kr 68 500,00
Munn og halskreftforeningen i NordNorge kr 15 500,00
Nasjonalforeningen for folkehelsen Nordland 
fylkeslag kr 0,00
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Nasjonalforeningen for folkehelsen Troms 
fylkeslag kr 0,00

Nordland Parkinsonforening kr 22 000,00
Norges Astma- og Allergiforbund Region Nord( 
Troms og Finnmark) kr 120 000,00

Norges Astma og Allergiforbund Region 
Nordland kr 50 000,00

Norges Blindeforbund 
Troms fylkeslag kr 31 000,00

Norges Blindeforbund Finnmark fylkeslag kr 22 000,00
Norges Blindeforbund Nordland fylkeslag kr 35 000,00
Norges Blindeforbunds Ungdom kr 20 000,00 Forutsetter innsendelse av årsrapport for 2012
Norges Fibromyalgiforbund
Troms Fylkeslag kr 17 500,00

Norges Fibromyalgiforbund,
Finnmark Fylkeslag kr 17 000,00

Norges Fibromyalgiforbund,
Nordland fylkeslag kr 5 000,00

Norges Handikapforbund Andøy. kr 0,00
Norges Handikapforbund Nord-Norge kr 60 000,00 Midlene skal brukes til Møteplassen og til 

Regional konferanse
Norges Myalgisk Encefalopatiforening, Troms 
fylkeslag kr 11 000,00

Norsk Cøliakiforening, Troms fylkeslag kr 21 000,00 Forutsetter innsendelse av årsrapport for 2012
Norsk forbund for svaksynte kr 0,00
Norsk forbund for utviklingshemmede Nordland 
fylkeslag kr 20 000,00

Norsk Forbund for utviklingshemmede
Troms Fylkeslag kr 28 500,00

Norsk forening for Cystisk fibrose, Region Nord 
NOrge kr 21 000,00

Norsk Forening for Ehlers Danlos syndrom kr 17 500,00
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Norsk Forening For Nevrofribromatose Nordland, 
Troms og Finnmark fylkeslag kr 31 000,00

Norsk forening for stomi- og reservoaropererte,
NORILCO Nordland kr 15 500,00

Norsk Forening for Tuberøs sklerose kr 11 500,00 Forutsetter innsendelse av årsrapport for 2012
Norsk Revmatikerforbund - Finnmark Fylkeslag kr 52 000,00

Norsk revmatikerforbund Troms fylkeslag kr 62 500,00
Norsk revmatikerforbund
Nordland fylkeslag kr 72 500,00 Midlene kan ikke brukes på Reuma sol-reiser

Norsk Spielmeyer-Vogt Forening kr 0,00
Norsk Thyreoideaforbund region nord kr 31 000,00
Norsk Tourette Forening, Nordland fylkeslag kr 23 000,00
Nye Pluss - hivpositives landsforening kr 10 000,00 Det gis støtte til HIV14-konferansen
Personskadeforbundet landsforeningen for 
trafikkskadde(LTN) kr 30 000,00

Midlene skal fordeles på de 3 fylkeslagene i 
region Nord
- og det forutsettes innsendelse av årsrapport for 
2012

Prostatakreftforeningen Finnmark kr 6 000,00
Prostatakreftforeningen Helgeland
Prostatakreftforeningen Salten
Prostatakreftforeningen Lofoten

kr 21 000,00

Psoriasis og eksemforbundet Nordland kr 36 500,00
Psoriasis- og eksemforbundet Troms kr 26 000,00
Psoriasis- og Eksemforbundet.
Finnmark Fylkeslag kr 31 000,00

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon kr 300 000,00 Forutsetter at midlene brukes i Region Nord

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen i 
Nord-Norge kr 14 000,00

Studieforbundet FUNKIS i Finnmark kr 0,00
Studieforbundet FUNKIS i Troms kr 0,00
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Troms Parkinsonforening kr 18 000,00
Ungdomsgruppen i Kreftforeningen (UG);
fylkesgruppen for Troms og Finnmark. kr 35 000,00

Ups&Downs Nordland kr 10 500,00
Vadsø og omegn revmatikerforening, kr 0,00

FORDELT kr 3 519 500,00
Til fordeling kr 3 570 000,00

Rest til ankebehandling kr 50 500,00
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Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-22/012       Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 42-2014/2 E-post fra Hammerfest Arbeiderparti av 5. 

mars 2014 med vedlagt uttalelse fra årsmøte, 

den 12. februar 2014 ad. renovering –eller 

bygging av nytt Finnmarksykehus Hammerfest 

må forseres 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: John Wahl[johnwahl@broadpark.no]
Dato: 05.03.2014 14:34:10
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Årsmøte uttalelse

Til Administrasjonen i Helse-Nord

Til Styret i Helse-Nord.

Hei. Ber dere overbringe denne årsmøte uttalesen fra årsmøtet i Hammerfest Arbeiderparti den 
13.02.14.

Mvh
John Wahl
Leder i Hammerfest AP

Side 1 av 1
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Renovering –eller bygging av nytt Finnmarksykehus i Hammerfest må forseres

Hammerfest Arbeiderpartis årsmøte krever at Helse Nord forserer arbeidet med å 

renovere/ruste opp Hammerfest Sykehus eller bygge nytt.  Store deler av Hammerfest 

sykehus er nedslitt og bygningsmassen må fornyes.

I dag er det bebudet midler fra og med 2019/2020 i den langsiktige investeringsplanen, dette 

er etter Hammerfest Arbeiderpartis mening for langt fram i tid. Arbeidet med prosjektering 

må forseres med sikte på byggestart i løpet av 2016.

Hammerfest forutsetter at økonomiske midler i tilknytning til styrking av 

spesialisthelsetjenesten i Alta må gjøres med nye midler som ikke hentes fra Hammerfest 

sykehus både når det gjelder investering og drift.  Hammerfest Arbeiderparti er ikke mot økt 

satsing i Alta, men dette må ikke gå på bekostning av en nødvendig oppgradering i 

Hammerfest.

Hammerfest Sykehus har en sterk faglig bemanning med geografisk/lokal tilhørighet so,m er 

fast bosatt i Hammerfest og en usikkerhet rundt bemanning og oppgaver vil kunne skape 

usikkerhet rundt framtiden og vil være skadelig i forhold til å beholde stabiliteten.

Den pågående olje/gass utvikling i Barentshavet med økning av leterigger/produksjons-

plattformer tilsier at et moderne godt utbygd akutt sykehus i Hammerfest er viktig. Vi vil 

også peke på fiskeriene med deres båter,samt økt skipsfart forbi Vest-Finnmark forsterker 

dette behovet.

Arktisk universitet har egen Campus blant annet med sykepleierutdanning i tilknytning til 

Hammerfest Sykehus.  

Hammerfest Arbeiderparti krever at Helse Nord gir Hammerfest sykehus prioritet i 

investeringsplanen både i forhold til prosjektering og bygging.

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mars 2014 - sakspapirer

side 130



 

 
 

Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-22/012       Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 42-2014/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 20. mars 2014 
    Kopi av protokollen ettersendes. 
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Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-22/012       Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 42-2014/4 Protokoller fra drøftingsmøte, den 26. mars 

2014 ad. Årlig melding 2013, jf. styresak 32-

2014 og Organisering av traumebehandling 

psykisk helsevern for voksne, jf. styresak 31-

2014 
    Kopi av protokollene legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-23/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 43-2014 Eventuelt 
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