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Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 4. februar 2015 
 
Kl.: 8.30 til ca. 11.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-2/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 1-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 4. februar 2015: 
 

Sak 1-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

17. desember 2014 
Side 2 

Sak 3-2015 Budsjett 2015 – konsolidert Side 19 
Sak 4-2015 Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene Side 34 
Sak 5-2015 Orienteringssaker Side 68 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Resultat 2014 – foreløpige regnskapstall 
  

Sak 6-2015 Referatsaker Side 71 
 1. e-post fra psykologspesialist Børge Mathiassen ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 18. 
november 2014 med vedlagt brev ad. Status psykisk 
helsevern for barn og unge i Helse Nord RHF 

  

 2. Brev fra tillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (mottatt 19. desember 2014) ad. 
nedprioritering av psykisk helsevern og rus ved UNN  

  

 3. Brev fra Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad 
AS av 23. desember 2014 ad. anbudsrunde for kjøp av 
private rehabiliteringstjenester for 2015 

  

 4. Brev fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon av 5. 
januar 2015 ad. psykisk helse og rusbehandling i 
Helse Nord RHF 

  

 5. Brev fra foreningen barn av rusmisbrukere av 5. 
januar 2015 ad. psykisk helse og rusbehandling i 
Helse Nord RHF 

  

 6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 21. 
januar 2015 

  

Sak 7-2015 Eventuelt Side 108 
 
 
Bodø, den 23. januar 2015 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-3/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

17. desember 2014 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 17. desember 2014 
til godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 17. desember 2014 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 23. januar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2013/298-94/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 4.2.2015 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 17. desember 2014 – kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Eirik Holand styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Steinar Pettersen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 
 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Hege K. Antonsen internrevisor 

 
  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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I forkant av styremøtet orienterte kvalitets- og forskningsdirektør Rune Sundset om 
diagnostikk - nye metoder, herunder PET (og proton).  
 
I starten av styremøtet orienterte Mildrid Pedersen, leder for det Regionale brukerutvalget 
om brukerutvalgets arbeid i 2014, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt. 
 
 
Styresak 140-2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 140-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 141-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

26. november 2014 
Sak 142-2014 Virksomhetsrapport nr. 11-2014 

Saksdokumentene var ettersendt/lagt frem ved møtestart. 
Sak 143-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 2 og endring av 

resultatkrav 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – 
forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 145-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad - salg av eiendommer 
Sak 146-2014 Regionale protonsentre - idéfaserapport 
Sak 147-2014 Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetenesten – statusrapport 2011-

2014 og prosjektbudsjett for 2015 
Sak 148-2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen - overordnete mål 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 149-2014 Plan for internrevisjon 2015-2016 
Sak 150-2014 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Psykisk helsevern og rusbehandling - behov og målsettinger for 

vekst, oppfølging av styresak 103-2014 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 4. Anskaffelse private spesialiserte rehabiliteringstjenester, 
orientering om resultatet av anskaffelsen - oppfølging av 
styresak 144-2013 

 5. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø - etablering av permanent 
parkeringshus, vurdering, oppfølging av styresak 60-2013 

Sak 151-2014 Referatsaker 
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 25. november 2014 

ad. valg av styrer i henholdsvis regionale helseforetak og 
helseforetak - antall ansattevalgte styremedlemmer  

 2. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 
for 2013 
Dokumentet er lagt ut Riksrevisjonens nettside – se her:  
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 
for 2013 
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 3. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget, den 26. november 2014 
 4. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2015 
 5. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, 

den 10. desember 2014 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 6. Brev fra statsråd Bent Høie til Den norske legeforening, 
Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund av 9. desember 2014 
ad. utvidelse av ansattes representasjon i helseforetakenes og de 
regionale helseforetakenes styrer 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.  

 7. Brev fra styreleder Bjørn Kaldhol til overlege Jan Størmer, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, sendt 15. desember 2014 
ad. Bekymringsmelding vedr styresak 133-2014 FIKS-program – 
realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske 
konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av styresak 127-
2013, jf. styresak 138-2014/6 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 8. Brev fra overlege Jan Størmer, Universitetssykehuset Nord-
Norge HF av 16. desember 2014 ad. tilbakemelding på svar fra 
styreleder Bjørn Kaldhol, jf. styresak 151-2014/7 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

Sak 152-2014 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 141-2014  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 26. november 2014 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. november 2014 godkjennes.  
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Styresak 142-2014 Virksomhetsrapport nr. 11-2014 
Saksdokumentene var ettersendt/lagt frem ved møtestart. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene i regionen med hensyn til 

gjennomføringen av konkrete omstillingstiltak, både på kort og lang sikt. 
 

3. Styret ber videre om at det utarbeides en dypanalyse av bærekraftanalysene i 
helseforetakene som legges frem for styret våren 2015.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene i regionen med hensyn til 

gjennomføringen av konkrete omstillingstiltak, både på kort og lang sikt. 
 

3. Styret ber videre om at det utarbeides en dypanalyse av bærekraftanalysene i 
helseforetakene som legges frem for styret våren 2015.  

 
 
Styresak 143-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 2  
 og endring av resultatkrav 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å redusere basisrammen til helseforetakene som 

følge av reduserte pensjonskostnader i 2014.  
 
2. Styret vedtar at nye resultatkrav til helseforetakene fastsettes slik at 

forutsetningene for økonomisk resultatvurdering i helseforetakene ikke endres. 
Styret fastsetter resultatkravene til helseforetakene som følger:  
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Finnmarkssykehuset HF +134 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF +627 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF +338 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +118 mill. kroner  
Sykehusapotek Nord HF +11 mill. kroner  
Helse Nord IKT +8,5 mill. kroner 
Helse Nord RHF +366,6 mill. kroner  
SUM +1 603,1 mill. kroner  

 
3. De endrede resultatkrav stadfestes i foretaksmøtene med helseforetakene, 

fortrinnsvis i første ordinære foretaksmøte i februar 2015. 
 
4. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering, jf. vedlegg. 
 
5. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:  
 

 
 

Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

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

Forskningsmidler  -22 000 20 000 2 000 0

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

DRG-nettverk -100 100 0

FUNNK-e -1 580 390 820 370 0

Barentssamarbeid 921 -921 0

Blodbestrålingsenhet -1 530 1 530 0

Tertialets forbedringsarbeid (nyfødt intensiv) -250 250 0

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

Samarbeid med regionssykehuset i Arkangelsk -175 175 0

Etablering av familieambulatorium -2 000 2 000 0

FIKS prosjektstøtte -20 000 1 739 12 971 2 757 2 533 0

FIKS oppdatert fordeling 343 -1 465 1 102 20 0

Kvalitetsmidler ubrukt 2013 0

DeVaVi -450 450 0

Individuell pasientmedvirkning -2 500 2 500 0

Økt overskudd -43 000 43 000 0

Kompetanse nyfødt/intensiv -150 150 0

Pensjon -49 300 -95 821 -252 763 -161 658 -89 758 -649 300

Fagnettverk -1 263 749 494 20 0

Satsningsprosjekt helsefaglærlinger -500 500 0

Endring takster PET 2 130 2 130

Tuberkuloseforebyggende arbeid 125 125

Tilbakeføring økt tilskudd innkjøpsfunksjon 3 000 -480 -1 257 -786 -478 0

Helsesøster Svalbard -250 250 0
Avslutning respiratorprosjekt -150 150 0
Kvalitetsmidler flyttes 2015 3 680 -500 -2 045 -785 -350 0
Barentssamarbeid prosjektmidler -200 200 0
Tertialets forbedringsarbeid "Slagalarm" -250 250 0
Tertialets forbedringsarbeid "Fra sist til først" -250 250 0
Anskaffelse rehabiliteringstjenster -280 280 0
Opprydding oppgjør med andre regioner -2 000 320 838 524 318 0

Justert basisramme 2014 1 115 557 335 680 1 314 406 4 191 029 2 524 324 1 091 568 10 572 565
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6. Investeringsrammen fastsettes slik:  
 

 

Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 763                       50 794                  26 286                  77 844                  

Sykestueprosjekt 8 900                    8 900                    

Kvalitetsregistre 30 500                  30 500                  

Prostatasentre -                        1 550                    1 550                    3 100                    

Dropouts -                        2 000                    2 000                    

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

Ø-hjelpsplasser 179                       598                       351                       192                       1 320                    

SUM 31 415                  -                        9 836                    56 695                  29 455                  964                       128 365               

Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

NST 34 828                  34 828                  

Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) 3 533                    3 533                    

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

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

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 130                    2 130                    

Regionsentere for døvblinde 38 888                  6 991                    45 880                  

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 578                    2 578                    

Ufordelt kompetansesentra 3 122                    3 122                    

Forskning resultatbasert 34 182                  2 268                    58 483                  9 461                    906                       105 300               

Forskningsmidler (450)                     450                       -                       

Regionalt behandlingstilbud ved tvangslidelser hos barn og unge 300                       300                       

Forsøksordning tannhelsetjenester 4 700                    4 700                    

Transporttilbud psykisk syke -                       332                       788                       556                       324                       2 000                   

SUM 74 750                  3 122                    2 600                    114 331               10 017                  1 680                    206 500               

Investeringsrammer 2014 2015
Sum Finnmarkssykehuset 239 750 441 000
Sum UNN 541 350 520 000
SUM NLSH 816 450 590 100
SUM Helgelandssykehuset 55 650 87 100
SUM HN-IKT 112 800 191 000
Sykehusapotek utstyr og nye lokaler 3 000 23 000
FIKS 83 700 69 300

RHF Felles regionale IKT prosjekt 10 000 0
Pasientens innsyn i egen journal 25 000
Omstillingsmidler/ENØK 0
RHF styrets disp avsatt til kontorfløy NLSH 0 85 000
PET senter 25 000
Datarom UNN P 85 6 000
Kirkenes p 85
A-fløy p 85 
Pasienthotell p 85 32 000
FIKS P 85
Sum Helse Nord RHF 10 000 173 000

Sum investeringsplan 1 862 700 2 094 500
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7. Adm. direktør gis fullmakt til mindre administrative endringer i helseforetakenes 
inntektsrammer.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å redusere basisrammen til helseforetakene som 

følge av reduserte pensjonskostnader i 2014.  
 
2. Styret vedtar at nye resultatkrav til helseforetakene fastsettes slik at 

forutsetningene for økonomisk resultatvurdering i helseforetakene ikke endres. 
Styret fastsetter resultatkravene til helseforetakene som følger:  

 
Finnmarkssykehuset HF +134 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF +627 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF +338 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +118 mill. kroner  
Sykehusapotek Nord HF +11 mill. kroner  
Helse Nord IKT +8,5 mill. kroner 
Helse Nord RHF +366,6 mill. kroner  
SUM +1 603,1 mill. kroner  

 
3. De endrede resultatkrav stadfestes i foretaksmøtene med helseforetakene, 

fortrinnsvis i første ordinære foretaksmøte i februar 2015. 
 
4. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering, jf. vedlegg. 
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5. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:  
 

 
 

 
 

Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

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

Forskningsmidler  -22 000 20 000 2 000 0

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

DRG-nettverk -100 100 0

FUNNK-e -1 580 390 820 370 0

Barentssamarbeid 921 -921 0

Blodbestrålingsenhet -1 530 1 530 0

Tertialets forbedringsarbeid (nyfødt intensiv) -250 250 0

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

Samarbeid med regionssykehuset i Arkangelsk -175 175 0

Etablering av familieambulatorium -2 000 2 000 0

FIKS prosjektstøtte -20 000 1 739 12 971 2 757 2 533 0

FIKS oppdatert fordeling 343 -1 465 1 102 20 0

Kvalitetsmidler ubrukt 2013 0

DeVaVi -450 450 0

Individuell pasientmedvirkning -2 500 2 500 0

Økt overskudd -43 000 43 000 0

Kompetanse nyfødt/intensiv -150 150 0

Pensjon -49 300 -95 821 -252 763 -161 658 -89 758 -649 300

Fagnettverk -1 263 749 494 20 0

Satsningsprosjekt helsefaglærlinger -500 500 0

Endring takster PET 2 130 2 130

Tuberkuloseforebyggende arbeid 125 125

Tilbakeføring økt tilskudd innkjøpsfunksjon 3 000 -480 -1 257 -786 -478 0

Helsesøster Svalbard -250 250 0
Avslutning respiratorprosjekt -150 150 0
Kvalitetsmidler flyttes 2015 3 680 -500 -2 045 -785 -350 0
Barentssamarbeid prosjektmidler -200 200 0
Tertialets forbedringsarbeid "Slagalarm" -250 250 0
Tertialets forbedringsarbeid "Fra sist til først" -250 250 0
Anskaffelse rehabiliteringstjenster -280 280 0
Opprydding oppgjør med andre regioner -2 000 320 838 524 318 0

Justert basisramme 2014 1 115 557 335 680 1 314 406 4 191 029 2 524 324 1 091 568 10 572 565

Øvrig ramme 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 763                       50 794                  26 286                  77 844                  

Sykestueprosjekt 8 900                    8 900                    

Kvalitetsregistre 30 500                  30 500                  

Prostatasentre -                        1 550                    1 550                    3 100                    

Dropouts -                        2 000                    2 000                    

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

Ø-hjelpsplasser 179                       598                       351                       192                       1 320                    

SUM 31 415                  -                        9 836                    56 695                  29 455                  964                       128 365               
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6. Investeringsrammen fastsettes slik:  
 

 
 
7. Adm. direktør gis fullmakt til mindre administrative endringer i helseforetakenes 

inntektsrammer.  
 
 
  

Øremerket tilskudd 2014 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

NST 34 828                  34 828                  

Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) 3 533                    3 533                    

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

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

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 130                    2 130                    

Regionsentere for døvblinde 38 888                  6 991                    45 880                  

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 578                    2 578                    

Ufordelt kompetansesentra 3 122                    3 122                    

Forskning resultatbasert 34 182                  2 268                    58 483                  9 461                    906                       105 300               

Forskningsmidler (450)                     450                       -                       

Regionalt behandlingstilbud ved tvangslidelser hos barn og unge 300                       300                       

Forsøksordning tannhelsetjenester 4 700                    4 700                    

Transporttilbud psykisk syke -                       332                       788                       556                       324                       2 000                   

SUM 74 750                  3 122                    2 600                    114 331               10 017                  1 680                    206 500               

Investeringsrammer 2014 2015
Sum Finnmarkssykehuset 239 750 441 000
Sum UNN 541 350 520 000
SUM NLSH 816 450 590 100
SUM Helgelandssykehuset 55 650 87 100
SUM HN-IKT 112 800 191 000
Sykehusapotek utstyr og nye lokaler 3 000 23 000
FIKS 83 700 69 300

RHF Felles regionale IKT prosjekt 10 000 0
Pasientens innsyn i egen journal 25 000
Omstillingsmidler/ENØK 0
RHF styrets disp avsatt til kontorfløy NLSH 0 85 000
PET senter 25 000
Datarom UNN P 85 6 000
Kirkenes p 85
A-fløy p 85 
Pasienthotell p 85 32 000
FIKS P 85
Sum Helse Nord RHF 10 000 173 000

Sum investeringsplan 1 862 700 2 094 500
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Styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 
PET-senter – forprosjektrapport, oppfølging 
av styresak 18-2014 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF anser det som nødvendig at det etableres et PET-senter i 

regionen for å sikre befolkningen et likeverdig tilbud. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at forprosjektrapporten Universitetssykehuset 

Nord-Norge Tromsø PET-senter med en arealramme på 4.212 m2 legges til grunn for 
den videre utredningen av prosjektet.  
 

3. Kostnadsrammen fastsettes til 536,3 mill. kroner (p85 inkl. prisstigning og 
byggelånsrenter). Styringsmålet for prosjektet settes til 493,1 mill. kroner (p50-
2017), og rammen for dette legges til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Rammen innebærer at prosjektet planlegges for oppstart med to scannere. 
 

4. Styret godkjenner at det søkes om inntil 70 % lånefinansiering i Helse- og 
omsorgsdepartementet til realisering av prosjektet. 
 

5. Styret ber adm. direktør påse at driftskostnadene for PET-senteret planlegges til et 
nøkternt nivå, og at det innen 30. mai 2015 er foretatt analyser av de økonomiske 
konsekvenser for regionen i sum og for det enkelte helseforetak. 
 

6. Styret ber adm. direktør om å få saken til endelig behandling, når ekstern 
kvalitetssikring og detaljprosjektering er gjennomført. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF anser det som nødvendig at det etableres et PET-senter i 

regionen for å sikre befolkningen et likeverdig tilbud. 
 
2. Styret godkjenner at forprosjektrapporten Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø PET-senter med en arealramme på 4.212 m2 legges til grunn for den videre 
utredningen av prosjektet.  
 

3. Kostnadsrammen fastsettes til 536,3 mill. kroner (p85 inkl. prisstigning og 
byggelånsrenter). Styringsmålet for prosjektet settes til 493,1 mill. kroner (p50-
2017), og rammen for dette legges til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Rammen innebærer at prosjektet planlegges for oppstart med to scannere. 
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4. Styret godkjenner at det søkes om inntil 70 % lånefinansiering i Helse- og 
omsorgsdepartementet til realisering av prosjektet. 
 

5. Styret ber adm. direktør påse at driftskostnadene for PET-senteret planlegges til et 
nøkternt nivå, og at det innen 30. mai 2015 er foretatt analyser av de økonomiske 
konsekvenser for regionen i sum og for det enkelte helseforetak. 
 

6. Styret ber adm. direktør om å få saken til endelig behandling, når ekstern 
kvalitetssikring og detaljprosjektering er gjennomført. 

 
 
Styresak 145-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad - 

salg av eiendommer 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner salget av eiendommene i Harstad fra 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med saksfremlegget. 
 
2. Styret forutsetter at det foreligger en godkjent reguleringsplan fra Harstad 

kommune, før salg eventuelt gjennomføres.  
 
3. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med 

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

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner salget av eiendommene i Harstad fra 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med saksfremlegget. 
 
2. Styret forutsetter at det foreligger en godkjent reguleringsplan fra Harstad 

kommune, før salg eventuelt gjennomføres.  
 
3. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med 

vedtak i styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og 
kapitalforvaltning i Helse Nord.  
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Styresak 146-2014 Regionale protonsentre - idéfaserapport 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til idéfaserapporten for regionale sentre for 

protonterapi og legg til grunn at rapporten gir eit godt grunnlag for å vidareføre 
arbeidet til konseptfase. 

 
2. Styret anbefaler at det i konseptfasen blir etablert eit prosjekt pr. region, samtidig 

som det nasjonale prosjektarbeidet blir vidareført for å handtere nødvendig faglig 
samordning. 

 
3. Den enkelte helseregion fastsetter sjølv tidspunkt for oppstart av regional 

konseptfase.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til idéfaserapporten for regionale sentre for 

protonterapi og legg til grunn at rapporten gir eit godt grunnlag for å vidareføre 
arbeidet til konseptfase. 

 
2. Styret anbefaler at det i konseptfasen blir etablert eit prosjekt pr. region, samtidig 

som det nasjonale prosjektarbeidet blir vidareført for å handtere nødvendig faglig 
samordning. 

 
3. Den enkelte helseregion fastsetter sjølv tidspunkt for oppstart av regional 

konseptfase.   
 
 
Styresak 147-2014 Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetenesten 

– statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett 
for 2015 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tek utgreiinga om arbeidet i samarbeidsprosjektet til 
orientering og sluttar seg til tilrådingane som er gitt i statusrapporten for det vidare 
arbeidet med miljø- og klimautfordringane i sektoren. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
4. februar 2015 - saksdokumenter

side 14



Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tek utgreiinga om arbeidet i samarbeidsprosjektet til 
orientering og sluttar seg til tilrådingane som er gitt i statusrapporten for det vidare 
arbeidet med miljø- og klimautfordringane i sektoren. 
 
 
Styresak 148-2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen - 

overordnete mål 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de overordnede målene som legges til 

grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2015, til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette nødvendige tiltak for å nå målene som er 

satt for risikostyringen i Helse Nord i 2015. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de overordnede målene som legges til 

grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2015, til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette nødvendige tiltak for å nå målene som er 

satt for risikostyringen i Helse Nord i 2015. 
 
 
Styresak 149-2014 Plan for internrevisjon 2015-2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2015-2016 vedtas som fremlagt. 
 
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2015-2016 vedtas som fremlagt. 
 
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen. 
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Styresak 150-2014  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Neste styremøte i Helse Nord RHF, den 4. februar 2015 
o Informasjon om planlagt program og praktiske detaljer. 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 7. januar 2015 
o Informasjon om foreløpig program. 
o Styret møtes dagen før til styrets egenevaluering. 
o Individuell påmelding til arrangementet. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Stortingsmelding 11 (2014-2015) Kvalitet og pasientsikkerhet 2013 

o Informasjon om stortingsmeldingen generelt og enkelte punkter spesielt. 
o Helse Nord har en positiv utvikling i kvalitetsindikatorer. 
o Nedgang i antall fristbrudd er særskilt kommentert. 

- Bilambulansetjenesten i Helse Nord, sak om kvalitet og responstid 
o Det ble vist til styresak 137-2014/8: Styret ønsket at sak om evaluering av 

bilambulansetjenesten gjøres om til en sak om kvalitet og responstid i 
bilambulansetjenesten.  

o Informasjon om orienteringssak som fremmes i februar 2015 ad. responstid. 
- DIPS Arena - videre utviklingsarbeid: 

o Informasjon om forsinkede leveranser og videre utviklingsarbeid. 
- Helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse, den 27. november 2014 på 

Gardermoen: Informasjon 
- Nasjonal samhandlingskonferanse, den 1. desember 2014 på Geilo: Informasjon 
- Seminar med Legemiddelindustriens medlemsbedrifter - nasjonalt 

beslutningssystem, den 4. desember 2014 i Oslo: Informasjon 
- TV2-reportasjer om anskaffelse av EPJ-systemer 2003/2009: Informasjon om 

møter og intervju 
- Disputas Ane Kokkvoll, den 11. desember 2014 i Hammerfest: Tema Managing 

childhood obesity, the Finnmark Activity School 
- Kontraktsoverlevering fra Evry, den 16. desember 2014 i Bodø: Informasjon 
- Seniorpolitikk i foretaksgruppen 

o Det ble vist til styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord – forslag, 
oppfølging av styresak 40-2012.  

o Det er reist spørsmål omkring håndtering av seniordager. 
o Informasjon om saken. 

- Forbruk av månedsverk i foretaksgruppen, orientering - oppfølging av styresak 
115-2014 
o Det ble vist til styresak 115-2014, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør 

om å følge opp forbruk av månedsverk i foretaksgruppen og gi en orientering 
om dette i et senere styremøte. 

o Informasjon om forbruk av månedsverk. 
o Notatet som adm. direktør refererte til, sendes til styret i Helse Nord RHF. 
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- Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Intensivavdeling ved helseforetak - dødsfall av eldre pasient 
 Det ble vist til styresak 137-2014/2 Orienteringssaker, informasjon fra 

adm. direktør til styret, siste strekpunkt, sak nr. 3. 
 Tilbakemelding fra Helsetilsynet i Troms av 26. november 2014: Det er 

ikke nødvendig med stedlig tilsyn, men saken ansees som alvorlig og 
overføres derfor til Fylkesmannen for tilsynsmessig oppfølging. 

o Sak nr. 2: Pasient under behandling ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ble 
meldt savnet og er sannsynlig omkommet.. 
 Det ble vist til styresak 137-2014/2 Orienteringssaker, informasjon fra 

adm. direktør til styret, siste strekpunkt, sak nr. 1. 
 Tilbakemelding fra Helsetilsynet i Troms av 8. desember 2014: Det er 

ikke nødvendig med stedlig tilsyn, men saken ansees som alvorlig og 
overføres derfor til Fylkesmannen for tilsynsmessig oppfølging. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
3. Psykisk helsevern og rusbehandling - behov og målsettinger for vekst, oppfølging av 

styresak 103-2014 
Saksdokumentene var ettersendt. 

4. Anskaffelse private spesialiserte rehabiliteringstjenester, orientering om resultatet 
av anskaffelsen - oppfølging av styresak 144-2013 

5. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø - 
etablering av permanent parkeringshus, vurdering, oppfølging av styresak 60-2013 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 151-2014  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 25. november 2014 ad. valg av styrer i 

henholdsvis regionale helseforetak og helseforetak - antall ansattevalgte 
styremedlemmer  

2. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 
Dokumentet er lagt ut Riksrevisjonens nettside – se her:  
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 

3. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget, den 26. november 2014 
4. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2015 
5. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 10. desember 

2014 
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av protokollen var ettersendt. 
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6. Brev fra statsråd Bent Høie til Den norske legeforening, Fagforbundet og Norsk 
Sykepleierforbund av 9. desember 2014 ad. utvidelse av ansattes representasjon i 
helseforetakenes og de regionale helseforetakenes styrer 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

7. Brev fra styreleder Bjørn Kaldhol til overlege Jan Størmer, Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, sendt 15. desember 2014 ad. Bekymringsmelding vedr styresak 
133-2014 FIKS-program – realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske 
konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av styresak 127-2013, jf. styresak 
138-2014/6 
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

8. Brev fra overlege Jan Størmer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 16. 
desember 2014 ad. tilbakemelding på svar fra styreleder Bjørn Kaldhol, jf. styresak 
151-2014/7 
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 152-2014  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 4. februar 2015 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Bjørn Kaldhol   Inger-Lise Strøm  Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Eirik Holand     Inger Jørstad   Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg  Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
sett: Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 4. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Jann Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 3-2015  Budsjett 2015 – konsolidert 
 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse Nord RHF en tilbakemelding på om 
krav og føringer fra styret er fulgt opp i helseforetakenes planlegging. Vurderingene av 
konsolidert budsjett skal bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, trygghet og 
respekt. 
 
Med bakgrunn i budsjettpremisser fra Helse Nord RHF har helseforetakene i løpet av 
desember 2014 styrebehandlet egne saker om budsjett 2015. I denne 
styresaken gis en tilbakemelding på helseforetakenes oppfyllelse av: 
• Aktivitetskrav og prioritering 
• Vurdering av omstillingsplaner opp mot helsefaglige krav og føringer 
• Resultatkrav 
 
Beslutningsgrunnlag 
Aktivitet og prioritering 
I oppdragsdokument 2015 stiller Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) krav til 
sterkere vekst innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn i 
somatisk virksomhet. Veksten vurderes både i lys av endring i aktivitet, ventetider, 
bemanning og kostnader.  
 
Behandlingsaktiviteten planlegges i tråd med forutsetningene. Det planlegges økt dag-
/poliklinsk behandling, og vekst i poliklinisk aktivitet er planlagt sterkere innen psykisk 
helse og TSB enn innen somatisk virksomhet. Adm. direktør forventer at ventetidene 
reduseres som følge av planlagt økt aktivitet. Foretaksgruppens budsjetterte kostnader 
for 2015 viser en større vekst innen prioriterte områder, men utvikling fra 2013 viser 
noe mindre kostnadsvekst innen psykisk helse og TSB.   
 
Resultatkrav 
Styret i Nordlandssykehuset HF (NLSH) har ikke fått seg forelagt og behandlet et 
budsjett i tråd med forutsetningene fra styret i Helse Nord RHF. Helseforetaket har en 
omstillingsutfordring på om lag 200 mill. kroner, men har bare identifisert tiltak for i 
overkant av 100 mill. kroner (før risikovekting).  Som følge av dette har styret i NLSH 
bedt om at resultatkravet reduseres med 80 mill. kroner i 2015 slik at nødvendig 
omstilling kan skje over to år.  
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Adm. direktør vurderer det som urealistisk at helseforetaket er i stand til å nå vedtatt 
resultatkrav for 2015 uten at det gir uønskede effekter på helsetilbudet.  På denne 
bakgrunn foreslås resultatkravet til helseforetaket reduseres med 80 mill. kroner for 
2015. Det er betydelig usikkerhet knyttet til gjennomføringen og effekten av 
helseforetakets identifiserte omstillingstiltak og helseforetaket er nødt til å effektivisere 
driften betydelig i årene fremover.  Oppfølgingen av helseforetaket vil forsterkes i 2015.  
 
Øvrige helseforetak har budsjettert i tråd med vedtatt resultatkrav.  
 
Omstillingsbehov og risiko 
Etter forslagene i saken har Nordlandssykehuset HF en uløst utfordring vurdert til å 
være i størrelsesorden 30 mill. kroner. Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset 
HF har løsning for sine økonomiske omstillingsbehov. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) har et omstillingsbehov i størrelsesorden 170 mill. kroner. 
Helseforetaket har identifisert tiltak for å løse dette, men det er stor usikkerhet knyttet 
til effektene. Adm. direktør vurderer risiko for avvik fra økonomiske rammer som lav 
for Helgelandssykehuset HF, moderat for Finnmarkssykehuset HF, høy for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og svært høy for Nordlandssykehuset HF.  
 
Adm. direktør mener at helseforetakenes omstillingsplaner ikke er i strid med 
helsefaglige krav og føringer.  
 
Investeringer 
Styret i UNN ber Helse Nord RHF om økt investeringsramme til renovering av Åsgård.  
Etter anbudsrunde er prognosen for renoveringen av bygg 7 på 16,3 mill. kroner over 
vedtatt budsjettramme.  Adm. direktør tilråder at investeringsrammen økes.  
 
Investeringsrammer for Helse Nord RHF, NLSH og Sykehusapotek Nord HF (SAN) 
endres i tråd med styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske 
kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, 
oppfølging av styresak 141-2013. 
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2015, konsolidert ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. januar 2015 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til konsolidert budsjett 2015 for 

foretaksgruppen. 
 
2. Partene er bekymret for konsekvensene for investeringsplanen og driften i årene 

fremover, når kravet til økonomisk resultat i 2015 må reduseres for foretaksgruppen 
som helhet.  

 
3. Partene er enige om at omstilling i helseforetakene fortsatt er nødvendig for å sikre et 

bærekraftig økonomisk opplegg de neste årene. Et nært samarbeid mellom 
arbeidsgiver, arbeidstakere, tillitsvalgte og vernetjenesten er av avgjørende betydning 
for å utvikle gode planer og sikre gode omstillingsprosesser i virksomhetene. 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
4. februar 2015 - saksdokumenter

side 20



Brukermedvirkning 
Budsjett 2015 - konsolidert, informasjon ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i 
Helse Nord RHF, den 21. januar 2015, jf. RBU-sak 4-2015. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om Budsjett 2015 - konsolidert til 

orientering. 
 
2. RBU er bekymret for konsekvensene for investeringsplanen og driften i årene fremover, 

når kravet til økonomisk resultat i 2015 må reduseres for foretaksgruppen som helhet. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Aktivitetsplanleggingen er i samsvar med RHF-styrets krav og føringer. Det er så langt 
ikke uten videre klart om Helse Nord i sum oppfyller eiers krav til prioritering av TSB 
og psykisk helse. Dette vil følges opp i den løpende dialogen med helseforetakene. 
 
Den økonomiske risikoen vurderes som større i budsjett 2015 enn det som har vært 
vanlig de siste årene. Årsaken til det er: 
• Manglede budsjett for Nordlandssykehuset HF og store økonomiske utfordringer. 
• Store økonomiske utforinger for Universitetssykehuset Nord Norge HF. 
• Kraftig økt aktivitet i felleseide selskaper. 
• Innføring av Fritt Behandlingsvalg. 
• Høyt investeringsnivå og dermed store økonomiske konsekvenser ved avvik. 
 
Gjennomgangen av helseforetakenes vedtatte budsjetter viser at helseforetakene med 
noen unntak har utarbeidet planer og budsjett for 2015 som forutsatt. Etter å ha 
redusert kravet til økonomisk resultat for Nordlandssykehuset HF, vurderes det 
samlede økonomiske opplegget som forsvarlig og mulig å realisere. Det at et 
helseforetak nå får anledning til å planlegge med og realisere underskudd, vil påvirke 
foretaksgruppens samlede mulighet til å investere i årene fremover. Konsekvensene for 
investeringsplanen vil bli behandlet i plan 2016-2019 i juni 2015 på vanlig måte. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Resultatkravet til Nordlandssykehuset HF reduseres med 80 mill. kroner. 

Resultatkrav for 2015 i foretaksgruppen vedtas som følger:  
 

Helse Nord RHF + 365 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +25 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  Underskudd inntil -75 millioner 
Helgelandssykehuset HF +15 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum  + 370 mill. kroner 
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2. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 16,3 mill. 
kroner til renovering av Åsgård.  
 

3. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2015. 
 
 
Bodø, den 23. januar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Utredning 
   Investeringsrammer 2015-2016 
 
Utrykt vedlegg: Helseforetakenes budsjettvedtak 
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Utredning  
Budsjett og planpremisser for 2015 har vært behandlet av styret i Helse Nord RHF i 
to saker i 2014: 
• Styresak 78 -2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av investeringsplanen 2015-2022 
• Styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer 
 
I disse styresakene er økonomiske rammer fordelt, og det er gitt føringer som skal ligge 
til grunn for virksomheten i 2015. Helseforetakene har i løpet av desember 2014 
styrebehandlet saker om budsjett for 2015. 
 
Planlagt aktivitet og prioritering  
I oppdragsdokumentet for 2015 står det:  
 
Mål 2015:  
Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 
somatikk på regionnivå. Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre og barn 
og unge prioriteres. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, årsverk, 
ventetid og aktivitet. Helse Nord RHF skal rapportere planer for hvordan dette skal 
gjennomføres innen 1. mars 2015.  
 
Oppsummert synes foretaksgruppens budsjettbehandling å ivareta veksten i 
pasientbehandlingen som det er lagt til rette for i statsbudsjettet. Videre planlegges den 
polikliniske aktiviteten med sterkere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling 
enn i somatisk virksomhet. Administrerende direktør forventer at dette reduserer 
ventetidene.  
 
Foretaksgruppens plantall for aktivitet fremkommer av tabellen.  
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Tabell 1 Plantall aktivitet  
 

 
Tabell 2 Plantall aktivitet – spesifisering av psykisk helse 
  

Endr prognose 14- Endr plan 15- Endr plan 15-
Somatikk Realisert 2013 Prognose 2014 Plan 2014 Plan 2015 realisert 13 prognose 14 realisert 13
Totalt antall opphold/konsultasjoner somatikk 593 661 604 140 604 804 610 717 1,8 % 1,1 % 2,9 %
herav
innlagte heldøgnsopphold 83 599 83 501 83 501 83 767 -0,1 % 0,3 % 0,2 %
dag/poliklinikk 510 062 520 639 521 303 526 950 2,1 % 1,2 % 3,3 %

Psykisk helse totalt Realisert 2013 Prognose 2014 Plan 2014 Plan 2015
Utskrivninger 6 156 6 284 6 551 6 421 2,1 % 2,2 % 4,3 %
Liggedøgn 109 096 109 277 108 460 105 842 0,2 % -3,1 % -3,0 %
Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopp 194 969 202 284 221 093 225 427 3,8 % 11,4 % 15,6 %

Rusomsorg (egne foretak) Realisert 2013 Prognose 2014 Plan 2014 Plan 2015
Utskrivninger 853 934 1 009 905 9,5 % -3,1 % 6,1 %
Liggedøgn 27 761 29 235 30 504 29 682 5,3 % 1,5 % 6,9 %
Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopp 11 985 12 730 13 595 14 155 6,2 % 11,2 % 18,1 %

Psykisk helse spesifisert: 
Endr prognose 14 Endr plan 15 Endr plan 15-

Psykisk helse for voksne Realisert 2013 Prognose 2014 Plan 2014 Plan 2015 realisert 13 prognose 14 realisert 13
Utskrivninger 5 776 5 899 6 128 5 965 2,1 % 1,1 % 3,3 %
Liggedøgn 99 246 98 979 98 740 96 262 -0,3 % -2,7 % -3,0 %
Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopp 127 027 130 577 142 189 143 895 2,8 % 10,2 % 13,3 %

Psykisk helse for barn og unge Realisert 2013 Prognose 2014 Plan 2014 Plan 2015
Utskrivninger 380 385 423 456 1,3 % 18,4 % 20,0 %
Liggedøgn 9 850 10 298 9 720 9 580 4,5 % -7,0 % -2,7 %
Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopp 67 942 71 707 78 904 81 532 5,5 % 13,7 % 20,0 %
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Somatikk 
Det planlegges med en økning innen antall opphold somatikk på 1,1 % sammenlignet 
med prognose 2014. Herunder forventes en økning på dag/poliklinikk på 1,2 %, mens 
det forventes mindre endring (0,3 %) for innlagte heldøgnsopphold. Vridningen fra 
døgn til dag/poliklinikk er i tråd med nasjonale føringer. 
 
Psykisk helsevern totalt 
Samlet for psykisk helsevern planlegges det med 11,4 % vekst i polikliniske 
konsultasjoner/dagbehandlinger, sammenlignet med estimat 2014. Antall liggedøgn 
planlegges redusert (- 3,1 %) i 2015.  
 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
Polikliniske konsultasjoner i helseforetakene planlegges økt med 11,2 %, mens 
liggedøgn planlegges forsiktig økt (1,5 %). Det er foretatt en anskaffelse av private 
helsetjenester som gir økt behandlingskapasitet i tråd med nasjonale føringer. 
 
Psykisk helsevern for voksne  
Aktivitetsveksten i konsultasjoner/dagbehandlinger i 2014 er prognostisert til 2,8 %. 
Det planlegges med en vekst på 10,2 % innen polikliniske konsultasjoner sammenlignet 
med prognose 2014. Det planlegges samtidig med en reduksjon i antall liggedøgn med 
2,7 %, noe som betyr at vridningen mot dag/poliklinikk ivaretas også innenfor dette 
området. Dette er i overensstemmelse med styringssignaler fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Psykisk helsevern barn og unge 
Aktivitetsveksten i konsultasjoner/dagbehandlinger i 2014 er prognostisert til 5,5 %. 
For 2015 er liggedøgn planlagt redusert (- 7,0 %). Samtidig planlegges det med en 
videre økning i polikliniske konsultasjoner med 13,7 %.   
 
Prioritering av ressurser 
Funksjonsbudsjettet viser hvordan ressursene (brutto kostnader) fordeler seg i kroner 
og relativt mellom formålene i budsjett 2015, sammenlignet med vedtatt budsjett 2014 
og estimat regnskap 2014, og regnskap 2013: 
 

 
 
Budsjett for 2015 viser en sterkere vekst innen psykisk helse og TSB enn somatikk, når 
det sammenlignes med estimat 2014, men det er usikkerhet knyttet til realiseringen av 
dette.  
 
  

Brutto driftskostnader per Regnskap 13 Vedtatt Estimat Konsolidert Est. regnskap 14 Endring bud 15 Endring bud 15
formål (i 1000 kr) budsjett 2014 regnskap 14 budsjett 2015 regnskap 13 estimat 14 regnskap 13
Somatikk, inkl lab/rtg 9 081 154       9 675 403     9 720 770   10 390 289    7,0 % 6,9 % 14,4 %
Somatikk, (re-hab) 601 866          604 576        604 865      636 154         0,5 % 5,2 % 5,7 %
Psykisk helse 2 223 477       2 382 763     2 324 972   2 530 206      4,6 % 8,8 % 13,8 %
TSB (rusbehandling) 355 047          395 206        343 688      403 201         -3,2 % 17,3 % 13,6 %
Ambulanse 1 205 825       1 253 735     1 269 784   1 368 938      5,3 % 7,8 % 13,5 %
Pasientreiser 766 862          776 823        836 038      818 006         9,0 % -2,2 % 6,7 %
Personalboliger 47 218            51 771          64 137       55 204          35,8 % -13,9 % 16,9 %
Administrasjon, fellesprosjekter 231 948          305 797        250 487      356 881         8,0 % 42,5 % 53,9 %
Sum driftskostnader 14 513 397      15 446 074    15 414 741 16 558 878    6,2 % 7,4 % 14,1 %

Vekst
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Vekst fra regnskap 2013 til vedtatt budsjett 2015 viser at veksten i perioden er noe 
sterkere innen somatisk virksomhet. Pågående omstillingsprosesser inkluderer også 
psykisk helsevern, samt at kostnader innen somatikk vokser både som følge av egne 
prioriteringer (fagplaner, forskning m. m.), men også som følge av nye 
behandlingsområder (nye kreftmedisiner for eksempel).  
 
Kjøp fra private institusjoner innen TSB er styrket betydelig, og budsjetterte kostnader 
øker mer enn i somatisk virksomhet.  
 
Omstillinger påvirker også forbruk av månedsverk både innen somatisk virksomhet og 
innen psykisk helsevern. Adm. direktør vil følge opp forbruk av månedsverk innenfor de 
ulike fagområdene gjennom 2015.  
 
Økning innen administrasjon/fellesprosjekter skjer i hovedsak som følge av økt 
publikumssalg hos Sykehusapotek Nord HF, forventet økt aktivitet i nasjonale selskaper, 
styrking av kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og innkjøp. 
 
Resultatkrav  
Styret vedtok i sak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer 
følgende resultatkrav:  
 
Helse Nord RHF + 365 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +25 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +15 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum  + 450 mill. kroner 
 
Med bakgrunn i store omstillingsutfordringer har styret i Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) bedt om at vedtatt resultatkrav for 2015 reduseres med 80 mill. kroner slik at 
omstillingsutfordringen som følger av nye bygg kan løses over en toårsperiode.   
 
Resultatkrav til helseforetakene er begrunnet med bortfall av kostnader 
(reduksjon av avskrivninger av åpningsbalansen) og skal bidra til at helseforetakene er 
rustet til å møte økte kostnader. I tillegg bidrar overskudd til bedre likviditet og gir 
mulighet for å øke investeringer i helseforetakene ved resultatoppnåelse.  
 
I plan 2014-2017 ble opprinnelig resultatkrav for NLSH redusert med 22 mill. kroner i 
2014 og med 20 mill. kroner i 2015 og 2016. Det er dermed allerede foretatt betydelige 
nedjusteringer av resultatkravet til helseforetaket. Økte driftskostnader i byggefasen 
har vært undervurdert, men utfordringene som NLSH står ovenfor er ikke uventet. 
Helseforetaket har ikke gjennomført omstillinger i nødvendig omfang.  
 
En ytterligere reduksjon av resultatkrav innebærer at likviditeten i helseforetaket 
svekkes ytterligere, og helseforetakets investeringsmuligheter reduseres.  
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Adm. direktør vurderer det som urealistisk at helseforetaket er i stand til å nå vedtatt 
resultatkrav for 2015 uten at det gir uønskede effekter på helsetilbudet.  Det er 
betydelig usikkerhet knyttet til gjennomføringen og effekten av helseforetakets 
identifiserte omstillingstiltak.  
 
På denne bakgrunn foreslås resultatkravet til helseforetaket redusert med 80 mill. 
kroner for 2015. Helseforetaket er nødt til å effektivisere driften betydelig i årene 
fremover.  Oppfølgingen av helseforetaket vil forsterkes i 2015.  
 
Resultatkrav for 2015 foreslås som følger:  
 
Helse Nord RHF + 365 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +25 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  Underskudd inntil -75 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +15 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum  + 370 mill. kroner 
 
Omstilling og risiko  
Det er fortsatt store krav til omstilling i helseforetakene og utfordringen for 2015 
gjelder i all hovedsak de to største helseforetakene i Helse Nord. Dette innebærer 
følgelig risiko for utviklingen til hele foretaksgruppen.  
 
Helseforetakene har en samlet omstillingsutfordring på om lag 363 mill. kroner før 
forslag om å redusere styringskravet til NLSH i denne saken. Omstillingsbehov for 2015 
reduseres til 283 mill. kroner etter foreslått reduksjon av resultatkrav til NLSH.  
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Tabell 3 Omstillingsbehov 2015 
 
  

Budsjett 2015 omstillingsutfordring (mill kr) RHFs vekting UNN NLSH HLSH FIN SUM
Omstillingsutfordring  168 600 199 000 -14 300 10 000 363 300

Utviklede tiltak før risikovekting 220 000 104 000 17 700 20 000 361 700

Løst ved tiltak:  
0 - Ingen risiko 1,00 36 000 31 993 67 993
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,96 0 30 713 30 713
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,86 68 600 15 502 84 102
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,50 64 000 9 013 8 850 10 000 91 863
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,05 201 201
Sum tiltak 168 600 87 421 8 850 10 000 274 871

Redusert resultatkrav -80 000

Uløst omstilling 2015 0 -31 579 23 150 0 -8 429
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Nordlandssykehuset har en samlet utfordring på omtrent 200 mill. kroner. 
Helseforetaket har planlagt tiltak på 104 mill. kroner som fordeler seg med ca 65 % på 
lønn/personell, 15 % på inntektsvekst, mens resterende 20 % er reduksjon i andre 
kostnader. Etter risikovekting er anslått effekt om lag 87 mill. kroner, og uløst 
omstillingsutfordring er omtrent 112 mill. kroner. Foreslått reduksjon av 
overskuddskravet på 80 mill. kroner innebærer at det fremdeles er om lag 32 mill. 
kroner i uløst utfordring for helseforetaket i 2015.  
  
Det vesentlige av kostnadsreduksjoner er knyttet til reduksjon i forbruk av 
personellressurser. Omregnet i hele stillinger utgjør dette om lag 100 årsverk. Endelig 
fordeling mellom faste og variable årsverk er foreløpig ikke konkretisert.  Adm. direktør 
vurderer økonomisk risiko som svært høy. Det vurderes som realistisk at helseforetaket 
når omstillingen på ca 200 mill. kroner i løpet av 2016, forutsatt at helseforetaket når 
målsettingene innenfor lønnsområdet. 
 
UNN har en samlet utfordring på 170 mill. kroner. Helseforetaket har planlagt tiltak for 
220,5 mill. kroner bestående av en tiltaksliste på til sammen 34 tiltak. Risikovektet 
utgjør dette 170 mill. kroner, hvilket tilsvarer hele omstillingsutfordringen. Differansen 
mellom planlagt tiltak og vektede tiltak (52 mill. kroner) er holdt av som sentralt 
reserve i helseforetaket og bidrar til risikoreduksjon i helseforetakets totalbudsjett. 
Helseforetaket gir utrykk for at kvaliteten i virksomhetsplanleggingen er høyere enn 
tidligere år. Dette innebærer en sterkere sammenheng mellom aktivitets- og 
bemanningsplaner og budsjett.  
 
Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging vil også i 2015 være en hovedsatsning for UNN. 
Bedre planlegging av aktivitet og bemanning vil føre til mindre bruk av overtid, vikarer 
og innleie, og dermed økt kvalitet, bedre arbeidsmiljø og reduserte kostnader. Tiltaket 
krever et omfattende arbeid og svært langsiktig planlegging.  Adm. direktør vurderer 
økonomisk risiko som høy. 
 
Helgelandssykehuset HFs inntekter styrkes i planperioden og helseforetaket har en 
”negativ” omstillingsutfordring på om lag 14 mill. kroner for 2015.  Det er utarbeidet 
tiltak for 17,7 mill. kroner som ikke er risikovurdert av helseforetaket. Dersom 
helseforetaket realiserer effekt av tiltakene vil resultatet bli et overskudd i 
størrelsesorden 30 mill. kroner. Adm. direktør vurderer økonomisk risiko som lav.  
 
Finnmarkssykehuset HF har stigende utfordringer i årene fremover opp til i 
størrelsesorden 90 mill. kroner som gir behov for tiltak for å skape en bærekraftig 
økonomi. Helseforetaket har en omstillingsutfordring for 2015 i størrelsesorden 10 mill. 
kroner, og har identifisert tiltak for ca 20 mill. kroner før risikovekting. Dette er ikke de 
samme tiltakene som ligger til grunn for å få helseforetaket til en langsiktig økonomisk 
bærekraft. Adm. direktør vurderer økonomisk risiko som moderat. 
 
Tabellen illustrerer omstillingsbehov i 2015 sett i forhold til budsjetterte driftsinntekter.  
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Tabell 4 Omstillingsbehov 2015 - relativt 
 
Konsolidert budsjett 
Av tabellen fremkommer foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2015, 
sammenlignet med vedtatt budsjett 2014 og regnskapsestimat for 2014 (estimat pr. 
november 2014). 
 

 
 
Estimat 2014 er før endringer i pensjonskostnader, basisramme og resultatkrav, jf 
styresak 143-2014 Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 2 og endring av resultatkrav.  
 
  

Omstillingsbehov 2015

Sum 
omstillingsbehov          

(mill kroner)

Budsjetterte 
driftsinntekter          
(mill kroner)

Omstillingsbehov 
i % av 

budsjetterte 
driftsinnteker

Finnmarkssykehuset HF 10 1 966                 0,5 %
UNN HF 168,6 6 970                 2,4 %
Nordlandssykehuset HF* 119 4 047                 2,9 %
Helgelandssykehuset HF -14,3 1 875                 -0,8 %
Sykehusapotek Nord HF 0 404                    0,0 %
Helse Nord IKT 0 442                    0,0 %
Helse Nord RHF (inkl kjøp av helsetjenester fra HF) 0 16 083               0,0 %
Elimineringer (internt kjøp/salg) 0 -14 881            0,0 %
Sum 283                              16 906               1,7 %
* etter foreslått reduksjon av resultatkrav på 80 mill  kr 

Budsjett 2015 (1000 kr) Konsolidert Vedtatt Estimat Endring Endring 
Foretaksgruppen Helse Nord budsjett 2015 budsjett 2014 regnskap 2014 Bud 15-Bud 14 Bud 15- Est 14

Rammeinntekter 12 323 011 11 351 393 11 355 784 8,6 % 8,5 %
Kvalitetsbasert finansiering 71 297 66 150 66 150 7,8 % 7,8 %
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 2 785 485 2 183 713 2 146 704 27,6 % 29,8 %
Kommunal medfinansiering (KMF) 0 519 713 519 713 -100,0 % -100,0 %
Samlet ordinær ISF-inntekt 2 785 485 2 703 426 2 666 417 3,0 % 4,5 %
ISF-inntekt legemidler utenfor sykehus 132 939 117 297 117 297 13,3 % 13,3 %
Gjestepasientinntekter 70 889 57 050 57 051 24,3 % 24,3 %
Polikliniske inntekter 350 301 329 973 351 296 6,2 % -0,3 %
Utskrivningsklare pasienter 20 283 18 541 33 541 9,4 % -39,5 %
Inntekter "raskere tilbake" 47 969 63 905 52 069 -24,9 % -7,9 %
Øremerkede tilskudd 290 316 314 841 336 379 -7,8 % -13,7 %
Andre driftsinntekter 813 967 763 895 730 157 6,6 % 11,5 %
Sum driftsinntekter 16 906 456 15 786 471 15 766 141 7,1 % 7,2 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 1 238 347 1 036 867 1 005 183 19,4 % 23,2 %
Kjøp av private helsetjenester 799 313 766 405 724 439 4,3 % 10,3 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 1 401 930 1 373 159 1 447 659 2,1 % -3,2 %
Innleid arbeidskraft 83 458 86 428 138 395 -3,4 % -39,7 %
Lønn til fast ansatte, inkl vikarer 7 369 170 7 094 641 6 938 750 3,9 % 6,2 %
Overtid og ekstrahjelp 314 420 292 144 465 035 7,6 % -32,4 %
Pensjon inkl aga av pensjon 1 876 710 1 435 499 1 506 570 30,7 % 24,6 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -359 830 -346 198 -424 072 3,9 % -15,1 %
Annen lønn 548 201 608 353 589 564 -9,9 % -7,0 %
Sum lønn og innleie eks pensjon 7 955 420 7 735 369 7 707 672 2,8 % 3,2 %
Avskrivninger/nedskrivninger 767 191 649 310 653 960 18,2 % 17,3 %
Andre driftskostnader 2 519 967 2 449 464 2 369 258 2,9 % 6,4 %
Sum driftskostnader 16 558 878 15 446 073 15 414 741 7,2 % 7,4 %
Driftsresultat 347 579 340 398 351 400 2,1 % -1,1 %
Finansinntekter 73 721 72 902 96 902 1,1 % -23,9 %
Finanskostnader 51 300 21 301 30 302 140,8 % 69,3 %
Finansresultat 22 421 51 602 66 600 -56,5 % -66,3 %
Ordinært resultat 370 000 392 000 418 000 -5,6 % -11,5 %
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Foretaksgruppen budsjetterer med samlede inntekter på 16,9 mrd, kroner og et samlet 
overskudd på 370 mill. kroner i 2015. Budsjettert overskudd utgjør 2,2 % av 
budsjetterte driftsinntekter. Inntekter innen Innsatsstyrt finansiering (ISF) øker som en 
konsekvens av avvikling av Kommunal medfinansiering.  
 
Midler avsatt til styrets disposisjon (105 mill. kroner) er budsjettert som kjøp av 
offentlig helsetjeneste.  
 
Foretaksgruppen har tatt høyde for en økning i pensjonskostnadene i tråd med  
forutsetningene. Samlede lønnskostnader (eksklusive pensjon) er budsjettert med en 
vekst på 3,2 % fra prognose 2014.  
 
Likviditet  
Forutsatt drift og investeringer i tråd med forutsetninger for 2015 vil likviditeten 
reduseres.  
 

 
 
Samlet vil Helse Nord RHFs ramme for driftskreditt bli nedjustert med 59,3 mill. kroner i 
2015, fra 1 390,3 mill. kroner til 1 331 mill. kroner ved utgangen av 2015. Endringen er 
et resultat av to ulike forhold:  
  

                      Likviditetsbudsjett 2015

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resultat 370 000
Avskrivninger/ nedskrivninger  767 000
Endring fordring/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet
Diff pensjonskostnad/premie 309 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 446 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer pr 1.1.2015, estimat -500 000
Investeringsbudsjett 2015 -2 056 400
Forventet ubrukte investeringsrammer 31.12.15 200 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 356 400

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 388 000
Avdrag lån -134 300
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 253 700

Netto endring i kontanter 01.01.2015-31.12.2015 -656 700

IB  01.01.2015, foreløpig regnskap 833 348
UB 31.12.2015, budsjett 176 648
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• Nedjustering av rammen (- 309 mill. kroner) som følge av estimert lavere 
premiebetaling til KLP enn pensjonskostnaden for 2015. 

• Oppjustering av rammen (+ 250 mill kroner) som følge av at HOD har besluttet å 
fordele rammen for kassakreditt mellom regioner i henhold til ordinær 
inntektsfordeling.  

 
Inntektsrammer   
HOD tildeler (bekrefter) enkelte tilskudd i Oppdragsdokumentet for 2015. Dette gjelder 
• Tilskudd til turnustjeneste (5,5 mill. kroner): Fordeles mellom helseforetakene 

basert på turnusårsverk. 
• Tilskudd til forsøksordning tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø (2,6 mill. kroner): 

Videreføres til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). 
• Tilskudd til kvalitetsregistre i regi av/koordineres av SKDE (31,7 mill. kroner). 
• Tilskudd innen ordningen Raskere tilbake er fastsatt, inklusive tilskudd til 

arbeidsmedisinsk avdeling UNN (74,2 mill. kroner). 
• Tilskudd til partikkelterapi videreføres til UNN (3,975 mill. kroner). 
• Tilskudd til transport av psykisk syke (ikke fordelt) (4 mill. kroner). 
• Tilskudd til legemiddelberedskap (ikke fordelt) (0,6 mill. kroner). 
 
Sammen med andre justeringer vil dette behandles i egen styresak 26. mars 2015.  
 
Investeringer 
Investeringsrammer for RHF-et, NLSH og Sykehusapotek Nord HF (SAN) endres i tråd 
med styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 
plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-
2013:  
• G-fløy NLSH:  134,0 mill. kroner 
• Byggetrinn II Bodø:  -39,4 mill. kroner 
• Investeringsramme SAN reduseres:  -10,0 mill. kroner 
• Ufordelt investeringsplan justeres:   -84,6 mill. kroner 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om økt investeringsramme til 
renovering av Åsgård.  Etter anbudsrunde er prognosen for renoveringen av bygg 7 på 
16,3 mill. kroner over vedtatt budsjettramme. Adm. direktør foreslår at 
investeringsrammen til UNN økes.  
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Vedlegg: Investeringsrammer 2015-2016  

 
 

Investeringsrammer 2015 2016
Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter 

Finnmarkssykehuset HF
Spesialist poliklinikk Karasjok 20 000
Spesialist senter Alta 44 000 150 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 10 000 10 000
Kirkenes nybygg 337 000 692 000
Økt MTU 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 30 000 30 000
Sum Finnmarkssykehuset 441 000 902 000
UNN  HF
Utvikling psykiatri behandling/Åsgård 16 300
A fløy 290 000 290 000
Tromsø undersøkelsen 5 000
Pasienthotell UNN 124 000
Tiltak i kreftplanen 1 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 100 000 70 000
Sum UNN 536 300 360 000
NLSH HF
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 410 600 400 000
Modernisering NLSH, G-fløy p50 80 000 45 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 82 000
Heliport/akuttheis 9 100 9 100
Tiltak i kreftplanen 9 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 40 000 50 000
SUM NLSH 630 700 504 100
Helgelandssykehuset HF
Økt MTU/rehabilitering 50 000 50 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 37 100 42 500
SUM Helgelandssykehuset 87 100 92 500
HN-IKT
Programvare og IKT utstyr 77 100 99 900
HN-IKT datarom UNN 47 000
Datarom 66 900
SUM HN-IKT 191 000 99 900

Sykehusapotek utstyr og nye lokaler 13 000 3 000

FIKS 69 300 107 800

Pasientens innsyn i egen journal 25 000
G-fløy NLSH p 85 9 400
PET senter 25 000 50 000
Datarom UNN P 85 6 000
Pasienthotell p 85 32 000
FIKS P 85 20 000
Sum Helse Nord RHF 88 000 79 400

Sum investeringsplan 2 056 400 2 148 700
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Møtedato: 4. februar 2015  
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00  Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 4-2015  Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene 
 
 
Formål 
Oppdragsdokumentet (OD) for 2015 er Helse Nord RHFs prioriteringer av nasjonale 
krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fra Helse Nord RHFs styre. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Det har ikke vært utarbeidet midlertidig oppdragsdokument for 2015. Tidligere år har 
Helse Nord RHF utarbeidet egne saker med investeringsplanen, budsjettpremisser og 
midlertidig oppdragsdokument. Styresak 78- 2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av 
investeringsplanen 2015-2022 som ble behandlet i styremøte, den 18. juni 2014 forener 
alle disse dokumentene. 
 
Oppdragsdokument 2015 inneholder premissene fra HODs oppdragsdokument, fra 
styresak 78-2014 samt andre aktuelle styresaker og innspill framkommet gjennom den 
løpende kontakten med helseforetakene høsten 2014. 
 
Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er: 
• Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet. 
• Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp. 
• Realisere forskningsstrategien. 
• Bedre pasient- og brukermedvirkningen. 
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 
• Innfri de økonomiske mål i perioden. 
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling. 
 
Et utvalg av de nasjonale kvalitetsindikatorene er valgt som styringsparametre for 
departementets oppfølging av de regionale helseforetakene. Styringsparametre skal gi 
et best mulig bilde av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. Helse 
Nord RHF vil i oppfølgingsmøter med helseforetakene følge opp de valgte 
styringsparametrene og andre kvalitetsindikatorer. 
 
Samiske pasienters rettigheter har blitt ivaretatt gjennom dialogmøter mellom Helse 
Nord RHF, Sametinget og HOD.  
 
Krav som er stilt i tidligere oppdragsdokumenter er som hovedregel ikke gjentatt. Disse 
kravene er samlet i et eget dokument (tilleggslisten). Tilleggslisten fremmes i 
styremøtet 4. februar 2015 sammen med oppdragsdokumentet og inneholder krav fra 
tidligere år som fortsatt er gjeldende.  
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
4. februar 2015 - saksdokumenter

side 34



Fokusområder i 2015 
 
Kvalitet og pasientsikkerhet 
Arbeidet med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet skal fortsatt ha høy prioritet. 
Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker skal prioriteres og følges opp i månedlige 
virksomhetsrapporter. Kvalitetsbasert finansiering er videreført til foretaksnivå. 
 
Kreftbehandling 
Regional kreftplan 2014-2021 og øvrige regionale fagplaner for Helse Nord skal følges 
opp. Pakkeforløp for ulike kreftformer innføres i 2015, som medfører at samarbeidet 
mellom sykehus, fastleger og private institusjoner styrkes.  
 
Økt fokus på psykiatri og rusbehandling 
I HODs oppdragsdokument til Helse Nord RHF er det forutsatt at rusbehandling og 
psykisk helsevern skal ha en årlig vekst som er høyere enn for somatikk. Veksten måles 
gjennom endring i kostnader, årsverk, ventetid og aktivitet. Innen psykisk helsevern 
skal DPS og BUP prioriteres. For utredning av økonomiske rammer henvises det til 
styresak 3-2015 Budsjett 2015 – konsolidert, som også behandles i styremøtet, den 4. 
februar 2015. 
 
Økt fokus på kjøp av tjenester fra private institusjoner 
Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at Helse Nord RHF sørger for mer bruk av 
private aktører, innenfor forsvarlige rammer og kostnadseffektivitet, der det bidrar til 
nedgang i ventetider. Helseministeren er opptatt av å skape pasientens helsetjeneste, og 
i den forbindelse innføres Fritt behandlingsvalg i 2015. Reformen skal føre til økt 
valgfrihet for pasienten, mer kjøp av private og økt frihet for regionale helseforetak. 
Helse Nord RHF skal i 2015 gjennomføre konkrete tiltak for å redusere ventetider og 
øke effektiviteten, samt implementere standardiserte pasientforløp.  
 
Økt fokus på brukere 
Pasientenes muligheter for å velge behandlingssted skal styrkes. Pasienter og 
pårørende skal trekkes aktivt inn i valg av egen behandling, og brukernes erfaring skal 
vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet.  
 
Samhandling 
Samhandlingsreformen utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for utviklingen 
av den samlede helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester der 
pasientene bor, er sentrale mål. Helseforetakene skal bidra til at den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten utvikles og styrkes.  
 
Medbestemmelse 
Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. januar 2015 med følgende 
enighetsprotokoll: 
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1. Partene er enige om oppdragsdokument 2015 til helseforetakene i Helse Nord med de 
endringer/innspill som kom frem under drøftingen. 
 

2. Partene er enige om at et forpliktende samarbeid mellom partene er avgjørende for å 
nå målene om forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet, redusere ventetider og 
fristbrudd, sikre framtidige investeringer og utvikle arbeidsplasser som oppleves 
meningsfylt.  
 

3. Partene vil understreke betydningen av å opprettholde målene i Samfunnskontrakten, 
og at det jobbes videre med å øke antall lærlingeplasser i Helse Nord.  
 

4. Partene vil påpeke behovet for en systematisk oppfølging og videreutvikling av 
arbeidsmiljø og kompetanseutvikling for å sikre motiverte medarbeidere.  
 

5. Partene vil understreke viktigheten av å drive virksomheten innen de økonomiske 
styringsmål, bl.a. for å sikre muligheten til gjennomføring av framtidige investeringer 
og videreutvikling av tilbudet i regionen. 

 
Brukermedvirkning 
Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 21. januar 2015, jf. RBU-sak 3-2015. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til de krav og prioriteringer som framgår av utkast 

til oppdragsdokument 2015 til helseforetakene med de endringer/innspill som kom 
frem under behandling av saken. 

 
2. RBU støtter den videre satsingen på pasientsikkerhet og kvalitet. 

 
3. RBU forutsetter at videreutviklingen av pasientens helsetjeneste prioriteres. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer oppdragsdokument 2015 til å ivareta Helse Nord RHFs viktigste 
prioriteringer og krav til aktivitet overfor helseforetakene. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2015 til helseforetakene, ev. med 

de endringer som kommer frem under behandling av saken.  
 
2. Oppdragsdokument 2015 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak.  
 
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2015.  
 
 
Bodø, den 23. januar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene, utkast  
 Tilleggslisten til oppdragsdokument 2015 
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter og våre formål: pasientbehandling, opplæring av pasienter og 
pårørende, utdanning av helsepersonell, samt forskning. Oppdragsdokumentet er en 
svært viktig del av den totale styringen for å nå våre mål. Figur 1 illustrerer 
sammenhengen mellom våre plandokumenter. 

 

 

 Figur 1 Plandokumentenes sammenheng i Helse Nord  
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1 Innledning 
 
Helseforetakene skal yte befolkningen nødvendige spesialisthelsetjenester. Tjenestene 
skal være pasientorientert og sikre gode pasientforløp innad og mellom de ulike deler av 
helsetjenesten. Forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende skal 
ivaretas på en god måte. Tjenestene skal gjenspeile kjerneverdiene kvalitet, trygghet og 
respekt. 
 
Spesialisthelsetjenester skal utvikles til i større grad å ivareta pasientenes behov, 
verdier og preferanser. Pasientenes muligheter til å velge behandlingssted skal styrkes. 
Pasienter og brukere skal trekkes inn i utviklingen av egen behandling, og brukernes 
erfaringer skal vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. 

Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og 
synliggjøres ved diagnostikk og behandling. Pasienter og brukere må ha trygghet for at 
tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med omsorg og respekt samt god og 
likeverdig kommunikasjon. Det skal brukes kvalifiserte tolker ved behov.  
 
Samhandlingsreformen utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for utviklingen 
av den samlede helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester nær 
der pasienten bor er sentrale mål. Omstilling av tjenester innen somatikk, psykisk 
helsevern, rusbehandling og rehabilitering som berører kommunene, skal planlegges i 
samarbeid slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye 
oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og like 
godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere. Det forutsetter et nært samarbeid mellom 
helseforetak og kommunene, samt brukerne og deres organisasjoner.  
 
Kreftbehandlingen skal styrkes. Diagnosesenter er etablert i 2014 og vil videreføres i 
2015. Pakkeforløp kreft innføres i 2015. Ledere i sykehusene får ansvar for å identifisere 
eventuelle flaskehalser i behandlingsforløpet og helseforetakene skal i 2015 
gjennomføre tiltak for å redusere variasjoner i effektivitet og ventetid mellom 
sykehusene. Som ledd i innføringen av pakkeforløp kreft skal samarbeidet mellom 
sykehus og fastleger og private institusjoner styrkes.  
 
Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er presentert i plan for Helse Nord 
2015–2018:  
 
• Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
• Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 
• Realisere forskningsstrategien 
• Bedre pasient- og brukermedvirkningen 
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
• Innfri de økonomiske mål i perioden 
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 
Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet:  

• Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa.  
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• Nasjonalt helseregisterprosjekt, Gode helseregistre – bedre helse. Handlingsplan 
2014–2015. 

• Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24–7. Strategi (2014–2018). 
• Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (Justis- og 

beredskapsdepartementet). 
• Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017.  
• Nasjonal overdosestrategi 2014–2017 – ”Ja visst kan du bli rusfri – men først må du 

overleve”.  
• Nasjonal helseberedskapsplan. Versjon 2.0. fastsatt 2. juni 2014. 
• Helse- og omsorg 21 2014 Nasjonal forskning og innovasjonsstrategi for helse og 

omsorg. 
• Stortingsmelding 9 (2012–2013) Én innbygger- én journal. 
• Stortingsmelding 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester. 
• Stortingsmelding 11 (2014- 2015) Kvalitet og pasientsikkerhet i 2013. 
 
Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid1 og 
i felles prosjekter. De skal følge opp tiltak og handlingsplaner som initieres av etablerte 
nasjonale og regionale samarbeidsorganer samt Helse Nord RHF.  
 
 
2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
2.1 Tildeling av midler  
Helseforetakene er tildelt nødvendige midler for å gjennomføre kravene i 
oppdragsdokumentet. En oversikt er vist i tabell 1.  

 

1 Eksempler er fagråd, fagnettverk, kvalitetsnettverk, kommunikasjonsforum, regionale HR-nettverk, tariffnettverk., 
forvaltningsforum for IKT-systemer og øvrige arbeidsgrupper som RHF-et ber om deltakelse i. 

Planrammer 2015 (tall  i  1000 kr) 

Basisramme 2015 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum vedtatt basisramme 2015 1 304 944 415 422 1 488 502 4 763 276 2 912 859 1 308 619 12 193 621

Øvrig ramme 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 772                  51 370          26 574          78 717              
Sykestuepros jekt 9 100              9 100                
Kva l i tetsregis tre - estimat 30 710             30 710              
Prostatasentra  (tidl  ubrukte midler) 1 000            1 000            2 000                
Transportti lbud psykisk syke 4 000               4 000                
Ti l skudd ti l  turnustjeneste - estimat 151                  807                 1 869            1 351            823                 5 000                
SUM øvrig ramme 2015 35 633             9 907              54 239          28 925          823                 129 527            

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Vedtatt ramme 2015 7 802              35 886          16 520          11 089            71 297              
SUM -                   -                      7 802              35 886          16 520          11 089            71 297              

Øremerket tilskudd 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nas jonal  kompetansetjeneste for telemedis in 35 908          35 908              
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 3 643            3 643                
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 196               2 196                
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 196            2 196                
Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 700              3 700                
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 658            2 658                
Ufordel t Nas jonale tjenester 2899 2 899                
Døvbl indesentre 40 094             7 208            47 301              
Forskning resul tatbasert 39 574             1 576              40 962          3 388            85 500              
SUM øremerket 2015 81 864             2 899                  5 276              92 574          3 388            -                 186 000            

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 422 441 418 321 1 511 487 4 945 975 2 961 692 1 320 531 12 580 446
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2.2 Resultatkrav 
 
• Helseforetakene skal i 2015 basere sin virksomhet på de tildelte midler med 

følgende resultatkrav jf. konsolidert budsjett 2015: 
 

Finnmarkssykehuset Overskudd 25 mill kroner 
UNN Overskudd 40 mill kroner 
Nordlandssykehuset Underskudd 75 mill kroner2 
Helgelandssykehuset Overskudd 15 mill kroner 
Sykehusapotek Nord Økonomisk balanse 0 mill kroner 

 
Sykehusapotek Nords publikumsavdelinger skal samlet gå med overskudd i 2015. 
 
• Helseforetakene skal styrebehandle tiltaksplaner innen 31.03.15 for å sikre at de 

økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2016–2019.  
 
2.3 Risikostyring og internkontroll 
 
Internkontroll og risikostyring er i stor grad regulert gjennom lover/forskrifter og 
pålegg fra overordnede myndigheter. Helseforetakene skal etterleve kravene i 
helseforetaksloven, i forskrifter om internkontroll, og i pålegg fra HOD og fra Helse Nord 
RHF.   
 

• Ledelsens gjennomgang av internkontroll skal styrebehandles. Gjennomgangen 
skal være basert på sammenlignbar statistikk som omfatter kvalitet og 
pasientsikkerhet. Gjennomgangen skal også inneholde: 
- ROS- analyser  
- gjennomgang av informasjonssikkerhet, klima og miljø, og beredskap  
- oversikt over gjennomførte og planlagte interne og eksterne tilsyn og 

revisjoner 
- status for pålegg eller avvik som er gitt av tilsynsorganer jf. styresak 148-

2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen – overordnede mål 
Som del av saken skal styret vurdere foretakets resultater, årsak til variasjon, 
samt identifisere og prioritere tiltak.  

• Det skal vurderes om virksomhetens organisering og ledelse systematisk 
understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte. 

 
2.4 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 
Langsiktige mål: 

• Gjennomføre vedtatt investeringsplan. 
• Sikre større grad av standardisering av nye sykehusbygg ved erfaringsoverføring 

og gjenbruk og planleggingsgrunnlag fra tidligere prosjekter.  
• Gradvis øke løpende vedlikehold.  
• Sørge for tilstrekkelig parkering for pasienter i samarbeid med brukerutvalgene. 

 

2 Inntil 75 mill kroner i underskudd 
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Mål 2015: 
• Gjennomføre investeringsplanen slik den er vedtatt i budsjett 2015.   
• Bidra til å trappe opp virksomheten i Sykehusbygg HF i tråd med intensjonene 

med etableringen og involvere Sykehusbygg HF i alle byggeprosjekter over 500 
mill. kroner. Dette gjelder også for prosjekter som allerede er under 
gjennomføring. 

• Innen utgangen av 2. tertial skal helseforetakene utarbeide en plan for å realisere 
gevinster/effekter av FIKS3-prosjektet. Planen skal vise de viktigste 
gevinstområder, konkrete tiltak som er nødvendig for å realisere gevinsten, samt 
tidsfrist og hvem som er ansvarlig for å hente ut gevinstene. 

• Bidra til å utvikle en helhetlig vedlikeholdsstrategi som et ledd i rullering av Plan 
for Helse Nord 2016–2019. 

 
Foretaksspesifikke mål 2015:  
 
Finnmarkssykehuset: 

• Arbeidet med Alta-prosjektet videreføres i henhold til styresak 72-2014 Tiltak for 
styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. 

 
2.5 Innkjøp 
 
Langsiktige mål: 

• Det blir lagt fram en plan for å etablere felles nasjonalt eid foretak for 
samordning av innkjøp innen 15.09.15, jf. ”modell A” i Utredning av nasjonal 
innkjøpsfunksjon – sluttrapport. Foretaket skal være etablert 01.01.16. Regionale 
ressurser og enheter skal innlemmes i foretaket innen 31.12.16. Helseforetakene 
deltar i arbeidet. 

• Delta i nasjonalt prosjekt for langsiktig samordning av innkjøpsfunksjonen  
• Følge opp Helse Nords strategiplan for innkjøp og HINAS 4-årige handlingsplan.  

 
Mål 2015: 

• Innen 31.03.15 tilpasse lokal innkjøpsstrategi i samsvar med regional og nasjonal 
innkjøpsstrategi. Følge opp Helse Nords forpliktelser ved å delta i utforming og 
følge opp handlingsplan for etisk handel. 

• Bidra med tilstrekkelige ressurser ved deltakelse i regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosesser og til kategoristyringsprosjektet.  

• Bidra til å utarbeide en regional plan for medisinteknisk utstyr (MTU) som skal 
være grunnlaget for regionale og nasjonale MTU-anskaffelser. 

• Sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort 
målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er 
stilt miljøkrav. 

• Innfri målkrav i bølge 2[2] om 1 mrd. i samlet omsetning gjennom innkjøps- og 
logistikksystemet Clockwork der anslagsvis nøkkel er: UNN (50 %), 

3 Felles innføring kliniske systemer 
[2] Prosjekt for å sørge for økt omsetning gjennom Clockwork. Opprinnelig målsetting er at alt av varekjøp 
skal gjøres i systemet, målsetting med bølge 2 er en samlet omsetning i systemet på minst 1 milliard 
kroner. 
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Nordlandssykehuset (30 %), Helgelandssykehuset (10 %) og 
Finnmarkssykehuset (10 %). Innen 31.03.15 skal det legges fram en tiltaksplan 
for hvordan dette målet skal nås. Samtidig skal tilsvarende plan for 2014 være 
evaluert.  

• Ha lojalitet til og sikre optimal utnyttelse av inngåtte lokale, regionale og 
nasjonale avtaler. 

• Sikre at alle utviklings- og endringsprosjekter knyttet til IKT godkjennes av Helse 
Nord RHF før de settes i gang. Helse Nord IKT som tjenesteleverandør skal tidlig 
trekkes inn i prosjektene. Utviklingskontrakter som inngås skal sikre at alle 
helseforetak i Helse Nord kan benytte resultatene. 

• Skal bidra til innovasjon ved at anskaffelser gjennomføres der innovasjon inngår 
som krav til tilbyder. Det skal vurderes gjennomført før-kommersielle prosjekter 
som en del av oppfølgingen av ”Fremme innovasjon og innovative løsninger i 
spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser” fra 2012. 

 
2.6 Klima- og miljøtiltak  
 
Mål 2015: 
Arbeidet med styringssystem ytre miljø i Helse Nord er et kontinuerlig utviklingsarbeid. 
Helseforetakene bes om å følge opp gjennomført sertifisering slik at sertifikatet holdes 
ved like. 
 

• Rapporten ”Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport 2011–2014” 
skal følges opp og videreføres i 2015 i tråd med anbefalingene og med helhetlig 
og samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene. 

• Anbefalingene fra delrapporten ”Bygg og miljø” i det nasjonale klima- og 
miljøprosjektet skal følges opp, herunder arbeide kontinuerlig med å finne bedre 
energiløsninger ved ENØK-tiltak og ved å planlegge nybygg etter strengeste 
energikrav.  

• Øke bruk av teknologi (telefon/video) for å erstatte tjenestereiser. 
 
3 Pasientens helsetjeneste 
 
Langsiktige mål:  

• Reduserte ventetider. 
• Valgfrihet for pasienter.  
• Gode og effektive pasientforløp. 
• Pasienter, brukere og pårørende opplever god informasjon og opplæring. 
• Pasienter og brukere medvirker aktivt i utformingen av eget behandlingstilbud. 
• Pasienters og brukeres erfaringer brukes i utforming av tjenestetilbudet.  

 
Mål 2015:  

• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.  
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• Ingen fristbrudd4. 
• Det er etablert flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale 

retningslinjer.  
• Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer. 
• Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av 

type pakkeforløp, er over 70 %.  
• Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter skal ha forløpskoordinatorer 

med nødvendige fullmakter. 
• Ha god kvalitet på registrering av pakkeforløpene og bidra til å lage 

rapporteringsløsninger i Helse Nord LIS5.  
• Oppnevne en lokal forvaltningsansvarlig for Helse Nord LIS. 
• Sørge for at pasientadministrative rutiner og systemer godt ivaretar nye 

pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, 
ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft.  

• Tilby pasienten tilgang til egen pasientinformasjon (journaldokumenter, timer, 
innsynslogg, etc.) i tråd med fremdriften i prosjektet «Pasientens tilgang til egen 
journal». 

• Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for undersøkelse/ 
behandling i første svar på henvisningen. 

• Skal ha koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og 
koordinerte tjenester. 

• Sikre at pasientene har et nødvendig rehabiliterings-, habiliterings- og 
geritatritilbud. 

• Delta i oppfølgingsteam for avtalene med de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. 

• Sørge for et godt tilbud til CFS/ME6 pasienter. 
• Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid. 
• Vurdere å etablere standardiserte og webbaserte PROM7-målinger 
• Bruke rapporter fra SKDE8 og nasjonale behandlingsveiledere for å sikre enhetlig 

behandlingspraksis.  
• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk. Innen psykisk helsevern skal DPS og BUP 
prioriteres. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, årsverk, 
ventetid og aktivitet. 

• Gjennomføre fagplaner i tråd med prioriteringer i Plan for Helse Nord 2015–
2018.  

• Besvare 80 % av telefonhenvendelsene til pasientreiser innen 60 sekunder.  
• Operasjonalisering av resultat fra prosjektet felles regionale retningslinjer for 

kvalitetsforbedring på pasientreiseområdet. 
• Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager. For månedene juli og august er kravet 

21 dager.  

4 Måles i dag for rettighetspasienter. Ny pasient- og brukerrettighetslov som innføres i løpet av 2. halvår 
2015, vil gi alle pasienter som har behov for spesialisthelsetjeneste status som rettighetspasienter.  
5 Helse Nords ledelsesinformasjonssystem 
6 Kronisk utmattelsessyndrom 
7 Patient reported outcome measures 
8 Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
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• Bidra med helsefaglige ressurser i utvikling av pasientrettet informasjon i 
oppbygging og utvikling av våre nettsider, og delta i regionalt/nasjonalt prosjekt 
med felles nasjonal nettløsninger på helsenorge.no-plattformen. Det skal ikke 
opprettes nettsteder eller eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal 
publiseringsplattform.  
 

Foretaksspesifikke mål 2015:  
 
Finnmarkssykehuset: 

• Tolkeprosjektet skal innføres med tertialvis statusoppdatering til Helse Nord 
RHF. 

 
3.1 Somatikk 
 
Mål for 2015: 

• Styrke tilbudet i gynekologiske avdelinger til abortsøkende kvinner som 
henvender seg direkte til sykehus. 

• Etablere et tilbud innen geriatri og rehabilitering som ivaretar samisk språk og 
kulturforståelse. 

• Forberede ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle 
overgrep fra 2016. Eksisterende robuste tilbud som i dag er etablert i 
kommunene kan videreføres gjennom avtaler. Helseforetakene må gjøre avtaler 
med justissektoren om rettsmedisinske undersøkelser, og det totale tilbudet må 
være døgnbasert. Plan for arbeidet skal rapporteres innen 10.04.15. 

• Etablere ventelister innenfor røntgenområdet samt rapportere ventetidene til 
NPR9 innen utgangen av 2015. 

• Innen 30.04.15 skal helseforetaket lage en handlingsplan for å få kontroll på 
antall åpne dokumenter som er ”eldre” enn 14 dager (lege, sykepleier- og andre 
dokumenter), samt åpne henvisningsdokumenter uten planlagt ny kontakt. 
Helseforetaket skal definere hva som er normalt nivå for antall åpne dokumenter, 
og innføre rutiner som sikrer at dette følges opp løpende i alle relevante 
avdelinger. Handlingsplanen skal utarbeides slik at helseforetaket har brakt disse 
pasientadministrative rutiner under kontroll innen utgangen av 2. tertial. 

• Delta i arbeidet med kostnadsvekter for 2016. 
 
Foretaksspesifikke mål 
 
Finnmarkssykehuset  

• Avsette ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i barneavdelingen. 
• Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske protokoller. 

 
Helgelandssykehuset  

• Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske protokoller. 
 
 
 

9 Norsk pasientregister 
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Nordlandssykehuset  
• Organisere et tilbud, slik at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring av 

gutter.  
• Etablere kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i 

Statens barnehus og barneavdeling. 
• Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske protokoller. 
• Det skal etableres et prostatasenter som sikrer kvalitet i den kirurgiske 

kreftbehandlingen. 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge 
• Ta ansvar for å utarbeide felles radiologiske protokoller for utredning/kontroll 

av kreftpasienter. Dette skal utføres i samarbeid med de øvrige helseforetakene. 
Arbeidet skal ferdigstilles innen 01.05.15. 

• Registrere personskader og rapportere data (FMDS10) til NPR i henhold til 
forskrift og veileder. 

• Etablere kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i 
Statens barnehus og barneavdeling. 

• Det skal sikres tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i de tverrfaglige 
diagnosesentrene slik at det er et tilbud til hele befolkningen i regionen. 

 
3.2 Psykisk helsevern og rus 
 
Mål for 2015: 

• Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom 
ulike behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i 
nært samarbeid med brukerorganisasjonene.  

• Det skal etableres et samarbeid med barnevernet slik at barn og unge som har 
behov for det, gis et helhetlig behandlingstilbud. 

• Implementere regionalt kompetanseprogram for traumebehandling i samarbeid 
med RVTS11. 

• Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal i større grad 
innrette sine tjenestetilbud slik at personellet jobber mer ambulant og 
samarbeider nærmere med kommuner, skoler, barnevernet og fengslene. 
Legespesialister og psykologer inngår i det ambulante arbeidet ved 
distriktspsykiatriske sentre. 

• Innføring av et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern 
etter modell fra Storbritannia skal startes, i samarbeid med Helsedirektoratet, jf. 
Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017. 

• Andel årsverk ved distriktspsykiatriske sentre skal økes i forhold til antall 
årsverk innen psykisk helsevern i sykehus. 

• Andel tvangsinnleggelser skal reduseres sammenliknet med 2014. 
• Lokale planer for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern skal 

ferdigstilles. 
• Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern på DPS-nivå. 

10 Felles minimum datasett 
11 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging  
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Foretaksspesifikke mål 2015 
 
Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset 

• Overta ansvar for LAR12 i eget foretaksområde i 2015. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge  

• Skal bidra med kompetanse ved overføringen av LAR-ansvaret til 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. 

• Skal benytte tildelte midler i 2014 for å ferdigstille evalueringen av DeVaVi13- 
prosjektet innen 01.04.15. 

• Gjennomføre vridning av poliklinisk aktivitet fra psykisk helsevern til TSB. 
• Øke døgnplasser for BUP. 
• Økt vekst i årsverk for leger og psykologer i forhold til høgskolepersonell. 

 
3.3 Samhandling 
 
Langsiktige mål 

• Styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet. 
• En større andel av helse- og omsorgsarbeidet skal ytes av kommunene. 
• Helseforetakene skal understøtte den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 

tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen. 
 
Mål 2015 

• Prinsippene i styresak 70-2002 IKT-strategi i Helse Nord skal fortsatt ligge til 
grunn for arbeidet med IKT i regionen. Helseforetakene skal ikke gjennomføre 
separate anskaffelser eller iverksette andre tiltak som kan true de ambisjoner 
som er beskrevet rundt realisering av FIKS14. Behov for nye tjenester/prosjekter 
skal forankres mot Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt.  

• Skal aktivt bidra til en større nasjonal standardisering innen IKT-området basert 
på de styringssignaler som gis i retning av én innbygger, én journal, samt 
arbeidet som utføres i regi av Nasjonal IKT.  

• Skal etablere arena med faste møter for samhandling med avtalespesialistene. 
Helse Nord RHF vil fasilitere etableringen av møtearenaene. 
Etablere et godt samarbeid med avtalespesialistene i sine nedslagsfelt for å sikre 
gode pasientforløp, slik at den samlede kapasiteten blir utnyttet optimalt. 

• Vurdere å etablere kliniske samarbeidsutvalg (KSU) i regi av OSO15 i de enkelte 
helseforetaksområdene, for å styrke samhandlingen på klinisk nivå (inkludert 
fastlegene). 

• Bistå i å utvikle kommunenes kompetansebehov som følger av 
Samhandlingsreformen. Rapporten ”Kompetanseutfordringer som følge av 
samhandlingsreformen”16 skal legges til grunn for det videre arbeidet.  

12 Legemiddelassistert rehabilitering 
13 Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse 
14 Felles innføring av kliniske systemer 
15 Overordnet samarbeidsorgan 
16 Styresak Helse Nord RHF, sak 90/2014 
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• Skal, der det er relevant, invitere kommuner og brukerrepresentanter inn i 
pasientforløpsprosjekter.  

 

Foretaksspesifikke mål 2015:  
 
Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Delta i planlagt samarbeidsprosjekt ”Et friskere Nordland” med Nordland 
fylkeskommune. 

 
 
4 Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap 
 
Langsiktige mål:  

• Bedre og sikrere behandlingstilbud, økt overlevelse og mindre variasjon i resultat 
mellom sykehusene. 

• Resultatene i medisinske kvalitetsregistre skal brukes til forbedringsarbeid. 
• Helseforetakene skal legge nasjonale faglige retningslinjer til grunn for tilbudet. 
• Omstillingen innen psykisk helsevern fullføres. Distriktspsykiatriske sentre som 

nøkkelstruktur er lagt til grunn for de fremtidige tjenestene innen TSB17. 
• Legge til rette for økt frivillighet samt riktig og redusert bruk av tvang innen 

psykisk helsevern. 
• Bidra til en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten.  
• Redusere pasientskader med 25 % innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT- 

undersøkelsen for 2012. 
• Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal være innført innen utgangen 

av 2016. 
• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet. 
• Det skal etableres regionale prinsipper for legemiddellogistikk, både knyttet til 

standardiserte rutiner og prosedyrer og plan for bruk av elektroniske verktøy og 
utstyr, herunder blant annet elektroniske legemiddelkabinett og lagerroboter. 
 

 
4.1 Kvalitet 
 
Mål 2015 

• Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har nasjonal dekningsgrad og 
god datakvalitet. 

• Ha gode strukturer for formidling og kommunisering av kvalitetsresultater og 
uønskede hendelser til pasienter, pårørende og offentligheten. 

• I samarbeid med berørte parter gjennomgå avtalene om studenthelsetjenesten 
slik at studenter får et tilfredsstillende tilbud. 

• Bidra til å revidere/oppdatere Helse Nords kvalitetsstrategi som ferdigstilles 
våren 2015, med påfølgende revidering av egen strategi.   

17 Tverrfaglig spesialisert behandling innen rus og avhengighet 
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• Gjennomføre tiltakene i rapporten ”Kvalitet i ventelistedata” fra 
Helsedirektoratet. 

• Tilegne seg kunnskap til å kunne gjennomføre minimetodevurderinger og yte 
støtte for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.  
 

Foretaksspesifikke mål 2015:  
 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset 

• Innen 30.04.15 skal det legges frem handlingsplan for innføring av automatisert 
journalundersøkelse (ASJ) for bruk ved GTT (Global Trigger Tool). Arbeidet skal 
foregå i nær dialog med Helse Nord RHF.  
 

Universitetssykehuset Nord-Norge 
• Innen 30.04.15 skal det legges frem handlingsplan for innføring av automatisert 

journalundersøkelse (ASJ) for bruk ved GTT (Global Trigger Tool). Arbeidet skal 
foregå i nær dialog med Helse Nord RHF.  

• Det skal etableres organisasjon og strategi for funksjonell forvaltning av kliniske 
systemer innenfor radiologi. Etableringen skal skje i samarbeid med øvrige 
helseforetak i regionen. 

 
4.2 Pasientsikkerhet  
 
Mål 2015:  

• Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig 
virksomhetsrapport.  

• Skal ha etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og TSB 
får behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende, at pasienter som behandles 
for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser 
og/eller rusproblemer.  

• I samarbeid med Sykehusapotek Nord skal det utarbeides og implementeres en 
regional prosedyre for samstemming av legemiddellister inn og ut av sykehus. 

• Tiltaket ”Innføring av generisk ordinering” skal gjennomføres i samarbeid med 
Sykehusapotek Nord. 

 
Foretaksspesifikke mål 2015:  
 
Finnmarkssykehuset 

• Sørge for at GTT (Global Trigger Tool)-undersøkelsen for 2013 og 2014 
gjennomføres, og at resultatene ferdigstilles og rapporteres i samsvar med 
nasjonale føringer. 
 

Sykehusapotek Nord 
• Igangsette prosjekt for å beskrive en løsning for elektronisk bestilling og 

utarbeidelse av dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler i 
Sykehusapotek Nord. 
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4.3 Smittevern 
 
Langsiktige mål: 

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

• Det skal implementeres antibiotikastyringsprogram ved alle helseforetak18. 
 
Mål 2015: 

• Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to 
ganger årlig iht. NOIS19-registerforskriften. 

• NOIS-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som 
omfattes av forskriften. 

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

• Alle ansatte i Helse Nord skal gjennomføre e-læringskurs i håndhygiene. 
• Alle sykehus skal rapportere antibiotikaforbruk årlig, fordelt på 

antibiotikagrupper og avdelinger. 
 
4.4 Beredskap  
 
Langsiktige mål 

• Ha oppdaterte beredskapsplaner for kriser og katastrofer, inkludert epidemier og 
pandemier, på alle nivå. Gjeldende planer skal øves rutinemessig.  

• Utarbeide 3-årig rullerende plan for øvelser i beredskapssammenheng, herunder 
vann, IKT og strøm.  
 

Mål 2015:  
• Gjennomføre risikovurderinger som danner grunnlaget for sykehusenes 

legemiddelberedskap, inkl. forsyningssikkerhet.  
• Inngå avtale mellom helseforetak og Sykehusapotek Nord som klargjør 

Sykehusapotek Nords rolle og ansvar for helseforetakets legemiddelberedskap.  
• Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse på kritisk infrastruktur. Gjennomføres 

for vann og strøm hver for seg.  
• Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS20-analyser skal 

behandles særskilt av helseforetakets styre innen 01.06.15. Styresaken skal 
beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. 
Eventuelle avvik skal være lukket innen 31.12.15. 

 

Foretaksspesifikke mål  

18 Et styringsprogram skal sikre rasjonell antibiotikabruk og implementering av nasjonale retningslinjer. 
Dette kan f. eks omfatte rapportering av antibiotikaforbruk på avdelingsnivå med tilbakemelding, 
opplæring av ansatte, revisjoner etter gjeldende retningsliner og eventuelle restriksjoner i bruk av 
resistensdrivende midler. 
19 Forskrift om Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 
20 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
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Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset 

• Delta i planlegging og gjennomføring av øvelse Barents Rescue.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge  

• Delta med regional AMK i planlegging og gjennomføring av øvelse Barents 
Rescue.  

 
Sykehusapotek Nord 

• Skal delta i arbeidet med å utforme en nasjonal strategi for legemiddelberedskap.  
• Skal bistå det regionale helseforetaket og helseforetakene i regionen med å 

gjennomføre tiltak anbefalt i ny strategi for legemiddelberedskap. 
 
 
5 Personell, utdanning og kompetanse 
 
Langsiktige mål:  

• Sikre tilstrekkelig kvalifisert personell og kompetanse, og bedre bruk av de 
samlede personellressursene. 

• Utdanningsoppgaver skal ivaretas med god systematikk, kvalitet og i tråd med 
behov. 

• Bidra til bærekraftig utvikling i spesialisthelsetjenesten ved å rekruttere, beholde 
og utvikle kompetanse hos medarbeiderne.  

• Den lovpålagte veiledningsplikten overfor kommunene bidrar til å øke 
kommunenes kompetanse i tråd med samhandlingsreformens intensjon. 

• Skal arbeide for et inkluderende arbeidsliv gjennom å redusere sykefravær, 
arbeide for en heltidskultur, bidra til økt mangfold og en god personellpolitikk i 
alle faser av medarbeidernes karriere. 

• Skal bidra til å utvikle og implementere tiltak i henhold til Strategi for leder- og 
ledelsesutvikling, og skal gjennom leder- og ledelsesutvikling sørge for at ledere 
gis forutsetninger for å utøve god ledelse.  

• Utvikle og gjøre kjent vernetjenesten i egen virksomhet. 
 
Mål 2015: 

• Samarbeidsorganet mellom RHF og universiteter/høgskoler benyttes aktivt til å 
planlegge aktuelle utdanninger og saker knyttet til utdanningsområdet.  

• Sikre tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, herunder i den 
nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin som skal gjennomføres i henhold 
til Helsedirektoratets rammeverk. 

• Bidra til å oppfylle partenes avtale om fast tilsetting av leger i spesialisering.  
• Sikre tilstrekkelig personell med riktig kompetanse, med spesielt fokus på 

behovet for operasjonssykepleiere, radiologer og intensivsykepleiere. 
• Innfri pålagt antall praksis og turnusplasser med god kvalitet som beskrevet i 

vedlegg 1. 
• Målsettingene i Lærlingestrategi for Helse Nord skal oppfylles – satsning på 

helsefagarbeiderlærlinger 2014–2016. Strategien bygger på innhold og 
målsettinger i Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Måltall for inntak av 
helsefaglærlinger fremkommer i vedlegg 1.  
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• Utvikle strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale 
helse- og omsorgstjenester i regionen. 

• Det skal etableres kompetansenettverk i klinisk rettsmedisin i samarbeid med de 
institusjonene som i dag ivaretar rettspatologi og klinisk rettsmedisin. 

• Utvikle og implementere tiltak i Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse 
Nord. 

• Bidra til å utvikle regional HR-strategi og handlingsplan for rekruttering som 
oppfølging av Strategisk kompetanseplan del 2.  

• Fortsette arbeidet for å redusere uønsket deltid og arbeide for en heltidskultur.  
 
Foretaksspesifikke mål 2015: 
 
Finnmarkssykehuset 

• Utarbeide plan for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging innen 01.06.15. 
• Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i løpet av 2015.  

 
Helgelandssykehuset 

• Utarbeide plan for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging innen 01.06.15. 
 
Nordlandssykehuset 

• Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging for hele helseforetaket.  
 
Sykehusapotek Nord 

• Revidere sin kompetanseplan og implementere denne i helseforetaket.  
 
5.1 Helse, miljø og sikkerhet 
 
Mål 2015: 

• Følge opp resultatene av medarbeiderundersøkelsen (MU) på en systematisk 
måte og gi ledere nødvendig støtte til oppfølgingsarbeidet, samt bidra til å utvikle 
MU-konseptet og forberede gjennomføring av MU i 2016.  

• Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet skal oppdateres årlig, i nært 
samarbeid med vernetjenesten. 

• Helseforetakene skal samordne sin virksomhet under ferieavvikling. Primært 
skal dette gjøres internt mellom egne sykehus, men også på tvers av 
helseforetakene for egnede områder av hensyn til kvalitet i tjenesten, og for å 
redusere bruk av vikarer. 

 
6 Forskning og innovasjon  
 
Langsiktige mål: 

• Tilstrebe økt omfang og implementering av klinisk pasientrettet forskning, 
helsetjenesteforskning, global helseforskning og innovasjoner som bidrar til økt 
kvalitet, pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet og mer helhetlige pasientforløp. 
Dette skal skje gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid og aktiv 
medvirkning fra brukere. 

• Innovasjonseffekt av anskaffelser skal økes. 
• Antall pasienter som får tilbud om deltakelse i kliniske studier skal økes. 
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Mål 2015: 

• Det skal utvikles strategier og planer med tiltak som kan bidra til å nå målene i 
HelseOmsorg2121 i samarbeid med regionalt helseforetak.   

• For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, skal det innføres krav 
om begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og 
gjennomføring av kliniske studier eller helsetjenesteforskning.  

• Det skal etableres rutiner for formidling og implementering av 
forskningsresultater.  

• Bidra i arbeidet med å utarbeide ny forskningsstrategi i Helse Nord. 
• Data fra kvalitetsregistrene skal nyttiggjøres til forskningsformål. Flere 

forskingsprosjekter må realiseres med bruk av data fra nasjonale 
kvalitetsregistre. 

• Det skal vurderes gjennomført førkommersielle prosjekter som en del av 
oppfølgingen av ”Fremme innovasjon og innovative løsninger i 
spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser” fra 2012. 

 
Foretaksspesifikke mål 2015:  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Infrastruktur, utprøvingsenheter og støttefunksjoner for kliniske studier skal 
styrkes. 

• Sikre og videreutvikle humane miljøgiftanalyser som ledd i global helseforskning.  
 
 
7 Styringsparametrer 2015 
 
Som omtalt i kapittel 1 er styringsparametrer valgt for å gi et mest mulig samlet bilde av 
kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. Helse Nord RHF vil i 
oppfølgingsmøtene med helseforetakene følge opp de valgte styringsparametrene samt 
andre kvalitetsindikatorer ved behov. Styret og ledelsen i helseforetakene har et ansvar 
for å følge med på kvalitetsindikatorene som Helsedirektoratet publiserer og iverksette 
tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene.  

21Nasjonal strategi som skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, 
utvikling og innovasjon i helse- og omsorgsområdet.   
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Tabell 2. Styringsparametrer og rapporteringskrav 2015.  
Styringsparametrer Mål Datakilde Publiseringsfrekve

ns 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede 
pasienter i spesialisthelsetjenesten  

Under 65 dager  Helsedirektoratet Månedlig 

Andel fristbrudd22   0 % Helsedirektoratet Månedlig 

Andel kreftpasienter som registreres i et 
definert pakkeforløp23 

70 % ved årsslutt Helsedirektoratet Tertialvis. Første 
publisering er 
august 2015. 

Andel pakkeforløp som er gjennomført 
innen definert standard forløpstid, 
uavhengig av type pakkeforløp24 

70 % ved årsslutt Helsedirektoratet Tertialvis. Første 
publisering er 
august 2015.  

Sykehusinfeksjoner  Folkehelse-
instituttet 

2 ganger årlig 

Andel reinnleggelser innen 30 dager (som 
øyeblikkelig hjelp) uavhengig av alder og 
diagnose 

 Helsedirektoratet  Tertialvis  

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

20 % Helsedirektoratet Tertialvis 

 Andel pasienter med hjerneslag som 
legges direkte inn på slagenhet  

 Helsedirektoratet  Tertialvis  

 
Rapporteringskrav  Mål Datakilde Publiseringsfrekve

ns 
Andel årsverk i psykisk helsevern for 
voksne fordelt på henholdsvis 
distriktspsykiatriske sentre og sykehus 

 Helsedirektoratet 
(SSB) 

Årlig  

Fastlegers erfaring med 
distriktspsykiatriske sentre  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Publiseres 2015 

Pasienters erfaring med døgnopphold i 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Publiseres 2015 

Pasienters erfaring med sykehus  
(inneliggende pasienter) (PasOpp)  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Publiseres 2015 

Pasienters erfaring med døgnopphold i 
psykisk helsevern voksne (resultater kun 
på nasjonalt nivå) 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Publiseres 2015 

Overlevelse 30 dager etter innleggelse på 
sykehus   

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Årlig 

22 Måles i dag for rettighetspasienter. Ny pasient- og brukerrettighetslov som innføres i løpet av 2. halvår 
2015, vil gi alle pasienter som har behov for spesialisthelsetjeneste status som rettighetspasienter.  
23 Pakkeforløp kreft innføres først på fire områder: brystkreft, kolorektal kreft, lungekreft og 
prostatakreft. Disse fire inngår i kvalitetsindikatoren ved publisering august 2015. Etter hvert som flere 
pakkeforløp implementeres vil disse inngå i beregningsgrunnlaget for indikatoren. Kvalitetsindikatoren 
måler bare implementerte pakkeforløp.  
24 Se forrige fotnote om pakkeforløp 
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Rapporteringskrav  Mål Datakilde Publiseringsfrekve
ns 

Andel tvangsinnleggelser (antall per 1000 
innbyggere i helseregionen)  

Redusert 
sammenlignet 
med 2014 

Helsedirektoratet Årlig 

Andel reinnleggelser innen 30 dager etter 
utskriving av eldre pasienter  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Årlig 

Antall legemiddelgjennomganger 
gjennomført av farmasøyt ansatt i 
Sykehusapotek Nord 

 Sykehusapotek 
Nord 

Tertial 

Antall legemiddelsamstemminger 
gjennomført av farmasøyt ansatt i 
Sykehusapotek Nord 

 Sykehusapotek 
Nord 

Tertial 

 
8 Oppfølging og rapportering 
 
I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2015, 
foretaksspesifikke mål 2015 og styringsparametrer 2015. Det skal ikke rapporteres på 
langsiktige mål.  
 
Kravene til enhetlig og standardisert regnskapsføring i foretaksgruppen gjelder all 
offisiell rapportering. Der det er mulig skal data til rapportering hentes fra 
virksomhetsportalen  Helse Nord LIS.  
 
Oversikt over rapporteringsrutiner og frister  
 
Rapportering Innhold Frister 
Månedlig Månedsrapport i tråd med mal. Månedsregnskap skal være avsluttet innen 5 

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

Tertial-
rapport  
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes    
 
 

Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak): 
6. juni 2015 
6. oktober 2015 
 
Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
22. mai 2015 
1. oktober 2015 
NB: Fullstendig ØBAK og 
virksomhetsrapport sendes fire virkedager 
etter regnskapsavslutning. 

Årlig melding 
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes   
 

Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 
25. mars 2016. 
Administrativt behandlet årlig melding: 05. 
februar 2016. 
Økonomidelen tas ut av årlig melding, 
leveres som ordinær virksomhetsrapport. 

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

Styrebehandling av årsregnskap for 2015:  
25. mars 2016.  
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Datoer for styrebehandling av årlig melding og årsregnskap for 2015 fastsettes når 
møteplan er endelig.   
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9 Vedlegg 
 
9.1 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering 
 
GRUNNUTDANNING omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og 
universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena. 
Fylkeskommunene har ansvar for de videregående skolene. Fylkenes opplæringskontor 
skal i samarbeid med praksisarenaene sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene. 
VIDEREUTDANNING omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler, 
høgskoler og universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og 
arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med 
helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i 
samarbeidsorganet. 
 
Kunnskapsdepartementet har tidligere fastsatt årlige aktivitetskrav for enkelte studier 
ved utdanningsinstitusjonene. Fra og med 2014 ble styringen av dimensjonering for 
enkelte utdanninger endret til kandidatmåltall. Nedenfor gjengis 
Kunnskapsdepartementets forslag til kandidatmåltall for 2015. Kandidatmåltallet for 
den enkelte institusjon er et minstekrav. Endelige tall vil foreligge i KDs 
tildelingsbrev/tilskuddsbrev for 2015 til utdanningsinstitusjonene og kan formidles fra 
institusjonene i de regionale samarbeidsorganene. 
 
Tabell 1 

Reg-
ion 

Høgskole 
Universitet 
 

Obligatorisk praksis Ikke obligatorisk praksis ABIOK-
sykepleie 

Jord-
mor 
 

Syke- 
pleie 

Radio- 
grafi 

Bio- 
ingeniør 

Fysio- 
terapi 

Ergo- 
terapi 

Verne- 
pleie 

H
el

se
 N

or
d 

Universitetet i 
Nordland 

139      26  

Finnmark 0        

Harstad 62     64   

Nesna 20        

Narvik 33        

Univ. i Tromsø 166 24 20 25 20  50 20 

 3 477 154 208 271 188 743 641 134 
 
 
Følgende kandidatmåltall er fastsatt for hhv. medisin, psykologi og farmasi ved 
universitetene: 
 
Tabell 2:  

Universitet Medisin Psykologi prof.utd. Farmasi 
Universitet i Tromsø 84 31 25 

 
 
TURNUSTJENESTE er for noen yrkesgrupper et vilkår for å få autorisasjon. 
Helsedirektoratet (SAK) fastsetter hvor mange turnusplasser for leger og 
fysioterapeuter det skal legges til rette for og formidler dette i brev til hvert av RHF-ene. 
Turnustjenesten for leger ble endret med virkning fra 2013. Antallet turnusplasser for 
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leger videreføres i 2015. Antallet turnusplasser for fysioterapeuter videreføres i tråd 
med økningen i 2013. 
 
FORDELING AV NYE LEGESTILLINGER 
Sentral fordeling av nye legestillinger opphørte 1. juli 2013. Oppretting av legestillinger 
skal fortsatt skje i tråd med behovene innen helseregionenes ”sørge for”-ansvar, det 
helsepolitiske styringsbudskapet og de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. 
Gode lokale, regionale og nasjonale analyser av kompetansebehov framover skal legges 
til grunn for RHF-enes fordeling av leger til HF-ene og mellom spesialiteter. RHF-ene 
skal særlig vurdere behovet for legestillinger til spesialiteter der utdanningskapasiteten 
i dag anses å være for lav og spesialiteter der behovet for legespesialister vil endre seg i 
årene fremover som en følge av befolkningsutvikling, sykdomsutvikling og 
organisatoriske endringer i helseforetakene. Stillinger i onkologi og patologi skal fortsatt 
prioriteres. 
 
Inntakstall til oppdragsdokumentet (OD) 
I prosjektplan til ”Lærlingestrategi for Helse Nord – satsingsprosjekt på 
helsefaglærlinger 2014–2016” er det et delmål å øke inntak av helsefaglærlinger fra et 
årlig inntak på 22 (måltall fra OD 2012) til 30 nye lærlinger innen desember 2016. Dette 
utgjør en økning på 40 %. Foretakene har utarbeidet følgende plan for å nå dette 
inntakstallet: 
 
Tabell 3:  
Foretak Kull 

2014– 
2016 

Kull 
2015–
2017 

Kull 2016–
2018 

Totalt 
inne i 
2015 

Totalt 
inne i 
2016 

Finnmarkssykehuset 3 5 5 8 10 
Nordlandssykehuset 9 11 11 20 22 
UNN 1  

(ferdig i 2015) 
6 6 6 12 

Helgelandssykehuset 6 2 8 8 10 
Sum 19 24 30 42 54 
 
 
Tabell 4:  
Måltall for turnusplasser medisin 

 
*Totalt antall for 2015 er økt med 2 etter avtale med Finnmarkssykehuset. 
 
 
  

Helseforetak Antall pr halvår  Totalt pr år 
Finnmarkssykehuset HF 14* 28* 
UNN HF 33 66 
NLSH HF 25 50 
Helgelandssykehuset HF 14 28 
Totalt i Helse Nord 86 172 
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9.2 Vedlegg 2 Saker til styrebehandling 
 
Samlet oversikt over saker som skal styrebehandles:  
 
Helseforetakene skal styrebehandle:  
 

1. Månedlig oppfølging av regionale kvalitetsindikatorer og alvorlige hendelser.  
2. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 

sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig 
virksomhetsrapport.  

3. Månedlige virksomhetsrapporter og vedta eventuelle korrigerende tiltak uten 
unødig opphold, herunder også gjennomføringen av helseforetakets 
investeringsplan sett opp mot vedtatt fremdriftsplan og 
tildelt investeringsramme. 

4. Skal utarbeide og styrebehandle komplette og reelle tiltaksplaner for å sikre 
at de økonomiske kravene oppfylles i 2015 og i planperioden 2015–2018.  

5. Skal gjennomføre investeringsplanen slik den er vedtatt i budsjett 2015. 
Eventuelle avvik i fremdrift og behov for omprioriteringer skal fortløpende 
behandles i eget styre.  

6. Rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder helseforetaket 
og vedta plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, jf. krav i 
oppdragsdokument 2011.  

7. Status, handlingsplaner og utfordringer for pasientsikkerhet og kvalitet i 
pasienttilbudet en gang årlig. Blant annet skal sakene omfatte status for 
innføringen av tiltakspakker i Pasientsikkerhetsprogrammet, GTT25-
resultater og oppfølging av disse. 

8. Tertialvis styrebehandling av status for oppfølging av oppdragsdokument 
2015, med fokus på krav som blir vanskelig å få gjennomført i 2015, med 
tiltak. 

9. Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser skal 
behandles særskilt av helseforetakets styre innen 01.06.15. Styresaken skal 
beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er 
tillagt databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i 
leveranseavtaler. Eventuelle avvik skal være lukket innen 31.12.15. 

10. Ledelsens gjennomgang av internkontroll skal minimum gjøres 1 gang pr år 
og styrebehandles. Gjennomgangen skal være basert på sammenlignbar 
statistikk som omfatter kvalitet og pasientsikkerhet. Gjennomgangen skal 
også inneholde:  

- ROS- analyser.  
- gjennomgang av informasjonssikkerhet, klima og miljø og beredskap.  
- en oversikt over gjennomførte og planlagte interne og eksterne tilsyn 

og revisjoner. 
- status for pålegg eller avvik som er gitt av tilsynsorganer jf. styresak 

148-2014 Risikostyring 2015 i foretaksgruppen – overordnede mål. 
      Som del av saken skal styret vurdere helseforetakets resultater, årsak til 

variasjon, samt identifisere og prioritere tiltak.  

25 Global Trigger Tool 
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Vedlegg til Oppdragsdokumentet 2015 - Tilleggsliste  
 

HOD forutsetter at relevante mål gitt i tidligere oppdragsdokumenter fortsatt er 
gjeldende. Denne listen består av krav fra tidligere års oppdragsdokumenter fra Helse 
Nord RHF til helseforetakene (2004-2014).  Årstallet i parentes angir året oppdraget ble 
gitt. Krav fra tidligere år er ikke tatt med dersom de omfattes av nye krav i OD for 2015.   

 

2.3 Risikostyring og internkontroll  
Verifisere at leverandører som innehar rollen databehandlere oppfyller de krav i lover 
og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og at nødvendige krav er nedfelt i 
leveranseavtaler. (2012) 

Ved omstilling av virksomheten, herunder innføring av ny teknologi og 
organisasjonsendringer, må det foreligge risikovurderinger for hvilke konsekvenser 
tiltaket vil ha, også for andre deler av virksomheten og det samlede tjenestetilbudet for 
pasientene. Der det foreligger risiko for uønskede hendelser skal det etableres særlige 
overvåkingsrutiner og forebyggende tiltak for å redusere risiko. (2012) 

Ha kontrollsystemer for overvåkning av at funksjonsfordelinger blir fulgt. (2011) 

2.4 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvalting  

Utarbeide utviklingsplaner i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging forut for 
planlegging av investeringsprosjekter i samarbeid med Helse Nord RHF. 
Utviklingsplanene skal ha to hovedelementer: i a) organisasjonsutvikling, pasientforløp, 
faglig utvikling og b) gjennomgang av bygningsmessige ressurser, tilstand og behov for 
endringer i bygningsmassen for å dekke behovet for den spesialisthelsetjenesten 
foretaket skal levere. (2013) 

Ferdigstille arbeidet med å registrere alle sykehusbygg etter klassifikasjonssystemet og 
oppdatere denne løpende i den nasjonale databasen for registrering av sykehusbygg. 
(2013) 

Følge opp forvaltningsplanene utarbeidet i 2012 i henhold til landsverneplanen for 
helsebygg, herunder tinglysing og synlig merking mv.  (2013) 

Informere berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom, 
uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak, på et så tidlig tidspunkt som 
mulig. (2011) 

Begrense betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og at de 
rutiner man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye 
parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling. (2011 
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2.5 Innkjøp  
Ha oppdatert oversikt over, og følge opp, alle innkjøpsavtaler og leverandører. (2011) 

Sørge for at krav til miljø, etikk og samfunnsansvar implementeres i 
anskaffelsesprosjekter i tråd med nasjonalt fellesprosjekt, delprosjekt innkjøp. (2011) 

Foretaksspesifikke mål 

Sykehusapotek Nord 

Bidra i arbeidet med å vurdere Legemiddelinnkjøpssamarbeidets (LIS) sin rolle i system 
for innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten. (2013) 

3 Pasientens helsetjeneste  
Det er gjennomført lokale pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsenhetsnivå, 
resultatene er offentliggjort på helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp i tjenesten. 
(2014) 

Sikre at ikke personer under 18 år brukes som tolk i spesialisthelsetjenesten, uavhengig 
av foreldres eller andre slektningers diagnose. Barn under 18 år kan kun unntaksvis 
brukes som tolk ved akutte situasjoner hvor det er fare for liv og helse. (2013) 

Styrke kunnskapen om forebygging av rusmiddelskader hos barn. (2013) 

Påse at lærings- og mestringsaktiviteter er tilpasset pasienter med samisk språklig 
kulturell bakgrunn, samt for pasienter med annen språklig og kulturell bakgrunn. 
(2011) 

Foretaksspesifikke mål:  

Nordlandssykehuset  

Etablere et prostatasenter. Samarbeide med UNN HF om etablering og sikre et likt 
innhold i prostatsenteret i Bodø. (2014) 

Finnmarkssykehuset 

Sikre døgnkontinuerlig tolketjeneste for å ivareta nødmeldetjeneste for den samiske 
befolkning. (2012) 

UNN 

Sikre døgnkontinuerlig tolketjeneste for å ivareta nødmeldetjeneste for den samiske 
befolkning. (2012) 
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3.1 Somatikk  
Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og 
brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- 
og utmattelsestilstander av uklar årsak. (2014) 

Etablere en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i faglige retningslinjer 
fra Helsedirektoratet og ”Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og 
omsorgstjenesten” (Helsedirektoratet 2012) (2013) 

Foretaksspesifikke mål: 

Nordlandssykehuset 

Bygge opp kapasitet innen karkirurgi og intervensjonsradiologi. (2013)  

I samarbeid med UNN HF bygge opp robuste fagmiljøer med økt kapasitet for 
rekonstruksjon av bryst etter brystkreft. (2013) 

UNN 

Ta ansvaret for utarbeidelse av felles radiologiske protokoller for utredning/kontroll av 
kreftpasienter. Dette skal utføres i samarbeid med de øvrige HF-ene. Arbeidet skal 
ferdigstilles innen utgangen av 2014. (2014) 

I samarbeid med Nordlandssykehuset HF bygge opp robuste fagmiljøer med økt 
kapasitet for rekonstruksjon av bryst etter brystkreft. (2013) 

 3.2 Psykisk helsevern og rus 
Øke oppmerksomheten på og kompetanse i behandling av pasienter med skader og 
avhengighet av anabole androgene steroider. (2012) 

3.3 Samhandling  
Bruke sykehusapotek Nord aktivt i samhandling med kommunene på 
legemiddelområdet for å forebygge pasientskader og øke kompetansen. (2014) 

Følge opp samhandlingstiltak i Helse Nords vedtatte handlingsplan for pasient- og 
pårørendeopplæring. (2013) 

Følge opp sin del av ansvaret for å implementere elektronisk meldingstjeneste i pleie- og 
omsorgstjenesten i kommunene (prosjekt FUNNKe). (2012) 

Sørge for at dokumentasjon på ernæringsstatus foreligger og følger pasienten ved 
overflytting mellom behandlingsenheter eller mellom tjenestenivåer. (2012) 

Foretaksspesifikke mål: 

UNN 
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Sørge for at Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) bistår 
helseforetakene i implementering og bruk av telemedisinske løsninger i 
gjennomføringen av samhandlingsreformen. 

4. Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap  
Helseforetakene skal innregistrere data i alle nasjonale kvalitetsregistre som ligger til 
rette for det og bruke resultater fra disse registre i løpende arbeid med 
kvalitetsforbedring. (2014) 

Implementere oppdaterte nasjonale kliniske retningslinjer, legge disse i Docmap og 
sørge for at disse legges til grunn for medisinsk praksis. (2013) 

4.2 Pasientsikkerhet  
Gi økt fokus til personer med sammensatte og/eller kroniske lidelser. Kunnskapen om 
”The Chronic Care Model” skal styrkes, og prinsippene i denne modellen skal legges til 
grunn for behandlingen. (2013) 

6 Personell, utdanning og kompetanse  
Arbeide med å innføre en felles metode for forbedringsarbeid innen kvalitet og 
pasientforløp, herunder opplæring av førstelinjeledere. (2014) 

Relevant personell skal ha vært gjennom e-læringskurs i informasjonssikkerhet, 
smittevern og planlegge for gjennomføring av kurs som defineres i regi av FIKS-
prosjektet. Opplæring skal dokumenteres. (2014) 

Innarbeide måltall for antall årsverk og innleie, og sikre balanse mellom disse. (2014) 

Redusere omfanget av midlertidige stillinger. (2014) 

Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell. Særlig 
innsats må rettes mot behovet for spesialisert kompetanse for å sikre gode 
tjenestetilbud. (2014) 

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

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

Utvikle nye praksisformer og -innhold for alle helsefagutdanninger innen gjeldende 
rammeplaner. Dette skal understøtte helhetlige pasientforløp og kvalitet i 
praksisutdanningen. (2014) 

Regional strategisk kompetanseplan styrebehandles våren 2014. Helseforetakene skal 
gradvis implementere planen i tråd med styrets vedtak. (2014) 
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Sikre at habilitetsregler og rutiner for bierverv følges opp, og rapportere status på antall 
bierverv pr 31.12.2013.(2013) 

Ha systematisk oversikt over medarbeidere i deltidsstillinger som ønsker høyere 
stillingsandel. (2012) 

Sørge for en hensiktsmessig permisjonspraksis når det gjelder ansattes deltakelse i 
internasjonalt solidaritetsarbeid. (2011) 

Sikre at de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold ikke svekkes ved eventuell 
konkurranseutsetting av ikke-medisinske funksjoner. (2011) 

Løpende registrere og rapportere behov for fritak fra fremmøte ved mobilisering og 
repetisjonstjeneste til vernepliktsverket og Helse Nord RHF. (2010) 

Foretaksspesifikke mål: 

Finnmarkssykehuset  

Skal i samarbeid med Universitetet i Tromsø sikre det planlagte 5. og 6. års studietilbud 
på medisinerutdanningen i Finnmark. (2014) 

6.1 Helse, miljø og sikkerhet  
Videreutvikle samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten. Dette inkluderer 
tydeliggjøring av partssamarbeidet og medbestemmelse. (2014) 

Registrere innleide vikarer i vaktboka i GAT, for å ha kontroll på arbeidstiden deres. 
(2013) 

7 Forskning og innovasjon  
Bidra til felles årlig resultatrapport som synliggjør eksempler på hvordan resultater fra 
forskning og innovasjon har bidratt til forbedret klinisk praksis/tjenesteutøvelse, i 
tillegg til øvrig resultatrapportering basert på nasjonalt tilgjengelig statistikk om 
forskning og innovasjonsaktivite  

Ivareta sitt ansvar for å finansiere og stille til rådighet infrastruktur for forskning. 
(2013) 

Ha rutiner for å implementere forskningsresultater. (2013) 

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

Implementere endret forskningsfinansiering på RHF-finansierte prosjekter. Sosiale 
utgifter på lønn inkluderes i nye RHF-finansierte prosjekter innen tildelingssummen. For 
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nye ph.d. og post.doc.- stillinger fra RHF skal HFet sette av 20 % av rundsummen, dvs 
165 000 kr ved heltidsstipend med tildelingssum på 825 000 kr. Midlene skal øremerkes 
forskning internt i HF- et1. (2011) 

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

Foretaksspesifikke mål:  

UNN 

Styrke forskning og akademisering i alle avdelinger/klinikker inkludert tiltak for å gi 
flere forskningskompetanse. 2011 

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

8 Oppfølging- og rapportering 
Sikre de pasientadministrative rutinene slik at helseforetaket avgir riktig rapportering 
til NPR. (2013) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1 Satsene for 2015 er: Rundsum 938 000 kr for ph.d.- og post.doc.-stipend. 20 % av dette er 187 600 kr. 
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Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-4/012  diverse     Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 5-2015  Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Resultat 2014 – foreløpige regnskapstall 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 23. januar 2015 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-4/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 5-2015/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-4/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 5-2015/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-5/012  diverse     Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 6-2015  Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. e-post fra psykologspesialist Børge Mathiassen ved Universitetssykehuset Nord-

Norge HF av 18. november 2014 med vedlagt brev ad. Status psykisk helsevern for 
barn og unge i Helse Nord RHF  

2. Brev fra tillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (mottatt 19. 
desember 2014) ad. nedprioritering av psykisk helsevern og rus ved UNN  

3. Brev fra Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS av 23. desember 2014 ad. 
anbudsrunde for kjøp av private rehabiliteringstjenester for 2015 

4. Brev fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon av 5. januar 2015 ad. psykisk helse 
og rusbehandling i Helse Nord RHF  

5. Brev fra foreningen barn av rusmisbrukere av 5. januar 2015 ad. psykisk helse og 
rusbehandling i Helse Nord RHF 

6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 21. januar 2015 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 23. januar 2015 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-5/012       Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 6-2015/1 e-post fra psykologspesialist Børge Mathiassen 

ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 

18. november 2014 med vedlagt brev ad. Status 

psykisk helsevern for barn og unge i Helse 

Nord RHF 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Mathiassen Børge I[Borge.Idar.Mathiassen@unn.no]
Dato: 18.11.2014 13:02:57
Til: RHF-Postmottak; Postmottak UNN
Tittel: Status psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord RHF

Til 
Styret Helse Nord RHF v/ styreleder Bjørn Kaldhol postmottak@helse-nord.no
Administrerende direktør Helse Nord RHF Lars Vorland postmottak@helse-nord.no
Styret UNN HF post@unn.no
Administrerende direktør UNN HF Tor Ingebrigtsen post@unn.no

Det er lagt ved det brev som er adressert til overstående mottakere.

Børge Mathiassen

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig

Side 1 av 1

19.11.2014file:///C:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/91771.HTML
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Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-5/012       Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 6-2015/2 Brev fra tillitsvalgte ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF (mottatt 19. desember 2014) 

ad. nedprioritering av psykisk helsevern og rus 

ved UNN 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-5/012       Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 6-2015/3 Brev fra Rehabiliteringssenteret Nord-Norges 

Kurbad AS av 23. desember 2014 ad. 

anbudsrunde for kjøp av private 

rehabiliteringstjenester for 2015 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-5/012       Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 6-2015/4 Brev fra Rusmisbrukernes 

Interesseorganisasjon av 5. januar 2015 ad. 

psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord 

RHF 
 
Se vedlagt kopi. 
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Til  
Helse- og omsorgsminister 
Bent Høie 
Postboks 8011 Dep. 
0030 OSLO. 
 

Tromsø/Oslo 05.01.2015 
    

 

 

Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF. 
 
Brukerorganisasjonen RIO/MARBORG er svært bekymret for utviklingen på rus og psykisk 

helsefeltet i Nord Norge. Dette gjelder både i forhold til rusbehandling, psykiatri og rene 

traumetilbud.  

 

I Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Helse Nord er det formulert krav til at det skal være 

en høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn innenfor somatikk, og at dette skal 

«måles blant annet gjennom endring kostnader, ventetid og aktivitet.»  

 

Dette kravet er i følge Helse Nord ikke videreført i oppdragsdokumentet for 2014 til 

helseforetaket, slik at HF’et ikke trenger å levere på dette kravet.  

 

RIO/MARBORG kan ikke se at dette medfører riktighet, da kravet fremkommer tydelig i 

oppdragsdokumentet, under «Mål 2014» kulepunkt 9»  

  

«Det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på 

regionnivå. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer ved DPS og innenfor 

psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode 

akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at 

befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet 

gjennom endring kostnader, ventetid og aktivitet.» 

 

Av sak 103-2014 den 2. oktober til styret i Helse Nord RHF går det fram at mens kostnadsveksten 

innen somatikk er på 5,2 %, er tallene for behandling innen vårt syn skyldes ikke hele denne 

nedgangen effektivisering, men blant annet at Helse Nord ikke har fulgt kravet i «den gyldne regel». 

Vi ser også i Samdata rapporten at Helse Nord kostnadsmessig ligger på 87 % av 

landsgjennomsnittet for TSB, mens de for alle andre lidelser ligger over landsgjennomsnittet. At 

Helse Nord ligger høyere enn landsgjennomsnittet, skyldes nok blant annet store avstander, men 

derav påfølgende høye reiseutgifter. At dette ikke også skulle gjenspeiles i TSB, fremkommer som 

merkelig. 

 

Når administrerende direktør i Helse Nord RHF uttaler at «Tilbudet til barn og unge har god 

kapasitet i nord» og at «For folk med rusavhengighet er kapasiteten økt kraftig de to siste årene», så 

er det vurderinger som blir stående i kontrast til den virkeligheten som går fram av tall fra Samdata 

og Helsedirektoratet.  

 

At Helse Nord på denne måten forsøker å lure seg unna kravet om økning i TSB, fremstår som svært 

provoserende for brukerorganisasjonene på rusfeltet, og vi ber HoD se nærmere på denne saken. 
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Traumebehandling 
Ved kontakt med Mental Helse Nordland har vi blitt gjort kjent med at disse har gjort flere 

henvendelser til Helse og omsorgsdepartementet og til Helse- og omsorgsministeren vedrørende 

manglende tilbud for traumepasienter med alvorlige skader i Helse Nord RHFs ansvarsområde. 

Mental Helse har også tidligere informert om feilaktig informasjon som Helse Nord gir til statsråden 

vedrørende dette tilbudet. 

 

Situasjonen innen det psykiske helsevernet i landsdelen forverres nå fra måned til måned, og det som 

skjer er ikke i samsvar med noen av slagordene som preger den helsepolitiske retorikken. 
 
 
Kontinuitet, samhandling og forutsigbarhet. 
Helse- og omsorgsministeren har ved flere anledninger gitt uttrykk for at det ikke skal legges ned 

behandlingstilbud uten at det som legges ned er erstattet av like gode eller bedre tilbud. 

Det er også uttrykt som en klar politisk målsetting at DPS skal opprustes for å gi gode tilbud når 

psykisk helsevern omorganiseres i samsvar med intensjonene i Samhandlingsreformen, herunder å 

også skulle tilby rusbehandling.   

Foreløpig er dessverre kompetansen på rus, i DPS tilbudene, så mangelfull at det pr. i dag ikke er 

mulig å tilby et kvalitativt godt rusbehandlingstilbud her.  Vi oppfordrer derfor helseforetaket(ene) til 

å i større grad benytte seg av kompetansen i brukerorganisasjonene på rusfeltet, for å få 

ruskompetanse på plass i DPS tilbudene. 

 

Ved styrevedtak i sak 47-2014 i Helse Nord RHF ble det besluttet å legge ned «Enhet for 

traumebehandling» ved Nordlandssykehuset. 

Mental Helse Nordland har i brev av 26.06. då. bedt om å få oppgitt hvor mange pasienter som nå er 

under behandling etter det behandlingstilbudet som ble gitt ved enheten. Den skriftlige henvendelsen 

er fortsatt ubesvart.  

Muntlig har klinikksjefen ved Nordlandssykehuset imidlertid uttrykt at det ikke er aktuelt å registrere 

hvilke pasienter som har traumebakgrunn, ettersom de har et spekter av psykiske lidelser som ikke 

skiller seg fra det som vi finner i andre pasientgrupper. Hun avviser vurderinger som er gjort av 

erfarne behandlere innen traumebehandling, og viser til at «derom strides de lærde». 

Tilbudene som denne pasientgruppen nå får, er for en svært stor del av pasientene høyst 

utilfredsstillende. 

 

Den 14. november vedtok styret for Nordlandssykehuset HF å legge ned tilbudet ved Vesterålen DPS 

på Andenes, samt at Finnmarkssykehuset HF har lagt ned Jansnes (DPS) i Alta.  

Sterke signaler forteller at tilbudene ved Straume i Vesterålen, Storsteinnes i Balsfjord, samt 

døgntilbud i Lofoten, i Balsfjord i Troms, i Lakselv og Rus og psykiatriposten ved UNN Åsgård også 

står i stor fare for nedleggelse. 

Nedleggelsene er blant annet begrunnet i behov for å finansiere investeringer. 

 

PasOpp rapport nr. 4-2014 gir en klar vurdering fra fastlegene om at DPS-tilbudet ikke er i samsvar 

med behov. 

Pasienter som blir henvist fra fastlegene, får ikke behandlingstilbud ved DPS med en rekke faglig 

irrelevante begrunnelser. Dette stemmer fullstendig med det som pasienter i fortvilelse gir uttrykk for 

til brukerorganisasjonene. 

«Ikke syk nok», «mangelfull utfylling av henvisningsskjema», «ta ny kontakt med fastlegen» eller 

tilsvarende uttalelser viser en nedlatende og useriøs holdning både i forhold til pasient og i forhold til 

fastlegen som samarbeidspart om pasientens beste og pasientens behandlingsbehov. 
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Brukermedvirkning og kvalitet 
Helse- og omsorgsministeren har erklært at han har som mål å skape «Pasientens helsetjeneste». 

Det har skapt forventninger til en tjeneste som tar pasientenes erfaringer på alvor. 

 

I veilederen «Sammen om mestring» blir det uttrykt: «kun brukeren kan bedømme om tjenesten eller 

behandlingen fungerer tilfredsstillende.» 

Det har gitt forventning om at pasientens virkelighet skal telle i vurderingen av tjenestens kvalitet. 

 

I veilederen «Psykisk helsevern for voksne» er det formulert slike mål for utvikling av samhandling 

1. Virkningsfulle og trygge tjenester  

2. Involvere brukere og gi dem innflytelse  

3. God samordning og kontinuitet i tjenestene  

4. God ressursutnyttelse  

5. Tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling  

 

Det har gitt håp for mange pasienter som har hatt mangelfulle tjenestetilbud.  

 

Det vi nå opplever, øker både utrygghet, håpløshet og oppgitthet hos stadig større pasientgrupper 

innen psykisk helsevern og rusbehandling. 

Gapet mellom forventningene som er skapt ved mål og intensjoner slik de er beskrevet, og den 

virkeligheten som psykisk syke og rusavhengige erfarer, er enormt.  

Likevel beskriver spesialisthelsetjenestens ledere vekselvis en rosenrød virkelighet som ikke 

eksisterer, eller de viser til kommunenes forpliktelser. I tillegg ser spesialisthelsetjenesten overhodet 

ikke på hvilke kommunale tilbud som er på plass lokalt før en utskriving, men skriver ut pasienter på 

grunnlag av hva kommunene burde ha. Resultatet er at pasienter skrives ut, uten bolig, uten 

oppfølging og uten andre relevante tiltak, som kunne redusert tilbakefall og gitt en sterkt økt 

livskvalitet hos pasienten. 

 

Det som var gode politiske intensjoner om samhandling mellom ulike nivåer og ulike tjenesteutøvere 

innen psykisk helsevern, er i ferd med å bli en vedvarende kamp om å minimere sitt eget 

budsjettområdes kostnader, med pasientene som kasteball og svarteper. 

 

Fastleger som brukerorganisasjonene har bedt om vurdering fra, oppgir at enkelte leger er kommet til 

et punkt der de ikke lenger skriver henvisning til DPS fordi de opplever det som nytteløst, selv om 

pasientens behov ut fra en faglig vurdering tilsier at det er nødvendig behandling. 

De kan også fortelle at mange psykisk syke og rusavhengige ikke lenger søker legehjelp, fordi de 

ikke orker belastningen ved å bli avvist, eller mangler tillit til at de vil få hjelp.  

 

Det er vel knapt mulig å komme lenger unna målsetningene om trygge, tilgjengelige og 

virkningsfulle tjenester. 

  

Mental Helse Nordland har i brev av 13.07.2014 til Helse Nord bedt om at det blir benyttet relevante 

helsefaglige måleverktøy for å kunne evaluere kvaliteten på den behandlingen som nå blir gitt til 

traumepasienter ved DPS-ene. 

Brevet er fortsatt ubesvart, på tross av purringer. 

 

Helse- og omsorgsministeren har svart på skriftlige spørsmål fra Stortinget vedrørende 

traumebehandling i Helse Nord RHF. Det henvises til dokumentene 15:580, 15:739, 15:757, alle 

2013-2014 og 15:56 (2014-2015). 
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Mental Helse Nordland har informert departementet og helseministeren om at det er gitt feilaktige 

opplysninger som svar på de skriftlige spørsmålene, og at det er gitt feilaktig informasjon ved 

saksbehandling til saker som gjelder nedlegging av behandlingstilbud. 

 

I en sum viser erfaringene dermed at alle vakre formuleringer til tross, så er brukernes beskrivelser, 

vurderinger og bidrag for å påvirke til gode tjenester forgjeves.  

 Saker som har store konsekvenser for behandlingstilbudene forberedes i stillhet og uten at 

brukerrepresentanter er invitert til å delta. 

 Brukerutvalg opplever at saksdokumenter til omfattende og betydningsfulle saker ettersendes 

i stedet for å distribueres sammen med innkallingen. Det blir ved det ikke mulig å kunne 

utføre et forsvarlig vurderingsarbeid som brukerrepresentant. 

 Spørsmål og kritiske vurderinger som blir uttrykt fra brukerorganisasjonene blir stående 

ubesvart – «forsøkes tiet i hjel». Dette omfatter brudd på Forvaltningslovens bestemmelser, 

og gjelder alle nivåer i forvaltningen. 

 

Kunnskapsbaserte tjenestetilbud. 
Politiske dokumenter poengterer at behandlingstilbudene innen helsetjenestene skal være 

kunnskapsbaserte, og at erfaringskompetansen også skal ivaretas. 

Det er en intensjon som brukerne og brukerorganisasjonene har sluttet seg til. For at det skal bli 

virkelighet, forutsetter det at flere premisser er til stede. 

Kvalitet og behandlingsresultater kan ikke måles gjennom budsjett-og regnskapstall, telling av 

liggedøgn, antall utskrivinger og ventelister.  

«Kunnskap» er et begrep som ikke forteller noe som helst om kvalitet, eller hvordan disse blir 

oppfattet av pasientene. Først når den relevante kunnskapen blir tatt i bruk, og når den blir tatt i bruk 

innen behandlingsetiske rammer, gir den indikasjon på kvalitet. 

Begrep som «forsvarlig», «tilstrekkelig» og «nødvendig» som i dag benyttes om tjenester innen 

psykisk helsevern og rusbehandling er skjønnsmessige uttrykk basert på subjektive vurderinger. 

Vurderinger som pasientene i dag ikke er med å sette.  Når disse begrepene i utstrakt grad benyttes 

på administrativt ledernivå er de svært fjernt fra å være uttrykk for en kunnskapsbasert tjeneste. 

Slike vurderinger benyttes også som grunnlag i vurderingene ved endring og nedlegging av 

behandlingstilbud og uten at fagutøvernes praksiserfaring og brukererfaring er lagt til grunn. 

 

Da bygger beslutningene i beste fall på manglende innsikt og kompetanse.  

 

Med dette som bakgrunn ber vi Helse- og omsorgsministeren forholde seg til pasientenes erfaringer, 

og praksisfeltets mange stemmer, som forteller om et psykisk helsevern og TSB uten styring.  

 

Professor i sosialpsykologi Tor-Johan Ekeland ved Høgskolen i Volda har påpekt manglende 

mulighet for reell brukermedvirkning. 

Professor og psykiater Vidje Hansen ved universitetssykehuset i Nord Norge har ved flere 

anledninger pekt på at det psykiske helsetilbudet er uforsvarlig. 

Det er en rekke faglige vurderinger av denne typen som samsvarer med erfaringene som pasientene 

og brukerorganisasjonene gjør nå.  

Det er utelukkende ved å forholde seg til disse signalene at Helse- og omsorgsministeren kan ha en 

viss mulighet til å nå målet om å skape «pasientens helsetjeneste» 

 
 

MARBORG          RIO 
Vidar Hårvik          Asbjørn Larsen 

Kopi til:  

HoD  

Helse Nord 

lokal media 
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Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-5/012       Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 6-2015/5 Brev fra foreningen barn av rusmisbrukere av 

5. januar 2015 ad. psykisk helse og 

rusbehandling i Helse Nord RHF 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-5/012       Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 6-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 21. januar 2015 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/717/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke/Hanne H. Haukland 

Sted/Dato: 
Bodø, 21.1.2015 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 21. januar 2015 
Møtested: Private barnehagers landsforbund (PBL-huset), Bodø 
Neste møte: 9. februar 2015 - arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 

19. mars 2015 - Regionalt brukerutvalg 
 

Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Asbjørn Larsen nestleder RIO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO 
Tore Bongo medlem - møter for Astri Daniloff Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem - møter for Inge Hyld Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem  Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Helen Åsli rådgiver Helse Nord RHF 
Anne May Knudsen rådgiver Helse Nord RHF 
Bjørn Nilsen IT-sjef Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF 
Ingvild Fjellberg rådgiver Helse Nord RHF 
Sidsel Forbergskog seksjonsleder Helse Nord RHF 
Linn Gros rådgiver Helse Nord RHF 
Jann-Georg Falch økonomidirektør Helse Nord RHF 
Knut Tjeldnes rådgiver Helse Nord RHF 

 
 
 
 

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 

 
I starten av RBU-møtet ble det holdt tematimer om følgende temaer (jf. RBU-sak 13-2015/3a og 3b): 
 
a) Prosjekt Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal, status og mulighet 

for innspill – oppfølging av RBU-sak 51-2014 (ved Helen Åsli) 
b) Prosjekt INNSYN: Elektronisk tilgang til egne pasientopplysninger, informasjon om 

utviklingen i prosjektet – oppfølging av RBU-sak 49-2014 (ved Bjørn Nilsen) 
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RBU-sak 1-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 1-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. 

november 2014 og fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalget 10. desember 2014 

Sak 3-2015 Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene 
Sak 4-2015 Budsjett 2015 - konsolidert, informasjon 
Sak 5-2015 Regional plan for psykisk helse og TSB 2015-2025, oppdatert 

prosjektplan 
Sak 6-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord - revisjon, orientering 
Sak 7-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – konsekvenser av 

seleksjonskriterier m. m., oppfølging av styresak 7-2012, 121-2012 
og 122-2012 

Sak 8-2015 Rehabiliteringstilbud fra 2015 - orientering 
Sak 9-2015  Forskrift om habilitering og rehabilitering - oppfølging i Helse Nord 
Sak 10-2015 Reduksjon av ventetider og fristbrudd - analyse og plan for arbeidet, 

oppfølging av RBU-sak 28-2014 
Sak 11-2015 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2015 – tildeling av 

midler, avtale om tidspunkt for AU-møte 
Sak 12-2015 Regional inntektsmodell for psykisk helse og rus - gjennomgang og 

oppdatering, oppnevning av brukerrepresentant 
Sak 13-2015 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

a) Tematime om Prosjekt Felles nettløsning for 
spesialisthelsetjenesten – én helseportal, status og mulighet for 
innspill – oppfølging av RBU-sak 51-2014 

b) Tematime om Prosjekt INNSYN: Elektronisk tilgang til egne 
pasientopplysninger, informasjon om utviklingen i prosjektet 
– oppfølging av RBU-sak 49-2014 
Tematimene avholdes i starten av RBU-møte. 

c) Tertialrapport nr. 2-2014, oppfølging av vedtakets punkt 2 i 
RBU-sak 91-2014: RHF-ledelsen vil gi tilbakemelding på 
spørsmålene fra RBU i møtet. 

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

 5. Regional konferanse om traume og traumeforståelse, 
informasjon 

Sak 14-2015 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i styringsgruppen i prosjektet Mine 

pasientreiser, den 19. november 2014 
 2. Referat fra møte i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF, den 

11. november 2014 
 3. Referat fra møte i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF, den 

9. desember 2014 
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 4. Referat fra møte i Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF, den 
1. desember 2014 

 5. Referat fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, den 27. november 2014 

 6. Møte i fagråd geriatri, den 7. januar 2015 - orientering fra 
brukerrepresentant Aud Fyhn 

 7. Brev fra Mental Helse i Nordland, Troms og Finnmark av 4. 
januar 2015 ad. psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF 

Sak 15-2015 Eventuelt 
A. Nasjonal nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering, 

15. - 16. april 2015 i Oslo - avklaring av deltakelse 
B. Helfo - lang saksbehandlingstid 
C. Helfo - medisiner på blå resept 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 2-2015  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 12. november 2014 og fra møte i 
arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalget 10. desember 2014 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. november 2014 og fra møte i 
arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 10. desember 2014 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 3-2015 Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til de krav og prioriteringer som framgår av 

utkast til oppdragsdokument 2015 til helseforetakene med de endringer/innspill 
som kom frem under behandling av saken. 

 
2. RBU støtter den videre satsingen på pasientsikkerhet og kvalitet. 

 
3. RBU forutsetter at videreutviklingen av pasientens helsetjeneste prioriteres.  
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RBU-sak 4-2015 Budsjett 2015 - konsolidert, informasjon 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om Budsjett 2015 - konsolidert til 

orientering. 
 
2. RBU er bekymret for konsekvensene for investeringsplanen og driften i årene 

fremover, når kravet til økonomisk resultat i 2015 må reduseres for 
foretaksgruppen som helhet. 

 
 
RBU-sak 5-2015 Regional plan for psykisk helse og TSB  
 2015-2025, oppdatert prosjektplan 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om endringer i mandat, organisering og 

arbeidsform, slik det er lagt frem i oppdatert utkast til prosjektplanen Strategisk 
utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015-2025 til 
orientering. 

 
2. RBU oppnevner følgende brukerrepresentanter til arbeidsgruppene: 

a) arbeidsgruppe rus: Vibeke Årst (Marborg) 
b) arbeidsgruppe psykisk helsevern voksne: May Anne Brand 

 
3. RBU gir fullmakt til arbeidsutvalget for å oppneve brukerrepresentant til 

arbeidsgruppe psykisk helsevern barn/unge. 
 
 
RBU-sak 6-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord - revisjon, 

orientering 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med revidering av 
kvalitetsstrategien for Helse Nord til orientering 
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RBU-sak 7-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – 
konsekvenser av seleksjonskriterier m. m., 
oppfølging av styresak 7-2012, 121-2012 og 
122-2012 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med desentralisert 

fødselsomsorg i Helse Nord – konsekvenser av seleksjonskriterier m. m., oppfølging av 
styresak 7-2012, 121-2012 og 122-2012 til orientering. 

 
2. RBU støtter forslaget til det videre arbeidet med en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse) for fødetilbudet i regionen. RBU ber om at en mer fullstendig ROS-
analyse legges frem innen utgangen av 2015. 

 
 
RBU-sak 8-2015 Rehabiliteringstilbud fra 2015 - orientering 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om Rehabiliteringstilbud fra 2015 til 

orientering. 
 
2. RBU ber om å bli holdt orientert om status i tilbudet til ME-pasienter, pasienter med 

komplekst og sammensatt sykdomsbilde og pasienter med sykelig overvekt, når 
dette er nærmere avklart. 

 
3. RBU ber videre om å bli holdt fortløpende oppdatert om eventuelle endringer i 

rehabiliteringstilbudet og samhandling med kommunene for denne pasientgruppen. 
 
 
RBU-sak 9-2015 Forskrift om habilitering og rehabilitering - 

oppfølging i Helse Nord 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om Forskrift om habilitering og 

rehabilitering - oppfølging i Helse Nord til orientering.  
 

2. RBU ber om at de vedtatte regionale handlingsplaner for habilitering og 
rehabilitering følges aktivt opp.       

 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
4. februar 2015 - saksdokumenter

side 103



RBU-sak 10-2015 Reduksjon av ventetider og fristbrudd - analyse 
og plan for arbeidet, oppfølging av RBU-sak 28-
2014 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar oppdatert informasjon om reduksjon av ventetider og 
fristbrudd - analyse og plan for arbeidet til orientering. 
 
 
RBU-sak 11-2015 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 

2015 – tildeling av midler, avtale om tidspunkt 
for AU-møte 

 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg avholder møte, den 9. februar 2015 for 
behandling av søknader om brukermidler 2015.  
 
 
RBU-sak 12-2015 Regional inntektsmodell for psykisk helse og 

rus - gjennomgang og oppdatering, oppnevning 
av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg stadfester oppnevning av Asbjørn Larsen som 
brukerrepresentant til styringsgruppen i prosjekt Inntektsmodell for psykisk helse og rus 
- gjennomgang og oppdatering. 
 
 
RBU-sak 13-2015  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Møte i USAM, 19. november 2014: Informasjon  
- Fellesmøte mellom USAM og HSAM, 20. november 2014: Informasjon 
- Styremøte i Helse Nord RHF, 26. november 2014: Informasjon 
- Regional pasientsikkerhetskonferanse, 27. og 28. november 2014: Informasjon om 

konferansens program og tilbakemelding til arrangøren om brukernes 
deltakelse i denne konferansen. 

- Møte i tildelingsutvalg for forskningsmidler i Helse Nord, 5. desember 2014: 
Informasjon 

- Møte i styringsgruppemøte for prioriteringsveiledere, 15. desember 2014: 
Informasjon 
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- Styremøte i Helse Nord RHF, 17. desember 2014: Informasjon om tematime med 
orientering om RBUs arbeid i 2014 

- Sykehustale 2015 til statsråd Bent Høie, 7. januar 2015: Informasjon om talens 
fokusområder.  

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- Informasjon fra Bjørn Helge Hansen:  

- Høringskonferanse om Fremtidens Helgelandssykehus, 20. januar 2015 i 
Sandnessjøen - informasjon om presentasjonene og diskusjonen. 

- Historie om tysk marinegast som var innlagt på Sandnessjøen sykehus ved 
slutten av 2. verdenskrig. Det er opprettet en stiftelse, der vedkommende har 
innbetalt en større pengesum. Avkastningen skal gå til videreutdanning av 
personell ved Sandnessjøen sykehus. 

- Informasjon fra Werner Johansen:  
- Styringsgruppe for prosjekt Mine Pasientreiser: Informasjon om avklaring 

rundt finansiering og endringer i fremdriftsplan 
- Konferanse om nasjonale medisinske kvalitetsregistre, 12. november 2014: 

Informasjon om konferansen og forslag om en tematime eller 
brukerkonferanse 

- Informasjon fra Asbjørn Larsen:  
- Møte i styringsgruppe for regional inntektsmodell for psykisk helse og rus - 

gjennomgang og oppdatering: Informasjon 
- Møte ad. henvisningsrutiner innen TSB: Informasjon 

- Informasjon fra Åse Almås Johansen:  
- Møte i regionalt fagnettverk for bruker- og pårørendeerfaring innen psykisk 

helse og rus: Informasjon 
- Informasjon fra Jørgen Dahl:  

- Møte i relevanskomiteen for fordeling av nasjonale forskningsmidler: 
Informasjon om fordeling av 188,3 mill kroner, antall søknader m. m. Det ble 
også gitt informasjon om enkelte forskningsprosjekter. 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
a) Tematime om Prosjekt Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én 

helseportal, status og mulighet for innspill – oppfølging av RBU-sak 51-2014 
b) Tematime om Prosjekt INNSYN: Elektronisk tilgang til egne pasientopplysninger, 

informasjon om utviklingen i prosjektet – oppfølging av RBU-sak 49-2014 
Tematimene ble avholdt i starten av RBU-møte. 

c) Tertialrapport nr. 2-2014, oppfølging av vedtakets punkt 2 i RBU-sak 91-2014: 
RHF-ledelsen ga tilbakemelding på spørsmålene fra RBU i møtet. 

d) Møte mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Regionalt brukerutvalg og BU-
lederne i underliggende helseforetak, 18. mars 2015 ad. Nasjonal helse- og 
sykehusplan: Informasjon  

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Regional konferanse om traume og traumeforståelse, informasjon  
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Vedtak: 
 
1. Framlagte saker tas til orientering.  
  
2. Under behandling av RBU-sak 13-2015/3b Tematime om Prosjekt INNSYN: 

Elektronisk tilgang til egne pasientopplysninger, informasjon om utviklingen i 
prosjektet – oppfølging av RBU-sak 49-2014 ba Regionalt brukerutvalg om at det 
vurderes om opplæring i bruken av nettsidene helsenorge.no for innsyn i egen 
pasientjournal kan legges til lærings- og mestringssentre. 

 
 
RBU-sak 14-2015  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser, den 19. november 

2014 
2. Referat fra møte i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF, den 11. november 2014 
3. Referat fra møte i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF, den 9. desember 2014 
4. Referat fra møte i Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF, den 1. desember 2014 
5. Referat fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 27. 

november 2014 
6. Møte i fagråd geriatri, den 7. januar 2015 - orientering fra brukerrepresentant Aud 

Fyhn 
7. Brev fra Mental Helse i Nordland, Troms og Finnmark av 4. januar 2015 ad. psykisk 

helse og rusbehandling i Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 15-2015  Eventuelt 
 
A. Nasjonal nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering, 15. - 16. april 2015 i 

Oslo - avklaring av deltakelse 
RBUs leder Mildrid Pedersen informerte om denne konferansen, og Regionalt 
brukerutvalg avklarte deltakelse. 

 
Vedtak: 
 
Fra Regionalt brukerutvalg deltar Mildrid Pedersen og Werner Johansen på Nasjonal 
nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering, 15. - 16. april 2015 i Oslo. 
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B. Helfo - lang saksbehandlingstid 
RBU-medlem Werner Johansen tok opp spørsmålet rundt lang saksbehandlingstid 
ved Helfo, blant annet for utstedelse av frikort for egenandeler. 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg ber om at det iverksettes umiddelbare tiltak som gir kortere 
saksbehandlingstid i Helfo.  
 
C. Helfo - medisiner på blå resept 

RBUs nestleder Asbjørn Larsen tok opp problemstillingen etter at enkelte medisiner 
på blå resept nå er tatt bort fra blåreseptordningen, noe som gir store utfordringer 
for enkelte pasientgrupper. 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg ber om å få lagt frem en orientering i et senere møte om denne 
saken. 
 
 
Bodø, den 21. januar 2015 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 21JAN2015 – kl. 14.45 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 4. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-6/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 23.1.2015 
 

Styresak 7-2015  Eventuelt 
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