
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med sakspapirer 
 
 
 

Dato: 27. august 2014 
 
Kl.: 12.00 til ca. 16.30 
 
Sted: Rica Arctic Hotel, Kirkenes 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-54/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 84-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 27. august 2014: 
 

Sak 84-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 85-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2014 Side 3 
Sak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og nr. 7-2014 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 20 

Sak 87-2014 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i  
Helse Nord 2013 

Side 21 

Sak 88-2014 Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017,  
oppfølging av styresak 19-2014 

Side 25 

Sak 89-2014 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 Side 28 
Sak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert 

helsetjeneste 
Side 32 

Sak 91-2014 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - 
strategidokument 
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd. 

Side 51 

Sak 92-2014 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – anskaffelse og 
beslutning om kontraktsignering 
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd. 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 57 

Sak 93-2014 Lønnsjustering adm. direktør 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Side 58 

Sak 94-2014 Orienteringssaker Side 59 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 

94-2005 
Side 62 

 4. Årsplan 2015 for styret i Helse Nord RHF Side 67 
Sak 95-2014 Referatsaker Side 69 
 1. Brev av 31. mars 2014 til Helse- og 

omsorgsdepartementet ad. valg av styrer i 
helseforetakene - antall ansattevalgte 
styremedlemmer, autoritativ uttalelse og brev av 29. 
april 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet med 
svar på henvendelsen, oppfølging av styresak 29-2014 

  

 2. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget,  
den 18. juni 2014 
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 3. Protokoll fra drøftingsmøtet, den 19. august 2014 ad. 
sak om Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert 
helsetjeneste, Regional handlingsplan for diabetes 2014-
2019 og Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – 
forprosjekt 
Sakspapirene ettersendes. 

  

 4. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalg, den 22. august 2014 
Sakspapirene ettersendes/legges frem ved møtestart. 

  

 5. Brev av 13. august 2014 fra Helse og 
omsorgsdepartementet ad. Statens retningslinjer for 
godtgjørelse til ledende ansatte - innspill 

  

Sak 96-2014 Eventuelt Side 81 
 
 
Bodø, den 15. august 2014 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-55/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 85-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

18. juni 2014 
 
 
Protokoll styremøte 18. juni 2014 

 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 18. juni 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Eirik Holand styremedlem 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Steinar Pettersen styremedlem 
Bjørn Helge Hansen vararepresentant – møter for Mildrid Pedersen som 

observatør fra Regionalt brukerutvalg 
 

Forfall 
 
Navn:  
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kst. kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Finn Henry Hansen direktør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
 

I forkant av styremøtet orienterte økonomidirektør Jann-Georg Falch og rådgiver Jan-
Petter Monsen om virksomhetsstyring og inntektsmodell i Helse Nord. 
 
 
Styresak 70-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 70-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 71-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mai 2014 
Sak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark 
Sak 73-2014 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 

2014-2017 
Sak 74-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. 

april 2014 
Sak 75-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. 

april 2014 
Sak 76-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2014 
Sak 77-2014 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 30. april 2014 
Sak 78-2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av investeringsplanen 2015-2022 
Sak 79-2014 Tertialrapport nr. 1-2014 
Sak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 

Saksdokumentet var lagt frem ved møtestart. 
Sak 81-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper 
Sak 82-2014 Referatsaker 
 1. Brev fra Raymond Londal, Alta Venstre av 1. juni 2014 ad. 

styremøte 19. juni 2014 
 2. Brev fra 42 overleger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

av 2. juni 2014  
 3. Protokoll fra valg av ansattes representanter til styret i Helse 

Nord RHF 2014-2016 av 27. mai 2014  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. juni 2014 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 5. Brev fra Allmennlegeutvalget ved Alléen legesenter i Narvik av 6. 
juni 2014 ad. eventuell nedleggelse av akuttkirurgiske 
funksjoner og innskrenkning av fødeavdelingen ved UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 83-2014 Eventuelt 
A. Revisjonsutvalg – oppnevning av nytt medlem 
B. Kompensasjonsutvalg – oppnevning av nytt medlem 
C. Styrets arbeidsutvalg for valg av styremedlemmer i 

helseforetakene – oppnevning av nytt medlem 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 71-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 27. mai 2014 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. mai 2014 godkjennes.  
 
 
Styresak 72-2014 Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i 

Alta/Vest-Finnmark 
    Flere medier overhørte behandling av denne saken pr. telefon.  
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir generell tilslutning til premisser og forslag i den 

enstemmige sluttrapporten fra Utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-
Finnmark.  

 
2. Konkret innebærer dette å styrke tilbudene på følgende områder og med følgende 

volumvekst: 
a. Å øke den polikliniske aktiviteten i Alta med ca 80 % innen andre milepæl i 

tentativ gjennomføringsplan (jf. vedlegg 1) rundt 2020, men slik at halvparten av 
veksten realiseres innen første milepæl i ovennevnte plan (rundt 2018), og med 
start på opptrappingen allerede fra og med høsten 2015.  

b. Å øke den dagkirurgiske aktiviteten i Alta med ca 115 % innen andre milepæl i 
tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020), men slik at halvparten av veksten 
realiseres innen første milepæl i denne planen (rundt 2018), og med start på 
opptrappingen allerede fra og med høsten 2015. 
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c. Ut fra estimert befolkningsvekst kan Å legge til rette for at 15 % flere 
fødsler kan skje ved fødestuen i Alta innen første milepæl i tentativ 
gjennomføringsplan (rundt 2018). 

d. Å legge til rette for at ca 200 flere polikliniske konsultasjoner for gravide kan 
skje lokalt i Alta innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan. 

e. Å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta gjennom installering av MR-maskin 
og utvidet antall ultralydundersøkelser utført i Alta i tilknytning til ferdigstillelse 
av nybygg, og med gradvis innfasing av aktivitet slik at måltall for aktivitet er 
oppnådd innen andre milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020). 

f. Å etablere 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale 
tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester. Ti av de 14 sengene 
forutsettes satt i drift innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 
2018), mens de resterende fire senger skal være i drift innen andre milepæl i 
denne planen (rundt 2020). 

 
3. Spørsmålet om eventuell installering av CT-maskin i Alta skal vurderes innen 

utløpet av første tertial 2016, bl.a. på grunnlag av erfaringer med det CT-tilbudet 
som ble etablert på Finnsnes i mars 2014. Eventuell beslutning treffes av styret i 
Helse Nord RHF innen sommeren 2016.  

 
4. Det legges opp til å styrke legebemanningen ved sykestua med allmennlege og 

indremedisiner, samt å styrke den billeddiagnostiske enheten med radiologstilling 
og radiografstillinger. Eventuell innfasing av CT-maskin forutsetter ytterligere 
styrking av radiolog- og radiografkapasiteten. 

 
5. Det forutsettes at det innen rammen av legerekrutteringsprosjektet i Finnmark 

prioriteres spesialistutdanningstilbud for indremedisiner og radiolog i Alta fra og 
med 2015. 

 
6. Det etableres et nybygg på ca 4 000 m2 for funksjoner innen somatikk 

(sykestuesenger, fødestue, operasjonsstuer og billediagnostikk), psykisk helse og 
rus, og det gjøres bygningsmessige oppgraderinger av arealer (inntil 1 000 m2) for 
poliklinikk/dagbehandling i eksisterende bygningsmasse. 

 
7. Det vises ellers til vedlagt intensjonsavtale mellom Alta kommune, 

Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF, der det er enighet om at Alta kommune 
vederlagsfritt overdrar eierskap til nærmere definerte arealer (poliklinikk og 
kontorlokaler) i eksisterende bygningsmasse ved Alta Helsesenter til 
Finnmarkssykehuset HF, mot av sistnevnte ivaretar alle investeringskostnader i 
tilknytning til nybygg, inkludert felles vestibyle og auditorium.  

 
8. Samtlige offentlige spesialisthelsetilbud som etableres i Alta skal organiseres og 

driftes i foretaksregi.   
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9. Det vurderes som hensiktsmessig at Helse Nord RHF leder oppstarten av arbeidet 
med og deltar i forprosjektet som forutsettes gjennomført innen sommeren 2015. , 
mens Finnmarkssykehuset HF deretter tar ansvaret for gjennomføringen av 
forprosjektet, byggeprosjektet og iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Observatør fra Regionalt brukerutvalg Bjørn Helge Hansen ba om at styret i Helse 
Nord RHF vurderer å ta inn punkt 2 av vedtaket i RBU-sak 38-2014 Tiltak for 
styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – som følger:  
 
RBU vil gi uttrykk for bekymring for fagmiljøet i Finnmarkssykehuset klinikk 
Hammerfest og ber om at det iverksettes tiltak som sikrer at fagmiljøet opprettholdes. 
 
Forslaget ble vurdert av styret i Helse Nord RHF og ikke tatt med i endelig vedtak. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir generell tilslutning til premisser og forslag i den 

enstemmige sluttrapporten fra Utredningen av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-
Finnmark.  

 
2. Konkret innebærer dette å styrke tilbudene på følgende områder og med følgende 

volumvekst: 
a. Å øke den polikliniske aktiviteten i Alta med ca 80 % innen andre milepæl i 

tentativ gjennomføringsplan (jf. vedlegg 1) rundt 2020, men slik at halvparten av 
veksten realiseres innen første milepæl i ovennevnte plan (rundt 2018), og med 
start på opptrappingen allerede fra og med høsten 2015.  

b. Å øke den dagkirurgiske aktiviteten i Alta med ca 115 % innen andre milepæl i 
tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020), men slik at halvparten av veksten 
realiseres innen første milepæl i denne planen (rundt 2018), og med start på 
opptrappingen allerede fra og med høsten 2015. 

c. ut fra estimert befolkningsvekst kan flere fødsler skje ved fødestuen i Alta. 
d. Å legge til rette for at ca 200 flere polikliniske konsultasjoner for gravide kan 

skje lokalt i Alta innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan. 
e. Å styrke det billeddiagnostiske tilbudet i Alta gjennom installering av MR-maskin 

og utvidet antall ultralydundersøkelser utført i Alta i tilknytning til ferdigstillelse 
av nybygg, og med gradvis innfasing av aktivitet slik at måltall for aktivitet er 
oppnådd innen andre milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 2020). 

f. Å etablere 20 sykestuesenger i nybygg, hvorav seks senger for kommunale 
tjenester og 14 senger dedikert for spesialisthelsetjenester. Ti av de 14 sengene 
forutsettes satt i drift innen første milepæl i tentativ gjennomføringsplan (rundt 
2018), mens de resterende fire senger skal være i drift innen andre milepæl i 
denne planen (rundt 2020). 
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3. Spørsmålet om eventuell installering av CT-maskin i Alta skal vurderes innen 
utløpet av første tertial 2016, bl.a. på grunnlag av erfaringer med det CT-tilbudet 
som ble etablert på Finnsnes i mars 2014. Eventuell beslutning treffes av styret i 
Helse Nord RHF innen sommeren 2016.  

 
4. Det legges opp til å styrke legebemanningen ved sykestua med allmennlege og 

indremedisiner, samt å styrke den billeddiagnostiske enheten med radiologstilling 
og radiografstillinger. Eventuell innfasing av CT-maskin forutsetter ytterligere 
styrking av radiolog- og radiografkapasiteten. 

 
5. Det forutsettes at det innen rammen av legerekrutteringsprosjektet i Finnmark 

prioriteres spesialistutdanningstilbud for indremedisiner og radiolog i Alta fra og 
med 2015. 

 
6. Det etableres et nybygg på ca 4 000 m2 for funksjoner innen somatikk 

(sykestuesenger, fødestue, operasjonsstuer og billediagnostikk), psykisk helse og 
rus, og det gjøres bygningsmessige oppgraderinger av arealer (inntil 1 000 m2) for 
poliklinikk/dagbehandling i eksisterende bygningsmasse. 

 
7. Det vises ellers til vedlagt intensjonsavtale mellom Alta kommune, 

Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF, der det er enighet om at Alta kommune 
vederlagsfritt overdrar eierskap til nærmere definerte arealer (poliklinikk og 
kontorlokaler) i eksisterende bygningsmasse ved Alta Helsesenter til 
Finnmarkssykehuset HF, mot av sistnevnte ivaretar alle investeringskostnader i 
tilknytning til nybygg, inkludert felles vestibyle og auditorium.  

 
8. Samtlige offentlige spesialisthelsetilbud som etableres i Alta skal organiseres og 

driftes i foretaksregi.   
 

9. Det vurderes som hensiktsmessig at Helse Nord RHF leder oppstarten av arbeidet 
med og deltar i forprosjektet som forutsettes gjennomført innen sommeren 2015. 
Finnmarkssykehuset HF tar ansvaret for gjennomføringen av forprosjektet, 
byggeprosjektet og iverksetting av de foreslåtte faglige tiltak. 

 
 
Styresak 73-2014 Regional handlingsplan for somatisk 

rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i 

Helse Nord 2014-2017 som retningsgivende for den videre utviklingen av 
fagområdet.  
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2. I oppfølging av handlingsplanen er det viktig at utfordringer som følger av 
Samhandlingsreformen prioriteres. Grenseoppgangen mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten må tydeliggjøres. Bruk av ambulante team og ambulant 
arbeidsform i utskrivings- og veiledningsprosessen mot kommunene er viktig i den 
videre utviklingen av rehabiliteringstjenesten.          

 
3. Styret forutsetter at samtlige helseforetak innen utgangen av 2014 har etablert 

koordinerende enheter for rehabilitering. 
 
4. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument 

for 2015 og årene fremover.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i 

Helse Nord 2014-2017 som retningsgivende for den videre utviklingen av 
fagområdet.  

 
2. I oppfølging av handlingsplanen er det viktig at utfordringer som følger av 

Samhandlingsreformen prioriteres. Grenseoppgangen mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten må tydeliggjøres. Bruk av ambulante team og ambulant 
arbeidsform i utskrivings- og veiledningsprosessen mot kommunene er viktig i den 
videre utviklingen av rehabiliteringstjenesten.          

 
3. Styret forutsetter at samtlige helseforetak innen utgangen av 2014 har etablert 

koordinerende enheter for rehabilitering. 
 
4. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument 

for 2015 og årene fremover.   
 
 
Styresak 74-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om byggeprosjekter i 
Finnmarksykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om byggeprosjekter i 
Finnmarksykehuset HF til orientering. 
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Styresak 75-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2014 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF berømmer Nordlandssykehuset HF for ferdigstillelse av 

sykehuset i Vesterålen innenfor planlagt tids- og kostnadsramme. 
 

2. Styret ber om at det til neste rapportering avklares usikkerheten rundt kostnadene 
for K-fløya og helikopterdekket i Bodø. 

 
3. Styret tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om byggeprosjekter i 

Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF berømmer Nordlandssykehuset HF for ferdigstillelse av 

sykehuset i Vesterålen innenfor planlagt tids- og kostnadsramme. 
 

2. Styret ber om at det til neste rapportering avklares usikkerheten rundt kostnadene 
for K-fløya og helikopterdekket i Bodø. 

 
3. Styret tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om byggeprosjekter i 

Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 76-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 
2014 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
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Styresak 77-2014 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 30. april 2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om FIKS – Felles Innføring 
av Kliniske Systemer til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2014 om FIKS – Felles Innføring 
av Kliniske Systemer til orientering. 
 
 
Styresak 78-2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av 

investeringsplanen 2015-2022 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord 2015-2018, med rullering av 

investeringsplan 2015-2022.  
 
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for 

et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å: 
a. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet  
b. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp  
c. Realisere forskningsstrategien  
d. Bedre pasient- og brukermedvirkningen  
e. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
f. Innfri de økonomiske mål i perioden  
g. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 
3. Resultatkrav for 2015-2022 fastsettes slik:   
 

 
 
 
  

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Helse Nord RHF inkl IKT 355 000 341 000 321 000 391 000 221 000 221 000 200 000 175 000
Finnmarkssykehuset HF 25 000 37 000 30 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
UNN HF 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Nordlandssykehuset HF 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Helgelandssykehuset HF 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Sykehusapotek Nord HF 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 440 000 443 000 416 000 480 000 310 000 310 000 289 000 264 000
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4. Basisrammer for 2015 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 
kr):  

 

 

 
 
5. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF 

realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som 
forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.  

 

Sum vedtatt basisramme 2014 1 261 489 291 000 1 408 086 4 406 616 2 674 326 1 178 092 11 219 610
Oppdatering nas jonal  inntektsmodel l -33 000 -33 000
Forventet rea lvekst akkumulert 1,2 % 130 000 130 000
Reserver og avs lutning pros jekter RHF -40 000 40 000 0
VAKe (engangsbevi lgning 2014) 500 -500 0
Kval i tetsmidler ti l  HF (engangsbevi lgning 2014) -3 528 12 003 -1 050 -2 460 -2 020 -2 945 0
Planlegging PET-senter (engangsbevi lgning 2014) 6 000 -6 000 0
Utredning utvikl ing Helgelandssyk. (engangsbevi lgning 2014) 2 000 -2 000 0
Samarbeidspros j. e-læring i  hjemmerespiratorbeh. (tom 2014) 250 -250 0
Pasientsikkerhet 2 550 -2 550 0
Styrking regionale kompetansesentre -250 250 0
Prosjekter ti ltak i  RHF 20 000 -20 000 0
Kreftplanen -10 800 540 5 940 3 780 540 0
Tuberkulose program -1 000 660 340 0
Kompetanseheving DPS 1 000 -1 000 0
Plastikk kirurgi -5 700 2 850 2 850 0
Diabetes 2 000 -2 000 0
HUD -3 000 450 900 450 1 200 0
ØNH -9 000 1 260 3 330 3 420 990 0
Geriatri 2 000 -2 000 0
Habilitering 2 000 -2 000 0
Øye -2 000 1 320 680 0
Somatisk rehablitering 8 000 -8 000 0
Reuma 3 000 -3 000 0
Nasjonal IKT 8 000 -8 000 0
Regional koordinator helsefaglærlinger -500 500 0
Ti lbakefør redusert ramme økt ISF (overgangsordning 2014) -3 000 -13 000 10 000 6 000 0
Intens iv, opptrapping -5 400 5 400 0
Prostatasentra 1 550 1 550 3 100
Kapita lkompensas jon Vesterå len -10 000 10 000 0
Kapita lkompensas jon Bodø -22 000 22 000 0
Oppdatering inntekts fordel ing somatikk inkl  innfas ing 20 mi l l -20 000 611 4 973 283 14 133 0
Oppdatering inntekts fordel ing psykisk helse 0
Oppdatering inntekts fordel ing TSB 0

Sum basisramme 2015, per juni 2014 1 266 511 310 553 1 406 897 4 406 179 2 733 559 1 196 010 11 319 710
Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 749                  49 826      25 775      76 350         
Sykestuepros jekt 8 565        8 565           
Kva l i tetsregis tre 29 787             29 787         
Prostatasentra 1 000        1 000        2 000           
Ti l skudd ti l  turnustjeneste 151                  757           1 754        1 268        772           4 701           
SUM øvrig ramme 2015 30 687             9 322        52 579      28 043      772           121 403       

Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 33 781      33 781         
Senter for antibiotikares is tens  (nas jonal  tjeneste) 3 426        3 426           
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 066               2 066           
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 066        2 066           
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 40 219             6 781        47 000         
Ufordel t kompetansesentra  582                  582              
Forskning resul tatbasert 67 500             67 500         
Forsøksordning tannhelsetjenester -               
SUM øremerket 2015 110 367           -                -            46 055      -            -            156 422       
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6. Universitetssykehuset Nord-Norge HF innvilges investeringslån på inntil 700 mill 
kroner til A-fløy Tromsø. 

 
7. Finnmarkssykehuset HF innvilges investeringslån på inntil 1.168 mill kroner til nye 

Kirkenes sykehus. I investeringsplanen 2015-2022 settes av 20 mill kroner i 
2019 for planleggingen av nybygget til nye Hammerfest sykehus. Beløpet i 2020 
endres til 280 mill kroner. 

 
8. Styret i Nordlandssykehuset HF må styrebehandle oppdatert bærekraftsanalyse og 

redegjøre for helseforetakets likviditetssituasjon og langsiktige økonomiske 
bærekraft, før sak om utvidelse av byggeprosjektet i Bodø med egen kontorfløy 
fremmes for behandling for styret i Helse Nord RHF. 

 
9. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF må styrebehandle oppdatert 

bærekraftsanalyse og redegjøre for helseforetakets likviditetssituasjon og 
langsiktige økonomiske bærekraft, før sak om fremskynding og realisering av PET-
senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø fremmes for behandling for 
styret i Helse Nord RHF. 

 
10. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold 

til Helse Nords spesifikasjon som en premiss for budsjett 2015 i forkant av 
budsjettbehandlingen i desember 2014, med de endringer i rammebetingelsene som 
følger av denne saken og RHF-styrets budsjettvedtak i oktober 2014. 

 
11. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må 

tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i 
helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av 
omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord 2015-2018, med rullering av 

investeringsplan 2015-2022.  
 
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for 

et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å: 
a. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet  
b. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp  
c. Realisere forskningsstrategien  
d. Bedre pasient- og brukermedvirkningen  
e. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
f. Innfri de økonomiske mål i perioden  
g. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
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3. Resultatkrav for 2015-2022 fastsettes slik:   
 

 
 
4. Basisrammer for 2015 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 

kr):  
 

 

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Helse Nord RHF inkl IKT 355 000 341 000 321 000 391 000 221 000 221 000 200 000 175 000
Finnmarkssykehuset HF 25 000 37 000 30 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
UNN HF 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Nordlandssykehuset HF 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Helgelandssykehuset HF 15 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Sykehusapotek Nord HF 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 440 000 443 000 416 000 480 000 310 000 310 000 289 000 264 000

Sum vedtatt basisramme 2014 1 261 489 291 000 1 408 086 4 406 616 2 674 326 1 178 092 11 219 610
Oppdatering nas jonal  inntektsmodel l -33 000 -33 000
Forventet rea lvekst akkumulert 1,2 % 130 000 130 000
Reserver og avs lutning pros jekter RHF -40 000 40 000 0
VAKe (engangsbevi lgning 2014) 500 -500 0
Kval i tetsmidler ti l  HF (engangsbevi lgning 2014) -3 528 12 003 -1 050 -2 460 -2 020 -2 945 0
Planlegging PET-senter (engangsbevi lgning 2014) 6 000 -6 000 0
Utredning utvikl ing Helgelandssyk. (engangsbevi lgning 2014) 2 000 -2 000 0
Samarbeidspros j. e-læring i  hjemmerespiratorbeh. (tom 2014) 250 -250 0
Pasientsikkerhet 2 550 -2 550 0
Styrking regionale kompetansesentre -250 250 0
Prosjekter ti ltak i  RHF 20 000 -20 000 0
Kreftplanen -10 800 540 5 940 3 780 540 0
Tuberkulose program -1 000 660 340 0
Kompetanseheving DPS 1 000 -1 000 0
Plastikk kirurgi -5 700 2 850 2 850 0
Diabetes 2 000 -2 000 0
HUD -3 000 450 900 450 1 200 0
ØNH -9 000 1 260 3 330 3 420 990 0
Geriatri 2 000 -2 000 0
Habilitering 2 000 -2 000 0
Øye -2 000 1 320 680 0
Somatisk rehablitering 8 000 -8 000 0
Reuma 3 000 -3 000 0
Nasjonal IKT 8 000 -8 000 0
Regional koordinator helsefaglærlinger -500 500 0
Ti lbakefør redusert ramme økt ISF (overgangsordning 2014) -3 000 -13 000 10 000 6 000 0
Intens iv, opptrapping -5 400 5 400 0
Prostatasentra 1 550 1 550 3 100
Kapita lkompensas jon Vesterå len -10 000 10 000 0
Kapita lkompensas jon Bodø -22 000 22 000 0
Oppdatering inntekts fordel ing somatikk inkl  innfas ing 20 mi l l -20 000 611 4 973 283 14 133 0
Oppdatering inntekts fordel ing psykisk helse 0
Oppdatering inntekts fordel ing TSB 0

Sum basisramme 2015, per juni 2014 1 266 511 310 553 1 406 897 4 406 179 2 733 559 1 196 010 11 319 710
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5. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF 

realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som 
forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.  

 
6. Universitetssykehuset Nord-Norge HF innvilges investeringslån på inntil 700 mill 

kroner til A-fløy Tromsø. 
 
7. Finnmarkssykehuset HF innvilges investeringslån på inntil 1.168 mill kroner til nye 

Kirkenes sykehus. I investeringsplanen 2015-2022 settes av 20 mill kroner i 2019 
for planleggingen av nybygget til nye Hammerfest sykehus. Beløpet i 2020 endres til 
280 mill kroner. 

 
8. Styret i Nordlandssykehuset HF må styrebehandle oppdatert bærekraftsanalyse og 

redegjøre for helseforetakets likviditetssituasjon og langsiktige økonomiske 
bærekraft, før sak om utvidelse av byggeprosjektet i Bodø med egen kontorfløy 
fremmes for behandling for styret i Helse Nord RHF. 

 
9. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF må styrebehandle oppdatert 

bærekraftsanalyse og redegjøre for helseforetakets likviditetssituasjon og 
langsiktige økonomiske bærekraft, før sak om fremskynding og realisering av PET-
senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø fremmes for behandling for 
styret i Helse Nord RHF. 

 
10. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold 

til Helse Nords spesifikasjon som en premiss for budsjett 2015 i forkant av 
budsjettbehandlingen i desember 2014, med de endringer i rammebetingelsene som 
følger av denne saken og RHF-styrets budsjettvedtak i oktober 2014. 

 
11. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må 

tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i 
helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av 
omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.  

 

Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 749                  49 826      25 775      76 350         
Sykestuepros jekt 8 565        8 565           
Kva l i tetsregis tre 29 787             29 787         
Prostatasentra 1 000        1 000        2 000           
Ti l skudd ti l  turnustjeneste 151                  757           1 754        1 268        772           4 701           
SUM øvrig ramme 2015 30 687             9 322        52 579      28 043      772           121 403       

Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
NST 33 781      33 781         
Senter for antibiotikares is tens  (nas jonal  tjeneste) 3 426        3 426           
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 066               2 066           
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 066        2 066           
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 40 219             6 781        47 000         
Ufordel t kompetansesentra  582                  582              
Forskning resul tatbasert 67 500             67 500         
Forsøksordning tannhelsetjenester -               
SUM øremerket 2015 110 367           -                -            46 055      -            -            156 422       
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Styresak 79-2014 Tertialrapport nr. 1-2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med 

tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med 

tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 

Saken var lagt frem ved møtestart. 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp arbeidet med reduksjon av ventetider og 

fristbrudd i foretaksgruppen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør fortsatt følge opp arbeidet med reduksjon av ventetider og 

fristbrudd i foretaksgruppen. 
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Styresak 81-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med statsråd Bent Høie, den 5. juni 2014 for informasjon om innstilling til 
vedtak i styresak om. spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark – 
sammen med adm. direktør 

- Felles oppfølgingsmøte for alle RHF-ene etter 1. tertial 2014, den 17. juni 2014: 
Informasjon (deriblant fritt behandlingsvalg, lov om pasientjournaler m. m.) 

- Antall ansattevalgte styremedlemmer i helseforetakene – autoritativ uttalelse, jf. 
styresak 29-2014 
o Informasjon om kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og foreløpig 

tilbakemelding.  
- Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. august 2014 – informasjon om planlagt 

program 
- Bekymringsmelding fra 42 leger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – 

informasjon, jf. styresak 82-2014/2 Referatsaker 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Felles oppfølgingsmøte for alle RHF-ene etter 1. tertial 2014, den 17. juni 2014: 

Informasjon, jf. styreleders orienteringer (ref. styresak 81/2014 
Orienteringssaker, informasjon fra styreleder, andre strekpunkt) 

- Møte med Nordland Fylkesting, den 2. juni 2014 i Svolvær: Informasjon 
- Pasientsikkerhetsprogram – lederkonferanse, den 4. juni 2014 på Værnes: 

Informasjon om konferansen og pris som ble gitt til Barthold Vonen, med. 
direktør ved Nordlandssykehuset HF. 

- Nordlandssykehusets samhandlingskonferanse 2014, den 10.-11. juni 2014 i 
Svolvær: Informasjon om konferansen og adm. direktørs innlegg 

- Pasientsikkerhet – tema i HF-styrene: Informasjon om behovet for 
styrebehandling av pasientsikkerhetsprogrammet i de underliggende 
helseforetak. 

- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen: 
o Sak nr. 1: Informasjon om saken og status i oppfølgingen. 
o Sak nr. 2: Informasjon om hendelsen og status pr. dags dato 
o Sak nr. 3 og 4: Informasjon om hendelsene. 
Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

- Helikopterbase i Evenes, oppfølging av styresak 102-2014 
o Status anskaffelse av materiell og etablering av personell, informasjon 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13. 

3. Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 82-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Raymond Londal, Alta Venstre av 1. juni 2014 ad. styremøte 19. juni 2014 
2. Brev fra 42 overleger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 2. juni 2014  
3. Protokoll fra valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2014-2016 

av 27. mai 2014  
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. juni 2014 

Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
5. Brev fra Allmennlegeutvalget ved Alléen legesenter i Narvik av 6. juni 2014 ad. 

eventuell nedleggelse av akuttkirurgiske funksjoner og innskrenkning av 
fødeavdelingen ved UNN Narvik 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 83-2014  Eventuelt 
 
A. Revisjonsutvalg – oppnevning av nytt medlem 
Etter nyvalg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF er det nødvendig å 
oppnevne nytt medlem i revisjonsutvalget etter Kari B. Sandnes. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF oppnevner Sissel Alterskjær til styrets revisjonsutvalg. 
 
 
B. Kompensasjonsutvalg – oppnevning av nytt medlem 
Etter nyvalg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF er det nødvendig å 
oppnevne nytt medlem i revisjonsutvalget etter Ann Mari Jenssen. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF oppnevner Eirik S. Holand til styrets kompensasjonsutvalg. 
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C. Styrets arbeidsutvalg for valg av styremedlemmer i helseforetakene – oppnevning av 
nytt medlem 

Etter nyvalg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF er det nødvendig å 
oppnevne nytt medlem i revisjonsutvalget etter Ann Mari Jenssen. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF oppnevner Kari B. Sandnes til styrets arbeidsutvalg for valg av 
styremedlemmer i helseforetakene. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 18. juni 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 15. august 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.8.2014 
  

Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 
    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. august 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kirsti Freibu, 75 51 29 00  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 87-2014 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i 

Helse Nord 2013 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 79-2013 Sammenligning av kostnader ved 
sykehusene i Helse Nord 2012 i styremøte, den 20. juni 2013. Denne styresaken har som 
formål å gjøre rede for resultatene for 2013 ved lokalsykehusene i Helse Nord. 
 
Den siste SAMDATA-rapporten for 2012 viser at helseforetakene i Helse Nord har et 
kostnadsnivå, målt i kostnad pr. DRG-poeng, som er høyere enn gjennomsnitt av landets 
helseforetak. Det er derfor av interesse å identifisere kildene til disse forskjellene, og ha 
et særskilt fokus mot forhold det er mulig å gjøre noe med. 
 
Målsettingen med rapporten er derfor å sammenligne kostnader, aktivitet og 
personellbruk mellom lokalsykehusene i Helse Nord for å skaffe relevant og 
handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen vil da være 
grunnlag for å iverksette tiltak som kan redusere kostnadene relatert til 
pasientbehandlingen.  
 
Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har begrenset verdi som 
redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på 
helseforetaksnivå. Ett viktig poeng med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et 
nivå som gjør det mulig å benytte dem aktivt i forbedringsarbeid, både på sykehusnivå 
og på enhetsnivå innen sykehus.  
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Innledningsvis i denne saken gis en kort redegjørelse for bakgrunnen og målsettingen 
med sammenligningen. Det gis også en kort oppsummering av resultatene samt forslag 
til hvilke områder innenfor den enkelte sykehusenheten som bør prioriteres i det videre 
arbeid. Det vises for øvrig til rapport 1 (hovedrapport for mer detaljerte resultater) og 
rapport 2 (en forenklet oversikt over utviklingen på kostnader og produktivitet pr. 
2013). 
 
Resultater for 2013 
Hovedtrekkene i analysen er at kostnadsnivået pr. DRG-poeng for lokalsykehusene i 
sammenligningen reduseres nominelt med 0,3 prosent i 2013 sammenlignet med 2012. 
Produksjon av antall DRG-poeng (aktiviteten) ble redusert med 1,9 prosent. Samtidig 
ser vi at antall produserte DRG-poeng pr. årsverk (produktivitet) var 1,3 prosent høyere 
i 2013 enn i 2012. 
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Når hvert årsverk produserer 1,3 prosent mer DRG-poeng er det en naturlig 
konsekvens at kostnadene pr. DRG reduseres tilsvarende. Det vil si at når det totale 
kostnadsnivå går ned med 0,3 prosent, er det 1 prosent som skyldes økte kostnader, og 
1,3 prosent skyldes høyere produktivitet. 
 
Videre ser vi at det fortsatt er betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike 
sykehusenhetene, og forskjellen mellom laveste og høyeste kostnad reduseres i forhold 
til 2012. Det er også betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 
sykehusenhetene, men forskjellen mellom lavest og høyeste nivå er økt sammenlignet 
med 2012. 
 

 
Tabell 1 – Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå 
i forhold til SAMDATA 2012. 
 

 
Tabell 2 – DRG-poeng pr. årsverk inkludert innleid personell i 2013, totalt 
 
Tabellene viser at Lofoten med en kostnadsindeks på 0,91 i 2013 har det laveste 
kostnadsnivået, mens Kirkenes med en indeks på 1,13 har det høyeste kostnadsnivået. 
Lofoten har dermed et kostnadsnivå på 91 prosent av gjennomsnittet for 
lokalsykehusene i Helse Nord i 2013, samtidig som arbeidsproduktiviteten er 14 
prosent over snittet.  
 
  

Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA"
Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest
HAMMERFEST 330 634 020 7 538 43 865 1,11 1,22 1,25
HARSTAD 328 681 658 9 072 36 232 0,92 1,01 1,03
KIRKENES 213 424 850 4 792 44 538 1,13 1,24 1,27
LOFOTEN 152 818 146 4 264 35 842 0,91 1,00 1,02
MOSJØEN 119 309 563 2 988 39 931 1,01 1,11 1,14
NARVIK 195 005 231 4 560 42 761 1,09 1,19 1,22
RANA 242 530 553 6 477 37 445 0,95 1,04 1,07
SANDNESSJØEN 203 140 403 5 417 37 504 0,95 1,05 1,07
VESTERÅLEN 192 767 643 5 134 37 545 0,95 1,05 1,07
Totalt 1 978 312 067 50 241 39 377 1,00 1,12

Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå
Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå   *) høyest
HAMMERFEST 526,1 -51,3 474,8 7 538 15,9 0,93 0,82
HARSTAD 566,2 -61,8 504,5 9 072 18,0 1,06 0,93
KIRKENES 349,9 -24,4 325,5 4 792 14,7 0,87 0,76
LOFOTEN 244,0 -23,8 220,2 4 264 19,4 1,14 1,00
MOSJØEN 201,6 -18,9 182,7 2 988 16,4 0,96 0,84
NARVIK 333,0 -31,4 301,6 4 560 15,1 0,89 0,78
RANA 403,8 -43,5 360,3 6 477 18,0 1,06 0,93
SANDNESSJØEN 320,0 -22,6 297,4 5 417 18,2 1,07 0,94
VESTERÅLEN 317,5 -27,8 289,7 5 134 17,7 1,04 0,92
Totalt 3 262,2 -305,5 2 956,7 50 241           17,0 1,00 0,88
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Kirkenes har et kostnadsnivå som er 13 prosent høyere enn gjennomsnittet. Til 
sammenligning er det i ny inntektsfordelingsmodell forventet at Finnmarkssykehuset 
HF har ett kostnadsnivå som er 9,2 prosent høyere enn gjennomsnittet for hele Helse 
Nord.   
 
Lofoten har også høyeste arbeidsproduktiviteten med et nivå som er 14 prosent bedre 
enn gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord.  
 
I den andre enden av skalaen har vi Kirkenes med en arbeidsproduktivitet på 87 
prosent av gjennomsnittet og 76 prosent av produktiviteten til Lofoten. 
 
Analyser viser også følgende:  
• Lofoten har høyest arbeidsproduktivitet samtidig som de har lavest kostnadsnivå 

sammenlignet med de øvrige lokalsykehusene. 
• Kostnadsnivået i Kirkenes går ned samtidig som arbeidsproduktiviteten går ned. 
• Kostnadsnivået i Rana er økende, aktiviteten minkende og arbeidsproduktiviteten 

økende. 
• Hammerfest har minkende kostnadsnivå og økende arbeidsproduktivitet. 
• Sandnessjøen har økende kostnadsnivå, minkende aktivitetsnivå og økende 

arbeidsproduktivitet. 
• Vesterålen har minkende kostnadsnivå, minkende aktivitet og økende 

arbeidsproduktivitet. 
• Kostnadsnivået i Narvik er økt, aktiviteten redusert samtidig som 

arbeidsproduktiviteten har gått ned. 
• I 2013 har kostnadsnivået i Mosjøen økt, aktiviteten gått ned samtidig som 

produktiviteten er uendret. 
 
Utviklingsområder 
I rapporten redegjøres for områder som gir usikkerhet i grunnlaget for sammenligning. 
Dette gjelder blant annet ulik organisering innad i virksomhetene. Når det gjelder 
aktivitetsmålet som er benyttet for servicevirksomhetene, samlet antall DRG-poeng for 
den enkelte virksomhet, må resultatene spesielt innenfor laboratoriene, tolkes med 
varsomhet, siden en betydelig del av denne virksomheten er innrettet mot betjening av 
primærhelsetjenesten.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning 

av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles. 
 
2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de 

dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
 
 
Bodø, den 15. august 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 

 2013, rapport 2 – oppsummering 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  

 Styremøte i Helse Nord RHF 27. august 2014 
 
Utrykt vedlegg: Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord  
   2013, rapport 1 - hovedrapport 
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Møtedato: 27. august 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rune Sætermo, 75 51 29 00  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 88-2014 Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017, 

oppfølging av styresak 19-2014 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 19-2014 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 
2014-2017 i styremøte, den 26. februar 2014. Styret fattet følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017 
til orientering. Styret avventer helseforetakenes styrebehandling av innkjøpsstrategien, før 
den behandles av styret i Helse Nord RHF. 
 
Helseforetakene i Helse Nord har styrebehandlet innkjøpsstrategien, og innkjøpsstrategi 
for Helse Nord 2014-2017 legges med dette fram for styret i Helse Nord RHF.  
 
Strategiplanen har vært på høring i foretaksgruppen, Legemiddelindustrien (LMI) og 
bransjeorganisasjonen for helse og velferdsteknologi (LFH) og HINAS. 
Høringsuttalelsene er innarbeidet i dokumentet.  
 
Strategiplanen har et høyt ambisjonsnivå, der innkjøp er en strategisk del av 
foretaksgruppens virksomhet og skal bidra til merverdi for kjernevirksomheten. 
Ambisjonsnivået vil kreve at innkjøp prioriteres høyere i ledelsesmessig sammenheng i 
hele foretaksgruppen. Oppdragsdokumentet for 2014 har satt krav om at 
helseforetakene skal følge opp strategiplanen. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Innkjøpsstrategien får konsekvenser for hele anskaffelsesvirksomheten og ikke bare for 
innkjøpsfunksjonen. Ett avgjørende suksesskriterium for å lykkes med strategien er at 
det videre arbeid forankres i fag- og brukermiljøene, og at disse involveres i 
kategoristyringen og anskaffelsesvirksomheten. 
 
Flere anskaffelser skal samordnes regionalt og nasjonalt gjennom kategoristyring av 
innkjøp, og planen har en ambisjon om full avtaledekning og full avtalelojalitet.  
 
Avslutningsvis i strategidokumentet er det redegjort for måleparametre. Helse Nord 
kommer til å ta i bruk måleparametre som ledd i virksomhetsstyringen i 2014. Disse 
blir et viktig bidrag til å skape diskusjon om retning og hastighet i utvikling og 
forbedring av foretaksgruppens anskaffelsesvirksomhet og innkjøpsfunksjon. 
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Som grunnlag for det videre arbeid er det også utarbeidet en organisasjonsplan (se 
vedlegg). Vi viser 22-2011/5 Kategoristyrt innkjøp og forvaltning av innkjøpssystemet i 
Helse Nord. Samarbeidsavtale som forplikter helseforetakene i dette arbeidet er 
utarbeidet og følger vedlagt denne styresaken.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble informert om 
arbeidet med en strategiplan 2014-2017 for innkjøpsområdet i Helse Nord i 
samarbeidsmøte, den 21. januar 2014, jf. sak 12-2014 og i samarbeidsmøte, den 12. 
februar 2014, jf. sak 25-2014. 
 
Innkjøpsfunksjon i Helse Nord, organisering ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 12. februar 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om at hovedmålet/visjonen for alt innkjøpsarbeid i Helse Nord skal 

være rett innkjøp, til rett kvalitet, rett pris og til rett tid. 
 
2. Partene er enig om behovet for en organisasjonsplan som støtter opp om strategien for 

anskaffelsesvirksomheten med et høyt ambisjonsnivå, der innkjøp er en strategisk 
funksjon av foretaksgruppens virksomhet.  

 
3. Partene er enig om at organisasjonsplanen slik den nå foreligger, legges til grunn for 

organiseringen av innkjøpsarbeidet i Helse Nord. 
 
4. Partene vil påpeke viktigheten av at fordelingen av kategoriansvar mellom 

helseforetakene må avklares videre gjennom prosessen med fagmiljøene. Involvering 
av medarbeidere med nødvendig kompetanse om det reelle behovet og anskaffelsen 
(både faglig, innkjøpsfaglig og om HMS) er avgjørende for å lykkes med den nye 
organiseringen av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord. 

 
Konklusjon 
Adm. direktør mener at Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017 er et godt grunnlag 
for det videre arbeidet med og oppfølging av anskaffelsesvirksomheten i 
foretaksgruppen. 
 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27. august 2014 - saksdokumenter

side 26



Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017 som 
retningsgivende for det videre arbeid med og oppfølgingen av 
anskaffelsesvirksomheten i foretaksgruppen. 
 
 
Bodø, den 15. august 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017, utkast 
  Organisasjonsplan 
  Samarbeidsavtale  
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 27. august 2014 
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Møtedato: 27. august 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 89-2014 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 
 
 
Formål 
Helse Nords regionale handlingsplan for diabetes 2008-2013 ble vedtatt i november 
2007. Planen ga en beskrivelse spesielt av manglene ved diabetesbehandlingen i de 
ulike sykehusene i Nord-Norge, og ga klare råd om hvilke tiltak som var nødvendige for 
å heve kvaliteten.  
 
Forslag til Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 setter nye mål for 
diabetesbehandlingen, og legger særlig vekt på strategier som følger av utfordringer i 
Samhandlingsreformen.  
    
Diabetes og diabetiske senkomplikasjoner har store konsekvenser for den enkelte 
pasient. Forebygging, god behandling og oppfølging av diabetes vil kunne redusere 
forekomsten av hjertesykdommer, hjerneslag, diabetisk nyreskade, øyesykdommer, 
amputasjoner og flere andre sykdommer/lidelser. Dette er en viktig begrunnelse for 
fortsatt satsing innen diabetesområdet. 
  
I NCD-strategi 2013-20171 har Regjeringen satt som mål at Norge skal bli et 
foregangsland for forebygging av diabetes type 2. I Helse- og omsorgsdepartementets 
oppdragsdokument til Helse Nord RHF for 2014 er det presisert at NCD-strategien skal 
legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet innen de aktuelle fagområdene.    
 
Beslutningsgrunnlag 
Regionalt fagråd for diabetes har utarbeidet både den første handlingsplanen og den 
som nå foreligger. Det har vært stor grad av kontinuitet i fagrådet, og fagrådet har hatt 
tett oppfølging av den første handlingsplanen og har lagt ned en stor innsats i arbeidet 
med den nye planen.        
 
I årene som har gått siden den første diabetesplanen ble vedtatt, har det skjedd en 
betydelig kvalitetsforbedring på diabetesbehandlingen i helseforetakene. I hovedsak er 
tiltakene i handlingsplan 2008-2013 gjennomført.   
 

1 (NCD: Noncommunicable Chronic Diseases). NCD-strategi 2013-2017: For forebygging, diagnostisering, 
behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme folkesykdommer; hjerte- og karsykdommer, 
diabetes, kols og kreft. Helse- og omsorgsdepartementet, 2013.  
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Den nye handlingsplanen legger vekt på å øke bruken av Noklus’2 diabetesskjema blant 
fastlegene, og at legene innrapporterer data til Norsk diabetesregister for voksne. Disse 
data blir helt nødvendige i det videre arbeidet med kvalitetsforbedring.  
 
Mer strukturert undervisning fra diabetesteamene i helseforetakene til 
kommunehelsetjenesten og bedre dataløsninger for samhandling mellom nivåene, blir 
sentrale satsinger. Fagrådet viser til at erfaringene bl.a. fra Bodø er at det vil være en 
nærmest konstant konflikt mellom kurativt arbeid og utadrettet virksomhet dersom 
den utadrettede virksomheten ikke holdes adskilt fra diabetesteamene og det kurative 
arbeidet. Fagrådet foreslår derfor en sentralisering av utadrettede oppgaver, med egne 
øremerkede heltidsstillinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø til å arbeide regionalt med kompetanseutvikling, 
implementering av Noklus’ diabetesskjema hos fastlegene m. m. 
 
Det foreslås styrking av psykologtjenesten ved Nordlandssykehuset Bodø med en 
økning fra 30 % til 100 % stilling, og et samarbeid med regionalt senter for sykelig 
overvekt vurderes. Planen foreslår også en psykologstilling ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø. 
 
Handlingsplanens oversikt over kostnader, jf planens tabell 15:   
Helseforetak Tiltak Kostnader 
Nordlandssykehuset 
Bodø  

Overlege endokrinologi  
økning psykologstilling (fra 30% til 100%) 

  770 000 
  430 000 

UNN Tromsø Etablering av psykologstilling   576 000 
UNN Tromsø og  
Nordlandssykehuset 
Bodø 
Arbeidsområde alle 
HF-ene 

To diabetessykepleiere (tilrettelegging av 
utadrettet virksomhet, undervisning og 
implementering av Noklus’ diabetesskjema hos 
fastlegene)  

1 050 000 

UNN Tromsø og  
Nordlandssykehuset 
Bodø 
Arbeidsområde alle 
HF-ene  

Kurs i kommunehelsetjenesten 
Reiseutgifter/implementering av Noklus’ 
diabetesskjema  

  250 000 
  250 000 

SUM  3 326 000* 
 
*Det er gjort en liten summeringsfeil i tabell 15 i handlingsplanen. For øvrig er 
lønnsutgifter til stillingene beregnet for lavt av plangruppen.  
  
Høringsinstansenes vurdering 
Handlingsplanen ble sendt på høring til kommunene, helseforetakene, 
brukerorganisasjonene og fastlegene høsten 2013. Fagrådet har innarbeidet 
synspunktene fra høringsinstansene i den versjonen som foreligger.  
 
 

2 Noklus er forkortelse for”Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus”. Noklus har 
driftsansvar for Norsk diabetesregister for voksne, som er et nasjonalt kvalitetsregister. 
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Generelt er det bred oppslutning om prioriteringer og tiltak i diabetesplanen.   
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF foreslår at også deres 
helseforetak tildeles midler til å styrke samhandlingen med kommunene. Opprustning 
av sentrale team til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF 
vil etter deres oppfatning ikke nå godt nok ut i deres helseforetak.   
 
Nordlandssykehuset HF ber om at det i kostnadsberegningen av planen også vurderes 
behov for økning av merkantile ressurser og finansiering av økte stillingsressurser for 
kliniske ernæringsfysiologer. Nordlandssykehuset HF forutsetter at den endelig 
vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF, inkludert finansiering av økte 
stillingsprosenter for kliniske ernæringsfysiologer. 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF tok saken til orientering. Helgelandssykehuset HF ba i 
administrativ uttalelse til planen Helse Nord RHF om å arbeide for at konsultasjon hos 
klinisk ernæringsfysiolog kan gi ISF-refusjon.       
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke styrebehandlet diabetesplanen. HF-et 
viser i den administrative uttalelsen blant annet til at det er et økende problem å ivareta 
pasienter med diabetes og samtidig psykiske helseproblemer. På denne bakgrunn 
støttes planens profil med hensyn til å utvikle det psykiske helsetilbudet for pasienter 
med diabetes.  
 
Medbestemmelse 
Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. august 2014. Protokoll fra 
drøftingsmøtet ettersendes.   
 
Brukermedvirkning 
Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 vil bli behandlet i arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 22. august 2014. Protokoll fra RBU-AU-
møte ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Forslag til Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 er faglig sterk og gir et godt 
utgangspunkt for Helse Nords videre arbeid med kvalitetsutvikling av 
diabetesbehandling og samhandlingen med kommunehelsetjenesten. Planen vil også 
være et viktig grunnlag for blant annet Helse Nords samarbeid med Fylkeskommunene 
innen forebygging og folkehelsearbeid.  
 
Det er viktig at personell til samhandlingsoppgaver fristilles i nødvendig grad fra klinisk 
aktivitet.  Dette vil være nødvendig blant annet for få god opplæring og bruk av Noklus’ 
diabetesskjema. Det er derfor riktig å prioritere to utadrettede stillinger til Bodø og 
Tromsø slik foreslått i planen. Samtidig vil Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF også ha behov for økte ressurser til å følge opp diabetesplanen, 
i samarbeid med fagrådet og fagteamene ved Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.   
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I fagrådets kostnadsberegning av tiltak er lønnsutgiftene stipulert for lavt, og vil reelt 
være ca 4,5 mill kroner forutsatt full årseffekt. Samlet ressursbehov for å gjennomføre 
planen vurderes å ligge et sted mellom 5 og 6 mill kroner, medregnet styrkingstiltak i 
Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF på en stilling i hvert helseforetak. 
Dette er fortsatt en relativt rimelig og nøktern plan sett opp mot de store utfordringene 
planen tar sikte på å løse.      
 
I styresak 78-2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av investeringsplanen 2015-2022 som 
ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøtet, den 18. juni 2014, er det avsatt 2 
mill kroner i 2015 til en start på implementering av diabetesplanen (jf. vedtakets punkt 
4).  Evt. økning av rammer til helseforetakene for å realisere planen vil bli vurdert i 
budsjettprosessen 2015 og senere års budsjetter.   
 
Det forutsettes at helseforetakene i tillegg vurderer oppfølging av diabetesplanen 
innenfor eget budsjett og prioriteringer.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 - fra 

handling til samhandling som retningsgivende for den videre utviklingen av 
fagområdet.  

 
2. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene og implementering av planen i helseforetakene 

vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 2015 og årene fremover. 
 

 
Bodø, den 15. august 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 
  - fra handling til samhandling - utkast 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  

 Styremøte i Helse Nord RHF 27. august 2014 
 
Utrykte vedlegg: Høringssvar fra helseforetakene 
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Møtedato: 27. august 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Oddvar Larsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert 

helsetjeneste 
 
 
Formål 
I denne saken fremlegges rapporten Kompetanseutfordringer som følger av 
samhandlingsreformen utarbeidet av Helse Nord RHF, Kommunenes 
interesseorganisasjon (KS) og universiteter og høgskoler i Nord-Norge. Det foreslås at 
rapporten legges til grunn for videre arbeid med å møte kompetansebehov i 
helsetjenesten, og det fremmes konkrete tiltak for hvordan arbeidet kan følges opp.  
 
Bakgrunn 
Samhandlingsreformen innebærer endringer i oppgaver, organisering og faglig innhold 
i helse- og omsorgstjenestene for å møte pasienters behov for helhetlige og koordinerte 
tjenester. Dette gir behov for ny kompetanse i alle deler av tjenestene.  
 
Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjonene har et felles ansvar for å møte 
utfordringene. Rapporten er et uttrykk for ønsket om å samles om felles mål, strategier 
og tiltak som kan imøtekomme behovet for kompetanseutvikling på kort og lengre sikt.  
 
Rapporten 
Rapporten tar utgangspunkt i prioriterte målgrupper for reformen. Den skisserer seks 
tiltaksområder med forslag til en rekke konkrete tiltak innenfor de ulike områder. 
Rapporten har vært til bred høring. Høringsuttalelsene slutter opp om forslagene. I 
uttalelsene fremkommer også ytterligere informasjon og synspunkter som bør tas med i 
den videre oppfølgingen.  I vedlagte utredning er alle konkrete forslag til tiltak gjengitt. 
 
Videre arbeid 
Helse Nord har vært i dialog med universitetene og KS for å drøfte det videre arbeidet 
etter høringen. Det er enighet om at rapporten formelt behandles i de respektives 
styrende organer, der det foreslås en struktur med et felles overordnet Nordnorsk 
samarbeidsorgan som følger opp gjennomføringen. Samarbeidet under dette nivået 
anbefales forankret i eksisterende samhandlingsorganer i helseforetaksområdene, med 
noen tilpasninger.  
 
Høringsuttalelsene gir i tillegg viktige innspill som bør tas hensyn til i det videre arbeid. 
Eksempler på dette er at tannhelsetjenestene må inkluderes i arbeidet, samisk og 
flerkulturelt språk og kultur må gjennomgående vektlegges i større grad, og tiltak for å 
styrke folkehelsearbeidet bør utvikles. Flere påpeker viktigheten av å bygge videre på 
fagnettverk, og de instanser og organer som arbeider med kompetansespørsmål. 
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Høringsuttalelsene påpeker behovet for rekruttering av fagpersonell i ulike profesjoner, 
og vektlegger spesielt behovet for fagarbeidere. Det understrekes også viktigheten av å 
utvikle teamkompetanse som tar utgangspunkt i pasienters funksjonsevne, der 
behandling, rehabilitering og oppfølging ivaretas i helhetlige og koordinerte tjenester. 
Dette krever tilpasninger i innhold og organisering av utdanning og opplæring. 
 
For at kommuner bedre skal kunne nyttiggjøre seg tilbud om utdanning og opplæring, 
bør virtuelle hjelpemidler utnyttes, og tilbudene bør desentraliseres og bygges opp i 
moduler, der dette er mulig. 
 
Helse Nord har lovpålagte oppgaver i utdanning av helsepersonell, opplæring av 
pasienter og pårørende, og skal bidra til kompetanseoverføring og kompetanseutvikling 
i kommunene som følge av endringer i oppgaver og tjenesteorganisering.  
 
Utvikling av kultur som fremhever samhandling og utvikling av egen 
samhandlingskompetanse i spesialisthelsetjenesten er viktig. Det foreslås at tjenester 
videreutvikles etter modell for pasientsentrert helsetjeneste, og en mer systematisk 
satsing på opplæring og utdanning gjennom eksisterende faglige og administrative 
samarbeidsorganer. Det foreslås også utviklet en regional samhandlingsportal ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) som inneholder en katalog over 
tilgjengelige tilbud og e-læringstilbud. 
 
Helse Nord RHF har allerede iverksatt tiltak med oppbygging av en samhandlingsportal 
ved UNN, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, som gir oversikt over 
mulighetene for utdanning og opplæring, og som gir tilgang til e-læringskurs. UNN har 
også under utprøving og utvikling en modell for pasientsentrert helsetjeneste overfor 
pasienter med nyrelidelser. Denne vil danne skole for utforming av tjenestetilbudene 
for flere pasientgrupper. 
 
Medbestemmelse 
Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. august 2014. 
Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes.  
 
Brukermedvirkning 
Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 12. juni 2014, jf. RBU-sak 41-2014. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om rapporten og høringsuttalelser ad. 
Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen til orientering. 
 
Vurdering 
Fremlagte rapport Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen datert 
31. januar 2013 er et godt grunnlag for utvikling av kompetanse i Nord-Norge både på 
kort og lang sikt.  
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Landsdelen står overfor store utfordringer for å rekruttere fagpersonell og utvikle 
kompetanse for fremtiden. Det grunnlaget som allerede er lagt, hvor de viktigste 
aktørene er sammen om felles mål, strategier og tiltak for å møte utfordringene, gir nye 
muligheter for å oppnå resultater.   
 
I tråd med styrets vedtak i styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2 foreslås 
det å vurdere grunnlaget for et felles organ for utdanning i Nord-Norge mellom Helse 
Nord RHF, universiteter og høgskoler og fylkes- og kommunesektoren. Universitetene 
og KS har i møte sluttet seg til dette forslaget. 
 
Prioritering og iverksetting av tiltak må skje fremover i etablerte lokale 
samarbeidsorganer mellom helseforetak og kommuner (OSO-er). Disse bør invitere inn 
høgskolene og universitetene og evt. andre samarbeidsparter i saker om utdanning og 
opplæring.  Dette kan gjøres via samarbeid med lokale praksisråd/lokalt 
samarbeidsorgan mellom høgskoler/universitet og helseforetakene, som finnes i alle 
deler av regionen. 
 
For å lykkes med samhandlingsreformen må døgn- og dagtilbud i kommunene i større 
grad tas i bruk som læringsarenaer i all opplæring og utdanning på begge nivåer. 
Fagnettverk bør ha representasjon både fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
Utdanningsinstitusjonene må også tilpasse innhold i studieplaner og organisering av 
utdanninger, samt tilpasse nivå og dimensjonering i forhold til etterspørsel fra 
arbeidsgivere. 
 
Finansieringssystemet i UoH-sektoren1 tilsier at økt utdanningskapasitet i helsefaglige 
utdanninger krever nye fullfinansierte studieplasser fra Kunnskapsdepartementet (KD). 
Helse Nord RHF vil gjennom Helse- og omsorgsdepartementet medvirke til at UoH-
sektoren i Nord-Norge har helsefaglige utdanninger som er dimensjonert i forhold til 
behovet. Flere studier i UoH-sektoren i Nord-Norge har dokumentert en betydelig 
forsterket rekrutteringseffekt gjennom å utdanne helsearbeidere i Nord-Norge. Denne 
dokumentasjon må sannsynligvis videreutvikles i samarbeid med UoH-sektoren og 
benyttes aktivt i det videre arbeidet. 
 
Tannhelsetjenesten må tas inn som samarbeidspart i kompetanseutvikling. Språk og 
kulturforståelse må inngå systematisk i opplæring og utdanning. Forslaget fra 
Sametinget om å utvikle nye tiltak for å rekruttere helsepersonell med samisk språk og 
kulturbakgrunn støttes. Dette kommer i tillegg til kvotering ved studieopptak. 
 
Kostnader og kostnadsfordeling mellom partene for de foreslåtte tiltak er ikke endelig 
beregnet. Helse Nord RHF vil følge opp arbeidet i løpende planer, budsjetter og 
oppdragsdokumenter, der behovet for ressurser til nye tiltak vurderes nærmere. 
 
 
 
 

1 UoH-sektoren: universitets- og høgskolesektoren 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner framlagte rapport Kompetanseutfordringer som 

følge av samhandlingsreformen som grunnlag for kompetanseutvikling i 
helseforetakene, og for Helse Nords medvirkning i å utvikle kompetanse i 
kommunene. Høringsuttalelsene til rapporten tas også med som grunnlag for det 
videre arbeidet.  

 
2. Styret gir tilslutning til etablering av et nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning 

med sekretariat slik det er beskrevet i saksfremlegget. Styret viser i denne 
sammenheng til vedtak i vedtak i styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2. 
Endelig sammensetning av organet fastsettes etter at rapporten er behandlet i KS 
(Kommunesektorens organisasjon) og Universitetene.  

 
3. Styret viser til oppdrag til Universitetssykehuset Nord-Norge HF om utvikling av 

regional samhandlingsportal og implementering av modell for pasientsentrert 
helsetjeneste. Styret ber adm. direktør om å gi oppfølgingen av disse tiltakene høy 
prioritet. 

 
4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helse Nord bidrar til og samarbeider om 

utdanningen av helsepersonell i landsdelen. Innhold, form og dimensjonering 
utvikles i samarbeid med brukere, tillitsvalgte, primærhelsetjenesten og 
utdanningsinstitusjonene.  

 
5. Bevilgning til nye regionale tiltak i Helse Nord behandles i forbindelse med årlige 

saker om planer og budsjett. 
 
 
Bodø, den 15. august 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Utredning 
2. Rapporten Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen, datert 31. 

januar 2013 
3. Høringsuttalelser til rapporten, samlet, datert 4. november 2013 
 

Rapporten og høringsuttalelsene til rapporten (vedlegg 2 og 3) er lagt ut på Helse 
Nord RHFs nettsted - se her: Styremøte i Helse Nord RHF 27. august 2014 
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UTREDNING 
 
FORMÅL 
Et overordnet mål for samhandlingsreformen er å levere helse- og omsorgstjenester 
som ivaretar brukernes behov for helhetlige og koordinerte tjenester med god kvalitet, 
god informasjon og servise, medvirkning og valgfrihet. 
 
Formålet med denne saken er å legge til rette for tiltak som kan styrke og videreutvikle 
nødvendig kompetanse for å kunne håndtere de faglige utfordringer som følger av 
samhandlingsreformen, og demografiske endringer. Tiltakene er utformet med 
utgangspunkt i rapport utarbeidet av Helse Nord, Kommunenes interesseorganisasjon 
KS, og universiteter og høgskoler i landsdelen. 
 
BAKGRUNN 
En avgjørende forutsetning for gjennomføring av Samhandlingsreformen er at 
kompetanse bygges opp som følge av endringer i oppgavedeling, organisering, 
fagutvikling og prioriteringer i helse- og omsorgstjenestene. Dette betyr overføring og 
utveksling av kompetanse mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, og 
oppbygging og utvikling av ny kompetanse på begge nivåer.  
 
Det er videre behov for å bygge opp kompetanse hos brukerne av tjenestene for å sikre 
medvirkning i utforming av tjenester, og for deltakelse i eget behandlingsforløp og 
omsorg. 
 
For å ha et best mulig grunnlag for en systematisk kompetanseutvikling har Helse Nord 
RHF og Kommunenes interesseorganisasjon (KS) i samarbeid med Universiteter og 
høgskoler i landsdelen gjennomført prosjektet ”kompetanseutfordringer som følger av 
samhandlingsreformen”. Prosjektet har utarbeidet to delrapporter. Delrapport 1 
beskriver status på behov og tilbud innen utdanning og opplæring. Delrapport 2 foreslår 
tiltak for å møte behovene. Begge rapportene har vært ute til høring. 
 
Regjeringen har kompetanse som prioritert oppgave i gjennomføring av 
samhandlingsreformen. Viktige virkemidler er samarbeidsavtalene og 
spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. (Oppdragsdokument 2014 til Helse Nord RHF). 
 
Helse Nord har avholdt et dialogmøte 23. april 2014 med og KS for å drøfte samarbeid i 
oppfølging av tiltaksplanen. Drøftingene og enigheten i dette møtet er bygd inn i denne 
saken.  
 
STATUS OG TILTAKSPLAN 
Del 1 i prosjektrapporten gir oversikt over eksisterende utdanningstilbud og 
organisering av disse. E-læring som verktøy i helsetjenesten beskrives. Det er også 
redegjort for felles arenaer for kompetanseutvikling som brukes i dag. Det er 
gjennomført spørreundersøkelse til kommunene om kompetansebehov og utfordringer, 
og i hvilken grad kommunene har inngått samarbeid om å utvikle fremtidens 
helsetjeneste.  
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I del 2 er det utarbeidet forslag til tiltaksplan 2014-2016, inndelt i 6 tiltaksområder: 
1. Utvikle samspillsarena – helsefaglige utdanninger og helsetjenesten 
2. Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-Norge 
3. Utvikle kunnskaps- og kompetanseoverføring som samhandlingsvirkemiddel 
4. Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner 
5. Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert helsetjeneste 
6. Opplærings- og utdanningsbehov for leger i primærhelsetjenesten som følger av 

samhandlingsreformen 
 
Arbeidsgrupper under de enkelte tiltaksområder har gitt forslag til konkrete strategier 
og tiltak, og på områdene 2 og 3 er disse nummerert i prioritert rekkefølge. 
 
Prosjektrapporten, som er vedlagt saken, gir en god og fyllestgjørende redegjørelse over 
forslagene. Det vises til denne. 
 
Nærmere om rapporten 
Samhandlingsreformen har fokus på sykdommer som vil øke fremover, bl.a. kreft, kols 
og diabetes, på pasienter med langvarige og/eller kroniske lidelser, og på forebyggende 
og helsefremmende arbeid. Tjenestene skal baseres på helhetlige pasientforløp. 
Brukernes medvirkning i tjenesteutvikling og deltakelse i egen behandling og 
rehabilitering skal styrkes. 
 
Flere og bedre tjenester skal utvikles i kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal 
tilpasses sine tjenester og bidra i utviklingen av kommunale tilbud.  
 
Samarbeidet mellom helseforetak og kommuner skal forankres i tjenesteavtaler. 
 
Utdanningsinstitusjonene har en avgjørende rolle i å tilby utdanning. 
 
Statusbeskrivelsen gir følgende oppsummering 
Det utdannes for få helsefagarbeidere, både nasjonalt og regionalt. Finnmark og Troms 
ligger foreløpig litt etter Nordland i utdanning av helsefagarbeidere. Det pågår et 
regionalt prosjekt for å øke antall læreplasser for helsefagarbeidere i Helse Nord, øke 
søkertilfanget og gjennomføringsgraden.1  
 
Trass i et udekket behov, utdannes færre bioingeniører, ergoterapeuter, radiografer, 
sykepleiere og psykologer enn utdanningskapasiteten tilsier. Medisin og 
fysioterapeututdanningen utdanner mange nok i forhold til måltallet for 
utdanningskapasitet i Nord-Norge. 
 
En annen utfordring er at aktivitetskravene for utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge 
ikke er høye nok.  Måltallet for relativ andel av nasjonal kapasitet i Nord-Norge for 
vernepleierutdanningen er 5 %, fysioterapeututdanningen er 8 %, bioingeniører 10 %. 
Måltallet for psykologer er økt til 13 %. Disse nivåene anses ikke som tilstrekkelig for å 
sikre landsdelen nok helsepersonell. 
 

1 Styresk 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord, 
                                                        

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. august 2014 - saksdokumenter

side 37



Det tilbys videreutdanninger i Nord-Norge innenfor de kompetansefelt som anses som 
de viktigste ”vekstområder” sett i lys av samhandlingsreformen. Psykisk helsearbeid har 
størst studentmasse, og mange er utdannet innen diabetes og geriatri. Relativt få er 
utdannet innen kreft og palliativ behandling, men en ny videreutdanning har rekruttert 
mange studenter. Det er få videreutdanninger innen rehabilitering i Nord-Norge. 
 
I organisering av utdanninger er det dokumentert at desentraliserte studier gir mer 
stabil arbeidskraft lokalt. Selv om det er vist at ”lakseeffekten” virker på landsdelsnivå, 
er det ikke vist at kandidatene har tilbøyelighet til å ta seg arbeid i distriktene som ligger 
utenfor de store sentraene i landsdelen hvor de utdannes. Det mangler studier av 
effektene av samlingsbasert utdanning. 
 
Studier fra andre land viser at målrettet bruk av ekstern praksis innen for eksempel 
distriktsmedisin, gir effekter i forhold til større grad av rekruttering til slike jobber.  
 
Det er behov for mer målrettede egnede virkemidler enn samisk for å rekruttere 
helsepersonell til ledige jobber og få disse til å bli værende i samiske kommuner. 
 
Prosjektets forslag til tiltak 
 
Tiltaksområde 1: Utvikle samspillsarena – helsefaglige utdanninger og 
helsetjenesten 
1. Opprette et «Nordnorsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i 

helsetjenesten». 
2. Opprette lokale samarbeidsorgan for utdanning og forskning i Finnmark. 
3. Opprette lokale samarbeidsorgan for utdanning og forskning i Troms. 
4. Videreføre samarbeidsarenaen Nordlandsløftet som lokalt samarbeidsorgan. 
5. Vurdere om kommunal sektor, brukerne og studenter kan inkluderes i HSAM/USAM. 
6. Gjennomgå eksisterende styrer, råd og utvalg ved utdanningsinstitusjonene med 

sikte på ekstern representasjon i formelle organer der dette kan være aktuelt. 
 
Tiltaksområde 2: Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-
Norge 
Grunnutdanninger: 
1. Øke kapasiteten (målt i aktivitetskrav) i Nord-Norge i prioritert rekkefølge på 

medisin (+11), sykepleie (+74), vernepleie (+27), fysioterapi (+19), ergoterapi (+6) 
og psykologi (+8). 

2. Iverksette tiltak for å utnytte den kapasiteten man har på sykepleierutdanningene, 
utrede årsakene til frafall i studiet og styrke desentralisert sykepleierutdanning 
utenfor campus. 

3. Justere aktivitetskravet for vernepleierutdanningen i dialog med 
Kunnskapsdepartementet. 

4. Økt opptakskapasitet innenfor vernepleier-, fysioterapeut-, ergoterapeut og 
psykologutdanningene gjøres i dialog med utdanningsinstitusjonene i Nordland og 
Finnmark. 

5. Utrede kompetansebehovet for radiografi; vurdere nedbygging av kapasiteten ved 
radiografutdanningen og frigjøre ressurser til å utdanne beskrivende radiografer, 
med oppgaver fra radiologer. 
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6. Sette ned en arbeidsgruppe som kartlegger mulige nye praksisarenaer innenfor de 
rammene som nå gjelder samlet for hele landsdelen. 

 
Videreutdanninger og masterstudier: 
1. Øke utdanningskapasiteten innenfor helsesøsterutdanningen fra et årlig opptak på i 

snitt 17 studenter til et årlig opptak på i snitt 30 studenter 
2. Gjennomgang av videreutdanningene og masterprogrammene innenfor alle helsefag 

i landsdelen for å løfte emner som i dag ikke er på et masternivå til dette nivået, sikre 
klinisk relevans, og tilrettelegge for å kombinere arbeid og videreutdanning, og 
samordne og sikrer god spredning og kontinuitet i tilbudene 

3. Sette ned en egen arbeidsgruppe som ser på behovet for nye emner innenfor 
videreutdanningsfeltet og som drøfter samarbeid og arbeidsdeling som sikrer at 
nødvendige studietilbud er tilgjengelig i hele landsdelen på alle prioriterte 
fagområder 

4. Gjennomgå videreutdanningen i kreftsykepleie for å tilpasse denne til behovene i 
kommunehelsetjenesten 

5. Felles henvendelse til sentrale myndigheter med ønske om endringer av 
rammeplanene for ABIKO-utdanningene 

 
Behovet for nye studier og ny kompetanse: 
1. Realisere planene for studier i ernæringsfysiologi. Gjennomgå studieplanene for 

grunnutdanningene mht evne til tverrprofesjonelt samarbeid, kunnskap om 
velferdssystemet, arbeid med sammensatte behov, pasientforløp og Cronic Care 
Model, forebyggende helsearbeid og folkehelsearbeid, omsorgssvikt, vold og 
overgrep, fattigdom, psykisk helse og rus, rehabilitering 

2. Supplere arbeidsgruppen som er nedsatt for å se på behovet for styrket kompetanse 
innenfor akuttmedisin av UiN, HiN og Nordlandssykehuset med representanter for 
UiT, UNN og kommunehelsetjenesten 

3. Videreføre arbeidet med et nytt studium innenfor helseteknologi 
 
Oppfylling av aktivitetskrav: 
1. Iverksette tiltak slik at utdanningskapasiteten innenfor sykepleierutdanningene kan 

utnyttes fullt ut 
2. Styrke rekrutteringsarbeidet for å bedre søkningen til de mest utsatte studiene 

(utdanning av bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter, sykepleiere, 
videreutdanning ABIKO) 

3. Følge opp om tilgangen på praksisplasser for jordmorutdanningen 
4. Endre kravene om klinisk praksis for radiografstudenter slik at dette ikke defineres 

snevrere enn det rammeplan krever 
5. Gjennomgå bestemmelsene om praksis og kartlegge om det er definert snevrere krav 

til praksisarenaer enn det rammeplanene krever i alle studieprogram med 
rammeplaner 

6. Vurdere å bygge ned kapasiteten ved radiografutdanningen, og videreutdanning av 
radiografer for at de skal kunne overta oppgaver fra radiologer 

 
Faglig og geografisk spredning: 
1. Videreføre SAK-samarbeidet med vekt på å sikre tilgangen på sykepleiere 

tilrekrutteringssvake geografiske regioner 
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2. Utrede hvordan vernepleierutdanningen kan tilrettelegges bedre for å rekruttere til 
alle deler av landsdelen gjennom regionale knutepunkt og bruk av nettstøttet 
undervisning 

3. Utrede hvordan flere av studiene kan tilrettelegges bedre for å rekruttere til alle 
deler av landsdelen gjennom regionale knutepunkt og bruk av nettstøttet 
undervisning 

4. Utrede hvordan en skal få en mer bevisst bruk av praksisplasser i rekrutteringssvake 
geografiske regioner for å styrke rekrutteringen av helsepersonell hit 

5. Kartlegge forskning omkring effekten av desentraliserte og fleksible studier i 
Nord-Norge 

 
Tiltaksområde 3: Utvikle kunnskaps- og kompetanseoverføring som 
samhandlingsvirkemiddel 
1. Utarbeide en samlet oversikt over, felles veiledende retningslinjer, og plan for 

fagnettverk i Helse Nord, i første omgang innenfor de ulike tjeneste-/fagområder 
2. Utarbeide en plan for hospitering i hvert helseforetak, som beskriver behov innenfor 

aktuelle fagområder/tjenester, innhold, kapasitet, varighet, og hvor tilbud kan gis. 
Planen bør ha et tidsperspektiv på 2-4 år, med årlig rullering 

3. Arrangere årlige Nord-Norge konferanser i samarbeid mellom KS og Helse Nord; 
samhandlingskonferanse for å drøfte erfaringer og utfordringer i gjennomføring av 
samhandlingsreformen, og praksiskonferanse for å drøfte erfaringer og 
utviklingsmuligheter for beste praksis 

4. Arrangere konferanse eller nettverkssamling av praksiskonsulentene der en 
fokuserer konsulentens rolle og oppgaver i gjennomføring av samhandlingsreformen 

5. Etablere en samhandlingsportal (Nord-Norges kompetanseportal) som en felles 
inngangsport hvor kurs og fagnett samles i samme løsning, organisert etter 
prioriterte fagområder 

 
Tiltaksområde 4: Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner 
1. Rekruttere og utdanne mange nok fagutdannede i helsetjenesten gjennom 

systematisk og langsiktig arbeid, med flere 100 prosent stillinger, bedre 
turnusordninger som ivaretar begge parters behov, og strategier for bruk av 
utenlandske arbeidstakere som møter utfordringene i forhold til språk og 
kommunikasjon. Dette krever lokalt tilrettelagt og nært samarbeid som involverer 
fylkeskommunen, fylkesmannen (vurdere behov for forlengelse av Kompetanseløftet 
2015) og kommuner 

2. Økt fokus på interkommunalt samarbeid for å løse problemet med 
kompetanseutfordringene i små kommuner, gjennom utveksling av spesialisert 
personell, felles kompetansebaser, felles ambulante team, samarbeid om legevakt 
med mere 

3. Initiere videreutdanning av sykepleiere med fordypninger på flere felt, som 
inkluderer kombinasjoner av for eksempel diabetes, lindrende behandling, 
KOLS/lungesykdommer og helsepedagogikk, for å håndtere behovet for spesialisert 
kompetanse innenfor prioriterte kompetansefelt spesielt i de minste kommunene 
som ikke kan rekruttere mange spesialsykepleiere (jamfør tiltaksområde 2) 

4. Unngå et økende kompetansegap mellom store og små kommuner, gjennom å øke 
deltakelsen fra små kommuner på felles arenaer for kompetanseutvikling (jamfør 
tiltaksområde 3). 

5. Skolering av ledere i kommunene 
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Tiltaksområde 5: Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert 
helsetjeneste (Cronic care model, CCM) 
Utdanning og forskning: 
1. Samspillsarenaer: som er kartlagt i tiltaksområde 1 (for eksempel HSAM og USAM) 

skal ha utvikling av CCM som hovedfokus, med direkte mandat om dette fra Helse 
Nord. 

2. Praksisarenaer: Helseforetakene må sammen med kommunene utvikle 
praksisarenaer og veilederkompetanse for helsefagstudenter slik at 
helsefagstudenter møter gode rollemodeller med pasientsentrert kjernekompetanse. 
Dette er nødvendig for at studieplanenes læringsmål innen pasientsentrert 
kjernekompetanse også skal kunne nås på praksisarenaen. 

3. Langsiktige tiltak som gjelder læringsmål i helsefaglige studieplaner, gjennomgang 
av videreutdanningsprogrammer for helsepersonell for å sikre fokus på CCM, og 
sikre effektforskning på behandling gjennom CCM prinsippene.  

4. Etablering av plattform, hvor verktøy i særskilt grad skal relateres til de 9 prioriterte 
diagnosefeltene. Helseteknologi og verktøy i plattformen: oversikter, 
beslutningsstøtteverktøy, informasjon og utnytte muligheter som ligger i bruk av 
telekommunikasjon.  

5. Likeverdige langsiktige tiltak som delvis er relatert til plattformen: tilgang til egen 
helseinformasjon, brukervennlighet, kommunikasjon 

 
Uprioriterte eksempler på tiltak: 
1. Bistå små kommuner til gode pasientforløp gjennom for eksempel Lindring i nord 

(LIN) og palliativ enhet 
2. Legge til rette for åpenhet og informasjon rundt likemannsarbeid i 

helseinstitusjonene i samarbeid med pasientorganisasjonene 
3. Gjennomgå lærings- og mestringskurs med sikte på å endre formen til dialogbasert 

kommunikasjon.  
4. Fokus på CCM-tankegang i hospitering; interaktivt mellom partene med fokus på å 

sammen gjenkjenne forbedringsområder. Pasientskygging: følge pasienter for å 
observere og foreslå forbedringer i pasientforløp 

5. Praksiskonsulentordningene: sette et spesielt fokus på hvordan informasjon fra 
spesialisthelsetjenesten mest hensiktsmessig kan kommuniseres til fastlegene i en 
travel hverdag. 

 
Tiltaksområde 6: Opplærings- og utdanningsbehov for leger i 
primærhelsetjenesten som følge av samhandlingsreformen 
Allmennmedisin: 
1. Kompetansehevende tiltak innenfor rus, psykiatri og kreftomsorg 
2. Informasjon om og opplæring i samhandlingsavtalene 
3. Styrke verktøy for å drive kompetanseutveksling og – utvikling 
4. Videreutvikling av allerede eksisterende kurstilbud innenfor de store 

diagnosegruppene  
5. (kroniske sykdommer) 
6. Kompetansehevende tiltak innenfor kosthold og livsstilsendringer 
7. Kompetansehevende tiltak innenfor folkehelsearbeid 
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Samfunnsmedisin: 
1. Opplæring i lover og regelverk. 
2. Opplæring i samhandlingsavtalene, medisinsk koding (DRG), og kommunal 

medfinansiering. 
3. Kompetansehevende tiltak innenfor epidemiologi og statistikk 
4. Kompetansehevende tiltak innenfor folkehelsearbeid 
5. Plankompetanse og kompetanse om helseøkonomi. 
6. Kompetansehevende tiltak innenfor smittevern 
7. Opplæring i ROS-analyser og beredskapsplanlegging 
 
Grunnutdanning og spesialistutdanning: 
1. Ruste opp primærhelsetjenesten som skal overta noe av pasientbehandlingen som 

tidligere har foregått 
 
HØRINGSUTTALELSENE 
Det er innkomet i alt 22 høringsuttalelser. Flere kommuner har gått sammen om 
uttalelser gjennom regionrådene.  
 
Samlet gir uttalelsene bred støtte til beskrivelse av status og utfordringer, og til de 
foreslåtte tiltak. 
 
Den norske tannlegeforening påpeker at tannhelsetjenesten ikke er omhandlet i 
prosjektet, og begrunner viktigheten av tannhelsetjenestens rolle og oppgaver i en 
samlet helsetjeneste.  
 
Flere påpeker at tiltak innen folkehelsearbeid og at tiltak for å bedre språk og 
kulturforståelse ikke er tilstrekkelig utredet.  
 
Sametinget og Fylkesmannen i Troms påpeker at kvotering ikke er et tilstrekkelig 
virkemiddel for å ivareta samiske pasienters behov. 
 
Ut over dette gir høringsuttalelsene utfyllende informasjon og innspill til vektlegging av 
ulike behov og prioriteringer, innenfor og mellom de ulike utdanninger og 
opplæringstiltak.  
 
Mange påpeker det store og økende behovet for fagarbeidere i kommunene, og det vil bli 
økt etterspørsel etter fagutdannet nøkkelpersonell. 
 
VURDERING AV TILTAKENE OG ANBEFALING 
 
Tiltaksområde 1: Utvikle samspillsarena – helsefaglige utdanninger og 
helsetjenesten 
Forslaget om å etablere et nordnorsk samarbeidsorgan med hovedelementer som 
skissert i denne saken ble drøftet og gitt tilslutning i møtet 23. april. Dette er også i tråd 
med styrets vedtak i sak 20/2014 om strategisk kompetanseplan i Helse Nord, der 
administrerende direktør ble bedt om å avklare grunnlaget for et felles organ for 
utdanning i Nord-Norge mellom Helse Nord RHF, universiteter og høgskoler og fylkes- 
og kommunesektoren.  
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Det er også enighet om at samarbeidsorganet avgrenses til å gjelde utdanning og 
kompetanse, og at forskningssamarbeidet følges opp som nå i det etablerte 
samarbeidsorganet mellom Helse Nord og universitetene, kalt Universitetssamarbeidet 
(USAM) Organisering av USAM og samarbeidsorganet med høgskolene, kalt 
Høgskolesamarbeidet (HSAM) er til revisjon. Begge disse samarbeidsorganene er 
instruksfestet av HOD (instruks overlevert Helse Nord RHF i foretaksmøte), og er de 
formelle samarbeidsorganene mellom RHF/HF-ene og universiteter og høgskoler i 
regionen. Revisjonen skal gjøres på bakgrunn av at instruksen ble endret i mai 2013 og 
ga regionene større valgfrihet med hensyn til organisering av de pålagte 
samarbeidsorganene. Revisjonen må også ses i sammenheng med eventuelle 
strukturendringer i utdanningssektoren, og opprettelsen av Nord-norsk 
samarbeidsorgan for utdanning og kompetanse. 
  
 Slik gjennomgang bør ses i sammenheng med forslagene i denne saken, bl.a. for å unngå 
overlapping i oppgaver, og når det gjelder sammensetning. 
  
Det foreslås følgende representasjon i overordnet samarbeidsorgan: 
1 repr. fra hvert av universitetene 
1 repr. fra hver av høgskolene 
1 felles repr. fra fylkesmennene 
1 felles repr. fra fylkeskommunene 
1 repr. fra Helse Nord RHF 
1 repr. fra hvert av helseforetakene (unntatt Sykehusapotek Nord) 
1 repr. fra KS 
Representant(er) fra kommunene 
1 repr. oppnevnt av Sametinget  
1 repr. fra tannhelsetjenesten 
Endelig sammensetning kan fastsettes etter nærmere dialog mellom partene. 
 
Overordnet samarbeidsorganer et strategisk organ med møter 1.-2. ganger pr. år. Det 
bør derfor oppnevnes et mindre arbeidsutvalg som forbereder saker til møter, og følger 
opp arbeidet mellom møtene. 
 
Et felles sekretariat tilknyttet samarbeidsorganet kan som ett alternativ legges til 
Universitetssykehuset Nord-Norge ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
(NST). Det forutsettes samarbeid med RHF’ets øvrige arbeid innen utdanning, og dagens 
HSAM. Det forutsettes at kommunesektoren, universiteter og høgskoler bidrar med 
ressurser som støttefunksjoner til sekretariatet. Dette kan være frigjøring av personell 
til arbeidet, eksempelvis medlemmer i et arbeidsutvalg som foreslås etablert. 
 
På underliggende nivåer foreslås det at samarbeidet ivaretas gjennom de etablerte 
strukturer, der overordnede samarbeidsorganer i helseforetakene (OSO) vil være 
sentrale. Disse har representasjon fra helseforetak, kommuner, 
arbeidstakerorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Det foreslås at de overordnede 
samarbeidsorganer tar inn utdanning som funksjon, og at universiteter og høgskoler i 
dekningsområdet inviteres inn i saker som omhandler dette etter nærmere avtale.  
 
I dette samarbeidet vil bl.a. kommunale utviklingssentra, og ”Nordlandsløftet” i 
Nordland fylke ha en sentral rolle slik det fremheves i høringsuttalelsene. 
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Lærings- og mestringssentre bør videreutvikles for å styrke opplæring av pasienter og 
pårørende.  
 
Tiltaksområde 2: Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-
Norge 
Dette tiltaksområdet er primært universitetene og høgskolenes ansvar. Oppfølging bør 
imidlertid skje i nært samarbeid med kommuner og helseforetak.  
 
Det er gitt bred støtte til rapportens anbefaling om å ha utdanningskapasitet i Nord-
Norge som ligger høyere enn hva folketallet i seg selv tilsier. For å ha et best mulig 
kunnskapsbasert dimensjoneringsgrunnlag anbefales det å gjøre en nærmere analyse av 
data om mobilitet innenfor de ulike helsefaglige yrker, både blant dem som utdannes i 
Norge og i utlandet. . Med utgangspunkt i slike analyser kan det så gjøres simuleringer 
for å estimere den ekstra utdanningskapasitet som trengs for å kompensere for 
landsdelens nettoeksport av utdanningskapital.  
 
Helse Nord er kjent med at landsdelens to universiteter samarbeider. Disse har etablert 
arbeidsgrupper i ulike fagområder. I møtet 23.4.14 ble det drøftet om universitetene 
burde etablere et felles overordnet fagråd for å tilpasse utdanningene fremover. 
Formålet er å gi et samlet best mulig utdanningstilbud i landsdelen. 
Et slikt fagråd vil kunne ivareta det generelle behovet for utdanning av personell, men 
det er viktig at fagrådet også ivaretar de spesielle behov som følger av 
samhandlingsreformen. Samspillet med kommunesektoren er avgjørende for å innrette 
utdanningen mot fremtidens helsetjenester. Det anbefales derfor at universitetene 
inkluderer kommunesektoren i dette arbeidet.  
Samhandlingsreformen skal møte pasienters behov for helhetlige og sammenhengende 
helse- og omsorgstjenester. Dette betyr at innholdet i utdanning og opplæring i enda 
større grad må ta utgangspunkt i pasienten og hvordan tjenesten ytes.  
 
Tjenestene må være fleksible og dynamiske for å kunne gi gode tilbud uavhengig av 
bosted. Fagrådet bør derfor vektlegge grenseflaten mellom profesjonsutdanninger, og 
vurdere jobbglidning innenfor samme fagområde. Det vises til prosjektrapporten som 
tar opp spørsmålet innefor radiologi. Dette er viktig for å bygge opp 
generalistkompetanse, arbeide i team, og for å utvikle tverrfaglig samarbeid. Det vises til 
høringsuttalelsene der flere påpeker viktigheten av å balansere mellom 
diagonsespesifikk utdanning og utdanning som tar utgangspunkt i bedring av 
funksjonsevne. 
 
For å imøtekomme kommunenes behov og muligheter for at personell skal kunne 
benytte seg av utdanningstilbudene, er det viktig å videreutvikle desentraliserte tilbud, 
modulbasert utdanning, og å utnytte teknologiske kommunikasjonsmuligheter. Særlig 
viktig er dette i forhold til små kommuner, og kommuner med lange avstander til 
utdanningsinstitusjonene. Fagrådet vil kunne gi anbefalinger til overordnet 
samarbeidsorgan. 
 
  

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. august 2014 - saksdokumenter

side 44



Tiltaksområde 3: Utvikle kunnskaps- og kompetanseoverføring som 
samhandlingsvirkemiddel 
Dette tiltaksområdet inneholder bl.a. tiltak for å tilgjengeliggjøre og utveksle 
kompetanse i tjenestene gjennom oversikt over tilbud, nettverk, konferanser, 
hospitering og e-læringskurs.  
 
Helse Nord RHF har gitt UNN v/ NST i oppdrag å utvikle en samhandlingsportal med 
katalogtjeneste som viser tilgjengelige utdannings- og opplæringstilbud i landsdelen, og 
tilgang til eksisterende e-læringskurs og utvikling av nye kurs. Det bør bl.a. vurderes 
utarbeidet et eget kurs på overordnet nivå om bakgrunn, målsettinger og virkemidler i 
samhandlingsreformen slik at forutsetninger og konsekvenser blir gjort kjent. Dette vil 
kunne styrke det generelle kunnskapsgrunnlaget. Kurset kan inngå som en egenmodul i 
et lengre utdanningsprogram. 
 
Det anbefales at portalen videreutvikles til også å registrere alle fagnettverk i 
landsdelen. Høringsuttalelsene støtter fagnettverk som viktig arena for å følge opp 
målsettingene i reformen. Det er viktig at både spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten er representert i nettverk. 
 
Fagnettverkene er en viktig arena for spredning av kunnskap, og for dialog om utvikling 
av praksis. Disse bør videreutvikles. Nettverkene bør gjennomgå innhold og 
sammensetning slik at de fremover systematisk også følger opp tiltak overfor 
målgrupper i reformen, herunder tiltak som prioriteres av samarbeidsorganet i 
landsdelen og overordnede samarbeidsorganer mellom helseforetak, kommuner og 
utdanningsinstitusjoner.  
 
Når det gjelder drift av nettverk bør teknologien utnyttes optimalt for lettere å kunne 
delta i nettverksarbeid, og for utnyttelse av ressursene.    
 
Hospitering er viktig for å bedre kjennskapen til andres tjenester og kompetanse, for 
faglig læring og dialog. Forslag til planmessig tilrettelegging gjennom virksomhetsplaner 
og tjenesteavtaler støttes. Hospiteringsmulighetene bør også kjentgjøres i 
samhandlingsportalen. 
 
Tiltaksområde 4: Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner 
Små kommuner har særlige utfordringer i rekruttering, vedlikehold av kompetanse og 
utvikling av ny kompetanse på grunn av geografi og sårbare kompetansemiljøer. 
 
Helsetjenestene i landsdelen har utfordringer i å sikre personell og kompetanse for å 
opprettholde og videreutvikle sine basisfunksjoner. Utvikling av kompetanse for å møte 
nye utfordringer som følger av samhandlingsreformen må derfor i utgangspunktet 
bygge videre på de eksisterende personellressurser.  
 
Virkemidler som desentraliserte tilbud, moduler i utdanninger, og tilrettelegging for 
virtuell deltakelse i fagnettverk, utdannings- og opplæringstilbud vil kunne styrke 
tilbudene i disse kommunene.  
 
Kommunene viser i sine høringsuttalelser at ambulante team er viktige arenaer for 
kompetanseutvikling. 
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Behovet for generalistkompetanse kan imøtekommes på flere måter. Et alternativ er å 
bygge på sykepleierutdanningen med videreutdanning, der det eksempel som trekkes 
frem i rapporten er utdanning til distriktssykepleier. Universitetet i Nordland planlegger 
slik videreutdanning. 
 
Et annet alternativ er å styrke teamarbeid, og innbyrdes samarbeid mellom kommuner 
og med spesialisthelsetjenesten for å gjøre eksisterende kompetanse tilgjengelig ved 
behov, og redusere sårbarhet. 
 
De prosess- og arbeidsflytorienterte pasientadministrative systemer som utvikles i 
Helse Nord tar utgagnspunkt i pasientforløp og vil understøtte ny kjernejournal. I løpet 
av 2014 er det gjennom FUNNKe-prosjektet tilrettelagt for meldingsutveksling mellom 
pleie- og omsorgstjenestene og helsetjenestene i hele landsdelen. Disse støttesystemene 
vil gi helt nye muligheter for utveksling av pasientinformasjon i helse- og 
omsorgstjenestene samlet.  
 
Samhandlingsreformen gir nye og større oppgaver for kommunene, der interkommunalt 
samarbeid blir stadig viktigere. Mange kommuner har derfor etablert 
legevaktsamarbeid generelt, og i sammenheng med oppbygging av døgnbasert 
øyeblikkelig hjelp tilbud. Samarbeidet mellom kommuner bør videreutvikles. 
Helseforetakene vil kunne støtte opp under dette gjennom individuelle avtaler med de 
aktuelle kommuner. Etablering av døgnbasert øyeblikkelig hjelp forutsetter avtale 
mellom kommune og helseforetak for å utløse tilskudd til etablering og drift.  
 
Det er et mål å styrke folkehelsearbeidet i kommunene, og det er behov for å styrke 
kunnskapsgrunnlaget og opplæringstilbudene slik flere av høringsuttalelsene påpeker. 
Det anbefales at dette tas opp i de samarbeidsorganer som etableres med sikte på å 
styrke dette arbeidet fremover. 
 
Tiltaksområde 5: Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert 
helsetjeneste (Cronic care model, CCM) 
Modellen om ”pasientsentrert helsetjeneste” er utfyllende beskrevet i 
prosjektrapporten. 
 
For å lykkes med reformen må pasienter og pårørende vær en aktiv og deltakende part 
og anledning til å ta et større ansvar for egen helse. Dette er en av grunnpilarene i The 
Cronic Care Model som på norsk best la seg oversette med ”pasientsentrerte 
helsetjenester”. Dette er en helsetjenestemodell som illustrerer samhandlingen mellom 
helsetjenesten og en aktiv deltagende pasient.  
 
Modellen fokuserer på pasientens individuelle behov, og organisering av helsetjenesten i 
team på tvers av organisatoriske grenser og rundt pasientens konkrete helseproblemer. 
Dette vil også åpne opp for nye læringsarenaer innenfor helsetjenesten, og fleksible 
løsninger med pasienten som aktiv deltaker.  
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Et sentralt element er styrking av tjenestene til pasienter med sammensatte og kroniske 
lidelser, både gjennom tverrfaglig samarbeid og ved å sikre helhetlige pasientforløp. 
Etableringen av helsetjenesteteam på tvers vil kunne bidra til et tettere samarbeid 
mellom i hovedsak 5 aktører: pasient, pårørende, hjemmetjenesten, fastlegen og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Et annet eksempel på konkretisering av brukermedvirkning og pasientsentrert 
helsetjeneste er ”Mine behandlingsvalg”, hvor pasienten gis informasjon og settes i stand 
til å vekte egne preferanser og verdier knyttet til ulike behandlingsvalg der dette er 
relevant. 
 
Modellen er et rammeverk der konkrete tilbud må organiseres ut fra lokale forhold og 
forutsetninger. UNN har etter oppdrag fra Helse Nord tatt i bruk modellen i behandling 
og oppfølging av pasienter med nyresykdommer i Harstad. Fortsatt er arbeidet i 
utvikling i samarbeid mellom kommune, helseforetak og brukere.  
 
Modellen kan anvendes på ulike pasientgrupper med sammensatte og/eller kroniske 
lidelser. Det anbefales derfor at det tilrettelegges for løpende læring i andre 
helseforetak. 
 
Tiltaksområde 6: Opplærings- og utdanningsbehov for leger i 
primærhelsetjenesten som følge av samhandlingsreformen 
I rapporten foreslås det en rekke aktuelle tiltak for å imøtekomme behov i 
primærhelsetjenesten. Disse bør følges opp videre. 
 
Helse Nord er kjent med at utdanningen for legespesialisering er til revisjon, og det er i 
den forbindelse viktig å understreke at generalistkompetanse må ligge i bunnen i all 
spesialisering. Videre er det viktig at det tas hensyn til den demografiske utvikling, ikke 
minst i Nord-Norge med spredt bosetting. Saken er til høring, og planlegges lagt frem 
som egen sak for styret i september 2014. 
 
Som følge av ny turnusordning fra 2013 etableres det samarbeidsorganer mellom 
helseforetak og kommuner for å imøtekomme kravene i ordningen. Det anbefales at 
disse organene gir anbefalinger til praksis som ivaretar de særskilte behov for 
opplæring som følger av samhandlingsreformen. 
En særskilt utfordring i kommunene er å ivareta den samfunnsmedisinske delen av 
legetjenesten. Det anbefales å utvikle basiskurs innenfor samfunnsmedisin ”light 
versjon” som kan tilbys kommunene.  
 
Nye døgntilbud innenfor øyeblikkelig hjelp styrker behovet for opplæring innenfor den 
akuttmedisinske kjede og beredskap. Eksisterende opplæring og trening som er utviklet 
gjennom BEST-modellen (BEtter and Systemaic team Training), er et godt eksempel på 
opplæring og trening av team 
 
Institusjonstjenesten er betydelig endret de siste tiårene. Mange kommuner har de 
senere år bygget opp institusjonsplasser innen utredning, behandling og rehabilitering, 
mens antallet døgnplasser i sykehus er redusert. Institusjonsplasser i kommunene er 
derfor i likhet med sykehus viktig læringsarena for leger under utdanning og leger i 
spesialisering. 
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Det er også viktig å styrke samhandlingskompetanse i spesialisthelsetjenesten. Mer 
utveksling av personell mellom kommuner og helseforetak og deltakelse i felles faglige 
arenaer er viktig.  
 
FORSKNING 
Forskning spesielt omhandles ikke i denne saken. Anbefalinger om å styrke forskning i 
samarbeid mellom helseforetak og kommuner er i tråd med vedtatte forskningsstrategi i 
Helse Nord. Det inngår også i samarbeidsavtalene mellom HF-ene og kommunene. I 
møtet 23. april er det også enighet om at forskningssamarbeidet ivaretas innenfor de 
eksisterende organer.  
 
ØKONOMI OG FINANSIERING 
De foreslåtte tiltak har som mål å gi retning for et systematisk samarbeid mellom 
aktørene innenfor eksisterende ressursrammer. 
 
Det bærende prinsipp følger av ansvars- og oppgavedelingen. Den som har ansvar for 
tjenestene også har ansvar for finansieringen.  
 
Samarbeidspartene kan i tillegg i fellesskap finansiere tiltak der det er enighet om dette. 
Dette kan være etablering og drift av samarbeidsorganer, prosjekter, utredninger og 
utviklingskostnader. 
 
For Helse Nord vil det være behov for økte ressurser til sekretaritatsfunksjonen for 
Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning og kompetanse, etablering og drift av 
samhandlingsportal og e-læringstilbud, samt utrednings- og prosjektoppgaver som 
partene enes om. Det er så langt heller ikke utredet alternativ 
finansieringsmodell/betalingsordning der en av partene påtar seg fellesoppgaver.  
 
SAMLET VURDERING 
Prosjektrapporten gir en fyldig og i stor grad dekkende beskrivelse av status i 
utdannings- og opplæringstilbudene i Nord-Norge, og de utfordringer som følger av 
samhandlingsreformen. Den gir også gode forslag til tiltak både på kort og lang sikt. 
Høringsuttalelsene kompletterer denne, og gir mange konkrete innspill som må tas med 
i oppfølgingen. Rapporten og høringsuttalelsene bør derfor være et viktig 
grunnlagsdokument for alle parter som har et ansvar for å bygge opp kompetanse i 
tjenestene både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. 
 
Helse Nord har et særskilt ansvar i å overføre kompetanse til kommunene som følge av 
oppgaveendringer, bidra til å utveksle kompetanse og bygge opp ny kompetanse.  
Tiltakene vil være bl.a. å tilby praksisplasser, hospitering, råd og veiledning, forskning 
og fagutvikling, samt opplæring av pasienter og pårørende.  
 
Praksiskonsulentene i helseforetakene er et viktig bindeledd mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
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Den nye loven om kommunal helse- og omsorgstjeneste i kommunene er - med unntak 
av leger - en ”profesjonsnøytral” lov som innebærer at kommunen må dokumentere 
oppfylling av kompetansekrav i tjenestene. Dette styrker behovet for å supplere 
profesjonsutdanninger med tverrfaglig kompetanse, team-kompetanse, og samarbeidet 
mellom yrkesgrupper, inkludert tilretteleggelse for jobbglidning. 
 
Behovene varierer mellom kommuner.  Det er derfor nødvendig at konkrete tiltak 
drøftes nærmere mellom partene, og forankres i tjenesteavtaler. 
 
Fagnettverk i Helse Nord bør vurdere behovet for å styrke kommunenes deltakelse i 
nettverk, og for å målrette arbeidet med utgangspunkt i prosjektrapporten og 
høringsuttalelsene.   
 
Utdanningsinstitusjonene bør gjennomgå planer med sikte på å tilpasse kapasitet og 
innhold i utdanningene, og vurdere organisering og praktisk tilrettelegging av 
utdanningsforløp for å gjøre disse best mulig tilgjengelige for små kommuner. 
Utdanningstilbudene må tilpasses ut fra hva som etterspørres av kompetanse hos 
arbeidsgiver på ulike nivåer (eks. bachelor, videreutdanninger vs master, oa.). 
 
Høringsuttalelsene støtter og utfyller anbefalingene i prosjektrapporten om økt 
kompetanseutvikling innen bl.a. rehabilitering, geriatri, kreftbehandling, behandling av 
rusmiddelmisbruk, pasientsikkerhet, legemiddelhåndtering, forebygging og 
helsefremmende arbeid, og øyeblikkelig hjelp og beredskap. Prioritering mellom tiltak 
på kort og lang sikt bør tas opp i de samarbeidsorganer som foreslås etablert.  
 
Regjeringen følger opp målsettingene i samhandlingsreformen, men vil vurdere 
virkemiddelbruken nærmere.  Dette kan få betydning for prioriteringene fremover. 
 
Det er viktig at tilbud som etableres blir kjent og tilgjengelige for de som etterspør disse. 
Deler av kapasiteten i utdannings- og opplæringstilbud er ikke utnyttet godt nok fordi 
disse ikke er kjent eller de av praktiske og/eller av økonomiske årsaker ikke blir 
benyttet.  Oppbygging av en regional samhandlingsportal som inneholder både 
katalogtjenester og elæringstilbud kan bidra til bedre utnyttelse.  I tillegg er det viktig 
hvordan utdanning og opplæring er bygd opp og organisert, og at virtuelle hjelpemidler i 
større grad tas i bruk i utdanning og opplæring. 
 
E-læring er et viktig virkemiddel som bør kontinuerlig videreutvikles. 
 
Kommuner og helseforetak som ansvarlige for helsetjenestene må være tydelige i å 
definere behov for/etterspørsel etter fagpersonell, både mhp mengde, kategori og 
kompetansekrav.  Vedtatte strategiske kompetanseplan, og nyere fagplaner er viktige 
planforutsetninger i helse Nord. Et overordnet regionalt organ for utdanning og 
kompetanse er viktig for strategisk samarbeid mellom kommuner, Helse Nord og 
utdanningsinstitusjonene.  
 
Det må legges til rette for at brukere av helsetjenestene får større medvirkning i 
kompetanseutvikling både i forhold til organisering av tjenestene, påvirkning av innhold 
i utdanning og opplæring, og i individuell behandling. Lærings- og mestringssentra bør 
utvikles videre i opplæring av pasienter og pårørende. 
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Arbeidstakerorganisasjonene spiller en avgjørende rolle i å medvirke til å utvikle 
innhold i, og organisering av profesjonsutdanninger, og tilrettelegge for praksis i 
endring av hvordan tjenestene organiseres og tilrettelegge for god praksisopplæring. 
 
Når det gjelder finansiering og ansvar for å utvikle tilbud må det tas utgangspunkt i 
gjeldende ansvars og oppgavedeling mellom aktørene.  
 
I Helse Nord må helseforetakene prioritere tiltak innenfor egne budsjetter. Helse Nord 
RHF kan finansiere felles prosjekter og utviklingsoppgaver der dette er formålstjenlig. 
Dette vil bli behandlet i de løpende plan- og budsjettprosesser og oppdragsdokumenter. 
For 2015 vil dette gjelde utvikling av samhandlingsportal, sekretariatsfunksjon knyttet 
til Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning og kompetanse, oppfølging av arbeidet 
med utvikling og pilotering av modell for pasientsentrert helsetjeneste, og samarbeid i 
analyse av mobilitet hos helsepersonell som tar utdanning i landsdelen. 
 
Kommunene har et selvstendig ansvar for kompetanseutvikling i egne tjenester og må 
dekke kostnader i henhold til dette. 
 
Utdanningsinstitusjonene finansieres over Kunnskapsdepartementes budsjett. 
 
Partene kan også i fellesskap finansiere tiltak når en blir enige om dette.  
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Møtedato: 27. august 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 75 51 29 82  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 91-2014 Anskaffelse av pasientreiser 

landeveistransport 2015 - strategidokument 
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd. 

 
 

 
 



 

Møtedato: 27. august 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 92-2014 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – 

anskaffelse og beslutning om kontraktsignering 
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd. 
Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2010/258-19/221  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 93-2014 Lønnsjustering adm. direktør 
    Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol vil redegjøre for saken under styremøtet. 
 
 
Bodø, den 15. august 2014 
 
 
Bjørn Kaldhol 
Styreleder 
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-56/012  diverse     Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 94-2014 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. Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 94-2005 
4. Årsplan 2015 for styret i Helse Nord RHF 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. august 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-56/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 94-2014/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-56/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 94-2014/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Bjørn Nilsen/Hilde Rolandsen  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 94-2014/3 Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av 

styresak 94-2005 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 94-2005 Etablering av Helse Nord IKT i 
styremøte, den 11. oktober 2005. Styret ba om at det fremlegges en evaluering av 
etableringen av Helse Nord IKT våren 2007, jf. vedtakets punkt 7.  Evalueringen er av 
ulike årsaker utsatt.  
 
Etter ansettelsen av ny direktør ble saken prioritert, evalueringskompetanse anskaffet 
og gitt til konsulenthuset Accenture. Rapporten er vedlegg 1 til dette dokument. 
Hensikten med evalueringen var å få belyst følgende spørsmål:   
• Helse Nord IKTs evne til å sikre tjenesteleveransene 
• Helse Nord IKTs evne til å driftsette prosjektene 
 
Evalueringen ble gjennomført i perioden januar til april 2014. Rapporten baserer seg på 
gjennomgang av eksisterende dokumentasjon og samtaler/intervjuer med ansatte i 
Helse Nord IKT, helseforetakene og i Helse Nord RHF. Rapporten ble presentert for 
styringsgruppen Helse Nord IKT, den 12. juni 2014, hvor den ble tatt til orientering med 
følgende kommentarer: 
• Rapporten bearbeides slik at tallgrunnlaget også omfatter kundemeldte feil 
• HN-IKT utarbeider forslag til tiltak ifht påpekte forbedringsområder gjennom en 

transmisjonsplan for HN-IKT. … Planen legges frem for styringsgruppen innen 
utgangen av 2014. 

• Forut for behandling i Helse Nord RHF, legges saken frem som orienteringssak i HF-
styrene 

• Innretning og formell saksbehandling avklares med AD RHF innen 01.07.2014 
 
Parallelt med evalueringen av Helse Nord IKT er det gjennomført en større innsamling 
av fakta fra de fire helseregionene i forbindelse med arbeidet knyttet til oppfølging av 
stortingsmelding 9, En Innbygger – En journal1.   
 
Ytterligere har de fire helseregionene våren 2014 oversendt en rekke nøkkeltall til 
Helse- og omsorgsdepartementet som er presentert for helseministeren.  Disse er av 
administrasjonen i Nasjonal IKT satt sammen og presentert styret i selskapet2. 
 

1 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-9-20122013.html?id=708609 
2 Nasjonal IKT HF styresak 57/14: Helse- og Omsorgsdepartementets gjennomgang av RHFenes IKT enheter, se 
vedlegg 

 
 

                                                        

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. august 2014 - saksdokumenter

side 62



I tillegg er det av Riksrevisjonen foretatt en utvidet foretakskontroll i 2013 vedrørende  
helseforetakenes beredskap innen IKT, strøm og vannforsyning.  Rapporten foreligger i 
en foreløpig versjon utsatt offentlighet. Vi har gitt tilbakemeldinger innen tidsfristens 
utløp 7. august 2014. Endelig rapport blir lagt frem for styret i Helse Nord RHF, når den 
foreligger. 
 
Adm. direktør ønsker å fremlegge en bredere sak for styret i oktober 2014 som ser 
disse ulike kartleggingene i sammenheng, med en tilhørende grundig drøfting.   
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
For å få en bred prosess ønsker vi å legge frem evalueringen i to trinn. Først som 
orienteringssak for å få styrets innspill til det videre arbeid, samt å få innspill fra 
styrene i underliggende helseforetak.  
 
Evaluering av Helse Nord IKT – sammendrag 
Helse Nord IKT leverer stabile driftstjenester med høy kvalitet. Antall feilsituasjoner er 
blitt sterkt redusert siste året, til tross for at antall endringer har gått opp. Målt 
leveransekvalitet samstemmer med opplevd leveransekvalitet hos helseforetakene. 
 
Helse Nord IKT er organisert i henhold til beste praksis, men organisasjonen bærer preg 
av ”silo-orientering” og få tversgående prosesser med en reaktiv arbeidsform. 
Seksjonene fremstår som relativt autonome, og tilslutning til og gjennomføring av 
vedtatte initiativer og prosesser fremstår som variabel. Organisasjonen preges av 
mange engasjerte og kompetente medarbeidere som uttrykker ønske om å ”få ting til”. 
Aktivitetsnivået er høyt, med en rekke interne forbedringsinitiativer og stor 
prosjektportefølje i tillegg til løpende drift. Ressurssituasjonen beskrives som anstrengt, 
spesielt i de seksjoner som avgir ressurser til prosjektene.  
 
Koblingen mellom overordnede mål, nivå på tjenesteleveranse (SLA) og operative 
beslutninger er ikke tydelig nok.  
 
Verktøystøtten for prosessene er fragmentert og spesielt det sentrale saksflytverktøyet 
utnyttes for lite. Det er for lite data tilgjengelig om prosessene og oppgavene, og det er 
generelt lite fokus på måling og evaluering av resultater. 
  
Det er flere utfordringer knyttet til den overordnede modellen for organisering av IKT i 
Helse Nord, og sentrale aktørers forståelse av denne. Helse Nord bør klargjøre balansen 
mellom den regionale rollen Helse Nord IKT skal ha for å sikre standardiserte 
fellesløsninger i hele regionen, og lokale ønsker tilpasset det enkelte HFs behov. En 
klart regionalt forankret porteføljestyring kan bidra til å sikre dette.  
 
For å sikre en profesjonell styring av Helse Nord IKT bør det også vurderes en alternativ 
tilknytnings- eller organisasjonsform som HF eller AS, fordi dagens modell gir uklar 
rolle- og ansvarsdeling, og utfordringer knyttet til å etablere en hensiktsmessig 
fullmaktstruktur for styring av virksomheten. 
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Evnen til å gjennomføre prosjekter har blitt mer profesjonalisert den siste tiden. Man 
har etablert en grunnleggende prosjektmetodikk som er et godt grunnlag for videre 
detaljering.  Prosjektene har fått tilført god kompetanse, og flere sentrale prosjekter er 
re-planlagt med gjennomtenkte tidsplaner og tilhørende risikovurderinger. Manglende 
”grunnarbeid” fra tidligere utgjør fortsatt en risiko for sentrale prosjekter. 
 
Det mangler en helhetlig styring og prioritering av prosjektporteføljen med tilhørende 
ressursstyring på regionalt nivå. Koblingen mellom prosjekt og drift, herunder arbeid 
med konsekvensanalyser er ikke tilstrekkelig og må styrkes. Spesielt er konsekvensen 
av regionaliseringen for Helse Nord IKT ikke i tilstrekkelig grad avklart. Videre er 
forvaltningsmodell i ny, regionalisert struktur uavklart.  
 
Helse Nord IKT evner å gjennomføre gjennomgående forbedringsinitiativer, der man 
har sterke og tydelige innføringsansvarlige.  Videre har deler av organisasjonen gjort 
grep for å øke informasjonsflyt, tilrettelegge for mer samarbeid på tvers og øke 
informasjonstilgangen, med gode resultater.  Det er flere pågående initiativer for å 
imøtekomme kjente utfordringer og fremtidige krav blant annet som følge av 
regionaliseringen.  
 
For at Helse Nord IKT fortsatt skal være i stand til å levere driftstjeneste med høy 
kvalitet må man fokusere på økt profesjonalisering av driftstjenestene og sterk styring 
av prosjektene med spesielt fokus på konsekvensene for driftstjenestene. Videre må 
rammebetingelsene tydeliggjøres for å sikre forutsigbarhet og gjennomføringsevne. 
 
Foreslåtte tiltak – oppsummering. 
Evalueringsrapporten foreslår at følgende tiltak iverksettes med bakgrunn i rapportens 
funn: 
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De lyseblå tiltakene er tiltak som allerede er igangsatt i Helse Nord IKT, mens de mørkeblå er nye tiltak foreslått av Accenture.   
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Vurderinger 
I rapporten trekkes det frem at Helse Nord IKT leverer stabile driftstjenester med høy 
kvalitet og at antall feilsituasjoner er redusert de siste årene.  Utsagnet synes å 
sammenfalle med innholdet i Nasjonal IKTs styresak 57/14 – antall supportsaker pr. 
AD3-brukere i regionen.  Her kan det synes som Helse Nord IKT ligger lavere enn IKT-
enhetene i de tre andre helseregionene relatert til rapporterte feil pr. bruker.  
 
Styresak 57/14 i Nasjonal IKT må imidlertid sees på som en foreløpig orienteringssak 
hvor fakta blant annet rundt økonomi kvalitetskontrolleres av Helsedirektoratet. En 
ytterligere grundig drøfting av innholdet i evalueringsrapporten avventes derfor til 
oppfølgende sak til styremøtet i oktober 2014.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte, den 
19. august 2014 bli orientert om evalueringen av Helse Nord IKT, jf. sak 95-2014. Det 
legges opp til formell drøfting av saken, før oppfølgende sak behandles i styret i Helse 
Nord RHF i oktober 2014. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør er tilfreds med at det er gjennomført en ekstern evaluering av Helse Nord 
IKT. Rapporten gir en god beskrivelse av avstand mellom nåsituasjonen og ”beste 
praksis” innenfor bransjen. Det konstateres at flere tiltak er allerede satt i verk, og det 
foreligger klare anbefalinger om ytterligere tiltak. Foreløpige konklusjoner viser at 
nøkkeltallene fra Helse Nord IKT kommer godt ut i nasjonale sammenlikninger. 
 
Rapporten peker på at rammebetingelsene for Helse Nord IKT ikke er optimale. 
Organiseringen med en styringsgruppe som formelt er et rådgivende organ for adm. 
direktør, bestående av øverste leder for kundegruppen, er krevende. Med felles 
innføring av kliniske systemer, kreves en enda sterkere regional styring enn tidligere.  
 
Allerede ved etableringen var det foreslått å organisere Helse Nord IKT som en egen 
juridisk enhet. Adm. direktør mener at nåværende lovgivning, i kombinasjon med 
erfaringene med dagens struktur, gjør at det er riktig å vurdere på nytt å etablere en 
egen juridisk enhet.  
 
 
Vedlegg: Rapport Evaluering av Helse Nord IKT, Accenture AS, mars 2014 

Nasjonal IKT HF styresak 57/14, Helse- og omsorgsdepartementets 
gjennomgang av RHFenes IKT-enheter 

 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 27. august 2014 

 
Referanseliste: Én Innbygger – én journal. For mer informasjon, se her:  
 Stortingsmelding 9 (2012-2013) 

3 AD (Active Directory) inneholder samtlige PC brukere i regionen og gir brukerne i regionen tilgang til 
PC-er, skrivere og applikasjoner.  
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-61/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 94-2014/4 Årsplan 2015 for styret i Helse Nord RHF 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 66-2014 møteplanen for 2015.   
 
Styret har tidligere bedt om en årsplan for behandling av faste styresaker. Denne 
oversikten skal være koblet mot den allerede vedtatte møteplanen for neste år. 
 
Årsplan 2015 
Styret i Helse Nord RHF har følgende faste styresaker til behandling i 2015: 
 

Møtedato Møtested Saker til behandling 
4. februar 2015 Bodø • Oppdragsdokument 2015 til 

helseforetakene 
• Foreløpig resultat 2014 
• Budsjett 2015 – konsolidert 
 

26. februar 2015 Tromsø • Virksomhetsrapport nr. 1-2015 
• Byggeprosjekter i Helse Nord – 

tertialrapportering  
• FIKS-program, status og fremdrift – 

tertialrapportering 
 

26. mars 2015 Bodø • Årlig melding 2014 
• Godkjenning av årsregnskap og styrets 

beretning 2014 – herunder disponering av 
resultat 

• Virksomhetsrapport nr. 2-2015 
 

29. april 2015 Tromsø • Virksomhetsrapport nr. 3-2015 
 

27. mai 2015 Bodø • Virksomhetsrapport nr. 4-2015 
• Felleskontrollerte virksomheter - styrets 

beretning 
• Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring  
• Møteplan 2015 
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17. juni 2015 Bodø • Tertialrapport nr. 1-2015 
• Virksomhetsrapport nr. 5-2015 
• Plan 2016-2019 – inkl. planpremisser, 

rullering av investeringsplanen og 
midlertidig oppdragsdokument 2015 

• Byggeprosjekter i Helse Nord – 
tertialrapportering 

• FIKS-program, status og fremdrift – 
tertialrapportering 

 
26. august 2015 Tromsø • Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og nr. 7-

2015 
• Årsplan 2015 for styret i Helse Nord RHF 
 

30. september 2015 Bodø • Virksomhetsrapport nr. 8-2015 
 

28. oktober 2015 Tromsø • Tertialrapport nr. 2-2015 
• Virksomhetsrapport nr. 9-2015 
• Budsjett 2015 – rammer (foretaksgruppen 

og Helse Nord RHF) 
• Byggeprosjekter i Helse Nord – 

tertialrapportering 
• FIKS-program, status og fremdrift – 

tertialrapportering 
 

25. november 2015 Tromsø • Virksomhetsrapport nr. 10-2015 
• Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring 
• Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes 

representanter til styret i Helse Nord RHF 
(ev. DES2015) 

 
16. desember 2015 Bodø • Virksomhetsrapport nr. 11-2015 
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-57/012  diverse     Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 95-2014 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev av 31. mars 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. valg av styrer i 

helseforetakene - antall ansattevalgte styremedlemmer, autoritativ uttalelse og brev 
av 29. april 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet med svar på henvendelsen, 
oppfølging av styresak 29-2014 

2. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget, den 18. juni 2014 
3. Protokoll fra drøftingsmøtet, den 19. august 2014 ad. sak om 

Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste, Regional handlingsplan for 
diabetes 2014-2019 og Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – forprosjekt 
Sakspapirene ettersendes. 

4. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 22. august 
2014 
Sakspapirene ettersendes/legges frem ved møtestart. 

5. Brev av 13. august 2014 fra Helse og omsorgsdepartementet ad. Statens 
retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte - innspill  

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. august 2014 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 
 
 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. august 2014 - saksdokumenter

side 69



 

Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-57/012       Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 95-2014/1 Brev av 31. mars 2014 til Helse- og 

omsorgsdepartementet ad. valg av styrer i 

helseforetakene – antall ansattevalgte 

styremedlemmer, autoritativ uttalelse og brev 

av 29. april 2014 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet med svar på 

henvendelsen, oppfølging av styresak 29-2014 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
 
 
  

Deres ref Vår ref Dato 

2013/322 13/3531   .04.2014 
 

Vedrørende valg av styrer i helseforetakene - antall ansattevalgte styremedlemmer 
Vi viser til brev av 31. mars 2014 fra Helse Nord RHF med anmodning om at departementet 
uttaler seg om tolkningen av helseforetaksloven 23 om ansattes styrerepresentasjon i 
helseforetak. 

Bakgrunnen for henvendelsen er styrevedtak i Helse Nord RHF 27. mai d.å. hvor ”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”. 

Det er opplyst at helseforetakene med seks eiervalgte styremedlemmer har mer enn 200 
ansatte. Det er ikke inngått avtale om at de ansatte i stedet for et ekstra styremedlem skal 
velge to observatører og varamedlemmer. 

Helseforetaksloven § 23 om ansattes styrerepresentasjon i helseforetak lyder som følger: 

”I helseforetak som har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at 
inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer, velges av og 
blant de ansatte. 

Har helseforetaket flere enn 200 ansatte, skal de ansatte velge ett styremedlem og 
varamedlem i tillegg til den representasjon som følger av første ledd. Det kan inngås 
avtale mellom helseforetaket og fagforening som omfatter to tredeler av de ansatte eller 
et flertall av de ansatte, om at de ansatte i stedet for dette styremedlemmet skal velge to 
observatører og varamedlemmer. 

Kongen kan gi forskrift om beregningen av antall ansatte, herunder om bruk av 
gjennomsnittstall. § 22 annet ledd gjelder tilsvarende”. 

Avgjørende for besvarelsen av spørsmålet fra Helse Nord RHF er forståelsen av de ansattes 
rett etter første ledd til å velge ”inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer”. 
Bestemmelsen forutsetter at det totale antall styremedlemmer er kjent før antall ansattevalgte 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon* Helserettsavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8011 Dep Teatergt. 9 22 24 90 90 Vegard Pettersen 

22 24 85 07 0030 Oslo Org no.  
postmottak@hod.dep.no www.hod.dep.no 983 887 406  
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styremedlemmer beregnes. Dette fremgikk tidligere av foretakets vedtekter. Med 
utgangspunkt i vedtektene var det derfor mulig å regne seg tilbake til hvor mange 
eieroppnevnte medlemmer styret skulle ha. Nå er bare laveste og høyeste antall 
styremedlemmer angitt. Vedtektene bidrar derfor ikke til løsningen.  

Anvendelse av helseforetaksloven § 23 må imidlertid antas å skulle lede til samme resultat 
som om det totale antall styremedlemmer var angitt i vedtektene. Følgende tabell illustrerer 
fordelingen av styremedlemmer, avhengig av et tenkt antall totale styremedlemmer: 

Totalt antall 
medlemmer 

Ansattevalgte 
(en tredel + 1) 

Eieroppnevnte 

7 2+1 4 
8 2+1 5 
9 3+1 5 
10 3+1 6 
11 3+1 7 
12 4+1 7 
13 4+1 8 
Fremstillingen viser at det bare vil være ved totalt ti styremedlemmer at eier selv kan utnevne 
seks styremedlemmer. Ved 10 styremedlemmer vil de ansatte i følge § 23 første ledd ha rett til 
å velge tre styremedlemmer, i tillegg til ett ekstra medlem som nevnt i andre ledd.  

Departementet anser på denne bakgrunn at de ansatte i helseforetak i følge helseforetaksloven 
§ 23 vil ha rett til å velge fire styremedlemmer når eier har utnevnt seks styremedlemmer. 

 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Anne Louise Valle (e.f.)  
avdelingsdirektør 
 Vegard Pettersen 
 spesialrådgiver 
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-57/012       Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 95-2014/2 Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget, 

den 18. juni 2014 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. august 2014 - saksdokumenter

side 74



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

Deres ref.: Vår ref.:
2013/360 /134

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

Sted/dato:
Bodø, 18.06.2014

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 18. JUNI 2014

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt møte i Helse Nord RHFs lokaler den 18. juni 2014
kl. 14:00 – 15:00.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Arnfinn Sundsfjord

Forfall:

Sissel Alterskjær

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen

Følgende saker var til behandling: 

Sak 11/14: Godkjenning av protokoll fra møte 13.03.2014
Sak 12/14: Vedtatt revisjonsplan 2014/2015 

– status i framdrift, plan for oppstart av nye oppdrag                               
Sak 13/14: Orienteringer fra internrevisjonen 
Sak 14/14: Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for høsten 2014 

– gjennomgang og ev. justeringer 
                        
                                              

SAK 11/14 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 13.03.2014

Utsendt utkast til protokoll fra møte 13.03.2014 ble godkjent via e-post 18.03.2014.

SAK 12/14 VEDTATT REVISJONSPLAN 2014/2015 
– STATUS I FRAMDRIFT, PLAN FOR OPPSTART AV NYE OPPDRAG

Internrevisjonen gjennomgikk status i fremdrift for pågående revisjonsoppdrag og sine
vurderinger rundt oppstart av revisjonsoppdrag til høsten. Revisjonsutvalget diskuterte 
vurderingene.
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Konklusjon:
Det var enighet om følgende prioritering av kommende revisjonsoppdrag:
 Oppfølging av sykepengerefusjoner (prioriteres fram i henhold til opprinnelig plan)

 Strykninger av planlagte operasjoner

 Styring og kontroll med et utvalgt byggeprosjekt (forberedelser for oppstart i 2015)

SAK 13/14 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om følgende:

a) Status i pågående revisjon om kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten

b) Status i pågående revisjon om tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med 

nytt sykehusbygg i Vesterålen

c) Sentrale tema fra årskonferansen i NIRF mai 2014, Samfunnsansvar og virksomhetsstyring

d) Bjørn Ole Kristiansen har fullført BI-studiet Intern revisjon; Governance – Risikostyring –

Intern styring og kontroll

e) Tor Solbjørgs arbeid på vegne av NIRF i tilknytning til COSO 2013 (oversetting/kurs)

f) Planlagt konferansedeltakelse i utlandet sommer/høst 2014 (IIA/ECIIA)

g) Orientering om tilbakemelding fra HOD om tidligere varslingssak

h) Nettverksmøte for de regionale helseforetakenes internrevisjoner, Bodø 3.-4. sept. 2014

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.

SAK 14/14 REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR HØSTEN 
2014 – GJENNOMGANG OG EV. JUSTERINGER

I henhold til vedtatt møteplan skal det gjennomføres fysisk møte i Revisjonsutvalget i tilknytning 
til følgende styremøter:
- Onsdag 24. september, Stokmarknes (bl.a. orientering fra ekstern revisor og IRs budsjett)
- Onsdag 26. november, Tromsø (bl.a. plan for internrevisjon og RUs møte- og aktivitetsplan)

Internrevisjonen varslet i tillegg behov for et telefonmøte i uke 35 eller 36, i tilknytning til 
ferdigstillelse av to revisjonsrapporter.

Konklusjon:
Internrevisjonen innkaller til telefonmøte den 25.8.14, kl. 13-14.
Vedtatt møteplan for fysiske møter står ved lag.

Godkjent 23.06.2014

_______________ ________________ _________________   
Inger Lise Strøm Kari Jørgensen   Arnfinn Sundsfjord
        Leder

Sett: __________________
          Sissel Alterskjær
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-57/012       Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 95-2014/3 Protokoll fra drøftingsmøtet, den 19. august 

2014 ad. sak om Kompetanseutfordringer i en 

pasientsentrert helsetjeneste, Regional 

handlingsplan for diabetes 2014-2019 og 

Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – 

forprosjekt 
Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-57/012       Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 95-2014/4 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 

Regionale brukerutvalg, den 22. august 2014 
Sakspapirene ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-57/012       Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 95-2014/5 Brev av 13. august 2014 fra Helse og 

omsorgsdepartementet ad. Statens 

retningslinjer for godtgjørelse til ledende 

ansatte - innspill 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 27. august 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-58/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 15.8.2014 
 

Styresak 96-2014 Eventuelt 
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