
 

 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med sakspapirer 
 
 
 

Dato: 29. april 2014 
 
Kl.: 8.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-27/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 45-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 29. april 2014: 
 

Sak 44-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye 
metoder – fullmakt til adm. direktør og beskrivelse av 
beslutningsprosess, jf. styresak 33-2014 
Saken behandles elektronisk, og vedtaket protokollføres i 
dette styremøtet 

  

Sak 45-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 46-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2014 Side 3 
Sak 47-2014 Organisering av traumebehandling (psykisk helse), 

oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. styresak 31-2014 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 25 

Sak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 26 

Sak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – 
konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 

Side 27 

Sak 50-2014 Virksomhetsrapport nr. 3-2014 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 33 

Sak 51-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 1 Side 34 
Sak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6 b og 10 ad. 

oppnevning av styremedlemmer i helseforetakene og 
vedtak som skal treffes av foretaksmøte 

Side 42 

Sak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014: Dokumentstyring i Helse 
Nord RHF 

Side 45 

Sak 54-2014 Orienteringssaker Side 64 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Oppdragsdokument 2014 – tilleggsliste Side 67 
Sak 55-2014 Referatsaker Side 86 
 1. Regionalt brukerutvalg – årsmelding 2013   
 2. Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 ad. saker 

om etablering av regionale datasentre i Helse Nord – 
konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 
og fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 
Kopi av drøftingsprotokollene ettersendes. 
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 3. Brev fra Fauske Kommune v/ordfører Siv Anita 
Johnsen Brekke av 4. april 2014 ad. uttalelse fra 
Fauske kommunestyre i forbindelse med foreslått 
nedlegging av traumeavdelingen ved 
Nordlandssykehuset 

  

Sak 56-2014 Eventuelt Side 101 
 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-28/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 46-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

27. mars 2014 
 
 
Det vises til presseprotokoll av 27. mars 2014. Det er foretatt to mindre endringer i den 
endelige protokollen.  
 
I styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21 er det gjort 
endringer i bosted for to av de valgte styremedlemmene: 
 
1. Finnmarkssykehuset HF 

Kristin Rajala: Endret fra Karasjok til Tana. 
 

2. Nordlandssykehuset HF 
Barbro Hætta: Endret fra Evenes til Harstad. 
 

 
Protokollen legges nå frem til formell godkjenning. 
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Protokoll styremøte 27. mars 2014 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 27. mars 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Steinar Pettersen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Randi Brendberg kst. fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Erik Arne Hansen regnskapsleder 
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I forkant av styremøtet orienterte kst. fagdirektør Randi Brendberg og seksjonsleder 
Randi Spørck om fremtidig AMK-struktur i Helse Nord. 
 
I starten av styremøtet la revisjonsselskapet KPMG frem en oppsummering av revisjon 
2013 for foretaksgruppen og Helse Nord RHF, jf. styresak 35-2014 Godkjenning av 
årsregnskap og styrets beretning 2013 – herunder disponering av resultat. Orienteringen 
ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  

 
 

Styresak 27-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 27-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 28-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2014 
Sak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21 

Sakspapirene var ettersendt. 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1. 

Sak 30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1. 

Sak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne, oppfølging av styresak 133-2013/7 

Sak 32-2014 Årlig melding 2013 
Sakspapirene var ettersendt. 

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

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

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

Sak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 
Sakspapirene var ettersendt. 

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

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

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

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

Sak 41-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Kvalitetsbasert finansiering 
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Sak 42-2014 Referatsaker 
 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 var ettersendt. 

 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 var lagt frem ved møtestart. 

 5. Brev fra Mental Helse Tromsø av 16. mars 2014 ad. Uttalelse i 
forbindelse med styresak 31-2014 Organisering av 
traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 6. Uttalelse fra årsmøte i HLF Finnmark, den 16. mars 2014 ad. 
audiografsituasjonen i Finnmark 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

 7. Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til 
Helse Nord RHFs styresak 31-2014 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 8. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 13. mars 2014 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 9. e-post fra Hildur Gunnarsdòttir v/Nordlandssykehuset HF av 25. 
mars 2014 ad. styresak 31-2014 
Kopi av e-posten var ettersendt. 

 10. Brev fra organisasjonen voksne for barn av 21. mars 2014 ad. 
organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 11. Brev fra legeforum NLSH (leger i rus og psykiatri) vedr. 
pågående utredning rundt det psykiatriske traumetilbudet i 
NordNorge 
Kopi av brevet var ettersendt.  

 12. Brev fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep av 17. mars 
2014 ad. Uttalelse i forbindelse med styresak 31-2014, 
Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne  
Kopi av brevet var ettersendt. 

 13. Brev fra Gunnar Wøllo Egeberg av 25. mars 2014 ad. styresak 
31-2014 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 
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 14. Brev fra Helgelandssykehuset HF av 21. mars 2014 ad. innspill i 
styrebehandling av RHF-styresak 31-2014 – Organisering av 
traumebehandling innen psykisk helsevern 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 15. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 20. mars 2014 ad. 
tilbakemelding på forespørsel fra Helse Nord om 
traumepasienter 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 16. Brev fra Meløy Kommune v/ordfører Per Swensen av 21. mars 
2014 ad. behold traumeenheten ved Nordlandssykehuset 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 17. Åpent brev fra Gunnar Wøllo Egeberg av 26. mars 2014 ad. 
styresak 31-2014 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart 

 18. Notat fra Finnmarkssykehuset HF med vedlegg av 21. mars 2014 
ad. traumebehandling 
Kopi av notatet var lagt frem ved møtestart. 

 19. E-post fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 21. mars 
2014 ad. traumebehandling 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

Sak 43-2014 Eventuelt 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 28-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 26. februar 2014 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 26. februar 2014 godkjennes.  
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Styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene,  
 jf. helseforetaksloven § 21 

Sakspapirene var ettersendt. 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1. 

 
Styrets arbeidsutvalg la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
A. For perioden 28. mars 2014 til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2016 

foreslår styret at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene: 
 

1. Helgelandssykehuset HF 
 

o Frode Mellemvik, Bodø 
o Lise Karlsen, Brønnøysund (ny) 
o Sonja Djønne, Mo i Rana (ny)  
o Tone Helen Hauge, Mosjøen (ny) 
o Jørgen Pedersen, Leirfjord 
o Jann-Georg Falch, Bodø 

 
Som styreleder velges Frode Mellemvik, og Tone Helen Hauge velges som 
nestleder. 

2. Finnmarkssykehuset HF 
 

o Ulf Syversen, Nordkapp 
o Mona Søndenaa, Sør-Varanger 
o Ivan Olsen, Alta 
o Kristin Rajala, Tana 
o Gudrun Rollefsen, Hammerfest 
o Jan Petter Monsen, Bodø (ny) 

 
Som styreleder velges Ulf Syversen, og Kristin Rajala velges som nestleder. 

 
3. Nordlandssykehuset HF 

 
o Svein Blix, Bodø 
o Astrid Bjørgaas, Vågan 
o Barbro Hætta, Harstad (ny) 
o Åsa Elvik, Bø i Vesterålen (ny) 
o Børge Selstad, Meløy (ny) 
o Erik Arne Hansen, Bodø 

 
Som styreleder velges Svein Blix, og Astrid Bjørgaas velges som nestleder. 
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4. Sykehusapotek Nord HF 
 
o Anne Helen Hansen, Tromsø 
o Svein Iversen, Alta 
o Jan Norum, Tromsø (ny) 
o Margit Steinholt, Alstahaug (ny) 
o Bjørg Jensen, Bodø 

 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og Jan Norum velges som nestleder. 

 
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
o Jorhill Andreassen, Lenvik 
o Olav Helge Førde, Tromsø 
o Eivind Mikalsen, Vefsn (ny)  
o Hanne C. S. Iversen, Harstad 
o Erling Espeland, Alta 
o Tove Skjelvik, Bodø 
o Helga Marie Bjerke, Tromsø (ny) 
o Tom Sottinen, Vadsø (ny) 

 
Som styreleder velges Jorhill Andreassen, og Olav Helge Førde velges som 
nestleder. 

 
B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 28. mars 2014. 
 
C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. 
D. Styret ber adm. direktør om å innhente en autoritativ uttalelse om hvor mange 

ansattevalgte representanter det skal være i helseforetakenes styre, når det er seks 
eiervalgte styremedlemmer. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

A. For perioden 28. mars 2014 til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2016 
foreslår styret at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene: 

 
1. Helgelandssykehuset HF 
 

o Frode Mellemvik, Bodø 
o Lise Karlsen, Brønnøysund (ny) 
o Sonja Djønne, Mo i Rana (ny)  
o Tone Helen Hauge, Mosjøen (ny) 
o Jørgen Pedersen, Leirfjord 
o Jann-Georg Falch, Bodø 
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Som styreleder velges Frode Mellemvik, og Tone Helen Hauge velges som 
nestleder. 
 

2. Finnmarkssykehuset HF 
 

o Ulf Syversen, Nordkapp 
o Mona Søndenaa, Sør-Varanger 
o Ivan Olsen, Alta 
o Kristin Rajala, Tana 
o Gudrun Rollefsen, Hammerfest 
o Jan Petter Monsen, Bodø (ny) 

 
Som styreleder velges Ulf Syversen, og Kristin Rajala velges som nestleder. 

 
3. Nordlandssykehuset HF 

 
o Svein Blix, Bodø 
o Astrid Bjørgaas, Vågan 
o Barbro Hætta, Harstad (ny) 
o Åsa Elvik, Bø i Vesterålen (ny) 
o Børge Selstad, Meløy (ny) 
o Erik Arne Hansen, Bodø 

 
Som styreleder velges Svein Blix, og Astrid Bjørgaas velges som nestleder. 

 
4. Sykehusapotek Nord HF 

 
o Anne Helen Hansen, Tromsø 
o Svein Iversen, Alta 
o Jan Norum, Tromsø (ny) 
o Margit Steinholt, Alstahaug (ny) 
o Bjørg Jensen, Bodø 

 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og Jan Norum velges som nestleder. 

 
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
o Jorhill Andreassen, Lenvik 
o Olav Helge Førde, Tromsø 
o Eivind Mikalsen, Vefsn (ny)  
o Hanne C. S. Iversen, Harstad 
o Erling Espeland, Alta 
o Tove Skjelvik, Bodø 
o Helga Marie Bjerke, Tromsø (ny) 
o Tom Sottinen, Vadsø (ny) 

 
Som styreleder velges Jorhill Andreassen, og Olav Helge Førde velges som nestleder. 
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B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 28. mars 2014. 
 
C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. 
 

D. Styret ber adm. direktør om å innhente en autoritativ uttalelse om hvor mange 
ansattevalgte representanter det skal være i helseforetakenes styre, når det er seks 
eiervalgte styremedlemmer. 

 
 
Styresak 30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg  
 2014-2016 

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
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. RIO1

 
 Asbjørn Larsen, Tromsø 

  

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

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

 
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  

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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 
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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. RIO Asbjørn Larsen, Tromsø 

 
4. Som leder og nestleder for Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF velges: 

Leder: FFO Mildrid Pedersen, Bardufoss  
Nestleder: RIO Asbjørn Larsen, Tromsø 
 

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

 
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  

 
 
Styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen 

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

 
Styremedlem Steinar Pettersen ba om utsettelse av styrets behandling. Forslaget fikk 
tilslutning fra styret. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF utsetter behandling av denne saken til neste styremøte, den 
29. april 2014.  
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2. Styret anmoder Nordlandssykehuset HF om å utsette iverksettelsen av vedtaket av 
7. november 2013 (jf. styresak 94-2013).  

 
 
Styresak 32-2014 Årlig melding 2013 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2013 for Helse Nord RHF til Helse- 

og omsorgsdepartementet. 
 
2. Årlig melding 2013 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller 

på en dekkende måte virksomheten i foretaksgruppen.  
 

3. Ventetidene innen somatikk er fortsatt for høye i 2013, og styret ber adm. direktør 
om å ha stor oppmerksomhet i 2014 på å redusere ventetider, unngå fristbrudd og 
styrke kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.  

 
4. Styret vil understreke behovet for å følge opp praktisering av vernebestemmelsene 

knyttet til arbeids- og hviletid i foretaksgruppen. 
 

5. Styret ber adm. direktør om at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2013 følges 
opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2013 for Helse Nord RHF til Helse- 
og omsorgsdepartementet. 

 
2. Årlig melding 2013 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller 

på en dekkende måte virksomheten i foretaksgruppen.  
 

3. Ventetidene innen somatikk er fortsatt for høye i 2013, og styret ber adm. direktør 
om å ha stor oppmerksomhet i 2014 på å redusere ventetider, unngå fristbrudd og 
styrke kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.  

 
4. Styret vil understreke behovet for å følge opp praktisering av vernebestemmelsene 

knyttet til arbeids- og hviletid i foretaksgruppen. 
 

5. Styret ber adm. direktør om at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2013 følges 
opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.   
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Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring 
av nye metoder – de regionale 
helseforetakenes rolle og ansvar 

 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nytt system for innføring av nye 

metoder i spesialisthelsetjenesten til orientering. 
 
2. Styret slutter seg til de prinsipper for vurdering og innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten som er presentert i saksdokumentet av 25. mars 2014. 
 
3. Styret legger til grunn at de regionale helseforetakene (RHF-ene) i sine avtaler med 

private ideelle og kommersielle aktører forutsetter etterlevelse av beslutningene 
som er tatt av RHF-ene hva gjelder innføring av nye metoder. 

 
4. Styret understreker betydningen av at RHF-enes ansvar og rolle følges opp i et tett 

samarbeid mellom RHF-ene for å sikre pasienter i hele landet samme tilgang til nye 
metoder. 

 
5. Styret gir sin tilslutning til at beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten, fattes slik det er beskrevet i saksdokumentet av 25. mars 
2014.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nytt system for innføring av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten til orientering. 

 
2. Styret slutter seg til de prinsipper for vurdering og innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten som er presentert i saksdokumentet av 25. mars 2014. 
 
3. Styret legger til grunn at de regionale helseforetakene (RHF-ene) i sine avtaler med 

private ideelle og kommersielle aktører forutsetter etterlevelse av beslutningene 
som er tatt av RHF-ene hva gjelder innføring av nye metoder. 

 
4. Styret understreker betydningen av at RHF-enes ansvar og rolle følges opp i et tett 

samarbeid mellom RHF-ene for å sikre pasienter i hele landet samme tilgang til nye 
metoder. 

 
5. Styret gir sin tilslutning til at beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten, fattes slik det er beskrevet i saksdokumentet av 25. mars 
2014.   
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Styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord – forslag,  
 oppfølging av styresak 40-2012 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 

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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets 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. 
 

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. 
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Styresak 35-2014 Godkjenning av årsregnskap og styrets 
beretning 2013 – herunder disponering av 
resultat 

 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør 

med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt 
disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2013.  

 
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer 

for lederlønnsfastsettelse. 
 
3. Styrets beretning vedtas. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør 
med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt 
disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2013.  

 
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer 

for lederlønnsfastsettelse. 
 
3. Styrets beretning vedtas. 
 
 
Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør fortsette arbeide med reduksjon av ventetider og 

fristbrudd. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å følge spesielt opp de helseforetakene som har 

resultatavvik. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør fortsette arbeide med reduksjon av ventetider og 

fristbrudd. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å følge spesielt opp de helseforetakene som har 

resultatavvik. 
 
 
Styresak 37-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:  

Revisjon av tverrgående prosesser mellom 
helseforetak som har pasientreisekontor og 
Pasientreiser ANS, jf. styresak 93-2013 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
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, og kommer tilbake til styret med informasjon 
om status i arbeidet med tiltaksplanen våren 2015. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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, og kommer tilbake til styret med informasjon 
om status i arbeidet med tiltaksplanen våren 2015. 
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Styresak 38-2014 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 
2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
 
 
Styresak 39-2014 Godtgjørelse til styremedlemmer og 

varamedlemmer i helseforetakene i Helse 
Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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.  
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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. 

 
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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 

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

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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,- 
 

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. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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,- 
 

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,- 
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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. 
 

 
Styresak 41-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styremøte, den 29. april 2014 – endring av møtested 
o Møtet avholdes i Bodø. 

- Styreseminar for regionale helseforetak i 2015  
o Helse Nord RHF tilbyr seg ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet som 

vertskap for neste års styreseminar. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Alvorlig hendelse i foretaksgruppen 
o Sak nr. 1: Politiet ble varslet, og saken er meldt til Helsetilsynet. Personale, 

behandler og pårørende følges opp. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

- ØNH-tilbudet i Vesterålen/Lofoten 
o Informasjon om møte med avtalespesialist Erik Zadiq, den 12. mars 2014.   
o Videre prosess for å sikre et godt tjenestetilbud i Vesterålen og Lofoten 

fremover. 
- Møte med Riksrevisjonen, den 14. mars 2014 ad. helseforetakenes beredskap på 

IKT, vann og strømforsyning  
o Informasjon om møtets agenda og presentasjonen fra Helse Nord RHF. 

- Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse 
Nord – HF-enes handlingsplaner, jf. styresak 116-2013 
o Det ble vist til styresak 116-2013, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør 

om å legge fram til orientering helseforetakenes styrebehandlede 
handlingsplaner innen utgangen av mars 2014. 

o Orienteringssaken må utsettes til høsten 2014 på grunn av manglende 
styrebehandling i helseforetakene. 

- Miljø- og klimakonferanse 2014, den 6. og 7. mars 2014 i Tromsø: Åpning v/adm. 
direktør 

- Spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark – presentasjon av rapporten, 
den 10. og 11. mars 2014 i Hammerfest og Alta 

- Spekters generalforsamling og Spekterkonferansen 2014, den 18. mars 2014 
- Helse- og omsorgsdepartementets besøksrunde i Helse Nord ad. Nasjonal helse- og 

sykehusplan, den 18. til 21. mars 2014 og 8. til 10. april 2014. Helse Nord RHFs 
pågående strategiarbeid avventes til etter at Nasjonal helse- og sykehusplan 
foreligger. 

- Regional samarbeids- og lederkonferanse, den 25. og 26. mars 2014  
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3. Kvalitetsbasert finansiering  
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 42-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 var ettersendt. 

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 var lagt frem ved møtestart. 

5. Brev fra Mental Helse Tromsø av 16. mars 2014 ad. Uttalelse i forbindelse med 
styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for 
voksne 
Kopi av brevet var ettersendt. 

6. Uttalelse fra årsmøte i HLF Finnmark, den 16. mars 2014 ad. audiografsituasjonen i 
Finnmark 
Kopi av uttalelsen var ettersendt. 

7. Brev fra Mental Helse Nordland av 18. mars 2014 ad. uttalelse til Helse Nord RHFs 
styresak 31-2014 
Kopi av brevet var ettersendt. 

8. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 13. mars 2014 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

9. e-post fra Hildur Gunnarsdòttir v/Nordlandssykehuset HF av 25. mars 2014 ad. 
styresak 31-2014 
Kopi av e-posten var ettersendt. 

10. Brev fra organisasjonen voksne for barn av 21. mars 2014 ad. organisering av 
traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne 
Kopi av brevet var ettersendt. 

11. Brev fra legeforum NLSH (leger i rus og psykiatri) vedr. pågående utredning rundt 
det psykiatriske traumetilbudet i NordNorge 
Kopi av brevet var ettersendt.  

12. Brev fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep av 17. mars 2014 ad. Uttalelse i 
forbindelse med styresak 31-2014, Organisering av traumebehandling innen 
psykisk helsevern for voksne  
Kopi av brevet var ettersendt. 
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13. Brev fra Gunnar Wøllo Egeberg av 25. mars 2014 ad. styresak 31-2014 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

14. Brev fra Helgelandssykehuset HF av 21. mars 2014 ad. innspill i styrebehandling av 
RHF-styresak 31-2014 – Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

15. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 20. mars 2014 ad. tilbakemelding på forespørsel 
fra Helse Nord om traumepasienter 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

16. Brev fra Meløy Kommune v/ordfører Per Swensen av 21. mars 2014 ad. behold 
traumeenheten ved Nordlandssykehuset 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

17. Åpent brev fra Gunnar Wøllo Egeberg av 26. mars 2014 ad. styresak 31-2014 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart 

18. Notat fra Finnmarkssykehuset HF med vedlegg av 21. mars 2014 ad. 
traumebehandling 
Kopi av notatet var lagt frem ved møtestart. 

19. E-post fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 21. mars 2014 ad. 
traumebehandling 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 43-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. mars 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. april 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Randi Brendberg, 75 51 29 00  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling (psykisk 

helse), oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. 

styresak 31-2014 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 29. april 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Randi Brendberg, 75 51 29 00  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 29. april 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Lyshoel/Rolandsen   Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord 

– konseptfaserapport, oppfølging av styresak 

143-2013 
 
 
Bakgrunn 
En utredning fra våren 2011 viste at dagens datarom ikke har plass til nye og regionale 
tjenester. Felles innføring av kliniske systemer (FIKS) krever en annen struktur og 
kapasitet enn dagens løsninger dekker. 
 
Prosjekt Regionalt Datasenter skal ivareta dagens og kommende IKT-tjenester slik at 
krav til sikkerhet og kvalitet ivaretas. Prosjektet ligger i kritisk linje for etablering av 
tjenestene fra FIKS. 
 
Styret i Helse Nord RHF har i styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø 
og Tromsø – godkjenning av forprosjekt vedtatt oppstart av et forprosjekt og i styresak 
90-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – forskjellige alternativer, 
oppfølging av styresak 73-2013 den videre detaljeringen av forprosjektet.  
 
I styresak 143-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – endelig 
beslutning av etablering og vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i 
permanent datasenter, oppfølging av styresak 73-2013 og 90-2013 ble følgende vedtatt: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner idéfaserapport Plassering av Regionale 

Datasenter. 
 
2. Adm. direktør gis fullmakt til å bygge datasenter 1 i pasienthotellet på 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø (DS1) innenfor en ramme på 83 mill kroner. 
 
3. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette planleggingen av datasenter 2 (DS2) på den 

geografiske lokasjon som etter risikovurdering viser seg å være mest hensiktsmessig.  
 
4. Adm. direktør bes legge frem plan for fullverdig gjenopprettingssenter med lese- og 

skrivefunksjonalitet for data lokalisert i Bodø. 
 
5. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette planleggingen av regionale datasentre 

innenfor en ramme 10 mill kroner. 
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6. Styret ber om å få lagt frem konseptfaserapport med risikovurdert anbefaling om 
plassering av datasenter 2, DSDRT og andre sikkerhetsløsninger for øvrige 
helseforetak innen utgangen av april 2014. 

 
Bygging av datahall for datasenter 1 (DS1) i nytt pasienthotell ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge pågår. Valg av lokasjon for datasenter 2 (DS2) og 
disaster-recovery (DSDRT1

 
) er ikke fattet.  

Prosjektets omfang og mål defineres ut fra flere føringer: 
• Virksomhetsmålene i resultatavtalen RHF 
• IKT Strategi fra 2002 og 2013 
• FIKS prosjektleveranser frem til 2016 
• Loven om offentlige anskaffelser 
• Vedtatt investeringsbudsjett 
• Fremdriftsplaner i pågående byggeprosjekter på UNN, UiT2

 
 og NLSH 

Status 
I denne saken presenteres konseptrapport med vurdering og anbefaling rundt DS1 og 
DS2 i henhold til styrets vedtak i styresak 143-2013, punkt 3 og deler av punkt 6.  Adm. 
direktør foreslår at DS2 etableres i samarbeid med Universitet i Tromsø. 
  
Konseptrapporten inneholder risikovurdert anbefaling og gjennomførte ROS-analyser 
for alle helseforetak og gir prosjektets anbefaling for helheten rundt regionale 
datasentre i Helse Nord.  
 
Analysene viser at to datasentre i Tromsø, redundante linjer og lokale 
beredskapsløsninger gir oss en solid og sikker løsning for regional drift. Den nye 
løsningen vil være betydelig bedre enn dagens situasjon. Risikoanalysene er 
gjennomført i nært samarbeid med IKT-miljøet i de lokale helseforetakene. Den 
foreslåtte løsning for DS1 og DS2 gir en solid IKT-infrastruktur for hele regionen.  
 
Styrets vedtak i punkt 4 i styresak 143-2013 gjelder DSDRT og er aktuelt i tilfelle 
langvarig bortfall av DS1 og DS2, for eksempel ved brann eller sabotasje i begge sentre. 
Det er vurdert to alternativer, ett av dem i tilknytting til ny fløy for kliniske kontorer i 
Bodø. Behandling av denne saken er utsatt til oktober 2014. Det foreslås derfor at 
styrets vedtak i punkt 4 i styresak 143-2013 behandles samtidig. Konseptrapporten (se 
vedlegg 1) presenteres i styremøte 29. april 2014.  
 
Lokal beredskapsløsning for DIPS  
Ved en eventuell bortfall av linjer mellom sykehus og de regionale datasentrene vil 
sykehuset være avhengig av å kjøre på sin lokale beredskapsløsning. Lokal 
beredskapsløsning vil bestå av en kopi av den regionale DIPS-installasjonen ved hjelp 
av DataGuard.  
 

                                                        
1 Datasenter Disaster Recovery and Test = gjenoppretting og fjernarkiv 
2 Universitetet i Tromsø Norges Arktiske universitet 
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Det etableres lokale applikasjonsservere for å sørge for fullverdig funksjonalitet i 
lesemodus. I tillegg etableres nødjournal slik at sykehuset fortsatt kan skrive nye 
journalnotat. I en slik situasjon vil det imidlertid være noe funksjonalitet som ikke vil 
fungere. Dette er:  
• Meldingsutveksling  
• Lokale integrasjoner som krever skrivetilgang til DIPS  
• Lokale integrasjoner som en velger å ikke sette opp mot DataGuard  
• Funksjonalitet som er avhengig av tilgang til regionale datasentre  
 
Nødjournal er en webapplikasjon utviklet av Helse Nord IKT. Den leser inn 
organisasjonsstruktur og inneliggende pasienter fra DataGuard og gir brukerne 
mulighet til å skrive notater. Disse må pr. dags dato manuelt legges tilbake til DIPS. I 
den regionale løsningen vil dette gjøres med lasting av data tilbake til regional database. 
 
Hvert sykehus må utarbeide gode rutiner for å ta i bruk lokal beredskapsløsning. Slike 
rutiner må også etableres hos Helse Nord IKT. Disse rutinene er allerede tatt i bruk 
under nedetid ved flytting av databaser fra Helgeland til Tromsø.  For nærmere 
informasjon, se utrykt vedlegg Beskrivelse av redundans for DIPS. 
 
Risikoreduserende tiltak 
Det er besluttet å øke redundans på linjenett mellom Tromsø og Bodø. Tiltaket 
innebærer å etablere en tredje datalinje (fra annen leverandør enn dagens). Det 
arbeides også med en forbedring av linjekapasitet (økning av hastighet) mot alle 
sykehus i samarbeid med Norsk Helsenett. Dette gjelder særlig for Finnmarkssykehuset 
klinikk Kirkenes. Vurderingen er at vi klarer å løse dette. 
 
Migrering av andre applikasjoner  
Styret i Helse Nord RHF er tidligere orientert om at migrering (flytting av data og 
funksjonalitet fra lokal til regional plattform) av andre applikasjoner kommer som et 
eget prosjekt. Dette arbeidet vil tidligst starte i 2016. 
 
Samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT) 
UiT skal bygge ny datasentral for sine tunge regneoppgaver. Sentralen skal ligge i 
Teknologibygget, ca. 100 meter fra pasienthotellet og DS1. Vi har felles utfordringer 
knyttet til informasjonssikkerhet, grønn IT og kostnadseffektiv drift. Av denne grunn 
ser man et potensial i et tettere samarbeid mellom organisasjonene. Et slikt samarbeid 
vil bidra til å løse felles IKT-infrastrukturbehov samt gi effektiviseringsgevinster.  
 
Begge parter skal legge til rette for å håndtere eventuelle framtidige nasjonale og 
regionale IKT-oppgaver. Samkjøringen skal løfte infrastrukturen til nasjonal toppklasse. 
I tillegg skal det bidra til en mer effektiv utnyttelse av arealene, redundante løsninger og 
grønn IT.  Samkjøring innebærer at datasentrene kobles sammen, og at partene kan 
plassere rack og tilhørende utstyr i hverandres datasenter.  
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Det er gjort en juridisk vurdering som konkluderer med at samarbeidet ikke omfattes 
av kontraktsbegrepet i anskaffelsesretten. Anskaffelsesretten kommer følgelig ikke til 
anvendelse, og samarbeidsavtalen må av den grunn ikke kunngjøres. Den juridiske 
vurderingen er utført av advokatfirma Wikborg Rein. Wikborg Rein har også vurdert 
hvorvidt eksterne leietakere har mulighet til å leie fra oss innenfor rammene i 
anskaffelsesregelverket.  
 

Som følge av nytt og mer arealeffektivt teknisk utstyr vil det være ledig areal og 
kapasitet i begge datasentrene. UiT og Helse Nord vil hver for seg og samlet sett, ha 
minimum 20 prosent ledig kapasitet. Denne modellen hvor begge aktørene planlegger 
hver for seg med stor buffer i datasenterareal og tilhørende infrastruktur, fører til 
overkapasitet og er således samfunnsmessig uheldig.  

Muligheter for utleie 

 
Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) og Norsk Helsenett (NHN) har ytret ønske om 
å leie areal i datasentrene. HDO har ansvar for etablering av Nasjonalt nødnett. HDO har 
behov for datasenter i Tromsø innen utgangen av 2014. NHN leverer nettløsning for 
helse- og omsorgssektoren og er avhengig av lokalt plassert utstyr i Tromsø for 
etablering av neste generasjons kjernenett. NHN trenger datasenter i Tromsø innen 
medio 2015.  
 
Vi ser mulighet for å leie ut til HDO og NH. Det antas at utleie til HDO og NH vil kunne gi 
den enkelte aktør rimeligere drift av datasenter sammenlignet med å løse behovene 
hver for seg.  
 
Kostnader 
Den anbefalte løsningen er i tråd med kostnadsestimatene fra styresak 143-2013:  
 
 
INVESTERINGSKOSTNAD 

Kostnader (MNOK)  
styresak 143-2013 

Anbefalt løsning 
(MNOK) 
styresak 143-2013 

Prognose  
(MNOK) 

DS Alternativ 2 (TOS-TOS) 111 104 104 
Kulvert og teknisk bygg  Inkl 10 10 
 
Totalt DS1 og DS2 

 
111 

 
114 

 
114 

DSDRT – Alt 1. 
Eksisterende 

17 17 Oktober 
2014 DSDRT – Alt 2. Nytt bygg 72  

Prosjektkostnader 10 10 10 
Totalt  138  
Tabell 1: Kostnadsoverslag 
 
Beløpene refererer seg til estimater fra 2013. Styret har allerede bevilget 83 mill kroner 
til DS1 og 10 mill kroner til prosjektkostnader. Herav er kostnadene til bygg i kjelleren 
til pasienthotellet estimert til ca 13 mill kroner. Endelig kostnadsoverslag vil foreligge, 
når all teknisk dimensjonering er klar.  
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Det gjenstår bevilgning av: 
1. 21 mill kroner til utstyr i DS2: Beløp har høy grad av sikkerhet, ref. anskaffelse 

midlertidig datasentral – kategori P85-2014. 
2. 10 mill kroner til kulvert og teknisk bygg for kjøleutstyr og nødstrøm – kategori 

P50-2014.  
 
Kompetanse 
Regionalisert drift i ny arkitektur krever omorganisering og kompetanseutvikling hos 
Helse Nord IKT. Arbeidet med dette er i gang. 
 
Medbestemmelse 
Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, oppfølging av 
styresak 143-2 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 23. april 2014. Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Denne saken gjelder endelig beslutning om plassering av to datasentraler i Tromsø 
samt bevilgning av utstyr til DS2 og teknisk bygg. 
 
Det er gjort et solid arbeid med konseptrapporten. Risikoanalyser er gjort i tråd med 
Norm for Informasjonssikkerhet. IKT-miljøene i helseforetakene har vært sterkt 
involvert. For Nordlandssykehuset HF er det i tillegg gjennomført risikoanalyse i 50-års 
perspektiv, som gav en noe høyere sannsynlighet for langvarig bortfall i tilfelle 
katastrofe. Etablering av DSDRT (Datasenter Disaster Recovery and Test) legges frem 
for styret i oktober 2014. 
 
Helse Nord får en vesentlig bedre sikkerhet rundt IKT-infrastrukturen enn 
foretaksgruppen har i dag. Forutsetningen for innføring av Felles Kliniske Systemer 
(FIKS) oppfylles, og legger dermed grunnlaget for å videreutvikle arbeidet med økt 
kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. 
 
Adm. direktør mener at den foreslåtte løsningen i samarbeid med Universitetet i 
Tromsø er et godt eksempel på offentlig samarbeid. Helse Nord har funnet frem til 
løsninger som i tillegg kommer til nytte for andre viktige aktører. 
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for etablering av 
regionale datasentre i Helse Nord. 

 
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å bygge datasenter 2 (DS2) ved Universitetet i 

Tromsø, Norges Arktiske universitet, Teknologibygg innenfor en ramme på 21 mill 
kroner.  

 
3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å bygge kulvert og teknisk bygg tilhørende 

datasenter 1 (DS1) ved pasienthotellet i Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
innenfor en ramme på 10 mill kroner.  
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4. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering, når kontrakter er inngått og 
endelige kostnadsestimater foreligger. 

 
5. Styret ber adm. direktør videre om å legge fram en endelig vurdering rundt behovet 

for sikkerhetsløsninger og gjenopprettingssenter (DSDRT) i Bodø i styremøte i 
oktober 2014.  

 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Konseptrapport – Prosjektforslag for regionalt datasenter i Helse Nord 
 Intensjonsavtale mellom Universitetet i Tromsø og Helse Nord 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2014 

 
Utrykte vedlegg:  Sak 09/14 til styringsgruppen i FIKS  
 Notat av 21. mars 2014 ad. beskrivelse av redundans for DIPS i Helse Nord 
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Møtedato: 29. april 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr. 3-2014 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 29. april 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
123 2013/163   Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 51-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 1 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne saken fremmes for å gi presise økonomiske rammebetingelser til 
helseforetakene og Helse Nord RHF som grunnlag for god økonomisk styring.  
 
Det er nødvendig å justere helseforetakenes inntektsrammer på bakgrunn av flere 
forhold: 
• Forslag om nye budsjettbevilgninger til ulike prosjekter og tiltak 
• Fordeling av forskningsmidler 
• Fordeling av midler foreløpig budsjettert i RHF, herunder opprettelse av 

prostatasentra  
 
I tillegg foreslås det å trekke inn en del forventede besparelser i RHF-et. Arbeidet med 
rullering av plan 2015-2018 viser at mulighetene til å fremskynde ønskede 
investeringer er svært begrenset. Ved å trekke inn besparelsene legges grunnlaget for å 
øke overskuddet i RHF i år og dermed mulighetene til å øke investeringene. 
 
Det anslås besparelser på ca 47,8 mill kroner i RHF-budsjettet knyttet til blant annet 
nasjonalt nødnett, luftambulanse, pasientskadeerstatning, utenlandsbehandling og 
vakanser og reserver i administrasjonsbudsjettene. Av disse foreslås 4,8 mill kroner 
disponert til nye tiltak. Det foreslås at budsjettert overskudd økes med 43 mill kroner.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Saksfremlegget er detaljert. Formålet med dette er å gi styret oversikt over kvaliteten i 
den økonomiske oppfølgingen av virksomheten, og trygghet for at de saker som er 
vedtatt av styret følges opp.  
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Handlingsalternativer med konsekvenser  
 
Forslag til nye bevilgninger 
Tabellen oppsummerer forslagene til nye tiltak i saken:  

 
 
Evaluering av pasientforløpsprosjektet DeVaVi  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har bedt om bidrag til evaluering av 
pasientforløpsprosjektet DeVaVi (desentralisert vaktberedskap ved bruk av 
videokonferanse i psykisk helsevern) med fokus på hvordan tjenesten som helhet 
fungerer, om tjenesten har ført til endringer av tjenestetilbudet/innleggelsesmønster, 
forbedringer, samhandling med kommuner. Adm. direktør foreslår at det bevilges 0,45 
mill kroner som omsøkt.  
 
Blodbestrålingsenhet ved NLSH 
Helse Nord RHF har bedt Nordlandssykehuset HF om å fase ut eksisterende 
blodbestrålingsenhet i 2014, og erstatte denne med røntgenbasert stråling. Dette er et 
ekstraordinært tiltak for å unngå pålegg fra Statens strålevern om ytterligere 
sikringstiltak. Dagens enhet er godkjent til 1.1.2015. 
 
Avhending av eksisterende enhet medfører kostnad på 1,53 mill kroner som foreslås 
bevilget som økt basisramme. Investeringsrammen foreslås økt med 4,7 mill kroner.  
 
Kostnad pr. pasient (KPP)  
Helseregionene er i foretaksprotokollen for 2014 pålagt å etablere KPP for alle 
helseforetakene (innen 1. januar 2017). KPP har som ambisjon å gi bedre grunnlag for å 
analysere medisinsk praksis og kvalitet, for styring på ulike nivåer i helsetjenesten, og 
for sammenligning mellom enheter.  
 
Helse Nord vil løse oppdraget dels i samarbeid med de øvrige RHF-ene i et felles 
nasjonalt prosjekt og dels i form av pilotering av KPP i to helseforetak. Prosjektet vil 
kreve bidrag og ressurser fra helseforetakene. I tillegg vil det bli nødvendig å kjøpe inn 
ekstern bistand og en systemløsning. Foreløpig estimert kostnad er 2 mill kroner i 
2014.  
 

Forventede besparelser 2014 mill kroner 
Sum besparelser i RHF-budsjett 47,8               

Nye budsjettbevilgninger i saken mill kroner 
Evaluering DeVaVi 0,5                  
Blodbestrålingsenhet NLSH 1,5                  
Kostnad per pasient 2,0                  
Master organisasjon 0,8                  
Sum nye budsjettbevilgninger 4,8                  

Rest budsjetteres som økt overskudd 43,0               
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Det foreslås å bevilge 2 mill kroner til prosjektet i 2014 – med følgende fordeling: 
• 0,1 mill kroner til Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF 
• 0,4 mill kroner til Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
• 1 mill kroner til Helse Nord RHF  
 
Master - og organisasjonsprosjektet (MOR) 
Organisasjonsoppsettet i de forskjellige system er satt opp ulikt, fordi de er tenkt å løse 
ulike utfordringer. DIPS skal sikre en best mulig pasientflyt, mens økonomisystemet 
reflekterer økonomiansvar. Det er ikke ønskelig å gjøre endringer i oppsettet i de 
forskjellige systemene for å sikre en god rapportering, men i stedet utvikle en 
masterorganisasjon som mapper til alle de andre organisasjonsstrukturene.  
 
Adm. direktør foreslår at det bevilges 0,8 mill kroner til forprosjektet. 
 
Fordeling av midler budsjettert i RHF-et 
Nytt nødnett  
I forbindelse med innføring av nytt nødnett er det anslått at helseforetakene vil ha 
behov for en 50 % stilling til prosjektleder og en 20 % stilling til teknisk ressurs. Det 
foreslås bevilget 0,7 mill kroner til hvert helseforetak, finansiert av budsjett for nødnett 
i RHF. 
 
Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
Den nasjonale forsøksordning med KBF av regionene ble iverksatt fra 2014. En andel av 
budsjettet er avhengig av måloppnåelse på kvalitetsindikatorer.  
 
Dersom finansieringsmodellen skal påvirke kvalitetsarbeidet, må den benyttes på et 
lavere nivå enn RHF. Helse Nords ”gevinst” av ordningen i 2014 (2,65 mill kroner) ble 
budsjettert i Helse Nord RHF for senere fordeling til helseforetakene.  
 
Styret ble i styresak 41-2014/3 Kvalitetsbasert finansiering orientert om utvikling av 
kvalitetsbasert finansiering. Det er gjennomført simuleringer av modellen på 
helseforetaksnivå, men det må gjøres med noen tilpasninger.  Alle data foreligger 
ikke/eller kan brukes på helseforetaksnivå, noe som medfører at resultatet blir mer 
usikkert. Nødvendig tilpasning innebærer at faktiske resultater av behandlingen teller 
mindre på HF-nivå, mens prosessindikatorer og pasientopplevelser teller mer 
sammenlignet med modellen som brukes mellom regioner.   
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF kommer best ut av 
kvalitetsindikatorene som kan benyttes på helseforetaksnivå. Forutsatt at ingen 
helseforetak skal få redusert bevilgning sammenlignet med fordeling i vedtatt budsjett 
2014, vil Universitetssykehuset Nord-Norge HF tildeles 2 mill kroner og 
Nordlandssykehuset HF 0,55 mill kroner. Adm. direktør foreslår at midlene i 2014 
fordeles slik.  
 
Styret ba i styresak 41-2014/3 om ny styresak, når en plan for hvordan modellen skal 
knyttes til kvalitetsarbeidet i helseforetakene er utviklet, senest i forkant av 
budsjettbehandlingen for 2015.  
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Prostatasentre 
Helse Nord ble tildelt 3,1 mill kroner i 2014 til etablering av prostatasenter i regionen. 
Prostatasentre vil kunne gi pasienter med symptomer på prostatakreft en rask 
avklaring av diagnose og god informasjon om videre oppfølging og behandling.  Adm. 
direktør foreslår at beløpet fordeles med 1,55 mill kroner til Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Begge helseforetak skal opprette sentre i 
tråd med tiltak i regional kreftplan.  
 
Det ble også bevilget 3 mill kroner i revidert nasjonalbudsjett 2013 som foreslås brukt 
til videre opptrapping fra 2015, jf rullering av plan 2015-2018.  
 
Dropouts 
Helse Nord ble i statsbudsjett 2014 tildelt 2 mill kroner til Dropout. En betydelig andel 
av rusavhengige i behandling faller fra behandling (dropout), før behandlingen er 
planlagt avsluttet. Midlene skal benyttes til et prøveprosjekt for å redusere dropout 
innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF er i Oppdragsdokumentet for 2014 gitt et regionalt ansvar for å etablere et dropout-
team for rusavhengige i Helse Nord, og bevilgningen overføres til Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF. 
 
Barn som pårørende 
Helse Nord ble i statsbudsjett 2014 tildelt 2 mill kroner til etablering av nye 
lavterskeltilbud til gravide, mødre/foreldre med rus og/eller psykiske problemer fra 
barnets fødsel til skolealder. Nordlandssykehuset HF har i Oppdragsdokument 2014 fått 
i oppdrag å opprette lavterskel/familieambulatorium, og bevilgningen flyttes til 
helseforetaket.  
 
FUNNKe  
FUNNKe1

Telemedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF leder prosjektet, mens Helse 
Nord RHF er eier og bidrar med finansiering.  

 er et regionalt program for implementering av elektronisk 
meldingsutveksling av helseopplysninger. Nasjonalt senter for Samhandling og 

 
For 2014 bevilges 0,39 mill kroner til Finnmarkssykehuset HF, 0,37 mill kroner til 
Helgelandssykehuset HF og 0,82 mill kroner til Nordlandssykehuset HF til dekning av 
kostnader i 2014.  
 
Forskningsmidler 
Helse Nord har 9. desember 2013 gjennom Tildelingsutvalget, tildelt 107,3 mill kroner 
til løpende og nye forskningsprosjekter. Oversikt over tildeling til ulike prosjekter 
finnes på vårt nettsted, se her: Tildeling av forskningsmidler for 2014.  
 
Som følge av ubrukte midler fra tidligere år er det foretatt en tilleggstildeling 20. mars. 
2014 (ikke fordelt i vedlegg 1). Bevilgningen vil fordeles mellom helseforetakene, når 
endelig oversikt foreligger.    
 

                                                        
1 FUNNKe: Fastleger-UNN-Kommuner-elektronisk meldningsutveksling 
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Kvalitetsmidler 2013  
Helseforetakene fikk tilsagn på om lag 15 mill kroner til kvalitetstiltak i 2013. Mange av 
tiltakene kom ikke i gang som forutsatt i 2013, og kostnadene vil påløpe i 2014. Adm. 
direktør foreslår at ikke brukte midler på inntil ca 9 mill kroner bevilges til 
helseforetakene, når tiltakene er gjennomført. Finansieres av avsatte kvalitetsmidler i 
RHF-budsjettet. Kvalitetsmidler til tiltak i helseforetakene i 2014 ble bevilget i vedtatt 
budsjett.  
 
Tilskudd til turnustjeneste 
Helse Nord er i oppdragsdokument for 2014 bevilget 0,8 mill kroner mer enn 
budsjettert i helseforetakene. Det foreslås at bevilgningen fordeles etter antall 
turnusårsverk, når fordelingsgrunnlag foreligger.  
 
Felles Innføring Kliniske Systemer (FIKS)   
I vedtatt budsjett er det satt av 20 mill kroner i Helse Nord RHF til kostnader i 
forbindelse med FIKS. Styringsgruppen for FIKS vil behandle forslag til fordeling av 
midlene i styringsgruppemøte 10. april 2014. Det er foreslått å fordele midler til 
kostnader knyttet til utvikling, generell deltakelse og pilotering av DIPS Arena 
(elektronisk pasientjournal). Det foreslås at adm. direktør gis fullmakt til å fordele 
midlene etter innspill fra styringsgruppen.  
 
Administrative bevilgninger/andre forhold 
Tertialets forbedringsarbeid  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ved nyfødtintensiv er tildelt tertialets 
forbedringsarbeid (3. tertial 2013). 0,25 mill kroner bevilges helseforetaket fra 
budsjettpost i RHF-et til formålet.  
 
Samarbeid med regionssykehus Arkhangelsk 
I forbindelse med prosjektarbeid er det gitt tilsagn med kr 175 000,- for 2014 til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Finansieres av budsjett for Nordområdesatsning 
i RHF-et.  
 
Barentssamarbeid  
Finnmarkssykehuset HF har vært gitt en særskilt bevilgning tilknyttet Barents 
helsesamarbeid (Barentssekretariatet) (0,921 mill kroner i 2014). Helse Nord har et 
bredt samarbeid innenfor Barentsregionen som involverer alle helseforetakene. 
Sekretariatet legges ned. 
 
Med bakgrunn i dette tilbakeføres midlene til RHF-ets budsjett for 
nordområdesatsingen. Midlene vil bli brukt målrettet i samarbeid med helseforetakene 
ut fra planlagte aktiviteter. 
 
DRG-nettverk  
Det regionale DRG-nettverket koordineres av Universitetssykehuset Nord-Norge i 2014, 
og 0,1 mill kroner foreslås overført til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Midlene til 
formålet har vært budsjettert i Helse Nord RHF.  
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Individuell pasientmedvirkning 
Pasientens forståelse og kunnskap om de ulike behandlingsmulighetene er av betydning 
for helseresultatet. For noen sykdommer finnes det flere behandlingsalternativer basert 
på best tilgjengelig kunnskap. Å skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om ulike alternativer 
og konsekvenser av disse, kan oppleves uoversiktlig og vanskelig for pasienter.  
 
Medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har utviklet et 
beslutningsstøtteverktøy som prototype for individuell pasientmedvirkning og ønsker å 
bidra til at slike verktøy utvikles for flere pasientgrupper. Adm. direktør innvilger 2,5 
mill kroner til formålet. Finansieres av adm. direktørs disp.  
 
Konklusjon 
Bevilgninger på til sammen 4,8 mill kroner foreslås tildelt som beskrevet i saken.  
 
Investeringsrammen til NLSH økes med 4,7 mill kroner i forbindelse med 
blodbestrålingsenhet.  
 
For å øke mulighetene til investeringer økes budsjettert overskudd i Helse Nord RHF 
med 43 mill kroner til 410 mill kroner. Foretaksgruppen budsjetterer samlet med 435 
mill kroner i overskudd.  
 
Fordeling av midler budsjettert i RHF vedtas som foreslått.  
 
Administrative tildelinger foreslås tatt til orientering.  
 
 

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

1. For å øke mulighetene til investeringer økes budsjettert overskudd i Helse Nord RHF 
med 43 mill kroner til 410 mill kroner.  

 
2. Bevilgninger på til sammen 4,8 mill kroner foreslås tildelt som beskrevet i saken.  
 
3. Investeringsrammen til NLSH økes med 4,7 mill kroner til blodbestrålingsenhet.  
 
4. Fordeling av midler budsjettert i RHF vedtas som foreslått i saken. 
 
5. Administrative tildelinger tas til orientering.  
 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Justerte rammer drift og investeringer  
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Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

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

Forskningsmidler  -34 000 30 000 4 000 0

Etablering av nytt nødnett -2 800 700 700 700 700 0

DRG-nettverk -100 100 0

FUNNK-e -1 580 390 820 370 0

Barentssamarbeid 921 -921 0

Blodbestrålingsenhet -1 530 1 530 0

Tertialets forbedringsarbeid (nyfødt intensiv) -250 250 0

Kostnad per pasient (KPP) -1 000 100 400 400 100 0

Samarbeid med regionssykehuset i Arkangelsk -175 175 0

Etablering av familieambulatorium -2 000 2 000 0

FIKS 0

Kvalitetsmidler ubrukt 2013 0

Individuell pasientmedvirkning -2 500 2 500 0

Justert basisramme 2014 1 218 475 289 000 1 408 355 4 440 741 2 683 776 1 179 262 11 219 610

Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgi ft 763                 50 794            26 286            77 844            

Sykestuepros jekt 8 900              8 900              

Kva l i tetsregis tre 30 500            30 500            

Prostatasentre -                 1 550             1 550             3 100             

Dropouts -                 2 000             2 000             

Tilskudd til turnustjeneste(estimat) 151                757                1 754             1 268             772                4 701              

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

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Fra  bas is ramme 10 150            26 607            16 633            10 110            63 500            

Omfordeling kvalitetskriterier 2 100             550                2 650             

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

Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

NST 34 828            34 828            

Senter for antibiotikares is tens  (nas jonal  tjeneste) 3 533              3 533              

NMK (nasjonal tjeneste) finansiering fra Helse Sør-Øst fra 2014 0                     0                     

Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge me   2 130              2 130              

Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 130              2 130              

Regionsentere for døvbl inde 38 888            6 991              45 880            

Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 578              2 578              

Ufordel t kompetansesentra  3 122              3 122              

Forskning resultatbasert 33 613           2 268             40 992           4 521             906                82 300           

Regional t behandl ingsti lbud ved tvangs l idelser hos  barn og unge 300                 300                 

Forsøksordning tannhelsetjenester 4 700              4 700              

SUM 74 631            3 122              2 268              96 052            4 521              906                 181 500           
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Investeringsrammer 2014
Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter 

Finnmarkssykehuset HF
Rus institusjon
Spesialist poliklinikk Karasjok 17 000
Spesialist senter Alta 4 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes 10 000
Kirkenes nybygg 173 000
Hammerfest nybygg
VAKe 650
ENØK 1 100
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer 34 000
Sum Helse Finnmark 239 750
UNN  HF
Utvikling RUSbehandling
Utvikling psykiatri behandling/Åsgård 50 000
Rehabilitering Narvik
Nytt sykehus Narvik
A fløy 200 000
Tromsø undersøkelsen 5 000
Pasienthotell  UNN 150 000
Datarom 30 000
Heliport Harstad
Heliport UNN forsterkning
VAKe 950
ENØK 14 100
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer 105 000
Sum UNN 555 050
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 452 000
Prisjustering Bodø
Endret konsept Bodø
Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 258 000
Prisjustering Vesterålen
NLSH Lofoten 17 000
Heliport/akuttheis
VAKe 950
ENØK 7 800
Blodbestrålingsenhet 4 700
Økt MTU
MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000
SUM NLSH 816 450
Helgelandssykehuset HF
VAKe 950
Økt MTU/rehabilitering 15 000
Utvikle Helgelandssykehuset 
ENØK 3 300
MTU, ambulanser, rehab med mer 36 400
SUM Helgelandssykehuset 55 650
HN IKT 99 500
Datarom
Datarom UNN P 85
Sykehusapotek 3 000
RHF Felles regionale IKT prosjekt 10 000
FIKS 83 700
Omstillingsmidler/ENØK
RHF styrets disp 85 000
PET senter
Kirkenes p 85
A-fløy p 85 
Pasienthotell p 85

Sum sykehusapotek og Helse Nord 281 200

Sum investeringsplan 1 948 100  
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Møtedato: 29. april 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rødvei/Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6 b 

og 10 ad. oppnevning av styremedlemmer i 

helseforetakene og vedtak som skal treffes av 

foretaksmøte 
 
 
Formål 
Saken foreslår å endre §§ 6 b og 10 i helseforetakenes vedtekter som følge av eiers 
endringer i det regionale helseforetakets vedtekter, jf § 6 i protokoll fra foretaksmøte 7. 
januar 2014.   
 
Bakgrunn  
1. Endringer i § 6 b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak 
Regjeringen har vedtatt å endre kravene til oppnevning av eieroppnevnte 
styremedlemmer i helseforetakene. Kandidater skal velges basert på kvalifikasjoner i 
tråd med kravene i helseforetaksloven. Vedtektenes § 6 b endres i tråd med dette. 
 
2. Endringer i vedtektene § 10 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet. 
Gjeldende § 10 gjentar deler av ordlyden i helseforetaksloven §§ 30 og 31. 
Bestemmelsen er derfor i stor grad overflødig og kan lede til misforståelser. 
Vedtektenes § 10 foreslås endret slik at lovmessige reguleringer ikke gjentas.  
 
3. Reduksjon av antall styremedlemmer i helseforetak 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene, jf. 
helseforetaksloven § 21 antall eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene. Som 
følge av at antallet er redusert fra tidligere, foreslås ikke endringer i helseforetakenes 
vedtekter § 6 Styrende organer. 
 
Forslag til endringer    
1. § 6 b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak endres fra:  
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges 
av foretaksmøtet.  
 
I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte 
styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller 
tidligere politiske verv.  
 
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, 
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 
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Til ny § 6 b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak 
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges 
av foretaksmøtet. 
 
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, 
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 
 
Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har 
og de utfordringene helseforetakene står overfor. 
 
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til 
kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første 
ledd. 
 
2. § 10 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet endres fra: 
Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til 
behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.  
 
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av 
prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller 
utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som: 
 
1. vedtak om nedleggelse av sykehus 
2. utskilling av større deler av virksomheten 
3. vedtak som kan endre virksomhetens karakter 
4. omfattende endringer i tjenestetilbudet 
5. vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som 

egne rettssubjekt i helseregionen 
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre 

virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen 
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid 
 
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også 
treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. 
 
Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF. 
 
Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den 
forutsetning at ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette 
gjelder dog bare årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av 
faste eiendommer utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, 
jf helseforetakslovens § 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med 
helseforetaksloven. 
 
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker 
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av XX 
HF’s foretaksmøte. 
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Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 
 
Til ny § 10 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet: 
Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til 
behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7. 
 
Vedtak om salg av faste eiendommer med årlige og samlede verdier ut over 10 millioner 
kroner treffes av foretaksmøtet.  
 
Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker om å etablere/utvide/legge ned eller redusere 
faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse 
Nord. 
 
 

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

1. Endringer i helseforetakenes vedtekter nye §§ 6 b og 10 gjennomføres i tråd med 
saksfremstillingen. 

 
2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med 

helseforetakene så snart som mulig i samsvar med helseforetaksloven §§ 12 og 14. 
 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Helseforetakenes vedtekter – med foreslåtte endringer 
 
  Helseforetakenes vedtekter er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted 

– se her: 
 

Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2014 
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Møtedato: 29. april 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2013/387-8/134  Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014: 

Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
 
 
Formål 
Internrevisjonen har gjennomgått dokumentstyringen i Helse Nord RHF. Formålet med 
revisjonen har vært å bekrefte at styrende dokumenter er underlagt tilfredsstillende 
dokumentstyring, og at Docmap benyttes som forutsatt. 
 
Revisjonen har kun omfattet Helse Nord RHF, ikke de underliggende helseforetakene. 
 
Rapporten, hvor det redegjøres for internrevisjonens observasjoner, vurderinger, 
konklusjoner og anbefalinger, legges med dette fram for styret i Helse Nord RHF. 
 
Internrevisjonens konklusjoner og anbefalinger 
Internrevisjonens konklusjoner er: 
For å holde kontroll med styrende dokumenter som inngår i internkontrollsystemet, 
benytter Helse Nord RHF i hovedsak Docmap. Informasjon om styringen av det enkelte 
dokument er dermed tilgjengelig her. Mangelfull oppfølging av denne informasjonen har 
ført til at forhold som krever korrigering ikke har blitt identifisert. Et betydelig antall 
dokumenter i Docmap har passert revisjonsdato, uten at gjennomført dokumentrevisjon er 
registrert, og flere mangler ved dokumentstyringen bør forbedres. 
 
Helse Nord har tatt i bruk Compendia Personalhåndbok, parallelt med Docmap, for styring 
av dokumenter innenfor personalområdet. Internrevisjonens observasjoner tyder på at det 
ikke er avklart i tilstrekkelig grad, hvilket system som skal være kilde for det enkelte 
dokument. 
 
På bakgrunn av de observasjoner og vurderinger som er gjort, har internrevisjonen 
anbefalt Helse Nord RHF å iverksette ni konkrete forbedringstiltak. Det fremgår av 
rapporten at internrevisjonen er kjent med at det allerede er igangsatt arbeid med å 
følge opp anbefalingene. 
 
Behandling i revisjonsutvalget 
Denne internrevisjonen er forankret i vedtatt revisjonsplan for 2014/2015. 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, og den 
endelige rapporten ble gjennomgått i møte, den 13. mars 2014 (sak 10/14). Utvalget 
konkluderte som følger:  
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Revisjonsutvalget konstaterer at dokumentstyringen er betydelig forbedret, sammenlignet 
med situasjonen ved en lignende revisjon i 2009, men at det likevel er behov for 
forbedringstiltak. Revisjonsutvalget mener at adm. direktør bør gi styret en 
tilbakemelding om oppfølging av anbefalingene innen utgangen av juni 2014. 
 
Adm. direktørs konklusjon 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjoner og anbefalinger, og til 
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 06/2014: Dokumentstyring i 
Helse Nord RHF til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om oppfølgingen av 

internrevisjonens anbefalinger innen utgangen av september 2014. 
 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
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Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.03.2014 
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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helse Nord RHF i perioden 
desember 2013–mars 2014. Oppdraget inngår i vedtatt revisjonsplan for 2014/2015, og 
gjennomføres bare ved RHF-et. 
 
Formål med revisjonen 
Formålet med revisjonen er å bekrefte at styrende dokumenter er underlagt 
tilfredsstillende dokumentstyring, og at Docmap benyttes som forutsatt. 
 
Omfang og fokusområder 
Revisjonen omfatter styrende dokumenter som reglement, prosedyrer, retningslinjer 
etc. som gjelder for Helse Nord (hele regionen) eller Helse Nord RHF (internt i RHF-et), 
og har hovedfokus på følgende områder: 
1. Roller i dokumentbehandlingen i Docmap 
2. Gyldighetsområde og godkjenning i Docmap 
3. Vedlikehold i Docmap 
4. Styrende dokumenter utenfor Docmap 
5. Oppfølging av dokumentstyring 
 
Konklusjon 
For å holde kontroll med styrende dokumenter som inngår i internkontrollsystemet, 
benytter Helse Nord RHF i hovedsak Docmap. Informasjon om styringen av det enkelte 
dokument er dermed tilgjengelig her. Mangelfull oppfølging av denne informasjonen har 
ført til at forhold som krever korrigering ikke har blitt identifisert. Et betydelig antall 
dokumenter i Docmap har passert revisjonsdato, uten at gjennomført dokumentrevisjon 
er registrert, og flere mangler ved dokumentstyringen bør forbedres. 
 
Helse Nord har tatt i bruk Compendia Personalhåndbok, parallelt med Docmap, for 
styring av dokumenter innenfor personalområdet. Internrevisjonens observasjoner 
tyder på at det ikke er avklart i tilstrekkelig grad, hvilket system som skal være kilde for 
det enkelte dokument. 
 
Anbefalinger 
Internrevisjonen konstaterer at det er behov for tiltak for å korrigere feil og mangler i 
gjeldende dokumentsamlinger, avklare og justere framtidig praksis og løpende følge opp 
at besluttet praksis overholdes. Vi anbefalinger derfor Helse Nord RHF å gjennomføre ni 
konkrete forbedringstiltak.  
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1 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helse Nord RHF i perioden 
desember 2013–mars 2014. Oppdraget inngår i vedtatt revisjonsplan for 2014/2015, og 
gjennomføres bare ved RHF-et. 
 
Revisjonen er utført av internrevisor Hege Knoph Antonsen. Revisjonssjef Tor Solbjørg 
har hatt det overordnede ansvaret. 
 
Internrevisjonen har omfattet følgende aktiviteter: 
 Melding om internrevisjon sendt 12.12.2013. 
 Datauttrekk for tester utført 20.12.2013–10.02.2014.  
 Intervju av til sammen fem ledere og medarbeidere ved RHF-et utført 20.01.– 

30.01.2014. 
 Rapportutkast oversendt 17.02.2014 til uttalelse og kvalitetssikring av fakta. 
 Tilbakemelding på rapportutkast mottatt 10.03.2014. 

2 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen er å bekrefte at styrende dokumenter er underlagt 
tilfredsstillende dokumentstyring, og at Docmap benyttes som forutsatt. 

2.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen omfatter styrende dokumenter som reglement, prosedyrer, retningslinjer 
etc. som gjelder for Helse Nord (hele regionen) eller Helse Nord RHF (internt i RHF-et). 
Dokumenter med gyldighetsområde Helse Nord omtales i denne rapporten også som 
”regionale dokumenter”, mens dokumenter med gyldighetsområde Helse Nord RHF også 
omtales som ”RHF-interne dokumenter”. 
 
Følgende omfattes ikke av denne revisjonen (viktigste avgrensninger): 
 Styring av dokumenter som bare har gyldighetsområde innenfor en avgrenset del av 

Helse Nord RHF, f.eks HNIKT, SKDE, Eieravdelingen eller Fagavdelingen. 
 Dokumentstrukturen i internkontrollsystemet/Docmap. 
 Innholdet i dokumenter, unntatt rutiner for dokumentstyring. 
 Avviksregistrering/avviksbehandling. 

2.3 Fokusområder 

Revisjonen har hovedfokus på følgende områder: 
1. Roller i dokumentbehandlingen i Docmap 
2. Gyldighetsområde og godkjenning i Docmap 
3. Vedlikehold i Docmap 
4. Styrende dokumenter utenfor Docmap 
5. Oppfølging av dokumentstyring 

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - sakspapirer

side 50



 

5 av 15 
 

2.4 Regelverk 

Krav til internkontroll innebærer krav om oppdatert og tilgjengelig dokumentasjon, jf. 
bl.a. følgende regelverk: 
 
 FOR 2002-12-20 -1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, 

o § 4 g), Internkontroll innebærer (…) prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre 
tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og 
helselovgivningen,  

o § 5, Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 
 

 FOR-1996-12-06-1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (Internkontrollforskriften) 
o § 5, Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. 

2.5 Revisjonskriterier 

Internrevisjonen vurderer faktisk tilstand (våre observasjoner) opp mot 
revisjonskriterier som er basert på forskriftskrav og interne styrende dokumenter 
vedrørende dokumentstyring. Sortert ut fra revisjonens fokusområder, utgjør følgende 
interne dokumenter revisjonskriteriene i denne revisjonen: 
 
Tabell 1 Revisjonskriterier 

Fokusområde Kriterium – dokumenttittel 
(evt. forkortet): 

Docmap 
referanse 

Gjelder 
for 

1 Roller i 
dokument-
behandlingen 

A Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
(pkt. 5) 

PR30376 RHF 

B Innlegging av dokument 
(pkt. 2) 

PR12302 Helse 
Nord 

2 Gyldighetsområde 
og godkjenning  

C Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
(pkt. 2, 5 og 6) 

PR30376 RHF 

D Innlegging av dokument 
(pkt. 1, 4 og 5) 

PR12302 Helse 
Nord 

3 Vedlikehold E Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
(pkt. 6) 

PR30376 RHF 

F Revisjon av dokument i Docmap 
 

PR6103 Helse 
Nord 

4 Styrende 
dokumenter 
utenfor Docmap 

G Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
(pkt. 1 og 6 – om kopi på web)  

PR30376 RHF 

H Personalhåndboken skal utvikles og 
vedlikeholdes kontinuerlig av det 
enkelte foretak. Lokal redaktør 
oppnevnt. 

*Webinfo 
13.11.2012 

Helse 
Nord 

5 Oppfølging av 
dokumentstyring 

I Dokumentstyring i Helse Nord RHF 
(pkt. 6 – om oversikt til godkjenner) 

PR30376 RHF 

J Etablerte rutiner for 
dokumentstyring følges opp for å 
forebygge og avdekke svikt. 

*Utledet 
fra COSO 

Helse 
Nord 

* Kriteriet er ikke hentet fra internt dokument i Docmap. 
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3 Metoder 

Følgende metoder er benyttet i revisjonsoppdraget: 
 
 Intervju 

Til sammen fem ledere og medarbeidere som ivaretar sentrale oppgaver innenfor 
revisjonens tema, er intervjuet.  
 

 Tester 
Det er gjennomført åtte ulike tester fordelt på revisjonens fokusområder. Testene er 
nærmere omtalt i Vedlegg 1 – Beskrivelse av utførte tester. 

4 Observasjoner og vurderinger 

4.1 Roller i dokumentbehandlingen i Docmap 

Rollene som inngår i dokumentbehandlingen i Docmap er: utarbeider, saksbehandler, 
dokumentansvarlig og godkjenner. Godkjennerrollen omtales ikke i dette kapitlet, den 
behandles i kapittel 4.2. 
 
Rollene beskrives i Helse Nords prosedyre PR12302-Innlegging av dokument i Docmap 
og i PR300376-Dokumentstyring i Helse Nord RHF. Her framgår blant annet: 
 Dokumentansvarlig (obligatorisk): Den personen som har ansvaret for å følge opp 

prosedyren/dokumentet. Ved RHF-et defineres dette også som fagperson med 
spesielt ansvar/kompetanse for fagområdet. Rollen skal ivaretas av gruppeleder for 
aktuelt fagområde. 

 Utarbeider (obligatorisk): Personen som har utarbeidet/endret dokumentet. 
Utarbeider kan også være eksterne instanser (f.eks Helsedirektoratet). 

 Saksbehandler (ikke obligatorisk): Den som behandler dokumentet i Docmap på 
vegne av dokumentansvarlig eller utarbeider. Ved RHF-et (Sjøgata 10) ivaretas 
rollen av en dokumentbehandler ved Administrasjonsavdelingen. SKDE og Helse 
Nord IKT skal utnevne egne saksbehandlere. 

4.1.1 Observasjoner 
Internrevisjonen har gjort følgende observasjoner knyttet til rollen dokumentansvarlig: 
 Docmap er satt opp slik at dokumentansvarlig mottar alle meldinger vedrørende 

dokumentet, herunder e-postvarsel om frist for dokumentrevisjon. 
 Forvaltningsleder har opplyst at det i slutten av desember 2013 ble oppdaget en 

logisk systemfeil i Docmap som medførte at e-postvarsel om dokumentrevisjon ikke 
alltid ble sendt. Feilen er rettet, og det er igangsatt tiltak for å korrigere manglene 
som oppsto som følge av dette. 

 Ifølge intervjuet nøkkelpersonell er det godkjenner som beslutter hvem som skal 
tildeles dokumentansvar. Ingen av de intervjuede ga uttrykk for at 
dokumentansvaret for regionale dokumenter må være tillagt en ansatt ved RHF-et.  

 Over halvparten (17 av 30) av de regionale dokumentene som ble gjennomgått har 
en dokumentansvarlig person som ikke er tilsatt ved Helse Nord RHF, men ved ett 
av regionens helseforetak (test 1a, se beskrivelse i Vedlegg 1). 
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For noen av disse dokumentene fremstår sammenhengen mellom den 
dokumentansvarliges funksjon/stilling og vedkommendes ansvar for oppfølging av 
dokumentet som uklar. Dette gjelder eksempelvis dokumenter utarbeidet som del 
av et prosjekt (som nå er avsluttet), og hvor dokumentansvaret er tillagt prosjektets 
leder. 

 For de regionale dokumentene der dokumentansvarlig person er tilsatt ved RHF-et 
(13 av 30 gjennomgåtte dokumenter), er rollen tillagt personer med 
oppgaver/kompetanse, og i noen tilfeller også en lederrolle, som omfatter 
dokumentets tema (test 1a). 

 Alle RHF-interne dokumenter (106 dokumenter) har en navngitt 
dokumentansvarlig som på testdatoen er tilsatt ved RHF-et (test 6). 

 For 28 av de 30 RHF-interne dokumenter som er nærmere gjennomgått, har den 
dokumentansvarlige lederoppgaver og kompetanse som omfatter dokumentets 
tema (test 1b). I de to unntakene framstår registrert dokumentansvarlig ikke som et 
naturlig valg, ut fra vedkommendes øvrige oppgaver, eksempelvis at fagdirektør har 
dokumentansvaret for RHF-ets interne organisasjonskart. 

 
For rollene utarbeider og saksbehandler, har vi gjort følgende observasjoner: 
 Demonstrasjon av funksjonalitet i Docmap viste at det ikke er mulig å legge inn 

fritekst i feltet utarbeider. Det må velges blant forhåndsregistrerte funksjoner/navn. 
"Ekstern” utarbeider er ikke et mulig valg her. 

 Eksterne dokumenter (eksempelvis forskrifter og nasjonale retningslinjer) 
registreres med en navngitt ansatt som utarbeider. Minst sju tilfeller av dette ble 
observert i test 1.  

 For 11 av de 30 RHF-interne dokumentene som ble gjennomgått, er utarbeider 
oppgitt å være administrasjonskonsulent/sekretær i Administrasjonsavdelingen. 
Noen av disse dokumentene har innhold som normalt ligger utenfor denne 
avdelingens oppgaver, eksempelvis bistand ved anskaffelser og organisering ved 
Helse Nord IKT (test 1 b).  

 Saksbehandler er oppgitt for 31 av de 60 dokumentene som ble gjennomgått i test 1. 

4.1.2 Internrevisjonens vurderinger 
Ettersom dokumentansvarlig er den som mottar alle meldinger vedrørende dokumentet, 
er det avgjørende for dokumentets vedlikehold at denne personen ivaretar sine 
oppgaver. Internrevisjonen registrerer at det for mange regionale dokumenter er utpekt 
en dokumentansvarlig person utenfor RHF-et. I tilbakemeldingen på rapportutkastet er 
det påpekt at vedlikehold av rollen dokumentansvarlig blir ivaretatt ved det HF 
vedkommende er tilsatt. Etter Internrevisjonens vurdering bør RHF-et, som 
godkjenningsansvarlig, systematisk følge opp at dokumentansvaret blir ivaretatt. Se 
observasjoner og anbefalinger i kapittel 4.5. 
 
Etter vår vurdering er det ikke i samsvar med de definisjoner og rolleforklaringer som er 
gitt, å registrere en intern medarbeider som utarbeider for eksterne dokumenter. For 
denne type dokumenter bør utarbeider registreres som ”Ekstern” eller som en navngitt 
ekstern organisasjon/enhet.  
 
Observasjonene i test 1 om bruk av feltene utarbeider og saksbehandler, gir en 
indikasjon på at utarbeiderrollen i enkelte tilfeller er brukt som saksbehandler.  
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4.2 Gyldighetsområde og godkjenning i Docmap 

Dokumentets gyldighetsområde definerer den eller de organisasjonsenhet(er) det 
enkelte dokument er gyldig for. Denne revisjonen omfatter dokumenter innenfor 
gyldighetsområdene Helse Nord (hele regionen) eller Helse Nord RHF (internt i RHF-et). 
 
Et dokuments gyldighetsområdet har betydning for hvem som kan godkjenne dette, slik 
det framgår i Helse Nord RHFs prosedyre PR300376-Dokumentstyring i Helse Nord 
RHF. Her defineres godkjenner slik: ”Person med lederansvar som sammenfaller med 
dokumentets øverste gyldighetsområde eller med delegert godkjenningsmyndighet 
innenfor gitt fagområde”. 

4.2.1 Observasjoner 
I intervju ble det gitt uttrykk for en opplevelse av økt bevissthet i organisasjonen om 
hvem dokumentene gjelder for, fordi gyldighetsområde nå aktivt må opplyses før 
innlegging i Docmap. Alle som ble spurt i intervju, mente at regionale dokumenter må 
godkjennes av en leder med myndighet på regionalt/RHF-nivå.  
 
30 regionale dokumenter ble gjennomgått med tanke på gyldighetsområde og 
godkjenning (test 2a). I dette utvalget ble det observert at: 
 Ut fra internrevisjonens forståelse av dokumentets innhold, var gyldighetsområde 

Helse Nord valgt korrekt for 27 av dokumentene. De siste tre dokumentene har tittel 
og godkjenner som gjør at de ikke framstår som regionale, men som HF-interne. 

 25 av de 27 regionale dokumentene er registrert med en godkjenner som 
tilfredsstiller kriteriene. De to unntakene er registrert godkjent av en person som 
ikke er tilsatt ved RHF-et, og det framkommer ikke at denne personen har noen 
myndighet på vegne av RHF-et. Ytterligere søk viser at vedkommende er registrert 
som både dokumentansvarlig og godkjenner for flere regionale dokumenter 
innenfor samme temaområde. 

 
30 RHF-interne dokumenter ble gjennomgått med tanke på gyldighetsområde og 
godkjenning (test 2b). I dette utvalget ble det observert at: 
 Ut fra internrevisjonens forståelse av dokumentets innhold, var gyldighetsområde 

Helse Nord RHF valgt korrekt i alle tilfellene. Tre av disse dokumentene omhandler 
likevel bare en avgrenset enhet innenfor RHF-et (SKDE/HNIKT). 

 Alle dokumentene er registrert med en godkjenner som tilfredsstiller kriteriene. 
  
Internrevisjonen har også konstatert at alle RHF-interne dokumenter (106 dokumenter) 
har en navngitt godkjenner som på testdatoen er tilsatt ved RHF-et (test 6). 
 
I forbindelse med de utførte testene, har internrevisjonen observert at dokumenter som 
har gyldighet innenfor en avgrenset del av organisasjonen, f.eks ett av HF-ene, legges inn 
i dokumentsamlinger med gyldighet på høyere organisasjonsnivå, her Helse Nord-nivå. 
Eksempler på dette kan finnes i DS6842 (Helse Nord), hvor blant annet dokumentene 
PR12053 (Nordlandssykehuset) og PR21655 (Finnmarkssykehuset) inngår, og i DS1768 
(Helse Nord) hvor dokumentene i samlingen har ulike gyldighetsområder. 

4.2.2 Internrevisjonens vurderinger 
I de gjennomførte testene er det ikke funnet eksempler på at gyldighetsområdene Helse 
Nord og Helse Nord RHF forveksles, slik det ble observert ved internrevisjon i 2009 (IR-
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rapport 04/2009).  Dette bekrefter at oppryddingstiltak er gjennomført, og underbygger 
det inntrykk som er formidlet via intervju om at det nå er større bevissthet i 
organisasjonen om hvem dokumentene gjelder for. 
 
Våre tester har vist at det er publisert regionale dokumenter hvor det kan stilles 
spørsmål ved godkjenners myndighet, og dermed gyldigheten av dokumentet. Etter 
internrevisjonens vurdering er dette uheldig, og et forhold som kan forhindre effektiv 
implementering og oppfølging.  
 
Dersom det er ønskelig å utvide gyldighetsområdet for et dokument, bør dette gjøres 
ved å endre de styrende opplysningene i det aktuelle dokumentet. Etter vår vurdering 
bør en dokumentsamling ikke inkludere dokumenter med gyldighetsområde som er 
snevrere enn for dokumentsamlingen generelt. Det motsatte er derimot uproblematisk. 
Ved å inkludere overordnede dokumenter, for eksempel i en HF-intern 
dokumentsamling, kan man øke tilgjengeligheten til regionale dokumenter som er 
styrende for foretaket. 

4.3 Vedlikehold i Docmap 

Ansvar for vedlikehold (revisjon) av dokumenter er tillagt dokumentansvarlig for det 
enkelte dokument. Dokumentansvarlig varsles automatisk når revisjonsdato nærmer 
seg. I Helse Nord RHFs prosedyre PR300376-Dokumentstyring i Helse Nord, framgår det 
at revisjonsintervall kan fastsettes for det enkelte dokument, men at dette ikke bør 
overstige to år. En lokal Docmap-administrator skal vedlikeholde brukertilganger og 
roller. 

4.3.1 Observasjoner 
Internrevisjonen undersøkte i test 5 hvor stor andel av gyldige dokumenter som har 
utgått revisjonsdato (utdaterte dokumenter). Resultatene fra testen framgår av Tabell 2 
nedenfor. Her ser vi at: 
 Et betydelig antall dokumenter har passert revisjonsdato, uten at gjennomført 

dokumentrevisjon er registrert. 
 Andelen utdaterte dokumenter/ dokumentsamlinger er henholdsvis 20 % på 

regionalt nivå og 28 % på RHF-internt nivå.  
 
Tabell 2 Resultater fra test 5 – utgått revisjonsdato 

Gyldighetsområde: Helse Nord Helse Nord RHF 

Dokumenter Antall dokumenter 493 75 

Herav utdaterte  104 18 

Andel utdaterte dokumenter 21 % 24 % 

Dokumentsamlinger 
(DS) 

Antall DS 54 29 

Herav utdaterte  7 11 

Andel utdaterte DS 13 % 38 % 

 
Total andel utdaterte dokumenter/dokumentsamlinger 

 
20 % 

 
28 % 
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Overholdelse av interne retningslinjer om planlagt revisjonsintervall er undersøkt i to 
tester (test 3 og 4): 
 Test 3 omfattet dokumenter publisert i løpet av 2013, og viste at det for alle disse 

dokumentene var registrert frist for neste revisjon senest etter to år. 
 Test 4 omfattet gyldige dokumenter med frist for neste revisjon lengst fram i tid. 

Resultatet av denne testen framgår av Tabell 3. 
 
Tabell 3 Resultater fra test 4 – planlagt revisjonsintervall 

Gyldighetsområde Antall 
testet 

Antall med 
revisjonsintervall > 2 år 

Kommentarer 

Helse Nord 20 9 
Herav 4 lov/forskrift, 3 andre 
eksterne dokumenter, 
1 dokumentsamling (DS) 

Helse Nord RHF 26 13 Herav 9 DS 
  
Forvaltningsleders påfølgende gjennomgang av grunnlagsdata fra denne testen 
avdekket en svakhet i Docmap som gjør det mulig å forlenge et dokuments 
revisjonsintervall (”revidere dokumentet”), uten at dette spores. Forvaltningsleder 
informerte umiddelbart foretakene, via forvaltningsforumet, om at denne muligheten 
ikke må benyttes, og har tatt problemstillingen opp med leverandør for korrigering. 
 
Det ble opplyst i intervju at lover og forskrifter rutinemessig gis et revisjonsintervall på 
tre–fem år. For andre dokumenttyper ble det opplyst at det bare unntaksvis registreres 
revisjonsintervall som er lengre enn to år, etter anmodning fra dokumentansvarlig. 
 
Administrasjonsavdelingen ivaretar rollen som lokal Docmap-administrator, og 
opplyser at dette omfatter opprettelse, vedlikehold og avslutning av brukertilganger. 
Avdelingen er også ansvarlig for å koordinere fratredelsesprosessen ved avslutning av 
arbeidsforhold i Helse Nord RHF. Det er utarbeidet en sjekkliste for forhold som skal 
ivaretas i denne forbindelse. Sjekklisten inneholder ingen punkter som konkret 
omhandler Docmap. Gjennom intervjuer har internrevisjonen fått avklart at: 
 Administrasjonsavdelingen ikke sjekker behovet for overføring av oppgaver i 

Docmap når medarbeidere ved RHF-et slutter eller bytter stilling/funksjon. 
 Overføring av oppgaver i Docmap stort sett bare skjer når aktuell leder eller 

involverte selv melder behov for det. 
 
Vår test 6 viste likevel at det ikke var registrert vedlikeholdsansvar (dokumentansvar 
eller godkjenningsansvar) for RHF-interne dokumenter på personer som var sluttet (se 
4.1.1 og 4.2.1). 

4.3.2 Internrevisjonens vurderinger 
Etter internrevisjonens vurdering er det uheldig at et betydelig antall dokumenter har 
passert revisjonsdato, uten at dokumentrevisjon er registrert. Dette gjelder både 
regionale dokumenter og RHF-interne dokumenter. Virkningen av dette kan både være 
at man legger til grunn informasjon som ikke er korrekt, og at informasjonen i Docmap 
oppfattes som upålitelig. 
 
Det kan være hensiktsmessig å differensiere revisjonsintervallene for ulike typer 
dokumenter, slik RHF-et i praksis har gjort ved å forlenge revisjonsintervallet for lover 
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og forskrifter. Så lenge lenkene ikke endres når regelverket endres eksternt, framstår 
dette som en fornuftig tilpasning. Den etablerte praksis bør da formaliseres. Det kan 
argumenteres for en tilsvarende praksis også for andre eksterne dokumenter med stabil 
webadresse.  
 
Etter internrevisjonens vurdering er det spesielt viktig at oppgaven/rollen 
dokumentansvarlig til enhver tid blir ivaretatt. Det løpende vedlikeholdet bør omfatte 
tiltak som sikrer dette, blant annet ved systematisk å overføre oppgaver fra personell 
som skal slutte. 
 

4.4 Styrende dokumenter utenfor Docmap 

”Alle dokumenter som inngår i Helse Nord RHFs internkontrollsystem skal være under 
kontroll”, framgår det av RHF-ets prosedyre PR30376. Helse Nord RHF publiserer 
styrende dokumenter som inngår i internkontrollsystemet også utenfor Docmap. I 
denne revisjonen har internrevisjonen undersøkt: 
 Hvordan dokumentstyringen ivaretas for dokumenter som publiseres gjennom 

Compendia Personalhåndbok (Personalhåndboken).  
 Om styrende dokumenter er lagret både i Docmap og i Personalhåndboken eller på 

Helse Nords inter- og intranett, slik at de må vedlikeholdes flere steder. 
 Om det legges styrende dokumenter direkte på Helse Nords intra- og internett som 

ikke er styrt via Docmap eller Personalhåndboken. Av PR30376 framgår det at 
”saksbehandler skal kontaktes før det legges kopi av dokument fra Docmap på 
internett. Saksbehandler skal i slike tilfeller registrere merknad på aktuelt 
dokument i Docmap om at ved oppdatering til ny versjon, må også kopi på internett 
oppdateres”. 

 
Compendia Personalhåndbok ble tatt i bruk i Helse Nord høsten 2012. Her skal den 
ansatte finne informasjon om retningslinjer, rettigheter og plikter knyttet til 
arbeidsforholdet. Personalhåndboken skal utvikles og vedlikeholdes med både regionalt 
og lokalt innhold. 

4.4.1 Observasjoner 
Internrevisjonen har gjort følgende observasjoner relatert til dokumentstyring i 
Personalhåndboken: 
 Helse Nord RHF ivaretar rollen som regional redaktør via HR/organisasjons-

seksjonen, mens Administrasjonsavdelingen er tillagt lokalt redaktøransvar for 
RHF-internt innhold. Intervjuer viser at det er en felles forståelse av denne 
rollefordelingen. 

 Det er etablert et regionalt forvaltningsforum for Personalhåndboken, med skriftlig 
mandat godkjent 01.11.2013 (ikke publisert i Docmap). 

 Forvaltningsforumet har utarbeidet forslag til rutinebeskrivelse for å ivareta 
dokumentstyringen i Personalhåndboken. Denne er ikke ferdigstilt. 

 Demonstrasjon av Personalhåndboken viser at systemet innehar funksjoner for 
ivaretakelse av dokumentstyring som: ID-nr, loggføring av endringer, roller 
tilknyttet dokumentet, dato, frist for neste revisjon, automatisk varsel om 
revisjonsfrist til ansvarlig, lagring av tidligere versjoner med mer. 
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 I Helse Nord RHF er registrering av godkjenner ikke tatt i bruk, verken på regionalt 
eller lokalt nivå. 

 Regional og lokal redaktør (HR/org. seksjonen og adm. avd) opplyste at de selv er 
registrert som ansvarlig for alle dokumenter på sitt nivå og mottar varsel når 
revisjonsdato nærmer seg. Revisjonsintervall ble opplyst å være to år eller kortere. 

 
For å undersøke behovet for dobbelt vedlikehold av styrende dokumenter, er det utført 
to tester (test 7 og 8): 
 Test 7: Gjennomgang av utvalgte deler av Helse Nord RHFs personalhåndbok viste 

at den inneholder et betydelig antall dokumenter som er lagret dobbelt i 
Personalhåndboken og i Docmap, spesielt innenfor hovedtemaene ”Om Helse Nord 
RHF” og ”Interne retningslinjer”. Eksempler på dette er: 
o MS0175 Strategi for Helse Nord (Docmap), i personalhåndboken i tillegg 

oppdelt til ni dokumenter med separat dokumenthåndtering. 
o RL0900 Etiske retningslinjer for Helse Nord (Docmap), lagret som tolv 

dokumenter i personalhåndboken. 
o PR12036 Overordnet personalpolitikk for Helse Nord 

 Test 8: Internrevisjonens søk etter styrende dokumenter direkte på Helse Nords 
websider viste at enkelte dokumenter er lagret og distribuert både i Docmap og på 
internett. Dette gjelder eksempelvis ”Kvalitetsstrategi Helse Nord 2011-2014”, 
”Oppdragsdokument 2013 fra Helse Nord RHF” og retningslinjer i forbindelse med 
alvorlig skadde pasienter i Helse Nord. Det framkommer ingen merknader i Docmap 
om dobbellagring for dokumentene dette gjelder. 

 
I begge testene (7 og 8) ble det også funnet eksempler der det er benyttet lenke til 
aktuelt dokument i Docmap på en måte som gjør dokumentet tilgjengelig via flere 
innganger, uten å medføre dobbelt vedlikeholdsbehov.  
 
Gjennom intervjuene framkom det at prosjektgruppen i utviklingsfasen for 
Personalhåndboken påpekte et behov for å avklare hva som er kildesystem for 
dokumentene her. Styringsgruppen vedtok derfor 26. april 2013 at ”CP skal være kilde 
for dokumenter som hører til personalhåndboken”. Noen dokumenter som allerede var 
publisert via Docmap eller Intranett, ble tatt inn i Personalhåndboken. Intensjonen var 
at disse deretter skulle fjernes fra Docmap. Dette ble foretakene orientert om i brev 
datert 24.05.2013. 
 
De gjennomførte søkene på intranett (test 8) avdekket ett styrende dokument som bare 
var publisert på web (ikke i Docmap). Dette gjaldt ”Regional beredskapsplan 2013-
2016”. 

4.4.2 Internrevisjonens vurderinger 
Etter vår vurdering kan Personalhåndboken ivareta de grunnleggende prinsipper for 
dokumentstyring, dersom tilgjengelig funksjonalitet benyttes på en god måte. Dette 
forutsetter blant annet at feltet for godkjent av tas i bruk. Internrevisjonen konstaterer 
at Helse Nord RHF (via forvaltningsforumet) har igangsatt et arbeid for å formalisere 
hvilke krav som stilles for å kontrollere dokumentene i Personalhåndboken. Etter 
internrevisjonens vurdering er det viktig at dette fullføres snarlig, og at Helse Nord RHF 
sørger for at vedtatt rutine implementeres. 
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Et effektivt tiltak for å oppnå god dokumentstyring, er å sørge for at hvert enkelt 
dokument bare må vedlikeholdes ett sted. I motsatt fall er det risiko for at det finnes 
ulike versjoner av dokumentet. Når man, slik som i Helse Nord, benytter flere 
datasystemer til styring og distribuering av dokumenter, er det derfor viktig å avklare 
hva som er kildesystemet for hvert enkelt dokument. Dersom dokumentet skal være 
tilgjengelig via flere inngangsporter, bør dette ivaretas via lenker til kildesystemet. 
 
Det er observert betydelig dobbellagring mellom Personalhåndboken og Docmap. Vi har 
fått inntrykk av at det ikke har vært diskutert og avklart med tilstrekkelig detaljnivå 
hvilke dokumenter som ”hører til personalhåndboken”, og at dobbellagringen delvis 
skyldes dette. En annen forklaring kan være at arbeidet med å fjerne dokumenter som er 
besluttet ”overført” til Personalhåndboken fra Docmap, av ulike grunner ikke er fullført. 
 
Internrevisjonen er også gjort kjent med at RHF-et planlegger å utvikle en tilsvarende 
løsning i Compendia for lederhåndbok. Det vil da være en fordel om de innholdsmessige 
grensene mellom dokumentsystemene avklares på et tidlig tidspunkt, slik at man unngår 
ytterligere dobbellagring. 
 
Dokumenter som ønskes tilgjengeliggjort eksternt må per i dag legges direkte på 
Internett, ettersom Docmap bare er tilgjengelig internt. De eksemplene på dobbellagring 
som vi avdekket ved søk på web, vurderes å være av denne type dokumenter. Det finnes 
alternative måter å styre slike dokumenter på. Føringene som per i dag er gitt i RHF-ets 
prosedyre om bruk av merknad i Docmap ved dobbellagring, etterleves ikke. Det kan 
derfor være grunn til å se nærmere på andre muligheter. 

4.5 Oppfølging av dokumentstyring 

Anerkjente rammeverk for internkontroll, blant annet COSO-rapporten, fastslår at 
ledelsens oppfølging er nødvendig for ”å sikre at internkontrollen fortsetter å fungere 
effektivt”. Dette gjelder også for dokumentstyring. I Helse Nord RHFs prosedyre, 
PR30376, framgår det at den enkelte godkjenner skal motta regelmessig oversikt over 
alle dokumenter i Docmap vedkommende er godkjenner for, til informasjon og eventuell 
korrigering.  

4.5.1 Observasjoner 
Det er ikke prosedyrefestet, eller avklart på annen måte, hvem som skal ta ut 
regelmessige oversikter fra Docmap til den enkelte godkjenner. Andre spesifikke tiltak 
for oppfølging av dokumentstyring ved RHF-et framgår heller ikke av prosedyrene. 
 
Gjennom intervju har internrevisjonen fått avklart følgende: 
 Det er ikke innført systematiske tiltak for å unngå at det er registrert oppgaver i 

Docmap på personell som har sluttet/endret funksjon. 
 Det er ikke innført systematiske tiltak for å unngå at det blir liggende dokumenter i 

Docmap som ikke revideres, ut over automatisk varsel/purring til 
dokumentansvarlig. 

 Det sendes ikke oversikter til den enkelte godkjenner i Docmap, slik intern 
prosedyre tilsier. 

 Funksjonaliteten i Docmap som kan benyttes til systematisk oppfølging, er ikke i 
tilstrekkelig grad kjent for aktuelle medarbeidere. 
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 Det er ikke en felles oppfatning av hvem som er ansvarlig for å gjennomføre 
systematisk oppfølging av RHF-ets dokumentstyring. 

 Ledelsen etterspør ikke rutiner for, eller resultater av, oppfølging av 
dokumentstyring. 

4.5.2 Internrevisjonens vurderinger  
Uten aktiv oppfølging er det vanskelig å identifisere mangler som krever at det 
iverksettes korrigerende tiltak. Denne revisjonen har vist at aktiv oppfølging av 
dokumentstyringen er nødvendig for å sikre at Helse Nords dokumenter er under 
kontroll. Via søk- og rapportfunksjonalitet i Docmap finnes egnede verktøy for dette. 
Dersom disse tas aktivt i bruk, vil oppfølgingen forbedres betydelig. 
 
Også Personalhåndboken, og eventuelle andre systemer som benyttes til 
dokumentstyring, bør følges opp på tilsvarende måte. 

5 Konklusjon og anbefalinger 

5.1 Konklusjon 

For å holde kontroll med styrende dokumenter som inngår i internkontrollsystemet, 
benytter Helse Nord RHF i hovedsak Docmap. Informasjon om styringen av det enkelte 
dokument er dermed tilgjengelig her. Mangelfull oppfølging av denne informasjonen har 
ført til at forhold som krever korrigering ikke har blitt identifisert. Et betydelig antall 
dokumenter i Docmap har passert revisjonsdato, uten at gjennomført dokumentrevisjon 
er registrert, og flere mangler ved dokumentstyringen bør forbedres. 
 
Helse Nord har tatt i bruk Compendia Personalhåndbok, parallelt med Docmap, for 
styring av dokumenter innenfor personalområdet. Internrevisjonens observasjoner 
tyder på at det ikke er avklart i tilstrekkelig grad, hvilket system som skal være kilde for 
det enkelte dokument. 

5.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen konstaterer at det er behov for tiltak for å korrigere feil og mangler i 
gjeldende dokumentsamlinger, avklare og justere framtidig praksis og løpende følge opp 
at besluttet praksis overholdes. Helse Nord RHF bør derfor: 
 
1. Gjennomgå alle regionale dokumenter i Docmap for å forsikre seg om at: 

a. Registrert dokumentansvarlig fortsatt er tilsatt og mottar meldinger om 
dokumentet. 

b. Registrert godkjenner har relevant myndighet på regionalt nivå.  
 
2. Gjennomgå alle dokumentsamlinger med gyldighetsområde Helse Nord og sørge for 

at de bare inneholder dokumenter som er gyldige på regionalt nivå. 
 
3. Sørge for at alle dokumenter med revisjonsdato som er passert, blir revidert så snart 

som mulig. Dette gjelder både regionale dokumenter og RHF-interne dokumenter. 
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4. Registrere utarbeider av eksterne dokumenter slik at det framgår at dokumentet er 
utarbeidet utenfor egen organisasjon. 

 
5. Innføre rutiner for systematisk sjekk av oppgaver i Docmap, og eventuell overføring 

av disse, når medarbeidere ved RHF-et slutter eller bytter stilling. 
 
6. Fullføre arbeidet med å formalisere kravene til dokumentstyring i Compendia 

Personalhåndbok, og sørge for at kravene implementeres. 
 
7. Avklare hvilket system, Compendia Personalhåndbok eller Docmap, som skal være 

kilde for det enkelte dokument, og sørge for at hvert enkelt dokument bare trenger 
vedlikehold ett sted. 

 
8. Gjøre en ny vurdering av hvordan styrende dokumenter som skal være tilgjengelige 

både internt og eksternt skal styres, og sørge for at besluttet praksis implementeres. 
 
9. Følge opp dokumentstyringen for regionale og interne dokumenter, for å sikre at 

styringen fungerer effektivt. 
 
 
Internrevisjonen er kjent med at det allerede er igangsatt arbeid med å følge opp 
anbefalingene. Vi har fått opplyst at det ved utgangen av april 2014 kan forventes at de 
fleste tiltakene er fullført, men at anbefaling nr. 8 og 9 vil kreve noe mer tid. 
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Vedlegg 1 – Beskrivelse av utførte tester 
 
Test 1) Roller i Docmap (fokusområde 1) 
Datauttrekk utført: 20.12.2013. 
Gjennomgang av dokumenter publisert i Docmap i 2013. Det undersøkes om rollene 
dokumentansvarlig, utarbeider og saksbehandler benyttes i samsvarer med interne 
bestemmelser og gjeldende organisering, ansvars- og oppgavefordeling. 
 
Utvelgelseskriterier: 
a. Gyldighetsområde: Helse Nord (uten underliggende områder). 

Dokumentklasse: dokument. I feltet ”Vis dokument” skal det bare være hake for 
”Gyldige”. 
Gyldig fra: 01.01.13 – 31.12.13. 
Sortér på ”gyldig fra dato” og velg de 30 sist publiserte. 

b. Gyldighetsområde: Helse Nord RHF (uten over-/underliggende områder). 
Ellers samme kriterier. 

 
Test 2) Gyldighetsområde og godkjenning i Docmap (fokusområde 2) 
Datauttrekk utført: 20.12.2013. 
Gjennomgang av dokumenter publisert i Docmap i 2013. Det undersøkes om: 
 Dokumentets gyldighetsområde ser ut til å samsvare med dokumentets innhold. 
 Godkjenning er registrert i samsvarer med interne bestemmelser og gjeldende 

organisering, ansvars- og oppgavefordeling. 
 
Utvelgelseskriterier: som test 1 a og b. 
 
Test 3) Planlagt revisjonsintervall 1 (fokusområde 3) 
Datauttrekk utført: 20.12.2013. 
Gjennomgang av dokumenter publisert i Docmap i 2013. Det undersøkes om dato for 
neste revisjon er satt i henhold til interne bestemmelser. 
 
Utvelgelseskriterier: som test 1 a og b. 
 
Test 4) Planlagt revisjonsintervall 2 (fokusområde 3) 
Datauttrekk utført: 30.12.2013 
Det undersøkes om interne bestemmelser om planlagt revisjonsintervall er overholdt 
for dokumenter med revisjonsdato lengst fram i tid. 
 
Utvelgelseskriterier: 
a. Gyldighetsområde: Helse Nord (uten underliggende områder). 

Dato for neste revisjon: fra og med 01.01.2015. 
Dokumentklasse: alle. I feltet ”Vis dokument” skal det bare være hake for: ”Gyldige”. 
Sortér på neste revisjonsdato, og velg de 20 med revisjonsdato lengst fram i tid. 
Neste revisjonsdato sammenlignes med sist registrerte revisjon, evt. gyldig fra dato. 

b. Gyldighetsområde: Helse Nord RHF (uten over-/underliggende områder). 
Ellers samme kriterier. 
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Test 5) Utgått revisjonsdato (fokusområde 3) 
Datauttrekk utført: 30.12.2013. 
Antall og andel gyldige dokumenter/dokumentsamlinger med utgått revisjonsdato 
kartlegges. 
 
Utvelgelseskriterier: 
a. Gyldighetsområde: Helse Nord (uten underliggende områder). 

Dato for neste revisjon: 01.01.2003 – gårdagens dato. 
Dokumentklasse: ”dokument” og ”dokumentsamling” (hver for seg). 
I feltet ”Vis dokument” skal det bare være hake for ”Gyldige”. 
Andel beregnes som prosent av antall ”Gyldige” dokumenter i aktuell 
dokumentklasse/område. 

b. Gyldighetsområde: Helse Nord RHF (uten over-/underliggende områder). 
Ellers samme kriterier. 

 
Test 6) Tilsettingsforhold (fokusområde 1 og 2) 
Datauttrekk utført: 30.01.2014. 
Det undersøkes om alle som er tildelt dokumentansvar eller godkjenningsansvar for 
dokumenter med gyldighetsområde Helse Nord RHF har et aktivt tilsettingsforhold her. 
 
Utvelgelseskriterier: 
Gyldighetsområde: Helse Nord RHF (uten over/underliggende områder). 
Dokumentklasse: alle. I feltet ”Vis dokument” skal det bare være hake for: ”Gyldige”. 
Bruk søkesiden ”ansvar” og sjekk at navngitte personer i rollene ”dokumentansvarlig” 
og ”godkjenner” på testdatoen er ansatt ved RHF-et. 
 
Test 7) Flere versjoner av samme dokument? (fokusområde 4) 
Datauttrekk utført: 10.01.-13.01.2014. 
Det kartlegges om dokumentene i utvalgte deler av Helse Nord RHFs personalhåndbok 
(Compendia Personalhåndbok) også er lagret og publisert via Docmap på en slik måte at 
samme dokument/innhold krever vedlikehold flere steder. 
 
Test 8) Styrende dokumenter på web (fokusområde 4) 
Datauttrekk utført: 10.02.2014. 
Det undersøkes om det legges ut styrende dokumenter direkte på Helse Nords websider. 
Dersom slike dokumenter finnes, sjekkes det om: 
 dokumentet også er lagret og publisert via Docmap på en slik måte at samme 

dokument/innhold krever vedlikehold flere steder. 
 det eventuelt er opplyst i dokumentets merknader i Docmap, at det finnes kopi som 

krever vedlikehold. 
 
Utvelgelseskriterier: 
Det gjøres utvidet søk på Helse Nord RHFs intranett etter følgende søkeord: 
”håndbok”, ”retningslinje” og ”prosedyre”. Det sorteres på publiseringstidspunkt, og de 
25 siste publiseringer for hvert av søkeordene gjennomgås. 
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Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-29/012  diverse     Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 54-2014 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. Oppdragsdokument 2014 – tilleggsliste  
 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-29/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 54-2014/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-29/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 54-2014/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 54-2014/3 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene, 

tilleggsliste med tidligere krav 
 
 

Bakgrunn 
Vi viser til styremøte i Helse Nord RHF, den 5. februar 2014 og behandling av styresak 5-
2014 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene. Styret fattet følgende vedtak i punkt 1: 
Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2014 og tilleggslisten med tidligere krav 
til helseforetakene med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
Styret ba om å få lagt frem denne tilleggslisten til orientering i et senere styremøte. 
 
I styresak 5-2014 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene fremgår det følgende: 
 
Årets oppdragsdokument er vesentlig kortere enn tidligere dokumenter. Dette er i tråd med 
årets oppdragsdokument fra HOD.   
 
Krav som er stilt i tidligere oppdragsdokumenter er som hovedregel ikke gjentatt. Disse 
kravene er samlet i et eget dokument, og i år er denne tilleggslisten ikke inkludert i 
oppdragsdokumentet. Tilleggslisten vil bli sendt helseforetakene på et senere tidspunkt.  
 
Tilleggslisten til oppdragsdokumentet har to formål: 
• å forenkle oversikten for helseforetakene over krav som er stilt i tidligere 

oppdragsdokument, og som fortsatt gjelder.  
• å redusere omfanget av årets oppdragsdokument gjennom at tidligere krav ikke 

gjentas. 
 
Tilleggslisten til oppdragsdokumentet inneholder ingen nye krav. Den skal følges opp av 
helseforetakene på lik linje med kravene i årets oppdragsdokument.  
 
Grunnlag for utarbeidelsen av tilleggslisten for 2014 
Administrasjonen i RHF har gått gjennom sine områder og sett på hvilke krav som 
fortsatt er gjeldende. Kriteriene for at krav ikke er videreført, har vært:  
- at kravet er erstattet av nye krav 
- at kravet er blitt gjennomført av helseforetakene 
- at kravet ikke lenger er gjeldende 
 
Etter gjennomgang av tilleggslisten er noen krav fra tidligere år blitt satt inn i 
rapporteringsmalen for tertialrapport 2014 for videre oppfølging. 
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Vedlegg: Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene, tilleggsliste med tidligere 
krav som fortsatt er gjeldende. 

 
Utrykt vedlegg: Oversikt over krav i oppdragsdokument og tilleggsliste 2013 som ikke 

er videreført.  
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Vedlegg til Oppdragsdokumentet 2014 -  Tilleggsliste  
 
HOD forutsetter at relevante mål gitt i tidligere oppdragsdokumenter fortsatt er 
gjeldende. Denne listen består av krav fra tidligere års oppdragsdokumenter fra Helse 
Nord RHF til helseforetakene (2004-2013).  Årstallet i parentes angir året oppdraget ble 
gitt. Krav fra tidligere år er ikke tatt med dersom de omfattes av nye krav i OD for 2014.   
  
 

1. Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  
 

 
Bidra med nødvendig kompetanse og metodestøtte for å utføre mini-metodevurderinger 
(mini-HTA) (2013) 
 
Delta i arbeid med regionalt kvalitetsnettverk, jf. Helse Nords kvalitetsstrategi (2013) 
 
Iverksette tiltak for å følge opp tilsynsrapporter.  (2013) 
 
Legge ut informasjon om meldte § 3-3 meldinger på egnet måte. (2013) 
 
Offentliggjøre resultater fra journalundersøkelser (GTT)   (2013) 
 
Delta på alle innsatsområder i pasientsikkerhetskampanjen, implementere alle 
tiltakspakkene og rapportere egne resultater (2013) 
 
Gjennomgå egen praksis og opplæringsbehov på prioriteringsveilederne, veileder for 
registrering av aktivitet og Forskrift for ventetidsregistrering, samt opplæring i nye 
versjoner av kliniske pasientsystemer. (2013) 
 
Implementere oppdaterte nasjonale kliniske retningslinjer, legge disse i Docmap og 
sørge for at disse legges til grunn for medisinsk praksis.(2013) 
 
Delta i regionalt arbeid for å gjøre faglige retningslinjer mv. i Docmap1

 

 tilgjengelig for 
kommunene. (2013) 

Ta i bruk felles e-læringsplattform.(2013) 
 
UNN HF  
 Drive nasjonale medisinske kvalitetsregistre, der UNN HF har databehandlingsansvar, i 
henhold til konsesjon.(2013) 
 
 Sikre at nasjonale medisinske kvalitetsregistre med databehandlingsansvar i UNN HF 
oppnår akseptable nasjonale dekningsgrader hva gjelder både innregistrerende enheter og 
registrerte enkeltpasienter.(2013) 
 

                                                        
1 Docmap er foretaksgruppens elektroniske kvalitetssystem. 
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Formidle relevante resultater og kvalitetsindikatorer fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre med databehandlingsansvar i UNN HF til både allmennhet og til 
innregistrerende enheter.(2013) 
 
Rapportere på internkontroll, informasjonssikkerhet og risikostyring med hensyn til 
måloppnåelse for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. (2013) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Bidra til økt pasientsikkerhet på legemiddelområdet gjennom 
innføring av enhetlige systemer for forskrivning, spesielt med fokus på kjemoterapi. (2012) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Gjennom samhandling med de andre helseforetakene utvikle 
retningslinjer for legemiddelhåndtering i sykehus. (2012) 
 
Delta i etablering av kvalitetsregister for pasienter som benytter kostnadskrevende 
Biologiske legemidler for behandling av autoimmune lidelser og følge nasjonale faglig 

retningslinjer for å oppnå likeverdig praksis. (2010) 
 
 
2. Prioritering, tilgjengelighet og brukermedvirkning 
 
Sørge for at det arbeides målrettet, med utgangspunkt i rapporter fra SKDE og nasjonale 
behandlingsveiledere, for å sikre en mest mulig enhetlig behandlingspraksis i regionen 
(2013) 
 
Sørge for at alle som behandler henvisninger sikres tilstrekkelig opplæring2

 
 (2013) 

Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for undersøkelse/behandling i 
første svar på henvisningen. (2013) 
 
Sørge for at pasienter som skal gjennomgå omfattende utredning og behandling får 
utarbeidet en behandlingsplan som dokumenteres i journal. Planen skal beskrive 
planlagt pasientforløp med tentative tidspunkter for de ulike delene av forløpet. Planen 
skal være et arbeidsdokument for pasient og behandler som revideres ved behov. 
(2013) 
 
I samarbeid med SANKS3

 

 inngå forpliktende samarbeid om kompetanseutvikling knyttet 
til samisk språk og kultur i pasientbehandling (2013) 

Øke bruken av teleradiologi (2013) 
  
Sikre at ikke personer under 18 år brukes som tolk i spesialisthelsetjenesten, uavhengig 
av foreldres eller andre slektningers diagnose4

 

. Barn under 18 år kan kun unntaksvis 
brukes som tolk ved akutte situasjoner hvor det er fare for liv og helse. (2013)    

                                                        
2 jf Helsedirektoratets kurs for de som prioriterer og registrerer i spesialisthelsetjenesten, 
http://prioriteringer.helsedirektoratet.no  
3 Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern 
4 Det vises til føringer vedr. barn som tolk i Meld. St. 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.  
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Legge til rette for at ventetider for poliklinisk virksomhet innen radiologi kan 
rapporteres til NPR fra 2013. (2012) 
 
Sørge for at berørte interessenter på vegne av brukere, medarbeidere og befolkningen 
involveres i forkant av utvikling av tjenestetilbud, omstilling og endring som får 
betydning for hvor de ulike tjenestene ytes. (2012) 
 
Gjennomføre og følge opp regionale prosedyrer for barn som pårørende5

 
. (2012) 

Sykehusapotek Nord HF: Innføre og følge opp ventetidsregistrering for 
reseptekspedering.(2012) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Rapportere månedlige nøkkeltall for ventetid i avdelingene i Bodø 
og Tromsø.(2012) 
 
Helse Finnmark HF og UNN HF: Sikre døgnkontinuerlig tolketjeneste for å ivareta 
nødmeldetjeneste for den samiske befolkning. (2012) 
 
 
3. Helhetlige pasientforløp og samhandling 
 
Prioritere faglig utviklingsarbeid i henhold til inngåtte avtaler med kommunene, 
herunder etablere øyeblikkelig hjelp-tjenester, kompetanseoppbygging og pasientforløp. 
(2013) 
 
I samarbeid med kommunene og brukerne videreføre arbeidet med å utvikle 
standardiserte pasientforløp for de store pasientgruppene. Dette skal inkludere 
pasienter med kroniske sykdommer. Nettverkssamarbeidet mellom helseforetakene og 
mellom helseforetakene og kommunene skal styrkes. (2013) 
 
Gi økt fokus til personer med sammensatte og/eller kroniske lidelser. Kunnskapen om 
”The Chronic Care Model”6

 

 skal styrkes, og prinsippene i denne modellen skal legges til 
grunn for behandlingen.  (2013) 

Bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket 
kommunehelse- og omsorgstjeneste, spesielt innen geriatri, nevrologi, 
habilitering/rehabilitering, psykisk helse og rusmiddelavhengighet.  (2013) 
 
Følge opp de forpliktelser som følger av samarbeidsavtalene, herunder dokumentasjon 
av og aktiv håndtering av avvik. (2013) 
 
Sikre at ordningen med betaling for utskrivningsklare pasienter ikke endrer 
vurderingen av når en pasient er utskrivningsklar. (2013) 
 

                                                        
5 Brev fra Helse Nord RHF til HF-ene om regionale retningslinjer for barn som pårørende vil bli oversendt 
helseforetakene, jf. tidligere høringsprosess       
6 The Chronic Care Model - innebærer vektlegging av helhetlige pasientforløp der pasienten medvirker 
(shared decision making) både i valg og gjennomføring av behandling 
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Drive systematisk opplæring av personell som er nødvendig for å gjennomføre 
samhandlingsreformen. Et grunnlag for dette er kartlegging av behov og anbefalte tiltak 
i sluttrapport januar/februar 2013 fra prosjektet Kompetansebehov etter 
samhandlingsreformen7

 
. (2013) 

Videreføre arbeidet med å desentralisere kontroller. (2013) 
 
Følge opp samhandlingstiltak i Helse Nords vedtatte handlingsplan for pasient- og 
pårørendeopplæring.8

 
 (2013) 

Foreslå for samarbeidsorganene mellom kommunene og helseforetakene at tillitsvalgte 
inviteres til å delta, jf felleserklæring mellom KS, Spekter og 
arbeidstakerorganisasjonene.  (2013) 
 
 
UNN HF: 
• Sørge for at Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) bistår 

helseforetakene i implementering og bruk av telemedisinske løsninger i 
gjennomføringen av samhandlingsreformen. (2013) 

 
Følge opp sin del av ansvaret for å implementere elektronisk meldingstjeneste i pleie- og 
omsorgstjenesten i kommunene (prosjekt FUNNKe). (2012) 
 
Sørge for at dokumentasjon på ernæringsstatus foreligger og følger pasienten ved 
overflytting mellom behandlingsenheter eller mellom tjenestenivåer.(2012) 
 
Sørge for at pasienter som henvises med mistanke om kreft får utnevnt egen 
kontaktperson som skal bidra til at pasienten får nødvendig informasjon om 
behandlingsplan, rettigheter og ventetider. (2012) 
 
 
4. Pasientbehandling    
 
Ikke ha vakante legestillinger av økonomiske årsaker innen spesialitetene fysikalsk- og 
rehabiliteringsmedisin, geriatri, revmatologi, TSB, psykiatri,- og barne- og 
ungdomspsykiatri. (2011) 
 
4.1. Psykisk helsevern 
 
Etablere akuttberedskap på døgnbasis ved DPS.  (2013) 
 
Alle DPS skal ha ambulante funksjoner der leger og psykologer deltar. Løsningen i 
”DeVaVi9

 
” bør blant annet vurderes (2013) 

Redusere andel tvangsbehandlingstiltak med 5 %.10

                                                        
7 Rapport utarbeidet av Margrete Gaski, forventes ferdig januar/februar 2013   

 (2013) 

8 ”Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord”, vedtatt i Helse Nord RHFs 
styre 27.9.12 
9 Prosjekt gjennomført i UNN ved DPSer som har utviklet modeller for ambulante tjenester  
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Utarbeide og iverksette felles prosedyrer for prioriteringspraksis som sikrer likeverdige 
tjenester innen barne- og ungdomspsykiatriske tilbud.  (2013) 
 
Planlegge og iverksette tiltak for å forebygge selvmord i psykiatrisk sengepost innen 
psykisk helse for voksne. (2013) 
  
Følge opp prosessen med funksjons- og arbeidsdeling mellom sykehus og DPS.11

 

  
Tertialvis rapportering på status.  (2013) 

Sikre at det er tilstrekkelig kompetanse i og gode rutiner på å ivareta barn som kan ha 
vært utsatt for seksuelle overgrep og annen mishandling  (2013) 
 
UNN HF:  
Styrke arbeidet med å rekruttere leger til voksenpsykiaterutdanningen. (2013) 
 
Helse Finnmark skal:  
Styrke arbeidet med å rekruttere leger til voksenpsykiaterutdanningen. (2013) 
 
Sørge for at SANKS bedrer egen kompetanse i sørsamisk språk og kultur. (2013) 
 
Kartlegge selvmordsrisiko i henhold til nasjonale retningslinjer innen psykisk helsevern 
for barn og unge. Ha strukturerte utredning og behandling av depresjoner, samt etablere 
rutiner for samhandling med kommunene. (2012)  
 
Iverksette tiltak i Helse Nords regionale tiltaksplan for redusert og riktig bruk av tvang. 
Helseforetakene skal utarbeide lokale planer for voksne, barn og unge innen 01.06. 
2012.(2012) 
 
Opprette rusteam ved samtlige DPS, og styrke kompetansen innen rusbehandling.  
Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern.  (2011) 
 
4.2. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige  
 
Etablere lavterskel-LAR for den mest hjelpetrengende gruppen opiatavhengige med 
sammensatte sykdommer, i samarbeid med kommunene (2013) 
 
Gjennomføre brukerundersøkelser innen TSB etter mal fra Kunnskapssenteret, og følge 
opp resultatene. (2013) 
 
Styrke kunnskapen om forebygging av rusmiddelskader hos barn. (2013) 
 
Etablere systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med 
underliggende rusproblemer og eventuelt viderehenvise disse til tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.  (2013) 
  
    
                                                                                                                                                                             
10 5 % reduksjon av antall tvangsbehandlingstiltak, ikke prosentandel   
11 Jf. krav i OD 2012, med bakgrunn i tilrådninger fra Nasjonal strategigruppe 2 
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Øke oppmerksomheten på og kompetanse i behandling av pasienter med skader og 
avhengighet av anabole androgene steroider. (2012) 
 
Bidra til at innsatte ved rusmestringsenhetene blir vurdert med hensyn til rett til 
nødvendig helsehjelp (2011) 
 
4.3. Somatisk virksomhet og tilbud til pasienter med kroniske og langvarige 
sykdommer  
 
Kreftbehandling: 
I samarbeid med øvrige helseforetak utvikle og ta i bruk standardiserte  pasientforløp 
for de viktigste kreftformer. (2013) 
 
UNN HF 
I samarbeid med Nordlandssykehuset HF bygge opp robuste fagmiljøer med økt kapasitet 
for rekonstruksjon av bryst etter brystkreft. (2013) 
 
NSLH skal:  
I samarbeid med UNN HF bygge opp robuste fagmiljøer med økt kapasitet for 
rekonstruksjon av bryst etter brystkreft .(2013) 
 
Helgelandssykehuset HF :  
I samarbeid med UNN og NLSH sikre et godt tilbud til kreftpasienter (2013) 
 
Helse Finnmark HF skal:  
I samarbeid med UNN sikre et godt tilbud til kreftpasienter (2013) 
 
Behandling av hjerneslag 
Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag skal følges opp.  
Informasjonstiltak til befolkningen har stor betydning for å sikre at pasienter kommer 
raskt til sykehus, og må prioriteres. (2013) 
 
Svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg 
 
Hvert tertial gi en oppdatert status for situasjonen på fødeinstitusjonene vedrørende 
implementering av kvalitetskrav, herunder en kort oversikt over særskilte utfordringer 
samt planlagte/gjennomførte tiltak. Rapporteringsskjema som er benyttet i 
handlingsplanen skal brukes. (2013) 
 
I påvente av utviklet løsning iverksette tiltak for å begrense risikoen ved bruk av to 
journalsystemer for fødende (Partus og DIPS). (2013) 
 
Inngå dialog med kommunene med mål om å få på plass organisering av kommunale 
fødestuer i tråd med krav i veileder. (2013) 
  
Levere data til regionalt perinatalregister12

 
. (2013) 

                                                        
12 Registeret er lokalisert til Helse Nord RHF  

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - sakspapirer

side 74



Traumebehandling/karkirurgi  
 
Tilrettelegge og følge opp traumesystemet, inkl. levere data til regionalt traumeregister 
fra 1.1.2013 og implementere destinasjons- og kommunikasjonsprotokoller. (2013) 
 
Levere data til kvalitetsregister for hjerte/kar (2013) 
 
UNN HF  
Øke eget tilbud for pasienter med behov for ablasjonsbehandling av atrieflimmer og i 
samarbeid med øvrige helseforetak sørge for at landsdelens pasienter gis et likeverdig 
tilbud på dette området, om nødvendig ved kjøp av tjenester utenfor Helse Nord. (2013) 
 
NSLH skal:  
Bygge opp kapasitet innen karkirurgi og intervensjonsradiologi. (2013) 
 
Oppfølging av regionale handlingsplaner innen kronikeromsorg m.v.    
 
Helse Finnmark HF  
Utrede hvordan foretaket kan ta et større ansvar for pasienter med nyresykdommer 
(2013) 
 
Habilitering og rehabilitering  
 
Gi behandlingstilbud til pasienter med alvorlig kjeveleddsdysfunksjon som er vurdert og 
utredet ved det tverrfaglige tilbudet etablert i Helse Bergen HF. (2013) 
 
Iverksette funksjonsfordeling i ortopedi i henhold til Helse Nord RHFs styresak 
135/2011 om elektiv ortopedi. (2012) 
 
UNN HF: Implementere robotkirurgi og sikre kompetanse knyttet til denne type 
behandling (bekkenkirurgi) og forberede deling av kompetanse med NLSH. (2012) 
 
Iverksette nivådeling jf. Handlingsplan for intensivmedisin og regionale retningslinjer 
fra fagråd i intensivmedisin. (2011) 
 
Gjennomføre revidert funksjonsdeling innen kreftkirurgi. (2011) 
 
Iverksette tiltak for å øke tilgjengelige organer og samarbeide med nasjonal koordinator 
for organdonasjon. (2010) 
 
UNN HF: etablere regionalt tverrfaglig kompetansemiljø innen astma- og 
allergisykdommer. (2011) 
 
 
 
4.4. Andre områder 
 
4.4.2. Smittevern og beredskap 
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Styrke tiltaksarbeidet for å redusere sykehusinfeksjoner og sette mål for reduksjon av 
infeksjoner, jf. mål i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen (2013) 
  
Sikre nødvendig kompetanse i sterilsentralene, jf. regional smittevernplan.13

 
 (2013) 

Følge opp krav og anbefalinger i Regional plan for smittevern og 
tuberkulosekontrollprogrammet (2012) 
 
Samarbeide med nødsentralene i Sverige og Finland om kommunikasjonsrutiner, jf. 
inngått avtale i 2011 om ø-hjelpsamarbeid over landegrensene. (2012) 
 
 
4.4.3. Prehospitale tjenester 
Oppfylle mål om at 100 % andel av fast ansatt ambulansepersonell skal ha formell 
kompetanse som ambulansearbeider innen 01. 01.12. (2011) 
 
Sikre nødvendig språk- og kulturkompetanse i AMK-sentralene. (2011) 
 
4.4.4. Barents helsesamarbeid/nordområdesatsingen 
 
Delta i helsesamarbeidet i Barentsregionen. (2013) 
 
Tilrettelegge for og delta i samarbeidsprosjekter i Barentsregionen og bidra til 
velfungerende norsk-russiske samarbeidsrelasjoner på helseområdet, herunder 
helseberedskap ihht inngåtte avtaler mellom Helse Nord RHF og fylker i Russland. 
(2011) 
 
4.4.6. Forebygging og folkehelsesamarbeid 
 
Bistå kommunene med kompetanse for å fremme sekundærforebyggende tiltak innen 
blant annet diabetes, ernæring, psykisk helse og skadeforebygging. (2013) 
 
Rapportere data om skader og ulykker til NPR  (2013)   
 
Etablere en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i faglige retningslinjer 
fra Helsedirektoratet og ”Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og 
omsorgstjenesten” (Helsedirektoratet 2012)(2013) 

 
 
5. Rekruttering, utdanning og videreutdanning av helsepersonell  
 
Vektlegge kompetansebehov som følger av gjennomføring av samhandlingsreformen, og 
samarbeide med kommunene for å vedlikeholde og styrke deres kompetanse. (2013) 
  
Øke antall turnusplasser for fysioterapeuter, og styrke oppfølgingen. (2013) 
 
Forbedre oppfølgingen av lærlinger, i tråd med føringer i styresak 153-2012. (2013) 

                                                        
13 Smittevernplan 2012-2015 Helse Nord, vedtatt i Helse Nord RHFs styremøte 3.5.2012  

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - sakspapirer

side 76



 
Utvikle planer for etter- og videreutdanning av helsepersonell, som bidrar til å løse 
kompetanseutfordringene i helseforetaket. (2012) 
 
Sørge for at dobbeltkompetanseutdanning i psykologi videreføres ved at kliniske 
stillinger gjøres tilgjengelig, i samarbeid med universitetene. (2012) 
 
Sikre god ivaretakelse og utvikling av praksisopplæring for studenter, i samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene og aktuelle kommuner. (2012) 
 
Heve kompetansen innen sterilforsyning. Det regionale kompetansesenteret for 
smittevern ved UNN HF kan være aktuelle samarbeidspartnere ved utvikling og 
vedlikehold av opplæringsprogram. (2011) 
 
Implementere WHO14

 

`s internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering av 
helsepersonell. (2011) 

Rapportere antall nye spesialister ansatt fra utdanningsprogrammene. (2011) 
 
Iverksette tiltak for å rekruttere, utdanne og beholde jordmødre for å sikre et forsvarlig 
fødetilbud i henhold til ny veileder: ”Et trygt fødetilbud” kvalitetskrav til 
fødselsomsorgen(2011) 
 
Sikre at det gis gode læringsmuligheter og praksis innen habilitering og rehabilitering 
for studenter i utdanning. (2011) 
 
 
UNN HF 
 Legge til rette for gruppe 1-tjeneste fra andre HF. Gjennom dialog med de øvrige HF sikre 

at avdelingene i UNN HF tidligst mulig blir kjent med behovene for gruppe 1-tjeneste. 
(2010) 

 
Helse Finnmark HF 
Rapportere antall i utdanning gjennom Legerekrutteringsprogrammet i Finnmark.  (2011) 
 
Sykehusapotek Nord HF: Sikre og bevare farmasøytisk kompetanse innenfor produksjon og 
forsyningsberedskap. (2011) 
 
 
6. Forskning og innovasjon 
 
Ivareta sitt ansvar for å finansiere og stille til rådighet infrastruktur for forskning. 
(2013) 
 
Ha brukermedvirkning i forskning, enten i utforming av prosjekter, i styringsgrupper 
eller vurderingskomiteer, i tillegg til at det må vektlegges å rekruttere pasienter på en 
god måte til deltakelse i forskning. (2013) 

                                                        
14 Verdens helseorganisasjon 
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Ha rutiner for å implementere forskningsresultater. (2013) 
 
Prioritere samhandlingsrelevant forskning.15

 
 (2013) 

Iverksette større grad av forskningssamarbeid med kommunesektoren, på basis av 
inngåtte samarbeidsavtaler i 2012. (2013) 
 
Iverksette tiltak for å styrke forskning på pasientsikkerhet. (2013) 

Arbeide for å skape kultur og aksept for innovasjon. (2013) 
 
Implementere rapportering på de nye innovasjonsindikatorene. Disse skal hjelpe 
helseforetakene til registrering av faktisk innovasjon i eget helseforetak. (2013) 
 
Utarbeide rutiner som sikrer at pasienter får informasjon om at humant biologisk 
materiale i visse tilfeller kan benyttes til forskning, og informasjon om retten til å 
reservere seg. (2012) 

Legge til rette for innovasjon i anskaffelser, før-kommersielle avtaler og prosjekter med 
leverandørindustrien. (2012) 

Sikre at eget forskningsadministrativt system ivaretar institusjonsansvaret for 
forskning, jf. helseforskningsloven og internkontrollforskriften. (2012) 

Vurdere å benytte muligheter for forskning som tiltak for å rekruttere og stabilisere 
personell. (2012) 

Tilrettelegge for økt internasjonalt forskningssamarbeid og medforfatterskap, og økning 
i artikler på nivå 2/2a. Minst 40 % av publikasjonene skal ha internasjonalt 
forskningssamarbeid og minst 20 % skal være på nivå 2/2a. (2012) 
 

UNN HF:  

Ha et særlig ansvar i helseforetaksgruppen for å ivareta innovasjonsvirksomheten, og ha 
en målrettet satsing på flere innovasjonsprosjekter både innen behovsdrevet og 
forskningsbasert innovasjon, jf videreføring av Nasjonal samarbeidsavtale for innovasjon i 
helsesektoren. (2013) 
 

Alle: 

Legge til rette for forskning blant relevante personellgrupper slik at det publiseres mer 
og at publikasjonsstatistikken går opp jf. mål i forskningsstrategien om en andel på 10 % 
fra Helse Nord. (2011) 

Implementere16

                                                        
15 Helse- og omsorgsdepartementets samhandlingsforskningsstrategi (2012-2015). 

 endret forskningsfinansiering på RHF-finansierte prosjekter. Sosiale 
utgifter på lønn inkluderes i nye RHF-finansierte prosjekter innen tildelingssummen. For 
nye ph.d. og post.doc.- stillinger fra RHF skal HFet sette av 20 % av rundsummen, dvs 

16 NB Krav fra 2011 som er gjeldende også for 2012, summene er i 2012 endret/indeksregulert til 170 000 ved 
heltidsstipend med tildelingssum på 850 000.  
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165 000 kr ved heltidsstipend med tildelingssum på 825 000 kr. Midlene skal øremerkes 
forskning internt i HFet. (2011) 

Initiere og legge til rette for forskning rettet mot likeverdige tjenester til den samiske 
befolkningen. (2011) 

UNN HF: Styrke forskning og akademisering i alle avdelinger/klinikker inkludert tiltak for 
å gi flere forskningskompetanse.  (2011) 
 
 
7. Opplæring av pasienter og pårørende  
 
Følge opp regional strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring. (2013) 
 
Styrke pasient- og pårørendeopplæringen inkl. tilbudene innen psykisk helse og rus.  
(2013) 
 
Sørge for at avdelinger/klinikker har personell med definert ansvar for pasient- og 
pårørendeopplæring. Disse skal også være kontaktpersoner for lærings- og 
mestringssentrene. (2013) 
 
Følge opp arbeidet med barn som pårørende 17

 
 (2013)  

Påse at lærings- og mestringsaktiviteter er tilpasset pasienter med samisk språklig 
kulturell bakgrunn, samt for pasienter med annen språklig og kulturell bakgrunn. 
(2011) 
 
 
8. Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
8.1. Tiltak for organisasjonsutvikling og økonomisk balanse 
 
Sikre at organisasjonen på ulike nivå har nødvendige ressurser, herunder tilstrekkelig 
kompetanse og gjennomføringsevne, til å møte omstillingsutfordringen som foretaket 
står ovenfor. (2011) 
 
Styret i helseforetaket skal: 
Styrebehandle nye tilbud eller vesentlige utvidelser av eksisterende tilbud som 
planlegges igangsatt. (2011) 
 
Ha direkte kontroll med at omstillingstiltakene er realistiske og konkrete og at 
tiltaksplanen til enhver tid er komplett. (2011) 
 
Sikre at salgsgevinster fra avhending av eiendom ikke inngår som et omstillingstiltak. 
(2010) 
 
 
 

                                                        
17 Jf krav i OD HOD 2013, side 7, kommentarer til bevilgning på kap.781, post 79 ”Barn som pårørende” 
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8.2 Risikostyring og internkontroll 
 
Verifisere at leverandører som innehar rollen databehandlere oppfyller de krav i lover 
og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og at nødvendige krav er nedfelt i 
leveranseavtaler. (2012). 
 
Ved omstilling av virksomheten, herunder innføring av ny teknologi og 
organisasjonsendringer, må det foreligge risikovurderinger for hvilke konsekvenser 
tiltaket vil ha, også for andre deler av virksomheten og det samlede tjenestetilbudet for 
pasientene. Der det foreligger risiko for uønskede hendelser skal det etableres særlige 
overvåkingsrutiner og forebyggende tiltak for å redusere risiko. (2012) 
 
Identifisere, vurdere og håndtere mangler i internkontrollen og potensiell risiko for 
manglende måloppnåelse. (2012) 
 
Innhente og anvende tilsynsrapporter og internrevisjonsrapporter vedrørende andre 
helseforetak som grunnlag for læring og forbedring i eget helseforetak. (2012) 
 
Ha kontrollsystemer for overvåkning av at funksjonsfordelinger blir fulgt. (2011) 
 

Alle tilsynsrapporter som foretaket mottar, og vedta plan for lukking av eventuelle 
avvik. (2011) 

Helseforetakene skal styrebehandle 

 
Alle rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder foretaket og vedta plan 
for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. (2011) 
 
 
8.3. Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 
Utarbeide utviklingsplaner i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging forut for 
planlegging av investeringsprosjekter i samarbeid med Helse Nord RHF. 
Utviklingsplanene skal ha to hovedelementer: i a) organisasjonsutvikling, pasientforløp, 
faglig utvikling og b) gjennomgang av bygningsmessige ressurser, tilstand og behov for 
endringer i bygningsmassen for å dekke behovet for den spesialisthelsetjenesten 
foretaket skal levere (2013) 
 
Følge opp og implementere endringene i konsernbestemmelser investeringer. (2013) 
   
Følge opp vedlikeholdstiltak for 2013-2016 slik de kommer frem gjennom samordning 
av vedlikeholdsplanen, driftsbudsjett og investeringsplan. (2013) 
 
Ferdigstille arbeidet med å registrere alle sykehusbygg etter klassifikasjonssystemet og 
oppdatere denne løpende i den nasjonale databasen for registrering av sykehusbygg. 
(2013) 
 
Følge opp forvaltningsplanene utarbeidet i 2012 i henhold til landsverneplanen for 
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helsebygg, herunder tinglysing og synlig merking mv. 18

 
 (2013) 

Legge prinsipper og føringer i Helsedirektoratets Veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter til grunn i planprosesser. Revidert veileder legger bl.a. til grunn at 
investeringsprosjekter skal forankres i de regionale helseforetakenes overordnede 
strategiplaner og i helseforetakenes utviklingsplaner (2012) 
 
Arbeide sammen med brukerutvalgene i helseforetakene for å forbedre 
parkeringsforholdene til pasientene, med særlig hensyn til pasienter med nedsatt 
mobilitet. (2012)  
 
Sørge for at hvert helseforetak, som en del av økonomisk langtidsplan, inkluderer plan 
for forbedring av minimumstilstand for bygg (2012) 
 
Forberede å forelegge HOD konseptfasevurderinger for alle investeringsprosjekter over 
500 mill. kroner, herunder ny ekstern kvalitetssikring av konseptvalg tilsvarende den 
statlige KS-1 ordningen skal gjennomføres for alle investeringsprosjekter og at nye 
retningslinjer for beregninger av økonomisk bæreevne i investeringsprosjekter benyttes 
som en del av de samlede vurderinger av konseptplaner (2011) 
 
Informere berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom, 
uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak, på et så tidlig tidspunkt som 
mulig. (2011) 
 
Begrense betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og at de 
rutiner man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye 
parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling. (2011) 
 
8.4. Innkjøp 
 
Sørge for nødvendige ressurser til innkjøpsfunksjonen, systemutvikling og -forvaltning, 
herunder stille til rådighet ressurser i regionale og nasjonale anskaffelser. (2013) 
 
Sykehusapotek Nord HF skal: 
Bidra i arbeidet med å vurdere Legemiddelinnkjøpssamarbeidets (LIS) sin rolle i system for 
innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten. (2013) 
 
 
 
Ha tydelig ledelsesforankring av innkjøpsaktiviteten og sørge for at overordnede 
målsettinger uttrykkes gjennom foretakets innkjøpsstrategier, samordnet mot Helse 
Nord RHFs felles innkjøpsstrategi. (2012) 
 
Følge opp evalueringer med tiltak for å styrke kvaliteten i offentlige anskaffelser i 
samarbeid med de andre HF-ene og RHF gjennom Innkjøpsforum (2012) 
 
Ha oppdatert oversikt over, og følge opp, alle innkjøpsavtaler og leverandører. (2011) 

                                                        
18 jf krav i Foretaksprotokoll 2013 fra HOD, punkt 5.13.  
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Sørge for at krav til miljø, etikk og samfunnsansvar implementeres i 
anskaffelsesprosjekter i tråd med nasjonalt fellesprosjekt, delprosjekt innkjøp. (2011) 
 
Samarbeide med regionalt fagmiljø og Helseforetakenes Innkjøpsservice AS i tråd med 
gjeldende samhandlingsrutiner. (2011) 
 
 
 
8.5 Klima- og miljøtiltak 
 
Følge opp og iverksette de øvrige målene med anbefalte klima- og miljøtiltak som er 
omhandlet i sluttrapporten i det nasjonale prosjektet på områdene innkjøp, 
bygg/eiendom og transport. (2011) 
 
Legge til rette for klimavennlige løsninger og oppvarming, og gå i dialog med 
kommunene for å se på mulighetene for å etablere fjernvarmeløsninger. (2011) 
 
Legge til rette for bruk av offentlige transportmidler i samarbeid med kommunale og 
fylkeskommunale myndigheter (2009) 
 
8.6. Organisasjons- og lederutvikling og arbeidsgiverstrategi 
Bidra i arbeidet med å utvikle Helse Nords organisasjonskultur ved å sikre 
implementering av verdibasert ledelse og verdiene kvalitet, trygghet og respekt på alle 
nivåer i organisasjonen. (2012) 
 
8.6.1. Personal og kompetanse  
 
Sikre at habilitetsregler og rutiner for bierverv følges opp, og rapportere status på antall 
bierverv pr 31.12.2013.(2013) 
 
Bidra til å nå overordnede mål i ”Samfunnskontrakt for flere lærlingeplasser”, herunder 
sikre flere lærlingeplasser både i egen virksomhet og gjennom å stille krav til 
leverandører.  (2013) 
 
Bidra i arbeidet med kartlegging og utredning for å vurdere å utvide sykehusenes 
åpningstid for planlagt virksomhet. (2013) 
 
Sørge for at medbestemmelse/medvirkning synliggjøres i styresaker gjennom et eget 
punkt. (2013) 
 
Ha oppmerksomhet på forholdet mellom lønnsutviklingen for ledere og øvrige ansatte. 
19

 
 (2013) 

Arbeide aktivt for å få ned antallet deltidsstillinger med minst 20 % i forhold til 
utgangspunktet pr. 01.01.1120

                                                        
19 Jf retningslinjene for ”Ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper” av 31.mars 2011. 

. Rapportere tiltak som er iverksatt jf. retningslinjer om 
rapporteringsformat i egen ekspedisjon. (2012) 

20 Jf. krav gitt i Oppdragsdokument 2011 fra HOD 
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Ha systematisk oversikt over medarbeidere i deltidsstillinger som ønsker høyere 
stillingsandel. (2012) 
 
I samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene arbeide for at permisjonspraksis ikke 
medfører unødvendige midlertidige tilsettinger. (2012)  
 
Sikre gode systemer for å velge ut kandidater og legge til rette for deres deltakelse i 
Nasjonalt topplederprogram. (2012) 
 
Legge til rette for permisjon til ansatte som får tilbud om stilling ved UNN, 
Longyearbyen sykehus. (2011) 
 
Sørge for en hensiktsmessig permisjonspraksis når det gjelder ansattes deltakelse i 
internasjonalt solidaritetsarbeid. (2011) 
 
Sikre at de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold ikke svekkes ved eventuell 
konkurranseutsetting av ikke-medisinske funksjoner.  (2011) 
 
Rapportere kostnader og antall årsverk til innleide vikarer fra vikarbyråer, fordelt på 
sykepleiere og leger (årlig). (2011) 
 
Løpende registrere og rapportere behov for fritak fra fremmøte ved mobilisering og 
repetisjonstjeneste til vernepliktsverket og Helse Nord RHF. (2010) 
 
UNN HF/ NLSH HF 
Bistå/samarbeide med forsvaret i deres behov knyttet til utdannelse av anestesileger og 
kirurger.(2009) 
 
8.6.2. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Arbeide systematisk internt i eget foretak, og samarbeide regionalt, for å sikre 
etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene for både egne ansatte og innleide vikarer. 
(2013) 
 
Registrere innleide vikarer i vaktboka i GAT, for å ha kontroll på arbeidstiden deres. 
(2013) 
 
Fortsette arbeidet med å få kontroll på arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Avvik skal 
registreres og kategoriseres, og handlingsplaner for ytterligere forbedringer skal 
utarbeides innen 01.05.13.  (2013) 
 
Redusere antall brudd på vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, gjennom opplæring 
av ledere på alle nivåer, opprydding i og korrekt bruk av arbeidsplansystemet GAT. 
(2012) 
 
Ivareta målsettingene i Inkluderende Arbeidsliv. (2011) 
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Rapportere aktivitet og avvik i henhold til hovedmålene i Helhetlig strategi for HMS, 
herunder etablere system for løpende overvåkning av arbeidsmiljøet. (2011) 
 
 
8.7. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
 
Sikre at integrasjon mellom fødesystemet PARTUS og EPJ/PAS sluttføres. (2012) 
 
Sikre at det er mulig å identifisere behandlingssted i rapporterte data. (2012) 
 
Løpende verifisere at databehandlere leverer i tråd med avtalte tjenesteleveranser. Det 
er ikke anledning til å avtale tjenestenivå som er lavere enn hva som er hjemlet som 
minimumskrav i lover og forskrifter. (2012) 
 
Sikre at utviklings- og endringsprosjekter knyttet til IKT godkjennes av Helse Nord RHF 
før igangsettelse, og at Helse Nord IKT som tjenesteleverandør trekkes tidlig inn i 
prosessen. Utviklingskontrakter skal sikre at alle helseforetak i Helse Nord kan benytte 
resultatet. (2011) 
 
Legge nasjonale krav til IKT arkitektur mv slik som beskrevet av Nasjonal IKT og KITH21

 

 
til grunn for alle IKT anskaffelser. (2011) 

Bidra aktivt til standardisering av IKT infrastruktur i samhandling med Helse Nord 
IKT22

 
, slik at Helse Nord får en mest mulig enhetlig infrastruktur. (2011) 

Drive elektronisk samhandling med eksterne aktører i henhold til nasjonal 
samhandlingsarkitektur beskrevet i samspillplanen til Helsedirektoratet. (2011) 
 
Gjennom Helse Nord IKT benytte Norsk Helsenett SF for kjøp av 

kommunikasjonstjenester23

(2010) 
.  

 
 
9. Oppfølging og rapportering 
 
Sikre de pasientadministrative rutinene slik at helseforetaket avgir riktig rapportering 
til NPR. (2013) 
 
Sette av tilstrekkelige ressurser til å implementere LIS, samt kvalitetssikre data og lære 
opp eget personell. (2013) 
 
 
Bidra til kartlegging av omfanget av rapportering i spesialisthelsetjenesten. (2013) 
 

                                                        
21 Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren 
22 Jf. bl.a. rammeavtale for IKT-utstyr. 
23 I tråd med enerettsavtalen for Norsk Helsenett AS skissert i styresak 65-2004   
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Bruke felles definisjoner, standarder og rapporteringsverktøy (Herunder LIS) i 
rapporter og årlig melding til Helse Nord RHF. (2011) 
 
UNN: Være pådriver i utviklingen av felles kvalitetsindikatorer og rapporteringskriterier 
for ambulanse- og nødmeldetjenesten i Helse Nord. (2011) 
 
9.1. Rapporteringsrutiner  
Behandle tertialrapporter og årlig melding i styret i helseforetaket før innsendelse til 
Helse Nord RHF. (2011) 
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Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-30/012  diverse     Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 55-2014 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Regionalt brukerutvalg – årsmelding 2013 
2. Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 ad. saker om etablering av regionale 

datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 og 
fremtidig AMK-struktur i Helse Nord  
Kopi av drøftingsprotokollene ettersendes. 

3. Brev fra Fauske Kommune v/ordfører Siv Anita Johnsen Brekke av 4. april 2014 ad. 
uttalelse fra Fauske kommunestyre i forbindelse med foreslått nedlegging av 
traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset 

 
 

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

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-30/012       Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 55-2014/1 Regionalt brukerutvalg – årsmelding 2013 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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3 
 

1. Formål 
 

Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i styresak 

22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF 

 

RBU er  

- et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og brukerorganisasjonene  

- rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for 

tjenesteutforming og gjennomføring 

- forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene 

2. Sammensetting 
Styret i Helse Nord RHF oppnevnte RBU 2012 - 2014 i styremøte 29. mars 2012, 

styresak 45-2012. RBU følger styrets valgperiode.  

 

RBU har hatt følgende sammensetning: 

 

 6 fra FFO     
 3 fra fylkeseldrerådene 
 1 fra SAFO  

 

2.1 Faste medlemmer   

Leder: 
Mildrid Pedersen, Bardufoss    FFO Troms 

Nestleder: 
Torstein Møller, Gibostad    SAFO 

Medlemmer: 
Liv Therese Larsen, Narvik     FFO Nordland  
Harry Nøstvik, Brønnøy    FFO Nordland 
Åse Almås Johansen, Hadsel   FFO Nordland 
Arnfinn Hansen, Skjervøy     FFO Troms 

Werner Johansen, Alta     FFO Finnmark 
May Anne Brand, Vefsn    Fylkeseldrerådet Nordland 
Aud Overå Fyhn, Tromsø     Fylkeseldrerådet Troms 
Brynly Ballari, Tana     Fylkeseldrerådet Finnmark 
 
NestlederTorsten Møller, som representerte SAFO, døde i januar og i styremøte  22. mai 

2014 ble Ernly Eriksen utnevnt som ny representant for SAFO i RBU. I styremøte 20. juni 

2014 ble Brynly Ballari utnevnt som ny nestleder i RBU. 
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2.2 Vararepresentanter  

 
FFO: 

Unni Salamonsen, Alta FFO Finnmark 

Else Marie Nyby, Alta FFO Finnmark 

Bjørn Helge Hansen, Alstahaug FFO Nordland 

Ann B. Bårdsen Wærnes, Alta FFO Finnmark 

Herbjørn Henriksen, Tromsø FFO Troms 

Bjørg Molander, Harstad FFO Troms 

SAFO: 
Trine Krane, Tromsdalen, SAFO 

Fylkeseldrerådene: 
Astri Daniloff Sør-Varanger, Fylkeseldrerådet Finnmark 
Oddmund Soleng, Bardu, Fylkeseldrerådet Troms 
Nils Bøe, Bodø, Fylkeseldrerådet Nordland  
   

2.3 Fra administrasjonen 
Kristian Iversen Fanghol, kommunikasjonsdirektør 

Karin Paulke, stabsdirektør 

Brite Jacobsen, rådgiver 

 

2.4 Styrerepresentasjon 
Leder av RBU er observatør med tale og forslagsrett i Helse Nord RHF sitt styre. (med to 

vararepresentanter) 

 

Leder og nestleder i RBU og leder i BU blir invitert til å deltar på styreseminarene i Helse 

Nord RHF 

 

3. Plan for arbeidet 
RBU har i perioden arbeider etter gjeldene mandat: 

 

1. Samarbeid og rådgivning 
- Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift i Helse Nord  
- Koordinere og behandle høringer i forhold til helsetilbud og planarbeid slik at 

brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og 
gjennomføring 

- Foreslå representanter til regionale råd og utvalg 

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - sakspapirer

side 91



5 
 

- Medvirke til gjennomføring av brukerundersøkelser og gi innspill til 
kvalitetsarbeidet 

- Være forum for tilbakemeldinger fra organisasjonene, pasienter og pårørende 
 

2. Kontakt med lokale brukerutvalg 
- Følge opp saker som har regional betydning 
- Bidra til koordinering av representasjon i råd og utvalg 
- Rådgivning og veiledning ved behov 

 

3. Fungere som bindeledd mellom Helse Nord og andre organisasjoner, forbund, 
råd og utvalg som har relasjoner og interesser i forhold til 
spesialisthelsetjenesten 
 

4. Bidra til helsepolitisk organisasjonsutvikling og samhandling i og mellom 
brukerorganisasjoner 

 

5. Være rådgivende for Helse Nord RHF ved fordeling av tilskudd til 
brukerorganisasjonene 

 

 

4. Saksbehandlingen  
 

Det er avholdt 7 RBU møter og det ble behandlet 74 saker (mot 105 i 2012) 

Administrasjonen deltar i møtene med ulike representanter, for å belyse saker som er til 

behandling og orientere om forskjellige temaer. 

 

Det er avholdt 5 møter i arbeidsutvalget (AU).  

 

AU består av leder, nestleder, 1 medlem og 1varamedlem. 

AU er delegert oppgaver fra RBU og har behandlet 38 saker (mot 35 i 2012) 

 

4.1 Faste saker i RBU 

 Årlig melding 
 Oppdragsdokument  
 Budsjett  
 Høringer/saker med innspill til styrebehandling 

 Tilskudd til brukerorganisasjonene 
 

4.2 Andre viktige saker i 2013 
 

 Strategidokument for Helse Nord 

 Kvalitetsstrategien 

Styremøte i Helse Nord RHF 
29. april 2014 - sakspapirer

side 92



6 
 

 Ventetider og epikrisetid 

 Rehabiliteringstilbudet 

 Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse 

Nord – tiltaksplan 2012-2015 

 Nytt pasienthotell ved UNN - universell utforming 

 Nye avtaler med rehabiliteringsinstitusjoner – innspill til faglig grunnlag for 

kravspesifikasjon 

 Evaluering av reisepolicy – pasienter med særskilt behov for tilrettelagt 

transport 

 Organisering av intensivmedisintilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord 

 Oppnevning av brukerrepresentant, til div arbeidsgrupper og utvalg. 

 Samhandlingsreformen – oppfølging av avtaler 

 Brukermedvirkning 

 Felles strategi for brukermedvirkning i Helse Nord er utarbeidet og 

behandlet i foretakene  

 Arbeidsoppgavene i Helse Nord RHF rette mot RBU er delt mellom fagavdelingen 

og administrasjonen. Vi har fått gode rutiner, godt forberedte saker, med forslag 

til vedtak. 

  

 Samhandling med brukerutvalgene i HF 

 Felles møte med leder og nestleder i BU i HFene. Dette er i fast rutine og 

videreføres 

 

 Div. høringer med innspill til styrebehandling 

 Oppnevning av brukerrepresentant, til div arbeidsgrupper og utvalg 

 

4.3 Brukerkonferansen 7. – 8. mai 

 ”Pasienten som sjef i eget liv – også i møte med helsetjenesten” – v/professor 

Ingvard Wilhelmsen 

 ”Hva er utfordringene i nord” – v/RBU-medlem Brynly Ballari 

 ”Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hva er mine råd til pasient- 

og brukerorganisasjoner for å styrke pasientenes rolle?”  

v/Guro Birkeland, leder i Norsk Pasientforening 

 Utdeling av Helse Nords brukerpris for 2013 til Mildrid Pedersen 

 Status og utfordringer i Helse Nord 

 

 

4.4 Samhandling med brukerutvalgene i HF 
Møte med leder og nestleder i HF BU og RBU den 13. november, gjennomført for 
4. år på rad. 
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4.5 Samarbeid med brukerorganisasjonene og fylkeseldrerådene ne i 

Helse Nord  
Felles møte 21. august 2013  

- Sammensettingen av RBU 

-Tilskudd til brukerorganisasjonene 

- Kommunikasjonen med brukerorganisasjonene/FFO 
 

4.6 Samarbeid med RBU i de andre regionene 

 Ledermøte 29. – 30. mai i Bodø, hvor lederer, nestledere og sekretærer deltok 

 26. og 27. september møttes ledere, nestledere og sekretærer til et nytt møte på 

Værnes. 

Av sakene på møtet nevnes: 

- Oppdragsdokument 2014 -  

- Pasientsikkerhetskampanjen – styrking av brukerperspektivet 

- ”En innbygger – en journal” – presentasjon av pilot i Helse Midt 

 
 

4.7 Møte med HOD 

 30. oktober  møtte leder/nestledere i RBU ene, repr. fra HOD for å gi innspill til 

Oppdragsdokumentet for 2014  

 

4.8 Møte med Helse- og omsorgsminister 
 12. desember 2013 -  Helse- og omsorgsminister Bent Høie og statssekretærene møtte  

brukerorganisasjoner/RBU ledere.  Tema for møtet var brukermedvirkning i arbeidet med 

Nasjonal helse- og sykehusplan.  
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4.9 Brukerrepresentanter i forskjellige nettverk og arbeidsgrupper: 

 
Utvalg/råd/referansegruppe Representant 

Samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF 

og Kommunenes Sentralforbund. 
Brynly Idar Ballari, RBU (fra 2012-2014)  

Brukerpanelet Pasientreiser ANS 
Til juni 2013 

Werner Johansen,  RBU, medlem 
Mildrid Pedersen, RBU, varamedlem 

Styret  Pasientreiser  ANS  
Fra juni 2013 - 2015 

Werner Johansen,  RBU, Observatør 
Mildrid Pedersen, RBU, vara- observatør 

Styringsgruppen for strategisk 
kompetanseplan, fase 2  

Mildrid Pedersen, RBU.  

Underarbeidsgruppe ”Oppgaveglidning 

i Helse Nord” i forbindelse med 

strategisk kompetanseplan, fase 2  

Brynly Idar Ballari, RBU 

Arbeidsgruppen som skal utarbeide 

mal til tjenesteavtaler om medisinske 

følgetjenester og ledsagertjenester 

under pasienttransport 

Mildrid Pedersen, RBU   

Revidering av regional plan for  

kreftplan i Helse Nord 

Britt Sofie Illguth, Tromsø NORILKO 

Regionalt fagnettverk for CFS / ME  Beate Kristoffersen, ME foreningen i 
Tromsø  
 

Regionalt fagnettverk for Autisme, 
ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT)  

Mildrid Pedersen, RBU (fra 2012-2013) 
 

Nettverk for traumatisk hjerneskade  Lovisa G. Suhr, Personskadeforbundet 
LTN, Finnmark fylkeslag. 

Nasjonal kompetansetjeneste for 

inkontinens og bekkenbunnsykdommer 

Monica Sundell  

Faglig referansegruppe for Nasjonal 

kompetansegruppe for barn og unge  

 

Ungdomsrepresentant: Torunn Berg, 
Unge funksjonshemmede 
Foreldrerepresentant: Lena Berit 

Sørensen, BURG 

Regionalt fagråd for nevrologi i Helse 
Nord  

Geir Mikalsen, Landsforeningen for 

Slagrammede (LFS) 

Regionalt fagråd radiologi i Helse Nord 

RHF.  

Asmund Hansen,Pensjonistforbundet 
 

Regionalt fagråd for ortopedi i Helse 

Nord RHF 

Edna Bangsund, Kirkenes. Norsk 
Revmatikerforbund 

Regionalt fagråd for gynekologi og 
fødselshjelp  

Liv Therese Larsen, RBU (fra 2012-2014)  

 

Regionalt fagråd psykisk helse for 

voksne i Helse Nord  

 
Åse Almås Johansen, RBU 
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Utvalg/råd/referansegruppe Representant 

Regionalt fagråd psykisk helse for barn 

og unge i Helse Nord. 

Brynly Idar Ballari, RBU  

Regionalt fagråd tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) i Helse Nord. 

Asbjørn Larsen, RIO 

Regionalt fagråd for diabetes Grethe Pettersen, Norges 
Diabetesforbund –  
2013: Nina Skille  

Regionalt fagråd for geriatri Aud Fyhn, RBU 

Regionalt fagråd for rehabilitering Harry Nøstvik, RBU 
 

Regionalt fagråd for intensivmedisin Bjørn Helge Hansen, RBU, LHL Nordland 

Regionalt fagråd for akuttmedisin Ragnvald Mortensen, Bleik. LHL 

Nordland  

Regionalt fagråd nyremedisin Per Nordnes, Rognan, Landsforeningen 

for nyrepasienter og transplanterte  

Regionalt fagråd lungemedisin, Nina Danielsen, Kirkenes. NAAF Nord 

Regionalt fagråd revmatologi Mildrid Pedersen, RBU 
Topplederforum for HelseOmsorg21 Cathrin Carlyle, Tromsø. Alle RBU 
Prosjektgruppa for  
Regional plan for hudfaget i  
Helse Nord (21. 08.2013) 

Sissel B. Jensen, Mo i Rana. Psoriasis og 
eksemforbundet Nordland 

Prosjektgruppa for  
Regional plan for øyefaget i  
Helse Nord(21. 08.2013) 

Liv Therese Larsen, RBU 

Prosjektgruppa for  
Regional plan for Øre/nese/hals-faget i  
Helse Nord(21. 08.2013) 

Harry Nøstvik,  RBU 

Samarbeidsorganet med de to 
universitetene i regionen (USAM)  

Oppnevning for perioden 2014-2015 
Werner Johansen (observatørstatus) 
Vara: Mildrid Pedersen 

Samarbeidsorganet med høgskolene og 
de tidligere høgskoledelene av 
Universitetet i Tromsø og Universitetet i 
Nordland (HSAM) 

Oppnevning for perioden 2014-2015 
Brynly Ballari, RBU (observatørstatus) 
Vara: Mildrid Pedersen, RBU 

Tildelingsutvalget – (tildeling av 
forskningsmidler på oppdrag fra Helse 
Nord RHF) 

Oppnevning for perioden 2014-2015 
Mildrid Pedersen, RBU 
(observatørstatus) 
Vara: Werner Johansen, RBU 

Konsekvensutredning av forslag til ny 
spesialitetsstruktur 

Werner Johansen, RBU 

Styringsgruppe for revisjon av 
prioriteringsveilederne 

Mildrid Pedersen, representant for 
nasjonalt RBU 

Arbeidsgruppe for retningslinjer for 

brukermedvirkning i medisinsk og 

helsefaglig forskning i Norge 

Mildrid Pedersen, RBU 
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4.10 Deltakelse på konferanser 
RBU medlemmer har deltatt på aktuelle konferanser som f. eks.    

 

 Norsk sykepleieforbund, seminar 11. april 
 Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering, Tromsø 16. – 17. 

september  
 Nasjonal tenketank rehabilitering, 30. august 2013 
 Pasientsikkerhetskonferansen, 18. og 19. september 
 Geriatri i Nord 
  

Deltagelse på konferanser gjør, gjennom økt kunnskap og dannelse av nettverk, 

medlemmene i utvalget bedre i stand til å ivareta sine verv og ses derfor på som svært 

viktig. 

 

 

5. Avslutning 
Det har vært en svært god utvikling i RBU sitt arbeid og i samarbeidet med 
administrasjonen i Helse Nord RHF.  

At saker blir forelagt RBU i forkant av beslutninger i styret og at utvalget kommer tidlig 
med i prosesser som f. eks budsjettarbeidet ses på som svært positivt. 

RBU ser fram til at det gode arbeidet som allerede er godt i gang, hvor brukerne blir hørt 
og får komme med innspill, fortsetter og videreutvikles også i 2014. 

 

Mildrid Pedersen      
leder RBU     
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Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-30/012       Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 55-2014/2 Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 ad. 

saker om etablering av regionale datasentre i 

Helse Nord – konseptfaserapport, oppfølging av 

styresak 143-2013 og fremtidig AMK-struktur i 

Helse Nord 
    Kopi av drøftingsprotokollene ettersendes. 
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Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-30/012       Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 55-2014/3 Brev fra Fauske Kommune v/ordfører Siv Anita 

Johnsen Brekke av 4. april 2014 ad. uttalelse 

fra Fauske kommunestyre i forbindelse med 

foreslått nedlegging av traumeavdelingen ved 

Nordlandssykehuset 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 29. april 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-31/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 11.4.2014 
 

Styresak 56-2014 Eventuelt 
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