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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-10/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 8-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 26. februar 2015: 
 

Sak 8-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 9-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. februar 2015 Side 3 
Sak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i 

helsetjenesten, høring 
Side 11 

Sak 11-2015 Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020 Side 18 
Sak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Side 22 
Sak 13-2015 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 Side 28 
Sak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – konsekvenser 

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

Side 33 

Sak 15-2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av 
entrepriser og justeringer av prosjektramme 

Side 37 

Sak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk 
helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy 
kommune 

Side 41 

Sak 17-2015 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Side 46 
Sak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 

Saksdokumentene ettersendes. 
Side 52 

Sak 19-2015 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til 
retningslinjer og tiltak 

Side 53 

Sak 20-2015 Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte 
operasjoner i Helse Nord 

Side 57 

Sak 21-2015 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2014 

Side 59 

Sak 22-2015 Orienteringssaker Side 69 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Responstider i ambulansetjenesten, oppfølging av 

styresak 52-2009 og 137-2014/8 
Side 72 

 4. Overordnet ernæringsstrategi - status på etablering 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 75 

 5. Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og 
radiologer, oppfølging av styresak 7-2015, sak A 

 

Side 76 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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 6. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - strategisk 
utviklingsplan, informasjon 

Side 79 

 7. Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering Side 83 
Sak 23-2015 Referatsaker Side 88 
 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 26. januar 

2015 
  

 2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 5. 
februar 2015 ad. ESA - Sykehusapotek - Avslutning av 
sak, jf. styresak 24-2014/3 ESAs2 avgjørelse i sak om 
statsstøtte – sykehusapotekenes publikumsutsalg 

  

Sak 24-2015 Eventuelt Side 96 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 

2 ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan 
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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-11/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 9-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

4. februar 2015 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 4. februar 2015 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 4. februar 2015 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/711-8/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 26.2.2015 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 4. februar 2015 – 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 B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Kari Jørgensen styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Hege Knoph Antonsen internrevisor 
Ingvild Fjellberg rådgiver 

 
I forkant av styremøtet fikk styret i Helse Nord RHF en omvisning på Nordlandssykehuset  
Bodø - K-fløyen. 

 
 

 
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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Styresak 1-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 1-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. desember 2014 
Sak 3-2015 Budsjett 2015 – konsolidert 
Sak 4-2015 Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene 
Sak 5-2015 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Resultat 2014 – foreløpige regnskapstall 
Sak 6-2015 Referatsaker 
 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 
 7. Brev fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark av 4. januar 

2015 ad. psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 8. Brev fra LPP Nordland, Harstad og Tromsø av 4. januar 2015 ad. 
psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 9. Brev av 2. februar 2015 til psykologspesialist Børge Mathiassen 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF med tilbakemelding 
på hans brev av 18. november 2014 ad. Status psykisk helsevern 
for barn og unge i Helse Nord RHF, jf. styresak 6-2015/1 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 10. Brev av 2. februar 2015 til Barn av rusmisbrukere ad. 
kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie 
fra Barn av rusmisbrukere– Psykisk helse og rusbehandling i Helse 
Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 11. Brev av 2. februar 2015 til LPP ad. Svar på deres brev til helse- 
og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og 
rusbehandling i Helse Nord 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 
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 12. Brev av 2. februar 2015 til Mental Helse Nordland, Troms og 
Finnmark ad. Kommentarer på brev til Helse- og 
omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og 
Finnmark – Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 13. Brev av 2. februar 2015 til RIO/Marborg ad. Kommentarer på 
brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg – 
Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 7-2015 Eventuelt 
A. Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 2-2015  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 17. desember 2014 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 17. desember 2014 godkjennes.  
 
 
Styresak 3-2015 Budsjett 2015 – konsolidert 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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 

 
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. 
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Enstemmig vedtatt. 
Styrets 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 

 
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. 
 
 
Styresak 4-2015 Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2015 til helseforetakene.  
 
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.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2015 til helseforetakene.  
 
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.  
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Styresak 5-2015  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Åpning av nasjonalt helseatlas og besøk av statsråd Bent Høie på 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, den 13. januar 2015:  
o Informasjon om besøket og helseatlas 

- Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget i Oslo, den 19. februar 2015 
o Informasjon 

- Styremøte i Helse Nord RHF i Tromsø, den 26. februar 2015 
o Informasjon om foreløpig program og praktiske opplysninger 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Resultat 2014 – foreløpige regnskapstall 

o Informasjon om status i helseforetakene og foretaksgruppen totalt 
- Styresak 6-2015/3 Referatsaker ad. Brev fra Rehabiliteringssenteret Nord-Norges 

Kurbad AS av 23. desember 2014 ad. anbudsrunde for kjøp av private 
rehabiliteringstjenester for 2015 
o Informasjon om svarbrev til RNNK av 8. januar 2015. 

- Styresak 91-2014 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - 
strategidokument:  
o Informasjon om ny utlysning av anbud for to områder i opptaksområde til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
- Jubileumskonferanse for Regionalt senter for sykelig overvekt, den 14. januar 2015 

i Bodø: Informasjon om konferansen (åpning ved adm. direktør Vorland). 
- Møte med regionveisjef Naimak, den 15. januar 2015 i Bodø: Informasjon 
- Høringskonferanse om Fremtidens Helgelandssykehus, den 20. januar 2015 i 

Brønnøysund: Informasjon 
- Leder for en dag - besøk av Thomas Simonsen fra Hadsel, den 22. januar 2015: 

Informasjon om Ungt entreprenørskap og tiltak Leder for en dag. 
- Møte mellom Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordreisa 

Kommune, den 26. januar 2015 i Tromsø ad. Sonjatun sykestue: Informasjon om 
møtet. 

- Seminar med utstyrsleverandørene om metodevurdering, den 29. januar 2015: 
Informasjon 

- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen: 
o Sak nr. 1: Pasient ved psykisk helse- og rusklinikk - dødsfall  
o Sak nr. 2: Alvorlig hendelse i forbindelse med en fødsel 
o Sak nr. 3: Pasient i påvente av spesialistkonsultasjon - dødsfall 
o Sak nr. 4: Pasient ved psykisk helse- og rusklinikk - dødsfall 
Alle sakene er meldt til Statens Helsetilsyn i henhold til § 3.3 om alvorlig hendelse. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
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o Styresak 3-2015 Budsjett 2015 – konsolidert: 
− I tilknytning til styresak 3-2015 orienterte adm. direktør om den økonomiske 

situasjonen i Nordlandssykehuset HF og ga uttrykk for uro for gjennomføringen 
av omstillingstiltakene i henhold til planen.  
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. helseforetaksloven § 26a, punkt 4. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 6-2015  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
7. Brev fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark av 4. januar 2015 ad. psykisk 

helse og rusbehandling i Helse Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

8. Brev fra LPP Nordland, Harstad og Tromsø av 4. januar 2015 ad. psykisk helse og 
rusbehandling i Helse Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

9. Brev av 2. februar 2015 til psykologspesialist Børge Mathiassen ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF med tilbakemelding på hans brev av 18. 
november 2014 ad. Status psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord RHF, jf. 
styresak 6-2015/1 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

10. Brev av 2. februar 2015 til Barn av rusmisbrukere ad. kommentarer på brev til 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere– Psykisk helse og 
rusbehandling i Helse Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

11. Brev av 2. februar 2015 til LPP ad. Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister 
Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 
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12. Brev av 2. februar 2015 til Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark ad. 
Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse 
Nordland, Troms og Finnmark – Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

13. Brev av 2. februar 2015 til RIO/Marborg ad. Kommentarer på brev til Helse- og 
omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg – Psykisk helse og rusbehandling i Helse 
Nord RHF 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 7-2015  Eventuelt 
 
A. Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer 
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om prosjekt ad. oppgaveglidning 
mellom radiografer og radiologer.  
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om tilbakemelding i denne saken i neste 
styremøte. 
 
 
Tromsø, den 26. februar 2015 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Bjørn Kaldhol   Inger-Lise Strøm  Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Eirik Holand     Inger Jørstad   sett: Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg  Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 26. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Tjeldnes,, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – 

prioriteringer i helsetjenesten, høring 
 
 
Formål 
Prioriteringsutvalget ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg II, den 21.juni 2013. 
Utvalget har avgitt utredningen Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten, NOU 
2014:12 til Helse- og omsorgsdepartementet, den 12. november 2014. Utredningen 
vurderer hvordan Norge kan møte dagens og fremtidens prioriteringsutfordringer i 
helsesektoren.   
 
Utvalget har vurdert prinsipper for prioritering som kan hjelpe helsepersonell til å 
prioritere i samsvar med overordnede verdier. De har gjennomgått eksisterende 
prioriteringskriterier opp mot dagens prioriteringsutfordringer, foreslått nye 
virkemidler for prioritering og har gjort vurderinger knyttet til brukermedvirkning, 
åpenhet, oppslutning og implementering.     
 
Den etterfølgende politiske behandlingen og implementeringen antas å få betydelige 
konsekvenser for overordnede helseprioriteringer nasjonalt og regionalt, og for daglig 
prioriteringspraksis i helseforetakene. 
 
Tidsfristen for høringsuttalelser er 20. februar 2015. Helse Nord RHFs uttalelse sendes 
administrativt innen fristen. Styrets vedtak vil bli oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet sammen med endelig høringsuttalelse etter styremøte, den 26. 
februar 2015.   
 
Prioriteringsutvalgets forslag  
Utvalget foreslår fire hovedprinsipper for prioritering i helsetjenesten: 
1. Prioriteringer bør bidra til flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt. 
2. Prioriteringer bør følge av klare kriterier. 
3. Prioriteringer bør gjøres systematisk, åpent og med brukermedvirkning. 
4. Prioriteringer bør gjennomføres med et helhetlig sett med effektive virkemidler. 
 
De gjeldende hovedkriteriene som ligger til grunn for prioriteringer i den norske 
helsetjenesten er basert på anbefalingene fra Lønning II-utvalget (NOU 1997:18):     
1) Tilstandens alvorlighet 
2) Nytten av tiltaket 
3) Kravet om kostnadseffektivitet. 
 
Utvalget er blant annet bedt om å vurdere de nåværende kriteriene, og om andre 
kriterier også skal legges til grunn ved prioriteringer.   
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Utvalget foreslår følgende nye overordnede prioriteringskriterier (jf. utredningens 
punkt 2.2.2): 
 
1. Helsegevinstkriteriet: Et tiltaks prioritet øker med forventet helsegevinst.  
Helsegevinstkriteriet erstatter både det tidligere nyttekriteriet og deler av 
kostnadseffektivitetskriteriet, og vurderes av utvalget som et mer relevant begrep. 
 
2. Ressurskriteriet: Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på. 
Ressurskriteriet vil erstatte deler av kostnadseffektivitetskriteriet, og vurderes som 
bedre egnet til å få fram prioriteringskonsekvenser for ressursinnsats som bruk av 
kompetent personell, bygningsmasse, teknisk utstyr, IKT, transportkostnader m. m..  
Utvalget forutsetter at det særlig på klinisk nivå ofte vil være hensiktsmessig først å 
vurdere virkningene av et tiltak (helsegevinstkriteriet), og dernest vurdere ressursene 
som blir brukt i gjennomføringen av tiltaket (ressurskriteriet).  
 
3. Helsetapskriteriet: Et tiltaks prioritet øker med forventet helsetap over livsløpet hos 
den eller de som får helsegevinst.  
Helsetapskriteriet er ment å erstatte det nåværende alvorlighetskriteriet. Dette kriteriet 
skal fange opp det viktigste fordelingshensynet: At helsegevinster som tilfaller de 
dårligst stilte skal gis ekstra vekt. De dårligst stilte er i denne sammenheng de som har 
størst helsetap, målt fra en norm om minst 80 gode leveår for alle.  
I utredningens kapittel 10 er helsetap målt i antall leveår sammenlignet for ulike 
pasientgrupper. Det vises som eksempel til at pasienter med en alvorlig form for 
multippel sklerose i gjennomsnitt har et helsetap på om lag 40 gode leveår.  
Fordelingshensyn tilsier at disse pasientene gis svært høy prioritet på vurderingen i 
forhold til helsetapskriteriet.  
  
Kriteriene er ment å vurderes samlet og å være relevante for hele helsetjenesten.  
Utvalget foreslår at prioriteringer bør søke hovedmålet flest mulig gode leveår for alle, 
rettferdig fordelt. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 10. februar 2015 orientert om sak ad. NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – 
prioriteringer i helsetjenesten, høring, jf. sak 16-2015. 
 
Brukermedvirkning 
NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten, høring vil bli behandlet 
i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF i møte, den 25. 
februar 2015. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Som et ledd i å styrke kvaliteten på helsetjenestene er det helt sentralt å styrke 
prioriteringsarbeidet. De foreslåtte hovedprinsippene og hovedkriteriene i NOU 
2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten vurderes som et meget godt 
grunnlag for bedre prioritering.    
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Det hovedkriteriet som representerer den største endringen i forhold til de nåværende, 
er helsetapskriteriet. Dette kriteriet tar utgangspunkt i et livsløpsperspektiv, og adm. 
direktør vurderer at dette gir en tydeligere prioritet til pasienter med langvarig og 
alvorlig sykdom. Samtidig må det presiseres at kriteriene alltid skal ses i sammenheng.           
 
Utvalget anbefaler at brukerorganisasjonene inviteres inn i prioriteringsprosesser. 
Dette støttes, og vurderes å kunne bidra til bedre kvalitet og forankring av 
prioriteringsarbeidet.     
 
Helseatlas.no, som er utviklet av Helse Nord RHFs Senter for klinisk dokumentasjon og 
evaluering (SKDE), ble åpnet 13. januar 2015. Helseatlas.no vil etter adm. direktørs 
oppfatning kunne ha en viktig rolle i oppfølging av anbefalingene i kapittel 12.5 om en 
mer kunnskapsbasert informasjon om helsegevinster knyttet til ulike helsetiltak, 
variasjoner i forbruk av helsetjenester m. m..  
    
Den største svakheten med utredningen er nok at prioriteringsutfordringer i 
kommunehelsetjenesten i liten grad er konkretisert. Dette bør følges opp i form av en 
supplerende utredning.         
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. NOU 2014:12 Åpent og 

rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten (ev. med de endringer som kommer frem 
under behandling av saken). 

 
2. Styret vil presisere at det er helt sentralt å styrke prioriteringsarbeidet som et ledd i 

å bedre kvaliteten på helsetjenestene, og å gi dette arbeidet tydeligere ledelsesfokus 
og prioritering i hele helsetjenesten.      

 
3. Styret er enig i at brukerorganisasjonene inviteres inn i prioriteringsprosesser.       

 
4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utvikles bedre informasjon om 

kunnskapsbasert prioritering av medisinske tiltak, herunder også satsning på videre 
utvikling av Helseatlas.no      

    
5. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om at prioriteringsutfordringene i 

kommunehelsetjenesten utredes. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten,  

høringsuttalelse, utkast 
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HØRINGSUTTALELSE - utkast  
 
NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten 
NOU 2014:12 er en meget grundig og omfattende utredning, og vil være et viktig 
grunnlagsdokument og felles referanseramme for alle som er involvert i prioriteringer i 
helsetjenesten. Helse Nord RHF slutter seg til hovedtrekkene i utredningen, og vil i det 
følgende kommentere enkelte av anbefalingene.    
 
Helsetapskriteriet 
Helsetapskriteriet gir en tydelig prioritering av pasienter med stort og langvarig 
helsetap.”Utvalget mener at det er gode leveår og helsetap over livsløpet som er mest 
sentralt for prioritering. Et livsløpsperspektiv bør derfor være utgangspunktet ved 
prioriteringsvurderinger”. (kap. 7.5.1).  Utvalget vil med dette kriteriet blant annet 
tydeliggjøre konsekvensene av langvarig og alvorlig sykdom, og gi tydelig prioritet til 
”de tause taperne”1.   
 
Helse Nord RHF mener at helsetapskriteriet er godt begrunnet og fanger opp helt 
vesentlige prioriteringshensyn. 
 
Alder som grunnlag for prioritering 
I mandatet er utvalget bedt om å vurdere ”hvorvidt alder bør ha egenverdi ved 
prioritering”. Det har vært mye debatt rundt utvalgets forslag på dette punkt.  
Utvalget konkluderer med at alder i seg selv ikke er relevant som kriterium for 
prioritering, og presiserer at alder ikke bør ekskludere noen fra behandling. Derimot har 
alder en indirekte betydning i mange situasjoner.  Et eksempel som trekkes fram av 
utvalget er i hvilken rekkefølge befolkningen fikk vaksine under utbruddet av 
svineinfluensa i 2009. Et annet eksempel er at nasjonale og internasjonale faglige 
retningslinjer ofte bygger på en eller flere typer aldersinndeling.   
 
Helse Nord RHF støtter utvalgets vurdering av hvordan alder bør inngå i 
prioriteringsvurderingene (kap. 8.1.). Samtidig bør det i det oppfølgende arbeidet med 
faglige retningslinjer mv. vektlegges at alder ikke utilsiktet får denne type konsekvenser, 
som følge av de overordnede kriteriene ikke blir riktig forstått og brukt.   
  
Grenseverdier for kostnader 
I kapittel 9 gjennomgås bruk av kriteriene i konkrete situasjoner. I mandatet ble 
utvalget bedt om å vurdere blant annet grenser for hvor liten effekten av helsehjelpen 
kan være for at nyttekriteriet er oppfylt.  Dette har utvalget blant annet synliggjort 
gjennom en ”trappetrinnsmodell” (kap. 9.4.5, side 128.).  
 
Helse Nord RHF viser til at utvalget foreslår et systematisk arbeid for å komme fram til 
sikrere estimater, men vil påpeke at tentative grenseverdier for tiltakets kostnad/effekt 
synes satt for lavt.      
 
  

1 Jf kronikk i Aftenposten 12.11.14 ”Vi har mange ”tause tapere” i sykehuskøene”. Stener Kvinnsland, adm. 
dir. Helse Bergen HF, medlem av prioriteringsutvalget  
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Insentiver - Fritt behandlingsvalg, ISF 
Under avsnittet ”Fritt behandlingsvalg og prioritering” (side 158) viser utvalget til at det 
er et grunnleggende spenningsforhold mellom individuell valgfrihet og myndighetenes 
behov for å prioritere.   
 
Helse Nord RHF mener at Fritt behandlingsvalg, samt andre insentiver som ISF-
ordningen, samlet vil gi betydelige vridningseffekter i forhold til overordnede 
prioriteringer. Dette gjelder både økonomi, personell og andre ressurser. Det er stort 
behov for bedre systemer for å følge med på, og treffe nødvendige tiltak, for å rette opp 
denne type utilsiktede prioriteringskonsekvenser.   
 
Prioriteringsveilederne 
Det er utarbeidet 32 prioriteringsveiledere for ulike fagområder som støtte for 
beslutninger om enkeltpasienters rettighetsstatus og ved fastsettelse av frist for når 
helsehjelp senest skal gis.  Disse prioriteringsveilederne var ferdige i 2012 og er nå 
under revisjon, basert på de gjeldende prioriteringskriteriene.  
 
Helse Nord RHF mener at ved endringer av nåværende prioriteringskriterier som følge 
av utvalgets forslag, bør Helse- og omsorgsdepartementet sørge for at 
prioriteringsveilederne endres/oppdateres så raskt som mulig.         
  
Prioriteringsverktøy for fastlegene 
Fastlegen har en viktig og utfordrende rolle i spenningsfeltet mellom ”portvokter” og 
”pasientens advokat”. Utvalget viser til at bl.a. fastlegene har behov for tilsvarende 
prioriteringsverktøy som spesialisthelsetjenestens prioriteringsveiledere.  
 
Helse Nord RHF mener at dette er et tiltak som kan forbedre pasientflyten mellom 
kommune- og spesialisthelsetjenesten og understøtte målene for 
samhandlingsreformen.   En slik veileder for fastlegene bør sannsynligvis ha en annen 
innretning enn de diagnoserettede prioriteringsveilederne for spesialisthelsetjenesten. 
  
Nasjonalt system for nye metoder 
«Nasjonalt system for nye metoder», som fra 2013 er etablert i spesialisthelsetjenesten, 
skal bidra til at pasienter så raskt som mulig får tilgang til nye virkningsfulle metoder, og 
at behandlingsmetoder som er ineffektive eller skadelige for pasienten ikke brukes.  
Fagdirektørene fra de regionale helseforetakene sitter i ”Bestillerforum”, som kan be om 
vurderinger av nye metoder.  De regionale helseforetakenes administrerende direktører 
fatter vedtak på vegne av de regionale foretakene i ”Beslutningsforum”.    
 
Helse Nord RHF mener at ”Nasjonalt system for nye metoder” har en viktig rolle i 
styrkingen av det nasjonale prioriteringsarbeidet.          
 
Prioriteringsrelevant informasjon - nasjonalt helseatlas  
Helse Nord RHF og Helse Vest RHF fikk i foretaksmøte januar 2015 i oppdrag å utvikle et 
nasjonalt helseatlas i samarbeid med Helsedirektoratet, for å framstille informasjon om 
forskjeller i helsetjenesteforbruket i Norge. Den første utredningen til 
www.helseatlas.no ”Dagkirurgi i Norge 2011-2013” viser potensialet for denne typen 
utredninger som grunnlag for prioriteringsbeslutninger for blant annet 
overforbruk/underforbruk og nytte av tiltak.  
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Helse Nord RHF viser til at utvikling av nasjonalt helseatlas inngår i anbefalingene fra 
utvalget (kap. 12.5). Videre utvikling av nasjonalt helseatlas er et viktig tiltak for en mer 
kunnskapsbasert og rettferdig fordeling av helseressursene.        
 
Prioriteringsutfordringene i den kommunale helsetjenesten 
Ressursmessig er den kommunale helsetjenesten på om lag samme størrelse med 
spesialisthelsetjenesten, og like viktig for befolkningen. Eldrebølgen og tilgang på 
nødvendig arbeidskraft er betydelige utfordringer også for den kommunale 
helsetjenesten.  
 
Helse Nord RHF mener at utvalgets arbeid i liten grad omhandler de store 
prioriteringsutfordringer i den kommunale helsetjenesten. Dette bør følges opp 
gjennom en egen utredning, og knyttes til samhandlingsreformen og den kommende 
stortingsmelding om primærhelsetjenesten som legges fram senere i år.  
 
Helse Nord RHF anbefaler at de regionale foretakene oppfordres til å involvere fastleger 
og kommunehelsetjeneste i å etablere og drive lokale arenaer for dialog om prioritering, 
og at foretakenes kliniske etikkomiteer er sentrale i dette arbeidet.         
 
Forebyggende tiltak 
Utvalget har trukket fram forebyggingstiltak (vedlegg 5). Gode eksempler som nevnes er 
sammenhengende gang- og sykkelveinett, og tiltak for å unngå fallrelaterte ulykker blant 
eldre.  
 
Helse Nord RHF mener at forebyggingstiltak, også når de er vurdert kostnadseffektive, 
er for vanskelig å finansiere i dag. For at slike tiltak lettere skal kunne realiseres 
anbefales det at berørte departementer samordner innsatsen og gir tydelige 
styringskrav og/eller øremerkede midler til disse formålene.          
 
Brukermedvirkning 
Helse Nord RHF støtter forslag om aktiv brukermedvirkning i prioriteringsprosesser på 
alle nivåer. Det bør tilbys opplæring i prioriteringstenking av brukerrepresentanter som 
skal delta i ulike styrer, råd og utvalg (kap. 12.6.5.).     
 
Implementering - Nasjonalt råd for prioritering 
Prioriteringer i helsetjenesten utføres hver dag av et høyt antall helsepersonell og 
beslutningstakere. Omfanget av arbeidet med implementering vil bli betydelig.   
 
Helse Nord RHF vil presisere at tiltak som iverksettes etter politisk behandling må følges 
opp langsiktig med tydelig ledelsesfokus og tilstrekkelige ressurser. Dette gjelder ikke 
minst systematiske og langsiktige opplæringstiltak til et stort antall helsepersonell i 
spesialist- og kommunehelsetjenesten.   
 
Helse Nord RHF støtter forslaget (kap. 12.4.4) om at Nasjonalt råd for kvalitet og 
prioritering i helse- og omsorgssektoren videreføres som et framtidig prioriteringsråd. 
Mandat og sammensetning av rådet bør drøftes.   
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Helse Nord RHF styrebehandling 
Høringsuttalelsen ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 26. februar 
2015. Styret fattet følgende vedtak: 
 
………. 
………. 
 
Styrets vedtak settes inn etter styrets behandling, den 26. februar 2015. 
  
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 10. februar 2015 orientert om sak ad. NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – 
prioriteringer i helsetjenesten, høring, jf. sak 16-2015. 
 
Brukermedvirkning 
NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten, høring ble behandlet i 
arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF i møte, den 25. februar 
2015. Arbeidsutvalget i RBU fattet følgende vedtak: 
 
………. 
………. 
 
RBU-AUs vedtak settes inn etter AUs behandling, den 25. februar 2015. 
 
 
 
Bodø den …………… 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Lars Vorland 
Adm. dir. Helse Nord RHF 
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Møtedato: 26. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Randi Spørck, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 11-2015 Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020 
 
 
Formål 
Helse Nord har utarbeidet Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020. Planen redegjør 
for hvordan tjenestene skal være organisert for å sikre et plastikkirurgisk tilbud 
tilpasset fremtidige behov. Planen gir en beskrivelse av dagens situasjon og foreslår 
konkrete tiltak for å gi god tverrfaglig behandling.  
 
Kort oppsummert anbefales det å sentralisere komplisert behandling til 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) 
Bodø. Helgelandssykehuset Mosjøen skal bistå sykehusene i Tromsø og Bodø med å 
redusere ventetidene for pasienter med definerte tilstander som ikke er sentralisert.  
Alle regionale ressurser må koordineres slik at pasientforløpene har forutsigbarhet i 
tråd med faglige retningslinjer. Styret i Helse Nord RHF bes her gi sin tilslutning til 
tiltakene som er foreslått for å styrke det fremtidige tilbudet innen fagområdet. 
 
Helse Nords verdier er kvalitet, trygghet og respekt. For pasientene betyr dette at de får 
behandling av god kvalitet, når de trenger den. Dagens situasjon for pasienter med 
behov for plastikkirurgi, hvor ventetiden er over et år, er ikke i tråd med Helse Nords 
verdigrunnlag.  
 
Områder som gir økt behov for plastikkirurgiske tjenester 
Det er spesielt fire områder hvor det forventes økt pågang av pasienter innenfor det 
plastikkirurgiske fagområdet: 
• rekonstruksjon etter betydelig vekttap 
• rekonstruksjon etter kreftkirurgi inkl. brystkreft 
• kirurgisk fjerning og rekonstruksjon ved hudkreft 
• rekonstruksjon ved alvorlige trykksår 
 
Utfordringer knyttet til behandlingen innenfor de fire områdene 
Mangel på operasjonskapasitet er en flaskehals. Dette skyldes mangel på 
spesialsykepleiere og plastikkirurgisk kompetanse ved sykehusene i Tromsø og Bodø. I 
tillegg har UNN Tromsø utfordringer knyttet til operasjonsstuekapasitet. Behandlingen 
kjennetegnes av at den er ressursskrevende med langvarige og ofte gjentatte 
operasjoner. Disse pasientene har behov for innleggelse med spesialisert pleie, og det er 
i dag for liten sengekapasitet ved sykehusene i Tromsø og Bodø. 
 
Den største utfordringen videre fremover er pasienter med behov for plastikkirurgi 
etter betydelig vekttap. Denne pasientgruppen vil øke og vil ikke kunne håndteres av 
UNN Tromsø alene.  
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Nye faglige retningslinjer krever en annen tilnærming til pasienter med behov for 
rekonstruksjon av bryst. Plastikkirurger og brystkirurger må samarbeide tett sammen, 
slik at rekonstruksjon av bryst fra starten av er en integrert del av behandlingen. 
I løpet av 2013 ble det iverksatt en rekke tiltak med god effekt. Det er viktig å videreføre 
disse for å opprettholde dagens aktivitetsnivå.  
 
Konkrete tiltak for å møte fremtidige utfordringer 
De viktigste tiltakene for å styrke det plastikkirurgiske tilbudet som foreslås i 
planutkastet er at:  
• Nordlandssykehuset Bodø må ansette to plastikkirurger i 100 prosent stilling.  
• Helgelandssykehuset Mosjøen må etablere plastikkirurgisk tilbud for pasienter med 

betydelig vektreduksjon, primærrekonstruksjon etter brystkreft og pasienter med 
liggesår i tett samarbeid med UNN Tromsø. 

• UNN Tromsø må øke ambuleringen til Finnmark, også til Finnmarkssykehuset 
Kirkenes. 

• Det må utarbeides pasientforløp for pasienter med sykelig overvekt, brystkreft og 
liggesår. 

 
Planen foreslår at UNN Tromsø oppretter en 100 prosent stilling for plastikkirurg. Dette 
tiltaket er iverksatt. Denne ressursen kan blant annet benyttes for å øke ambulering til 
Finnmarkssykehuset som ikke har plastikkirurgisk tilbud. 
 
En økning av behandlingskapasitet ved UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø vil 
føre til økt behov for sengekapasitet ved begge sykehusene. Det vil derfor være 
nødvendig å øke sengetallet og sykepleieressursen ved de aktuelle avdelingene. 
 
UNN Tromsø er det sentrale fagmiljøet for plastikkirurger i Helse Nord. UNN Tromsø 
må arbeide tett sammen med fagmiljøene i Bodø og Mosjøen. Dette gjelder både leger, 
sykepleiere og annet helsepersonell. Det foreslås derfor å etablere et forpliktende 
nettverk mellom de plastikkirurgiske miljøene. Nettverket skal drives av UNN. 
Finnmarkssykehuset må også delta, for eksempel med generell kirurg. 
 
Momenter fra høringen 
Det kom inn fem høringssvar. Innspill ble gitt fra helseforetakene og 
brystkreftforeningen. Finnmarkssykehuset HF vektlegger at UNN Tromsø må ta ansvar 
for det plastikkirurgiske tilbudet i Finnmark, og støtter at ambulering må økes og 
omfatte sykehuset i Kirkenes. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF 
støtter planens anbefalinger under forutsetning om finansiering. Helgelandssykehuset 
HF presiserer at de er avhengig av at de andre helseforetakene henviser pasienter til 
tilbudet ved sykehuset i Mosjøen. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
argumenter for at det bør være ett plastikkirurgisk tilbud i Nordland. 
 
Brystkreftforeningen vektlegger behovet for en langsiktig plan som bidrar til kortere 
ventetid for pasienter som ønsker rekonstruksjon etter brystkreft. Brystkreftforeningen 
forutsetter at Helse Nord ved hjelp av de øremerkede midlene som ble bevilget i 2012, i 
løpet av perioden har ivaretatt etterslepet av pasienter som venter på rekonstruksjon i 
regionen. Helhetlige pasientforløp med tilgang på tverrfaglig kompetanse er avgjørende 
for et godt tilbud.   
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Medbestemmelse 
Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. mars 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional plan for plastikk kirurgi 

i Helse Nord. Planen foreslås lagt til grunn for det videre arbeid med utviklingen av 
tilbudet til denne pasientgruppen i vår region.  

 
2. Partene vil understreke at kompetente, trygge medarbeidere som samarbeider godt på 

tvers av helseforetaksgrensene, er avgjørende for å gi denne pasientgruppen en 
samordnet tjeneste av høy kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Nord. 

 
3. Arbeidet med gjennomføringen av planen og implementeringen av de skisserte 

tiltakene, skal skje på en måte som ivaretar medarbeidernes medbestemmelse i 
omstillings- og utviklingsarbeid.  

 
4. Partene ber om å få saken tilbake til samarbeidsmøte, ev. til drøfting, dersom 

styrebehandlingen i helseforetakene resulterer i vesentlige endringer i planen. 
 

Brukermedvirkning 
Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. mars 2014, jf. RBU-sak 14-2014. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional plan for 

plastikk kirurgi i Helse Nord. Planen foreslås lagt til grunn for det videre arbeid med 
utviklingen av tilbudet til denne pasientgruppen i vår region. 

 
2. Regionalt brukerutvalg vil understreke at det må sikres effektiv utnyttelse av 

ressursene i regionen gjennom gode pasientforløp samt rekruttering og opplæring av 
personell med kompetanse på området for å gi denne pasientgruppen en samordnet 
tjeneste av høy kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Nord. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord 2015-2020 gir en dekkende beskrivelse av 
dagens status og utfordringsbildet fremover. Det er adm. direktørs vurdering at tilbudet 
ved Nordlandssykehuset Bodø og Helgelandssykehuset må trappes opp for å avlaste 
UNN Tromsø som i lang tid fremover vil ha kapasitetsutfordringer knyttet til 
operasjonsstuer og personell. En løsning med én plastikkirurg i Bodø og Mosjøen er 
sårbart i en langsiktig planhorisont. Det bør minst være to plastikkirurger ved hvert av 
disse sykehusene for å etablere et faglig robust tilbud. En slik opptrapping vil legge til 
rette for å bistå UNN Tromsø med utdanning av nye plastikkirurger. UNN vil da få 
mulighet til å ambulere til sykehuset i Kirkenes for å bedre tilbudet i Finnmark. 
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Et sterkt miljø ved UNN Tromsø som ivaretar hele regionen og som arbeider tett 
sammen med miljøene ved Helgelandssykehuset Mosjøen og Nordlandssykehuset Bodø 
er det viktigste suksesskriteriet. Felles regionale pasientforløp må utarbeides gjennom 
dette samarbeidet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020 som 

retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.  
 
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i 

årene fremover. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord 2015–2020, utkast 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  
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Møtedato: 26. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Siw Skår, 75 51 29 00   Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 
 
 
Formål 
Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019 legges med dette frem for styret i 
Helse Nord RHF. Planen er utarbeidet av fagråd for revmatologi, i samarbeid med 
fagmiljø og brukerrepresentanter, og den er en videreføring av tidligere Handlingsplan i 
revmatologi 2008–2013. Styret bes om å gi sin tilslutning til planen og tiltakene som er 
foreslått. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Revmatiske sykdommer har tidligere vært sett på som lidelser i muskler og skjelett, 
ledsaget av smerte og nedsatt funksjon. I dag vet man at revmatiske sykdommer 
spenner fra svært alvorlige livstruende betennelsesaktige tilstander, til degenerative 
tilstander som beinskjørhet, slitasjegikt og bløtdelsrevmatisme.  
 
Behandlingsstrategien har forandret seg i retning av tidlig diagnostikk, tidlig 
behandling og tett oppfølging. Mål for behandlingen er nå remisjon1 og lavest mulig 
sykdomsaktivitet. Behovet for kirurgisk behandling er redusert.  
 
Pasienter med inflammatoriske tilstander utgjør den prioriterte gruppen i 
spesialisthelsetjenesten, mens pasienter med ikke inflammatoriske tilstander i 
hovedsak gis et tilbud i kommunehelsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjonene.  
Det er behov for mer tilrettelegging av helhetlige pasientforløp og likeverdige tilbud i 
regionen.  
 
Bruk av billeddiagnostikk (ultralyd) og egnet dataverktøy har forbedret kvaliteten i 
behandlingen og muliggjort større innsats i arbeidet med kvalitetsregister og forskning.  
 
Desentralisert tilbud til de største pasientgruppene, og sentralisert tilbud til de med 
mer sjeldne tilstander, gir god tilgjengelighet til tjenesten og riktig bruk av ressursene. 
For å få til dette, må rekruttering av spesialister og andre faggrupper skje målrettet. 
 
Status 
Det er godt samarbeid i regionen, og rekrutteringen til fagfeltet har bedret seg de 
senere år. Alle helseforetak i Helse Nord gir i dag tilbud til revmatiske pasienter, men 
tilbudet varierer i omfang. Finnmarksykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) Harstad og Helgelandssykehuset har ansatt revmatolog. UNN Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø er komplette avdelinger med tverrfaglige team. Alle 
helseforetak har tilbud om polikliniske konsultasjoner, stedlig eller ved ambulering.  

1  Et uttrykk for at sykdom har falt til ro og ikke kan påvises mer. 
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Det er seks heldøgnsplasser for pasienter som trenger mer avansert behandling ved 
sykehusene i Tromsø og Bodø, og barnerevmatologisk tilbud gis ved begge disse 
sykehusene.  
 
Rehabiliteringstilbud gis primært ved private institusjoner eller i kommunene.  
 
Utfordringer 
• For å kunne tilby pasientene et godt tilbud på riktig nivå i helsetjenesten kreves 

tettere samarbeid mellom aktørene.  
• Det er behov for å styrke de tverrfaglige teamene i sykehusene. 
• Behandling av barn og unge er ressurskrevende og krever økt tverrfaglig oppfølging 

i samhandling med kommunene. 
• Manglende utstyr for diagnostikk og oppfølging. 
• Manglende IT-løsninger for å kunne samle data til kvalitetsregister og forskning. 
 
Tiltak 
Samarbeidet med kommunehelsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjonene har høy 
prioritet, med mål om å bidra til å styrke kompetansen i kommunene gjennom etablerte 
arenaer som nettverkskonferanser og tilbud om hospitering mellom nivåene. 
 
I planen beskrives elleve hovedområder for tiltak. Mange av tiltakene er ikke forbundet 
med høyere kostnader, men krever endring i måten å organisere tjenesten på.  
 
Videre følger en spesifisering av kostnadskrevende tiltak som retter seg mot 
spesialisthelsetjenesten. 
• Tverrfaglige team foreslås styrket ved å opprette nye stillinger for leger, sykepleiere, 

sosionomer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykologer.  
• Tilbudet til barn og unge foreslås styrket ved å opprette nye stillinger for 

barnerevmatologer og sykepleiere ved sykehusene i Tromsø og Bodø. 
• Ultralydapparater bør anskaffes til alle poliklinikker. 
• Det bør anskaffes nødvendige IT-løsninger for datainnsamling til registerarbeid og 

forskning 
 
For å opprettholde og videreutvikle kompetansen i faggruppene foreslås det å 
videreføre: 
• regionale kompetansemidler 
• utdanningsprogrammet i revmatologi for leger 
• tverrfaglig videreutdanning i revmatologi 
 
Kostnader 
De kostnadskrevende tiltakene er beregnet til 11 mill. kroner pr. år. Tiltakene foreslås 
gradvis implementert. Det foreslås at fagrådet årlig evaluerer de anbefalte tiltak, og gir 
fagdirektøren innspill til prioritering i tråd med utviklingen innen fagfeltet. 
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Høringsinstansenes vurdering 
Planen ble sendt på høring til helseforetakene, brukerorganisasjoner, fastleger og 
fagorganisasjoner høsten 2014. Det er mottatt 14 høringssvar, og innspill fra høringen 
er innarbeidet i den endelige versjon av planen.  
 
I flere av høringsinnspillene fra helseforetakene etterspørres beskrivelser og 
vurderinger av aktivitet, forbruksrater, ventelister og fristbrudd som grunnlag for 
foreslåtte tiltak.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter en styrking av tilbudet i Finnmark, men påpeker 
at det mangler tilstrekkelig datagrunnlag om forbruksrater og pasientreisedata for å 
kunne gi sin tilslutning til anbefalingen om å øke til fire revmatologer. Dette begrunnes 
blant annet med at: 
• Fagfellesskap kan kanskje oppnås like bra ved hospitering og faglig samarbeid med 

Universitetssykehuset Nord-Norge.  
• Det bør ses på alternativer til tradisjonelle konsultasjoner hos revmatolog.  
• Fastlege og revmatolog bør ha et delt oppfølgingsansvar, også for pasienter med 

inflammatoriske leddsykdommer. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF anerkjenner det gode faglige arbeidet 
som er gjort i utarbeidelsen av planen, og ser at det er behov for å sikre et godt tilbud til 
revmatologiske pasienter. Den samlede økningen i ressursallokering til dette fagfeltet 
er problematisk, og må ses i en helhetlig sammenheng med øvrige behov i 
spesialisthelsetjenesten i regionen. Det må vurderes om reduksjonen i behovet for 
revmakirurgi kan gi grunnlag for omdisponering av midler mellom fagområder.  
 
Styret i Nordlandssykehuset HF tar revisjonen av fagplanen til etterretning. De ber om 
at tiltak og økonomiske rammer for barnerevmatologien beskrives og konkretiseres 
nærmere, og at behovet for tverrfaglige team innen barnerevmatologi sikres både ved 
UNN og Nordlandssykehuset. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen fullt ut 
finansieres fra Helse Nord RHF. 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar planen til orientering og støtter de foreslåtte 
tiltakene, og ber om at det i tillegg vurderes å opprette en tredje stilling for revmatolog 
ved Helgelandssykehuset Mo i Rana i planperioden for å skape et robust fagmiljø. 
 
Norsk revmatikerforening, Nordland fylkeslag takker for at brukerne har fått være med 
i arbeidet med evaluering og revisjon.  Tilbudet i Narvik bør styrkes, og tilbudet i 
spesialisthelsetjenesten for pasienter med artrose, fibromyalgi og osteoporose, innen 
barnerevmatologi og -rehabilitering bør også styrkes. I kommunehelsetjenesten trenges 
kompetanseoppbygging og bedre samarbeid, og det må defineres hvem som har 
ansvaret for å iverksette tiltakene der. 
 
Norsk revmatikerforening, Troms fylkeslag, og Norges handikapforbund, Nord Norge, 
foreslår å videreføre WHOs definisjon og inndeling av de revmatiske sykdommer i 
planen. Nytten av lærings- og mestringskurs for diagnosegruppene artrose, 
bløtdelsrevmatisme og osteoporose bør også beskrives. 
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Rehabiliteringssentret Nord-Norges Kurbad (RNNK) påpeker at behandlingen av 
revmatologiske pasienter, utført av revmatologer som arbeider og/eller forsker utenfor 
sykehus, bør tas med i fagplanen. Dette vil bidra til mer kostnadseffektiv behandling. 
I planen overlates pasienter med artrose, osteoporose og fibromyalgi til fastleger som 
har sprikende kompetanse og interesse for disse sykdommene. Det resulterer i at 
mange ikke får den behandlingen og oppfølgingen de burde fått, sammenlignet med 
tilbudet i resten av landet.  
 
Valnesfjord helsesportssenter ønsker at det legges mer vekt på hvilken betydning 
frisklivssentralene kan ha i oppfølgingen av diagnosegruppene som er nevnt, og at 
Helse Nord i større grad kan stimulere og påvirke kommunene til å bygge ut tilbudet 
med frisklivssentraler. Sentret har rehabiliteringstilbud til barn med revmatiske 
sykdommer, og påpeker viktigheten av å vurdere behovet og benytte tilbudet. 
 
Skånland kommune understreker viktigheten av at kompetanseutvikling, tidlig 
diagnostisering og behandling, rett oppfølging, samhandling og brukermedvirkning 
følges opp både i spesialist- og kommunehelsetjeneseten.  
 
Skånland revmatikerforening mener intensjonen i planen må følges opp både fra 
spesialist- og kommunehelsetjenesten, spesielt når det kommer til 
kompetanseutvikling, tidlig diagnostisering, tidlig behandling, rett oppfølging, 
samhandling og brukermedvirkning. Kommunene må være oppmerksom på økte 
forpliktelser overfor denne pasientgruppen.  
 
Edgar Wammervold, medlem av Fauske og Sørfold revmatikerforening, har gitt flere 
konkrete innspill til bakgrunnsmateriale, tallgrunnlag og referanser som i stor grad er 
innarbeidet i planen.  
 
Jan Arne Lund, revmatolog ved UNN Harstad og avtalespesialist, etterlyser beskrivelse 
av avtalespesialistenes plass i den samlede revmaomsorgen i Helse Nord. I 
avtalepraksis er produktiviteten høy, men tverrfaglighet er vanskelig å få til, og må løses 
med samarbeid. 
 
Elisabeth Pedersen, fysioterapeut ved UNN Tromsø, mener rehabilitering i forbindelse 
med samhandlingsreformen er lite beskrevet, både når det gjelder innhold og hvilke 
faggrupper som er involvert. Pasienter med behov for fysioterapi blir ikke prioritert i 
kommunene, og kompetansen er lav. 
 
Medbestemmelse 
Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019 ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 10. februar 2015 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional plan for revmatologi i 

Helse Nord 2015-2019.  
 
2. Planen foreslås lagt til grunn for det videre arbeid med behandlingstilbudet til denne 

pasientgruppen i vår region.  
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3. Partene vil påpeke behovet for en målrettet rekruttering av spesialister og andre 
faggrupper for å kunne sikre god tilgjengelighet til tjenesten og riktig bruk av 
ressursene i hele regionen. 

 
Brukermedvirkning 
Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019 vil bli behandlet i arbeidsutvalget i 
det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF i møte, den 25. februar 2015. Protokoll 
fra møte i arbeidsutvalget legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering  
Det er adm. direktørs vurdering at planen gir en god beskrivelse av status og 
utfordringer innen revmatologien. Prioriterte områder som helhetlige pasientforløp, 
tverrfaglige team, tilbud til barn og unge, kompetanseutvikling og kvalitet er godt 
beskrevet. Balansen mellom sentralisering og desentralisering er ivaretatt. Adm. 
direktør mener at samarbeidet med kommunehelsetjenesten skal ha og har høy 
prioritet. Kompetansen om revmatiske sykdommer i kommunene må økes, og tilbudet 
innen rehabilitering må bedres. Kompetanseheving er vektlagt og regulert i avtalene 
Helse Nord RHF har inngått med rehabiliteringsinstitusjonene. 
 
Adm. direktør støtter tiltakene som foreslås for å sikre god kvalitet i behandling og 
tverrfaglig oppfølging av barn og unge. Arbeidet må gjøres i nært samarbeid med 
hjemkommunene.  
 
Adm. direktør ser det også som viktig å styrke rekruttering og kompetanse i 
spesialisthelsetjenesten, og støtter videreføring av nåværende tiltak.  
 
Adm. direktør er enig i at enkeltvis behandling av fagplaner kan skape forventninger i 
fagmiljøene som ikke lar seg oppfylle. Tiltakene i denne planen vil derfor bli prioritert 
opp mot tiltak i andre fagplaner i Helse Nord. Dette gir ingen garanti for at alle tiltak vil 
bli gjennomført i de ulike planene, men det gode faglige arbeidet som beskriver 
tjenestetilbudene vil bli gjenstand for nøye vurderinger, når prioriteringer blir gjort.  
 
Analyser av forbruksrater, og tiltak for å utjevne disse, vil også måtte prioriteres i løpet 
av planperioden.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019 

som retningsgivende for den videre utviklingen av tjenestetilbudet til denne 
pasientgruppen.  

 
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i 

årene fremover. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019, utkast 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  
 
 
Utrykte vedlegg:  Høringssvar 
 
 Høringssvarene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Høring: Regional plan for revmatologi  
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Møtedato: 26. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Siw Skår, 75 51 29 00   Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 13-2015 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 
 
 
Formål 
Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 legges med dette frem for styret i Helse Nord 
RHF. Det er den første fagplanen innenfor dette fagfeltet. Den er utarbeidet av fagfolk 
fra helseforetakene, avtalespesialister og brukere. Målsettingen har vært å kartlegge 
hvordan tjenestetilbudet er i dag, identifisere utfordringer og foreslå tiltak, slik at 
behandlingstilbudet har god kvalitet og tilgjengelighet for befolkningen i et langsiktig 
perspektiv. Styret bes om å gi sin tilslutning til planen og tiltakene som er foreslått. 
Planen som legges frem for styret er korrigert etter innspill fra høringen. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Fagfeltet spenner over mange tilstander og sykdommer. Det er mange korte 
behandlingsforløp, men også en del lange forløp hos pasienter med kroniske 
sykdommer og kreft. Store deler av pasienttilbudet gis gjennom polikliniske 
konsultasjoner. Avtalepraksis er et godt supplement til den virksomheten som utføres i 
sykehusene, og bidrar til å gi nærhet i tilbud til pasientene. Kartlegging av dagens 
situasjon har vist at fagfeltet har god kontroll over de fleste utfordringer knyttet til 
faget, og det gis et godt tilbud til befolkningen. Imidlertid er det noen områder som ikke 
er tilfredsstillende.  
 
Utfordringer i dagens virksomhet 
Det er lange ventetider og fristbrudd i deler av regionen. Noen områder har utmerket 
seg:  
• hørselsomsorg 
• søvnutredning   
• behandling av søvnforstyrrelser 
 
Audiografene har en sentral rolle i utredning og oppfølging av hørselshemmede i 
samarbeid med øre-nese-hals-legene. Rekruttering av audiografer er en flaskehals, og 
antall stillinger er begrenset.  
 
Behovet for søvnutredning er økende. Det er gjort et godt arbeid i sykehusene med 
tverrfaglig arbeid og bedre pasientforløp. Tilbudet er imidlertid fortsatt sårbart, fordi 
det er for få sykepleiere som innehar nødvendig kompetanse på hvert sykehus som 
tilbyr utredning. 
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Tiltak som foreslås i planen for å bedre tjenestetilbudet 
• øke antall stillinger både for leger, sykepleiere og audiologisk personell  
• iverksette rekrutteringstiltak for audiologisk personell   
• prioritere samhandling mellom alle aktører som er involvert i pasientforløpene  
• styrke samarbeidet mellom helseforetakene og kommunene om rehabilitering og 

oppfølging av hørselshemmede  
 
Kostnader 
Tiltakene er kostnadsberegnet til 15,3 mill. kroner pr. år, og det foreslås en gradvis 
opptrapping i løpet av planperioden. Audiologisk personell og sykepleiere utgjør 
hoveddelen av denne opptrappingen for å stabilisere tilbudet innen hørselsomsorgen 
og søvnutredning. 
 
Momenter fra høringen 
Det er mottatt elleve høringssvar, og innspill fra høringen er innarbeidet i den endelige 
versjonen av planen. I den videre fremstillingen redegjøres det kort for 
hovedmomentene fra helseforetakene og brukerorganisasjonene 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF anbefaler Helse Nord RHF å samarbeide tettere med 
helseforetakene om opprettelse av avtalehjemler.  
 
Styret i Nordlandssykehuset HF mener planen kunne vært mer tydelig på tiltakssiden. 
Noen områder burde utdypes, som funksjons- og ansvarsfordeling for oppfølging av 
hørselshemmede mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, og økt behov for 
merkantile tjenester i takt med styrking av andre deler av fagmiljøet. Styret er opptatt 
av at Nordlandssykehuset Bodø opprettholder vaktberedskap og godkjenning som 
utdanningsavdeling ved å beholde tilstrekkelig operativt volum. Styret forutsetter at 
planen fullt ut finansieres av Helse Nord RHF. 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar planen til orientering og støtter tiltakene som er 
foreslått. De foreslår i tillegg å tilføre midler til en LIS1-stilling ved Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen fra 2015, under forutsetning av at avdelingen blir godkjent som 
utdanningsavdeling. Styret forutsetter at planen fullt ut finansieres av Helse Nord RHF. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF anerkjenner det gode faglige arbeidet 
som er gjort. Det påpekes at planen ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet, når det 
gjelder analyser av forbruksmønstre og forslag til tiltak for å utjevne disse. Videre 
etterlyses tydelige forslag til: 
• funksjonsfordeling  
• prioritering av opptrappingstiltakene   
• bruk av telemedisinske løsninger   
• muligheter for jobbglidning 
 
Det er UNN-styrets oppfatning at enkeltvis behandling av fagplaner kan skape 
forventninger i fagmiljøene som ikke lar seg oppfylle.  
 

1 LIS: Lege i spesialisering 
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Vesterålen regionråd er bekymret for at forslaget om ambulering fra 
Nordlandssykehuset Bodø til Vesterålen vil gi en dårlig løsning med høyere kostnader, 
og ikke nødvendigvis et bedre tilbud til innbyggerne i Vesterålen. Regionrådet ber 
derfor om at avtalehjemmelen til Vesterålen ØNH-klinikk tilbakeføres. 
 
Astma- og allergiforbundet, region nord, påpeker viktigheten av at brukere og deres 
pårørende tilbys opplæring, når de får diagnosen allergi og/eller overfølsomhet. Det er 
behov for kompetanseheving, både i spesialist- kommunehelsetjenesten.  
 
Hørselshemmedes landsforbund Nordland er positiv til planen, og foreslår prioritering 
av tre områder:  
• helhetlige pasientforløp for hørselshemmede  
• styrking av samarbeidet med og rådgivning til kommunehelsetjenesten   
• tilrettelegging for Mine behandlingsvalg for hørselshemmede  
 
Hørselshemmedes landsforbund Troms gir sin tilslutning til planen, men ønsker at 
kompetanseheving hos hørselskontaktene i kommunene og økt utdanningskapasitet for 
audiografer tas med som viktige tiltak.  
 
Norsk Audiografforbunds målsetting er bedre og langt bredere hørselsomsorg. Derfor 
påpeker de behovet for flere audiografer i kommunene, noe som vil bidra til et mer 
tilgjengelig tilbud til hørselshemmede. 
 
Kreftforeningen har i samarbeid med Munn- og halskreftforeningen fremhevet fem 
hovedområder:  
• Rekruttering av onkologer med spesialkompetanse i behandling av øre-nese-

halskreft.  
• En mer detaljert beskrivelse av kreftrehabiliteringen, med vekt på psykososiale 

forhold og behov for logopedtjenester og fysioterapi.  
• Tiltak knyttet til ernæringsvansker som følge av kreftsykdom og behandling.  
• Likemannstjenesten som viktig samarbeidspartner og supplement til sykehusenes 

tilbud.  
 
Statped nord slutter seg til planen, og understreker at tidlig melding til Statped fra 
spesialisthelsetjenesten om barn og unge som har behov for spesialpedagogisk hjelp må 
prioriteres. 
 
Medbestemmelse 
Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2015-2025 ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 10. februar 2015 
med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional plan for øre-nese-hals i 

Helse Nord 2015-2025.  
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2. Planen foreslås lagt til grunn for arbeidet med utviklingen av et behandlingstilbud 
med god kvalitet og tilgjengelighet for denne pasientgruppen i et langsiktig perspektiv. 

 
3. Partene vil påpeke behovet for en målrettet rekruttering av spesialister og andre 

faggrupper for å kunne sikre god tilgjengelighet til tjenesten og riktig bruk av 
ressursene i hele regionen. 

 
Brukermedvirkning 
Regional plan for øre-nese-hals 2014-2025 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i 
Helse Nord RHF, den 12. november 2014, jf. RBU-sak 87-2014. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg foreslår at Regional plan for øre-nese-hals 2014-2025 vedtas 

som retningsgivende for Helse Nord. 
 
2. RBU støtter forslaget om å øke antall stillinger for både leger, sykepleiere og 

audiologisk personell for å bedre tilbudet til hørselshemmede og redusere ventetider 
og fristbrudd i regionen. RBU ber om at tiltak for rekruttering av audiologisk personell 
iverksettes. 

 
3. RBU ber om at det iverksettes tiltak som sikrer samhandlingen mellom alle aktører for 

å gi denne pasientgruppen et kvalitativt godt og trygt tilbud. Brukermedvirkning må 
sikres gjennom bedre kommunikasjon mellom pasient og behandler og gjennom bedre 
informasjon til pasient og pårørende. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Det er adm. direktørs vurdering at planen gir en god beskrivelse av dagens 
tjenestetilbud. Også dette fagområdet vil få økt antall pasienter som følge av den 
demografiske utviklingen. Adm. direktør mener derfor at det er viktig å prioritere 
hørselsomsorgen, og støtter brukerorganisasjonenes innspill om at samhandlingen mot 
kommunene må styrkes. Rekruttering og utdanning av audiografer står sentralt for å 
lykkes med dette arbeidet. Søvnutredning er at annet prioritert område. Sammen med 
andre tiltak for å bedre denne tilstanden er det viktig å sørge for at det er et tilstrekkelig 
antall kompetente sykepleiere som kan bidra i utredning og behandling av denne 
pasientgruppen.  
 
Adm. direktør er enig i at enkeltvis behandling av fagplaner kan skape forventninger i 
fagmiljøene som ikke lar seg oppfylle. Tiltakene i øre-nese-hals-planen vil derfor bli 
prioritert opp mot alle de andre fagplanene i Helse Nord. Det vil bli gjort en samlet 
vurdering og prioritering, hvor tiltak blir faset inn gjennom planperiodene. Dette gir 
ingen garanti for at alle tiltak vil bli gjennomført i de ulike planene, men det gode faglige 
arbeidet som beskriver tjenestetilbudene vil bli gjenstand for nøye vurderinger, når 
prioriteringer blir gjort.  
 
Analyser av forbruksmønstre, og tiltak for å utjevne disse vil også måtte prioriteres i 
løpet av planperioden.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 som 

retningsgivende for utviklingen av tjenestetilbudet innen fagfeltet. 
 
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i 

årene fremover. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025, utkast 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  
 
 
Utrykte vedlegg:  Høringssvar 
 
 Høringssvarene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Høring: Regional plan for øre-nese-hals  
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Møtedato: 26. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – 

konsekvenser av seleksjonskriterier m. m., 

oppfølging av styresak 7-2012, 121-2012 og 

122-2012 
 
 
Formål 
Denne styresaken skal gi en oversikt over status for oppfølging av styresak 7-2012 
Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord,  oppfølging av styresak 31-2011, styresak 121-
2012 Implementering av nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord – 
regional handlingsplan, oppfølging av styresak 7-2012 og styresak 122-2012 Kvalitet i 
fødselsomsorgen i Helse Nord. 
 
Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i disse styresakene: 
 
Styresak 7-2012, vedtakets punkt 4: Styret ber adm. direktør fremlegge en styresak som 
beskriver konsekvenser av de innførte seleksjonskriteriene på pasientstrømmene og om 
mulig på behandlingskvaliteten i regionen innen to år. 
 
Styresak 121-2012, vedtakets punkt 3: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør legge 
frem en risiko- og sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i Helse Nord innen utgangen av 
2014. Denne skal danne grunnlaget for evaluering av den framtidige tjenesten. 
 
Styresak 122-2012, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en 
analyse av seleksjonskriteriene for å se nærmere på deres effekt på kvaliteten i 
fødselsomsorgen. Analysen bes lagt frem for styret, etter at seleksjonskriteriene er 
implementert. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Helse Nord har vedtatt en desentralisert struktur på fødselsomsorgen. Det er i tråd med 
vår visjon - Helse Nord der vi bor. Vi har en langstrakt landsdel og lave fødselstall ved 
våre fødeenheter. Visjonen om nærhet til tilbud må derfor balanseres opp mot 
nasjonale kvalitetskrav og regionale planer. Tilbudet er lagt opp etter nasjonale krav om 
en tredeling av tilbudet som skal sørge for både nærhet og god kvalitet på tilbudet samt 
rett kompetanse til rett tid. En viktig del av forbedringsarbeidet er å følge opp og 
evaluere konsekvenser av endringer i tilbud. God kvalitet og åpenhet rundt våre 
tjenester gir trygghet for brukerne. 
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De nye seleksjonskriteriene ble innført i 2012, og med våre lave fødselstall er det kort 
tid å se konsekvenser på kvalitet. Denne saken vil derfor gi en status for hvordan det 
arbeides med å kartlegge pasientrømmer og effekt på behandlingskvaliteten. 
 
ROS-analyse og effekt på kvaliteten i fødselsomsorgen. 
Helseforetakene er i oppdragsdokumentet for 2014 bedt om å kartlegge egne 
pasientstrømmer innen fødselsomsorgen mellom behandlingsnivå, evaluere 
konsekvenser av innførte seleksjonskriterier samt gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) av fødetilbudet basert på resultatene.  
 
Helseforetakene skal også bidra/delta i den regionale evalueringen av fødselsomsorgen. 
Dette er et omfattende arbeid som vi er i gang med, men trenger lengre tid for å få god 
nok kvalitet på data til å se konsekvenser av en endring innført i 2012. 
 
Helse Nord har en desentralisert struktur på fødetilbudet med 15 fødeenheter og et 
fødselstall på rundt 5000. Vi følger nasjonale retningslinjer og har tre nivåer ved våre 
enheter: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. Eneste unntak fra nasjonale 
retningslinjer, når det gjelder struktur, er Lofoten som er en fødestue med mulighet for 
nødkeisersnitt.  
 
En kartlegging av pasientstrømmer basert på tall fra medisinsk fødselsregister (MFR) 
viser at det er lite endring i pasientstrømmene mellom disse nivåene fra 2009 til 2013. 
Kun 1 % av fødslene er forskjøvet fra fødestue til fødeavdeling.  
 
 

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
       

Kvaliteten på fødselsomsorgen i Norge og Helse Nord er generelt veldig god, så det er 
vanskelig med våre små tall å få fram om kvaliteten har endret seg siden 2012. Vi bør 
derfor følge utviklingen over litt lengre tid for å få bedre data som grunnlag for en ROS-
analyse som kan si mer om konsekvensene av de nye seleksjonskriteriene.  
 
ROS-analyse av tilbudet er et omfattende arbeid som skal være et verktøy for styring og 
ledelse. Det skal blant annet hjelpe til å forebygge og begrense negative hendelser, 
tydeliggjøre sammenheng mellom mål, risiko og tiltak samt å bidra til bedre 
prioriteringer og ressursstyring. 
 
Oppfølging av kvalitet i fødselsomsorgen etter innførte kvalitetskrav blir en 
retrospektiv analyse som kan bidra til arbeidet med å gjennomføre ROS-analysen. 
Data i styresaken om kvalitet i fødselsomsorgen 
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Vi undersøkte data som var rapportert av de 15 fødeinstitusjonene i Helse Nord for en 
treårs periode fra 2009 til 2011. Vi inkluderte  
• antall fødsler: levende født og dødfødt  
• lav fødselsvekt <2,5 kg  
• Apgar1 score <7 etter 5 minutter  
 
I tillegg registrerte vi forløsning med  
• tang eller sugekopp  
• hyppighet av svangeskapsindusert diabetes (sukkersyke)  
• eklampsi2  
• alvorlige fødselsrifter  
• forløsning med keisersnitt  
• Vi så også på tall for infeksjoner i forbindelse med keisersnitt, med utgangspunkt i 

tall fra Norsk overvåkningssystem for infeksjonssykdommer (NOIS). 
 
Andre interessante parametre: 
• Neonatalt døde  
• Utfall for Robson3 gruppe 5 – tidligere keisersnitt. (Helse Nord avviker fra nasjonale 

kvalitetskrav ved å la kvinner som har hatt keisersnitt ved tidligere fødsler føde ved 
fødeavdelinger uten barneavdeling.)  

 
Kvalitetsparametrene i styresaken fra 2012 bruker tall fra 2009, 2010 og 2011. 
For å se en utvikling her bør vi vente på 2014-tall. Foreløpige tall for 2014 leveres fra 
MFR medio juni 2015 – autoriserte tall medio desember 2015. Vi foreslår derfor å vente 
på disse tallene for å få et bedre grunnlag.   
 
Videre arbeid med oppfølging av konsekvenser for fødselsomsorgen. 
Helse Nord vil i samarbeid med helseforetakene lage en mal for ROS-analyse. Analysen 
tar utgangspunkt både i kvalitetskrav som ikke er fulgt opp, kvalitetsdata fra MFR og 
endringer i pasientstrømmer.   
 
En statusrapport med oversikt over hvordan fødeavdelingene følger opp nye 
kvalitetskrav vil snart foreligge. Der inngår en kartlegging av bemanningssituasjonen 
for gynekologer og jordmødre. 
 
I 2012 ble det laget en handlingsplan over status for den regionale planen for 
fødselsomsorgen.  Fagråd for gynekologi og fødselshjelp vil gjennomgå planen og lage 
en oppdatert status.  
 
I Helse Nord har vi en regional og to lokale perinatalkomiteer. De lokale 
perinatalkomiteene gjennomgår case etter gitte kriterier. En oppsummering av deres 
arbeid foreligger årlig i årsrapporten fra regional perinatalkomité.  Suboptimale 
faktorer som går igjen ved uheldige hendelser kan legges ved ROS-analysen. 

1 Apgar skår er et system for vurdering av allmenntilstanden hos nyfødte. Normalverdi er 10 poeng. Apgar <7 (målt 5 minutter etter 
fødselen) regnes som lavt, Apgar <4 som kritisk lavt. 
2 Eklampsi – svangerskapskrampe, en alvorlig tilstand for både mor og barn 
3 Klassifiseringssystem med 10 grupper fødende laget av gynekologen Michael Robson. 
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Samlet sett kan dette gi et grunnlag for å si noe om konsekvenser av innførte 
seleksjonskriterier. Det foreslås derfor at arbeidet videreføres, og at en mer fullstendig 
ROS-analyse vil foreligge innen utgangen av 2015. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 20. januar 2015 og 10. februar 2015 orientert om sak ad. desentralisert 
fødselsomsorg i Helse Nord – konsekvenser av seleksjonskriterier m. m., oppfølging av 
styresak 7-2012, 121-2012 og 122-2012, jf. sak 4-2015 og sak 14-2015. 
 
Brukermedvirkning 
Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – konsekvenser av seleksjonskriterier m. m., 
oppfølging av styresak 7-2012, 121-2012 og 122-2012 ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 21. januar 2015, jf. RBU-sak 7-2015. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
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. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør anbefaler at informasjonen om desentralisert fødselsomsorg og 
konsekvenser av innførte kvalitetskrav tas til orientering. Arbeidet videreføres som 
skissert, og en ROS-analyse vil gjennomføres innen utgangen av 2015. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med desentralisert 

fødselsomsorg i Helse Nord til orientering. 
 
2. Styret ber om at det gjennomføres en ROS-analyse innen utgangen av 2015. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 15-2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, 

godkjenning av entrepriser og justeringer av 

prosjektramme 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus – 
godkjenning av forprosjekt og byggestart i styremøte, den 18. desember 2013. Styret 
fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtaket i styret i Finnmarkssykehuset HF og 

godkjenner forprosjektrapporten for Nye Kirkenes sykehus av 27. juni 2013, inkludert 
de endringer som er tatt inn i addendumet av 21. november 2013. Totalrammen for 
prosjektet settes til 1,46 mrd kroner (p85-2016). 

 
2. Styret setter av 1,310 mrd kroner (p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF og 

resterende beløp på 150 mill kroner (opp til p85) som reserve i Helse Nord RHFs 
investeringsplan. 

 
3. Styret godkjenner igangsetting av detaljprosjektering og byggestart for prosjektet, og 

ber om at prosjektet gjennom detaljprosjekteringen har fokus på kostnadsreduserende 
tiltak, med mål om ytterligere å nærme seg 1,4 mrd. kroner, p85-2018. 

 
4. Første tilbakemelding på kostnadsreduserende tiltak meldes tilbake til styret gjennom 

rullering av investeringsplanen i juni 2014. 
 
5. Styret ber om at prosjektet følger oppsatt tidsplan med byggestart 1. mai 2014. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet styresak nr. 02/2015 Godkjenning av 
entreprisetildelinger og økt ramme for prosjekt Nye Kirkenes Sykehus, i ekstraordinært 
styremøte den 12. januar 2015 med følgende vedtak: 
 
1. Tildeling av entreprisene B02 og B03 godkjennes, og oversendes til Helse Nord RHF.  
2. Styret søker Helse Nord RHF om å få økt rammen til prosjektet fra 1310 MNOK til 1420 

MNOK. Dette innebærer at det tas 110 MNOK fra marginen til prosjektet og at 
finansiering av kjøkken tas inn i ordinær ramme.  

3. Styret ber om å få en utredning av de økonomiske og praktiske konsekvenser av å:  
a. Etablere et felles driftsselskap for kjøkkendrift  
b. Seksjonere arealer til kjøkken inne i sykehuset og selge dem til et AS  
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4. Styret registrerer at økonomisk risiko er høy og ber Adm. direktør vurdere ytterligere 
tiltak for å redusere risiko, inklusive valutasikring.  

5. Styret ber om at det legges frem tiltak for å redusere kostnader som kan iverksettes 
dersom det ligger an til avvik fra vedtatte økonomiske rammer.  

 
Nåsituasjon 
Finnmarkssykehuset HF har forhandlet ferdig aktuelt tilbud på bygging av Nye Kirkenes 
Sykehus (NKS) for tre av de vesentlige entreprisene, og gjennomført ny 
usikkerhetsanalyse som gjør at kostnadskalkylen for p50 fra 2013 nå er blitt vesentlig 
sikrere. Markedsrisiko for prosjektet er etter dette vesentlig redusert.  Prosjekt NKS har 
behov for å få utløst midler fra marginen som er satt av til prosjektet. 
 
Kostnadskalkylen (p50) gått opp med ca 60 mill. kroner, fra 1 310 mill. kroner til 1 370 
mill. kroner. Marginen var satt til 150 mill. kroner i 2013, som ga en kostnadsramme 
(p85) på 1 460 mill. kroner. Etter gjennomføring av kontraktsforhandlinger gjenstår 90 
mill. kroner av avsatt margin. 
 
Byggearbeidene er delt inn i tre entrepriser: 
• Entreprise B01 er kontrahert og omfatter grunnarbeider og teknisk infrastruktur til 

tomta. AS Oscar Sundquist i Kirkenes er i gang med dette. 
• Entreprise B02 omhandler alle arbeider i plan 1 som omfatter teknisk sentral, 

kjøkken, lager, verksteder, garderober og kontorer. Plan 1 er dels med full fasade, 
dels kjellerareal og kulverter. Ca. 4 500 m2. Det inngår også utomhusarbeid. 

• Entreprise B03 omhandler alle arbeider i plan 2 og 3 som omfatter de typiske 
sykehusfunksjonene samt ventilasjonsanlegg på plan 4. Ca. 15 000 m2. 

 
Entreprisene B02 og B03 er totalentrepriser, der entreprenørene skal overta risikoen 
for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren. 
 
Konkurransene om entreprisene B02 og B03 har pågått fra sommeren 2014 og frem til 
desember 2014. Det ble gjennomført en prekvalifisering og påfølgende konkurranser 
med forhandling.  
 
Forhandlingene ble gjennomført i flere runder, inntil endelige tilbud ble levert inn 15. 
desember 2014. For nærmere beskrivelse av innstillingen for tildeling av entrepriser og 
til usikkerhet i prosjektet vises til utrykte vedlegg. 
 
Parallelt til denne prosessen er det arbeidet grundig for å forbedre prosjektet, ta ned 
kostnader og fjerne usikkerhet. 
 
I desember 2014 ble det gjennomført en ekstra usikkerhetsanalyse for prosjektet, med 
det målet å vurdere prosjektets nåværende kostnadskalkyle og usikkerhet. Behov for 
usikkerhetsmargin på 150 mill. kroner var i forprosjektfasen knyttet til: 
1) usikkerhet knyttet til etablering og bemanning av effektiv prosjektledelse. 
2) stor usikkerhet knyttet til prisnivået i det lokale byggemarkedet. 
  
Begge disse usikkerhetselementene anses nå avklart og bidrar til at nytt behov for 
usikkerhetsmargin pr. desember 2014 er vurdert til 40 mill.kroner. 
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Valutarisiko 
I slutten av 2014 ble verdien av den norske kronen betydelig svekket i forhold til 
Euroen (€). Dette medfører usikkerhet knyttet til B03 fra den tyske leverandøren, som 
har basert sin pris på at 1 € koster 8,25 kroner. Det er forhandlet frem en avtale som 
innebærer at prisen blir uforandret ved en kurs på mellom 8,10 og 8,40 kroner/€. I 
skrivende stund er kursen 8,58 kroner/€. I januar 2015 var kursen over 9 kroner/€. 
 
Eksponeringen for valuta er ca 59 mill €. Dette betyr at differansen mellom 9 kroner/€ 
og 8,50 kroner/€ utgjør ca 30 mill. kroner. Nåværende valutakurs utgjør en potensiell 
merkostnad på ca 11 mill. kroner. 
 
På samme måte som varer generelt nå kan bli dyrere å kjøpe fra utlandet, står også 
byggevarer/tjenester i fare for å bli dyrere. Dette vil kunne komme til å gjelde all handel 
med utlandet, men også innenlands der varer fra utlandet benyttes i produksjonen 
Det understrekes at valutausikkerheten (som ikke bare gjelder forholdet krone/€), kan 
gi negativt utslag i den generelle prisindeksen for byggekostnader. 
 
Gjenstående usikkerhetsmargin 
Av opprinnelig usikkerhetsmargin på 150 mill kroner foreslås det at styret godkjenner 
følgende disponering: 
• Rammen til Finnmarkssykehuset HF økes med (60+40) mill kroner til 1 410 mill 

kroner.  
• Gjenværende margin på 50 mill kroner beholdes i RHF-et. 
 
Påvirkning på bærekraft 
Finnmarkssykehuset HF har, før denne styresaken, satt av 1 310 mill. kroner til 
byggingen av NKS i gjeldende investeringsplan (p50). I helseforetakets 
bærekraftsanalyse er det derimot satt inn 1 460 mill. kroner (p85).  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil bli orientert om sak 
ad. Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av entrepriser og justeringer av prosjektramme i 
et ekstraordinært samarbeidsmøte i forkant av styremøte. Dato for dette møtet er ikke 
fastsatt på nåværende tidspunkt. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at saken er godt belyst. Adm. direktør er fornøyd med at 
markedsrisikoen i prosjektet – med unntak av valutarisiko – er vesentlig redusert. Adm. 
direktør anbefaler at styret godkjenner at rammen for prosjektet økes med 60 mill. 
kroner og at det i tillegg settes av 40 mill. kroner til gjenværende margin. 
 
Adm. direktør ber styret ta til orientering at det vurderes å innlemme kjøkkendriften i 
et samarbeid med Sør-Varanger kommune. Dette er en sak som må vurderes av styret i 
Finnmarkssykehuset HF. Foreløpig er kostnadene til kjøkken fremdeles inkludert i 
kalkylen. 
 
Adm. direktør anbefaler at de resterende 50 mill. kroner beholdes som ekstra margin 
hos Helse Nord RHF. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tildelingen av entreprisene B02 og B03 for Nye 

Kirkenes sykehus. 
 
2. Styret godkjenner justering av prosjektrammen fra 1.310 til 1.370 millioner kroner 

(p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF. 
 
3. Styret godkjenner at p50-marginen til Finnmarkssykehuset HF styrkes med 40 

millioner til endelig 1.410 millioner kroner. 
 
4. Styret godkjenner at gjenværende margin på 50 millioner kroner i Helse Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Styresak 2/2015 Godkjenning av entreprisetildelinger og utløsing av 
 margin for prosjekt Nye Kirkenes Sykehus (Finnmarkssykehuset HF) 
 
 Ekstraordinært styremøte i Finnmarkssykehuset HF 12. januar 2015,  
 protokoll 
 
 Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  
 
 
Utrykte vedlegg:  Sak 2014-28 Innstilling på tildeling B02 B03 og videre saksgang  
  (styringsgruppen Prosjekt NKS) 
  Innstilling på tildeling B02 B03 
  Møte i styringsgruppen Prosjekt NKS 19. desember 2014, referat 
 
  De utrykte vedleggene er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetslovens § 23. 
 
  Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
26. februar 2015 - saksdokumenter

side 40

http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-26-februar-2015-article114468-1079.html


 

Møtedato: 26. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg 

for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø 

kommune og Andøy kommune 
 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord RHF mottok brev fra Nordlandssykehuset HF, datert 7. januar 2015 ad. 
Søknad om tillatelse til salg av psykiatribygg Straume og Andenes, se vedlegg.  
 
Styret i Nordlandssykehuset HF behandlet styresak 104-2014 Moderniseringsprosjektet i 
Psykisk helse og rusklinikken – status og videre utvikling i styremøte, den 14. november 
2014. I styresaken er det redegjort for og fremmet begrunnet forslag om å avvikle den 
ambulante virksomheten på Andenes, og det ble bedt om en utredning for tilbudet ved 
Vesterålen DPS. Styret i Nordlandssykehuset HF fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret er fornøyd med resultatene av omstillingsarbeidet i Psykisk helse- og 

rusklinikken. 
2. Styret slutter seg til vurderingene i saken omkring sykehusavdelingene og ber Helse 

Nord RHF om at det ikke stilles ytterligere krav om nedbygging av døgnkapasiteten 
ved sentralsykehusinstitusjonen i Nordlandssykehuset. Det anbefales at klinikken søker 
å løse behovet for de kronisk alvorlig syke pasientene med behov for 
sykehusinnleggelse innen rammen av dagens virksomhet. Styret er også bekymret for 
det høye belegget ved. Sikkerhetsenheten og ber direktøren, i samarbeid med Helse 
Nord RHF, finne løsninger for en evt utvidelse av kapasiteten i landsdelen i stedet for å 
bruke ressurser på gjestepasientkjøp. 

3. Styret ber direktøren utrede hvordan en kan gi bedre kvalitet i tilbudet til pasientene i 
Lofoten både i forhold til beredskap for akutte kriser og i forhold til døgnbehandling. 

4. Styret ber direktøren komme tilbake med en utredning av hvordan Vesterålen DPS skal 
tilpasse seg budsjettramme og kapasitetsutnyttelse av døgntilbudet, i løpet av første 
halvår 2015. 

5. Den ambulante virksomheten på Andenes avvikles fra 01.01.15. 
 
I samme sak ble det redegjort for situasjonen ved Vesterålen DPS med overkapasitet på 
døgnplasser. Det er i dag 70 % kapasitetsutnyttelse ved allmennpsykiatrisk døgnenhet 
på Stokmarknes, og det er de siste årene gjennomsnittlig kun én pasient ved enheten på 
Straume i Bø i Vesterålen.  
 
Dette synliggjør at behovet for døgnplasser i Vesterålen er lavere enn tidligere antatt, og 
er hovedgrunnen til at døgnkapasiteten må omstilles ytterligere. I brevet av 7. januar 
2015 viser Nordlandssykehuset HF til at sak om avvikling av tilbudet på Straume i Bø i 
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Vesterålen vil behandles i egen styresak i februar 2015. Det er ikke gjort formelt vedtak 
om dette i de andre sakene det er referert til. Derfor må avviklingen formelt vedtas i 
egen sak. Det faktum at enheten på Straume det siste året har hatt én pasient til 
behandling, innebærer at en samling av ressursene til døgnenheten på Stokmarknes vil 
gi et bedre tilbud til pasientene. 
 
Nordlandssykehuset HF vil i styresak 11-2015 Salg av psykiatribygg Straume og Andenes, 
som behandles i møte 19. februar i foretaket, fremme følgende forslag til vedtak: 
 
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til salg av DPS-byggene på Straume og 

Andenes, forutsatt godkjenning fra Helse Nord RHF og Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

2. DPS-bygget på Straume selges til Bø kommune ihht vilkår og premisser gitt i 
saksfremlegget i styresak 119-2014.  

3. Eventuell søknad fra Andøy kommune om kjøp av bygget på særskilte vilkår, innen frist 
01.03.2015, forelegges styret for realitetsbehandling i neste styremøte.  

 
Endelig vedtak i styret for Nordlandssykehuset HF vil bli lagt frem i styremøtet, den 26. 
februar 2015. 
 
Nordlandssykehuset HF har nylig mottatt henvendelse fra Andøy kommune med ønske 
om kjøp av DPS-bygget på Andenes på særskilte vilkår, tilsvarende vilkårene knyttet til 
bygget i Bø. 
 
Andøy kommune har fått frist til 1. mars 2015 med tilbakemelding om de faglige og 
praktiske forhold er tilfredsstillende løst for kommunen. En eventuell sak om 
salgsprosess vil legges frem i styremøte i mars 2015. 
 
Dermed er avklaringer mot vertskommunene for de to enhetene som er besluttet 
nedlagt, fullt ut ivaretatt. 
 
Av vedtektene til Helse Nord RHF fremgår det følgende knyttet til salg av fast eiendom: 
 
§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer 
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 
 
I styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord ble det fattet følgende vedtak i punkt 4, 1. avsnitt: Avhending av eiendomsmasse 
skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske vurderinger, og ikke ut fra eventuelle 
kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.  
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I økonomihåndboken står det også 
 
5.7 Salg av eiendom 
Helseforetakene kan fatte beslutninger om salg av fast eiendom for verdier opp til 10 mill 
kr (per år). I de tilfeller et helseforetak ønsker å selge en fast eiendom til en verdi over 10 
mill kr, pr. år, eller bygningsmasse for medisinsk virksomhet (sykehusbygg med mer), skal 
saken forelegges styret for Helse Nord RHF som fremmer saken for foretaksmøtet med 
Helse og Omsorgsdepartementet (HOD). 
 
Dette betyr at salg av en DPS ikke kan besluttes av styret i NLSH selv om beløpet er 
under 10 mill og må således behandles av foretaksmøtene i Helse Nord RHF og 
Nordlandssykehuset HF.  
Samlet verdi på byggene var før nedskriving i 2014 15,5 millioner. 
 
Om Andenes 
Inntil 31. desember 2014 har det vært etablert et ambulant team på Andenes. Som følge 
av lav aktivitet i teamet, samt at fire av de seks ansatte i teamet sluttet, var det ikke 
lengre mulig å drive forsvarlig behandling på Andenes. Det ambulante teamet på 
Andenes ble derfor avviklet fra 1. januar 2015, og pasientene får i stedet tjenesten 
levert fra virksomheten på Stokmarknes. Som følge av dette har Nordlandssykehuset 
ikke lenger behov for bygningsmassen.  
 
Om Straume 
På Straume var det i utgangspunktet et døgntilbud med seks senger, men med bare én 
døgnplass i bruk, uten spesialistdekning.  Oppgavene overtas fra samme DPS, men ved 
lokasjon Stokmarknes. Dette av hensyn til faglighet i tilbudet og rekrutteringsgrunnlag. 
 
Nordlandssykehuset HF har innledet samarbeid med Bø kommune med sikte på å finne 
løsninger som ivaretar både pasienter og mulige alternative arbeidsplasser for 
personalet på enheten på Straume. Bø kommune har oppnevnt en arbeidsgruppe med 
mandat å utrede alternativ drift ved enheten. Kommunen har vært i dialog med private 
aktører som har uttrykt interesse for å etablere virksomhet i Bø, i bygget til Vesterålen 
DPS. 
 
Kommunen vurderer at det er stor sannsynlighet for at de skal lykkes med å etablere ny 
helserelatert virksomhet i bygget, gitt at bygget kan overtas til symbolsk sum. 
 
Nordlandssykehuset HF har signalisert til kommunen at helseforetaket er positiv til å 
finne løsninger rundt bygg gitt at: Bygget skal benyttes til helsetjenester primært innenfor 
primærhelsetjenestens ansvarsområde og forpliktelser i Vesterålsregionen, og med særlig 
vekt på psykiatri/rus. Dersom dette vilkår ikke oppfylles skal bygget takseres og kjøpes ut 
eller tilbakeføres Nordlandssykehuset. 
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Økonomi  
Bygget på Andenes er i 2014 nedskrevet til taksert salgsverdi på 4,7 mill. kroner. 
Eventuell søknad fra Andøy kommune om kjøp av bygget på særskilte vilkår, innen frist 
1. mars 2015, forelegges styret for realitetsbehandling i neste styremøte. Dersom 
kommunene ikke ønsker å benytte tilbudet, legges eiendommen ut for salg til taksert 
salgsverdi. 
 
En eventuell overdragelse av bygget til symbolsk pris vil på kort sikt påføre 
helseforetaket et driftsmessig tap ut over nedskrevet verdi før fratrekk for årlige drifts- 
og vedlikeholdskostnader. 
 
Anlegget på Straume er pr. 31. desember 2014 nedskrevet til antatt salgsverdi.  
 
Forankring/medvirkning 
Det er gjennomført møter med Andøy Kommune og Bø Kommune. Saken har videre 
vært behandlet i ledergruppen i Nordlandssykehuset HF og fulgt de medvirkerarenaer 
som følger av retningslinjer for behandling av styresaker, herunder egne møter i 
Nordlandssykehuset HF med ansattes organisasjoner, arbeidsmiljøutvalg og 
brukerutvalget. 
 
Medbestemmelse 
Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø 
kommune og Andøy kommune vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF i et ekstraordinært drøftingsmøte i forkant av 
styremøte. Dato for dette møtet er ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. Protokoll fra 
drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø 
kommune og Andøy kommune vil bli behandlet i arbeidsutvalget i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF i møte, den 25. februar 2015. Protokoll fra møte i 
arbeidsutvalget legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Siden det i denne saken foreslås å selge eiendommer som omfatter formålsbygg, og at 
samlet verdi før nedskriving i 2014 overstiger verdigrensen på 10 mill. kroner, er det en 
sak som adm. direktør innstiller overfor styret å fremme som sak til foretaksmøtet i 
Helse Nord RHF.  
 
Adm. direktør er enig i vurderingen Nordlandssykehuset har gjort knyttet til å samle 
tilbudet for psykisk helsevern fra enhetene til Stokmarknes, og at behovet for 
eiendommene ikke lenger er tilstede. 
 
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om 
et foretaksmøte for å få godkjent salg av nevnte eiendommer i Nordlandssykehuset HF, 
og at det er forventet at avhending av eiendommene bokføres med netto tap i 
helseforetaket. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 

foretaksmøte til å avhende eiendommene Straume i Bø i Vesterålen og Andenes i 
Andøy kommune fra Nordlandssykehuset HF i tråd med denne saken. 

 
2. 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.  

 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 
1. Brev fra NLSH HF til Helse Nord RHF om tillatelse til salg av psykiatribygg Straume 

og Andenes 
 
2. Styresak 104-2014 i NLSH HF Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og 

rusklinikken – status og videre utvikling 
 
3. Styresak 104-2014 Endelig vedtak 
 
4. Styresak 119-2014 i NLSH HF Mulig overdragelse av psykiatribygg Straume til Bø 

kommune. (Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, Forv.l. § 13.) 
 
5. Styresak 11-2015 NLSH HF Salg av psykiatribygg Andenes og Straume (behandles av 

styret i Nordlandssykehuset HF den 19. februar 2015). 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 26. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bengt Nilsfors/Hilde Rolandsen   Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 17-2015 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport    

    pr. 31. desember 2014 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 121-2014 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 
31. august 2014 i styremøte, den 29. oktober 2014. Rapporten ble tatt til orientering. 
Denne styresaken med tertialrapport pr. 31. desember 2014 er basert på rapportering 
til styringsgruppen 17. februar 2015. 
 
Status 
De største prosjektene har siden forrige rapportering holdt framdriften og 
økonomistyringen i henhold vedtatte planer. I de delprosjektene hvor framdriften ikke 
er tilfredsstillende, er økonomien så langt under kontroll og samsvarer med beregnet 
grad av ferdigstillelse. 
  
De største utfordringene med å være et felles regionalt program er kjente, og vil etter 
alle solemerker være aktuelle også i 2015. FIKS kan innenfor gjeldende mandat og 
vedtatte økonomiske rammer ikke løse alle små og store IKT-utfordringer. Programmet 
er ikke noe fiks alt, men vil fortsette å bidra i de tilfellene hvor henvendelser ikke sinker 
prosjektene eller påvirker økonomien i prosjektene.  
 
Implementeringene som er gjort siste året, har vært teknisk komplekse, men har i liten 
grad påvirket arbeidsprosessene i sykehusene. Fra høsten vil fokuset endre seg, når en 
tar i bruk en større del av de utarbeidede prosedyrene for oppsett og bruk av 
journalsystemet. En samling av alle sykehusene i et felles system gir sammen med den 
nye pasientjournalloven helt nye muligheter for samhandling om pasientene på tvers av 
sykehus og helseforetak. Disse mulighetene øker behovet for en felles funksjonell 
organisering av forvaltningen av de kliniske systemene, og samtidig blir behovet for å 
fokusere på opplæring og intern kommunikasjon i sykehusene større.  
 
Helse Nord IKT har gjort et stort og solid arbeid, både i samlingen av alle driftsmiljøene 
under ett tak (HOS2 trinn 0) og i de gjennomførte konsolideringene (HOS trinn I). For 
programmet som helhet er likevel den samlede ressurssituasjonen i Helse Nord IKT en 
utfordring, hvilket betyr ukentlig prioritering mellom tilgang på knappe ressurser. 
Enkelte av prosjektene har ikke fått den planlagte støtten på IKT-siden. Dette vil ikke 
kunne fortsette ut programperioden uten at kvaliteten eller tidsplanene blir påvirket 
negativt.  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 HOS: Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing 
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For å få til en bedre koordinering og samarbeid er det etablert faste månedlige møter 
mellom rådgiverne i FIKS og Integrasjonsprosjektet i Helse Nord IKT. Dette bidrar blant 
annet til bedre prioritering av knappe ressurser. Framdriften i Integrasjonsprosjektet 
og deres bidrag inn i FIKS-prosjektene er helt avgjørende for videre framdrift i 
programmet. Samarbeidet er godt.  
 
FIKS har i den siste perioden startet et arbeid med å vurdere mulighetene for å 
redusere den samlede tiden produksjonssystemene er utilgjengelig i sykehusene under 
konsolideringene. I første omgang vurderes muligheten for å samkjøre HOS trinn I for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) med radiologiinnføringen i 
Finnmarkssykehuset HF. Erfaringene fra de to helgene i februar (radiologi 
Helgelandssykehuset HF og HOS trinn I Nordlandssykehuset HF) legges til grunn i 
videre planlegging. HOS trinn 1 for UNN gjennomføres første helgen i juni (4. - 7. juni 
2015).  
 
Planlegging av hvordan EPJ-området skal integreres med Medikasjon- og 
Kurveprosjektet (EKM) er så vidt i gang. Prosjektleder er ansatt, og det er gjennomført 
innledende møte med Helse Sør-Øst om fremtidig samarbeid om EKM- og EPJ-
implementering. 
 
For neste tertial er det kritisk at arbeidet med pasientforløp, strukturert journal og 
beslutningsstøtte begynner å ta form. Det må besluttes hvilke pasientforløp en skal 
starte med når dette skal designes i Arena. Vi må også for dette området snarest få på 
plass en omforent løsning for funksjonell forvaltning av de kliniske systemene. 
 
Risikostyring  
Det er ingen vesentlige endringer i overordnet risikobilde. Største usikkerhetsfaktor er 
fremdeles knyttet til ressurssituasjonen i flere prosjekter både i og utenfor FIKS. 
Kritiske ressurser i Helse Nord IKT er en flaskehals for framdrift i flere av prosjektene i 
FIKS.  
 
Radiologiinnføringen på Helgeland har balansert på kritisk linje, men ble gjennomført i 
henhold til plan 6. - 7. februar 2015. 
 
Til tross for mange utfordringer og stram tidsplan holder HOS-prosjektet fortsatt 
framdriftsplanen. Nordlandssykehuset HF arbeider meget godt med prosjektet. 
Flyttingen i Trinn 0 gikk bra før årsskiftet, og Trinn I for NLSH planlegges 13. - 15. 
februar 2015.  
 
Med driften i de midlertidige datarommene på plass vurderer FIKS ikke forsinkelsene 
på første permanente datasentral (DS) som kritisk. Hvis rammene for neste 
prøvekonvertering i HOS blir akseptable, vil eventuell mangel på permanente datarom 
først bli kritisk, når UNN skal inn i felles radiologiløsning i november 2015. DS2 (UiT) 
planlegges i drift våren 2015. DS1 (Pasienthotellet) planlegges i drift 4. kvartal 2015. 
 
For Testregimeprosjektet er det en ulempe at en ikke får startet arbeidet med oppsett 
av permanent løsning, før permanent datarom er tilgjengelig.  
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Fremdeles befinner en for stor andel av risikoelementene seg i kritisk område.  
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Figur 1- risikobilder 18.11.14 og 03.02.15 
 
Fremdrift 
Styret ble i tertialrapport nr. 1-2014 gjort kjent med at revidert fremdriftsplan er satt 
med sluttdato 6. september 2016, ca to måneder senere enn opprinnelig plan. 
Prosjektorganisasjonen er forutsatt beholdt frem til 31. desember 2016.  
 
I tertialrapport nr. 2-2014 konkluderte adm. direktør med at ”Det er fremdeles betydelig 
risiko i prosjektet, hvilket ikke er uventet i et så stort utviklingsprosjekt. Størst usikkerhet 
på nåværende tidspunkt er avhengigheter på leverandørsiden som ligger utenfor vår 
kontroll.” 
 
27. januar 2015 mottok vi revidert tidsplan for utviklingen av DIPS Arena fra 
leverandøren, hvor det fremgår at det for EPJ fremdeles vil være 20 av 273 åpne krav 
pr. 31. desember 2015, og at de øvrige vil lukkes innen utgangen av 2016. For LAB-
leveransen melder leverandøren at 14 krav vil være åpne pr. 31. desember 2015, men 
lukkes innen 1. halvår 2016. Administrasjonen har dialog med leverandøren om 
hvordan fremdrift og de merkantile sider skal løses.  
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Økonomi 
Status pr. desember 2014 er at samlet økonomiske ramme er tilstrekkelig til å 
gjennomføre programmet i henhold til gjeldende planer.  
 

 
Figur 2- påløpte og forventede investeringskostnader 
 
Prosjektkostnadene som utgiftsføres løpende er i tråd med plan: 

 
Figur 3- påløpte og forventede programkostnader 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at alle helseforetak nå er kommet inn i midlertidig felles 
datarom, at Trinn 0 er gjennomført for alle helseforetak, og at Trinn 1 er i gang i 
henhold til plan. At vi har lykkes å gjennomføre konvertering til ny radiologiløsning i 
Helgelandssykehuset HF i tråd med planen, var også en viktig milepæl. Økonomien er 
under kontroll, og samarbeidet med Helse Nord IKT fungerer godt. 
 
Det er høyt tempo i prosjektet, og mange viktige milepæler foran oss. Ressursknapphet i 
Helse NordIKT, og tydelige prioriteringer må derfor ha full fokus fremover. 
 
Det er uheldig at leveranser av et antall kontraktsfestede krav innenfor EPJ- og LAB-
området er forsinket. Adm. direktør vil orientere nærmere om dette i styremøte 26. 
februar 2015. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Felles Innføring 
av Kliniske Systemer til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Sak 1-15 til styringsgruppen FIKS ad. informasjon og status FIKS 
 
  Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 26. februar 2015   
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 
    Soksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 19-2015 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, 

forslag til retningslinjer og tiltak 
 
 
Formål 
Formålet med saken er å få vedtatt retningslinjer og innført tiltak for økt 
brukermedvirkning i forskning. 
 
Bakgrunnen er at vi i 2013 etter mange år med et generelt krav om brukermedvirkning 
i forskning, fikk et mer spesifikt krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om 
dette. 
 
RHF-ene fikk følgende krav i oppdragsdokumentet for 2013: 
De regionale helseforetakene har i samarbeid, og under ledelse av Helse Nord RHF, 
utarbeidet retningslinjer og iverksatt tiltak for større grad av brukermedvirkning i 
forskningens ulike faser. Retningslinjene er forankret i Nasjonal samarbeidsgruppe for 
helseforskning (NSG). 
 
Det ble nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe med representanter fra alle RHF-ene 
inkludert ett helseforetak fra hver region, representanter fra institusjoner som er med i 
NSG samt to brukerrepresentanter. Arbeidsgruppen har ferdigstilt rapport med forslag 
til retningslinjer og tiltak 10. februar 2014. 
 
Rapporten ble oversendt RHF-enes strategigruppe for forskning og de fire 
fagdirektørene, og har vært på høring i RHF-ene etter dette. 
 
Etter høringsrunden har et revidert forslag til retningslinjer vært behandlet i det 
nasjonale AD-møtet1, den 15. desember 2014. Det legges med dette fram identiske 
styresaker i de fire RHF-ene for å få vedtatt retningslinjer og tiltak som skal iverksettes i 
helseforetakene. 
 
Kort om innholdet i saken 
RHF-ene ble i oppdraget fra HOD bedt om å utarbeide forslag til økt brukermedvirkning 
i forskningens ulike faser. Ut fra dette er det utarbeidet forslag til å involvere brukere i 
økt grad både i prioritering, planlegging, gjennomføring, formidling samt 
implementering. 
 

1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetak 
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Dette innebærer økt brukermedvirkning på system- og individnivå, og medfører forslag 
om økt formell representasjon, mer organisert samarbeid og mer direkte involvering av 
brukere. 
 
Forslagene fra arbeidsgruppen var enstemmige.  På høringsrunden, som ble holdt 
mellom 9. april 2014 og 20. juni 2014, kom det inn 14 høringsuttalelser. De var fra alle 
regioner, inkludert universitetssykehusmiljøene og flere brukerutvalg. 
 
De fleste var veldig positive til rapporten, at brukermedvirkning i forskning settes på 
dagsorden i større grad og til mange av forslagene. Det er likevel noen hovedtrekk i 
uttalelsene i retning av at det ønskes en litt større valgfrihet eller fleksibilitet i tiltakene. 
Det ble derfor lagt fram et noe justert forslag til AD-møtet, der noen ”skal”-krav er blitt 
til anbefalinger. Noen er likevel beholdt, da alt ikke kan gjøres valgfritt, dersom det skal 
oppnås faktisk økning i brukermedvirkning i forskning, og at oppdraget fra HOD 
ivaretas. 
 
De foreslåtte tiltakene vil binde helseforetakene til å oppnevne flere 
brukerrepresentanter i ulike formelle fora, øke samarbeidet med brukerorganisasjoner, 
og kreve mer brukerinvolvering på prosjektnivå av forskere.  
 
Noen tiltak foreslås som obligatoriske, som for eksempel brukerrepresentasjon i faste 
forskningsutvalg ved alle helseforetak og klinikker med forskningsaktivitet, der dette er 
hensiktsmessig, i samråd med brukerutvalgene. Opplæring av brukere og forskere er 
også lagt inn som obligatorisk tiltak. 
 
Andre tiltak foreslås som veiledende og fleksible for å ta høyde for at helseforetakene er 
ulike med hensyn til størrelse på forskningsvirksomheten. Det anbefales å gjøre både en 
kartlegging pr 31. desember 2014 og en evaluering av omfanget av brukermedvirkning i 
forskning etter tre år. 
 
Parallelt med dette arbeidet i RHF-ene har det pågått et stort nasjonalt arbeid med å 
lage en ny nasjonal strategi for forskning og innovasjon i helse og omsorg, 
HelseOmsorg21. Brukermedvirkning er også sentralt i denne strategien som ble lagt 
frem i juni 2014. Forslagene om økt brukermedvirkning i forskning i HelseOmsorg21 
harmonerer med våre forslag til retningslinjer, og de fleste forslagene er også helt 
identisk med forslagene fra arbeidsgruppen/justeringsforslaget fra AD-møtet. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Ut fra de foreslåtte tiltakene vil det foreligge noen konkrete felles tiltak som skal 
implementeres i alle HF-ene. Andre tiltak vil være opp til HF-ene og forskerne å 
vurdere.  
 
De økonomiske konsekvensene av å innføre økt brukermedvirkning i forskning må 
gjenspeiles i budsjettene. RHF-ene og HF-ene må sette av midler i budsjettprosessene, 
og forskerne må budsjettere med slike kostnader i sine prosjekt, dersom 
brukermedvirkning er aktuelt. 
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 13. mars 2014 orientert om sak ad. Brukermedvirkning i forskning, jf. sak 43-2014. 
 
Brukermedvirkning 
Den nasjonale arbeidsgruppen har hatt to brukerrepresentanter med i arbeidet. 
 
Brukermedvirkning i forskning, orientering om arbeidet ble behandlet i arbeidsutvalget i 
det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 4. desember 2013, jf. RBU-AU-sak 31-
2013. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet med 
å styrke brukermedvirkningen i forskning til orientering. 
 
I høringsrunden 9. april 2014 til 20. juni 2014 ble det bedt om at rapporten også skulle 
gå til de regionale brukerutvalgene. 
 
Brukermedvirkning i forskning, endelig rapport ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 12. juni 2014, jf. RBU-sak 42-2014. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar rapporten Brukermedvirkning i helseforskning i Norge til 

orientering. 
 
2. RBU slutter seg til forslag til retningslinjer for helseforetakene som fremkommer i 

rapporten. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Implementering av de foreslåtte tiltakene innebærer at vi oppnår økt 
brukermedvirkning i forskningens ulike faser. Et overordnet mål er at 
brukermedvirkning skal føre til økt relevans og bedre kvalitet i forskningen. Det har 
også en verdi i seg selv ved at det innebærer en demokratisering av forskningen. De 
som forskningen angår, bør kunne medvirke i forskningsprosessen.   
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar rapporten Brukermedvirkning i helseforskning i 

Norge som retningsgivende for økt brukermedvirkning i forskningens ulike faser.  
 
2. Styret vedtar retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i helseforskning i Norge 

som foreslått i saksfremlegget (ev. med de endringer som kommer frem under 
behandling av saken).  

 
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene iverksetter de ulike 

tiltakene, og at disse vurderes i budsjettprosessen i årene fremover. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Rapporten Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, 
 fra arbeidsgruppen 10. februar 2014 
 
 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge - retningslinjer og tiltak, forslag 
 
 Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  
 
Referanseliste: 
• Høringsuttalelsene 
• HelseOmsorg21, rapport fra strategigruppen juni 2014 - se her: HelseOmsorg21 
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Møtedato: 26. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 20-2015 Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger 

av planlagte operasjoner i Helse Nord 
 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har avgitt rapport for et revisjonsoppdrag hvor 
formålet har vært å bekrefte at etablert praksis knyttet til registrering av strykninger og 
utsettelser fra planlagt operasjonsprogram samsvarer med nasjonale føringer, og at 
datagrunnlaget kvalitetssikres slik at det er rimelig sikkerhet for at rapportering om 
andel strykninger er pålitelig. Revisjonen er gjennomført ved alle fire sykehusforetak i 
regionen. 
 
Det er skrevet én felles rapport for oppdraget. Rapporten, med internrevisjonens 
observasjoner, vurderinger, konklusjon og anbefalinger, legges i denne saken fram for 
styret i Helse Nord RHF. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Internrevisjonens konklusjon 
Internrevisjonen konkluderer med at foretakenes praksis på flere områder bryter med 
føringer gitt i den nasjonale indikatoren ”Strykninger av planlagte operasjoner”. 
Datagrunnlaget har store ulikheter, og resultatene som offentliggjøres er derfor ikke 
sammenlignbare mellom foretakene.  
 
Stor ulikhet i starttidspunktet for telling av strykninger, som varierer fra kl 14.00 til kl 
24.00, er etter internrevisjonens vurdering det enkeltforholdet som i størst grad fører 
til manglende sammenlignbarhet. Også andre svakheter som er påpekt i rapporten 
innebærer betydelig svekkelse av rapporteringens pålitelighet og sammenlignbarhet. 
 
Ulikhetene har oppstått som følge av flere forhold. Den nasjonale indikatorbeskrivelsen 
mangler på enkelte områder presise føringer, noe som har gitt rom for ulik tolkning og 
praksis. Helse Nord RHF har ikke gitt regionale føringer for å motvirke dette. Revisjonen 
har også vist at foretakenes kvalitetssikring av indikatorens grunnlagsdata er 
mangelfull. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen har anbefalt Helse Nord RHF, i samarbeid med helseforetakene, å: 
1. Sørge for at det etableres felles forståelse og retningslinjer for registreringer 

vedrørende planlagte operasjoner i Helse Nord. 
2. Sørge for at eventuelle behov for tilpasninger/utvikling i DIPS blir kartlagt, vurdert, 

bestilt og iverksatt. 
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3. Vurdere om det er behov for presiseringer/endringer i den nasjonale 
indikatorbeskrivelsen, og eventuelt melde dette til Helsedirektoratet. 

 
Internrevisjonen har anbefalt det enkelte helseforetak å: 
1. Korrigere sin registrerings- og rapporteringspraksis der revisjonen har avdekket 

manglende samsvar med indikatorbeskrivelsens spesifikasjoner. 
2. Bidra aktivt i et regionalt forbedringsarbeid på initiativ fra RHF-et, og implementere 

de endringer som arbeidet resulterer i. 
 
Behandling i revisjonsutvalget 
Denne internrevisjonen er forankret i styrevedtatt revisjonsplan for 2014/2015. 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, og 
rapporten ble gjennomgått i møte 26. januar 2015 (sak 02/15). Utvalget konkluderte 
som følger: 
Revisjonsutvalget mener det er viktig at internrevisjonens anbefalinger følges opp slik at 
man får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord, senest fra januar 2016. 
Revisjonsutvalget ønsker tilbakemelding fra adm. direktør til styret om status i 
oppfølgingsarbeidet i løpet av høsten 2015. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til 
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte 

operasjoner i Helse Nord til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å iverksette internrevisjonens anbefalinger slik at man 
får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord senest fra januar 2016, og 
å legge fram en orientering om status i oppfølgingsarbeidet i regionen i løpet av 
høsten 2015. 
 

 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør  
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte operasjoner  
 i Helse Nord 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  
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Møtedato: 26. februar 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 21-2015 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, 

vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2014 
 
 
Formål 
I denne saken legges revisjonsutvalgets årsrapport for 2014 fram for styret i Helse Nord 
RHF til orientering, med internrevisjonens årsrapport som vedlegg. 
 
Revisjonsutvalgets årsrapport 
Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF, med formål å styrke 
styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.   
 
Revisjonsutvalget skal, i henhold til sin instruks, årlig utarbeide en rapport om sitt 
arbeid og legge denne fram for styret i Helse Nord RHF, med internrevisjonens 
årsrapport som vedlegg. I årsrapporten gjøres det bl.a. rede for utvalgets 
møtevirksomhet, saker/temaer som er behandlet, og utvalgets øvrige rapportering til 
styret i løpet av 2014. 
 
Internrevisjonens årsrapport 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal på vegne av styret evaluere og bidra til 
forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 
risikostyring og internkontroll. Også internrevisjonen er i sin instruks pålagt å 
utarbeide en årlig rapport om sin virksomhet. I internrevisjonens årsrapport orienteres 
det om de bekreftelses- og rådgivningsoppgaver som er utført i 2014. Videre gjøres det 
bl.a. rede for internrevisjonens samarbeid med andre fagmiljøer og hvordan de ansatte 
har holdt seg faglig oppdatert. 
 
Revisjonsutvalgets behandling av årsrapportene 
Revisjonsutvalget behandlet sin egen og internrevisjonens årsrapport for 2014 i møte 
den 26. januar 2015, sak 03/15, og fattet følgende vedtak: 
Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014 legges fram for styret med internrevisjonens 
årsrapport for 2014 og revisjonsutvalgets årsplan som vedlegg. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør viser til at årsrapportene fra revisjonsutvalget og internrevisjonen er 
avgitt og behandlet i samsvar med gjeldende instrukser.   
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2014, til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt internrevisjonens  
  årsrapport for 2014 
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REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014 
 

1. Innledning 

 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF besto ved inngangen til 2014 av Inger Lise Strøm 

(leder), Kari Jørgensen, Inge Myrvoll og Kari Baadstrand Sandnes. Inge Myrvoll gikk ut 

av styret og revisjonsutvalget etter foretaksmøte 7. januar, og Arnfinn Sundsfjord ble i 

styremøte 26. februar oppnevnt til medlem med virkning fra samme dato. I styremøte 18. 

juni gikk Kari B. Sandnes ut av revisjonsutvalget og Sissel Alterskjær ble oppnevnt. Ved 

årets utgang består revisjonsutvalget dermed av:  

 

-  Inger Lise Strøm (leder) 

-  Kari Jørgensen 

-  Arnfinn Sundsfjord 

-  Sissel Alterskjær   

 

2. Formål 

 

Formålet med utvalgets arbeid fremgår av pkt 1 i gjeldende Instruks for revisjonsutvalget i 

Helse Nord RHF:  

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål å 

styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. 

 

3. Revisjonsutvalgets møter  

 

Det er avviklet fem møter i 2014. Fire ble holdt som fysiske møter, hvorav tre i tilknytning 

til styremøter. Ett av utvalgets møter var telefonmøte.  

 

4. Utvalgets arbeid  

 

Revisjonsutvalget har behandlet 27 saker i 2014. Her er en kort oversikt over de 

vesentligste temaene: 

 

a) Vedrørende internrevisjonen i Helse Nord RHF: 
     

- Planlegging av internrevisjonens arbeid  

Revisjonsutvalget vedtok forslag til plan for internrevisjon 2015-2016 i november 

2014, denne ble vedtatt av styret i sak 149-2014.  

 

- Oppfølging av internrevisjonens arbeid  

Internrevisjonens årsrapport for 2013 ble behandlet av revisjonsutvalget i februar 

2014.  

 

Internrevisjonen orienterer i hvert utvalgsmøte om sitt arbeid, og om andre forhold 

som berører revisjonsutvalgets ansvar og oppgaver. Pågående revisjonsprosjekter 

behandles ofte som egne saker, bl.a. når rapportutkast og endelige rapporter foreligger.  

 

Revisjonsutvalget har to ganger i løpet av året (juni og november) behandlet en 
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oppdatert oversikt over internrevisjonens rapporter og oppfølgingen av disse, og i 

junimøtet fattet utvalget vedtak om prioritering av kommende revisjonsprosjekter.  

 

I internrevisjonens årsrapport for 2014, som følger denne årsrapporten som vedlegg, er 

det gjort rede for status i forhold til toårsplanen 2014-2015, vedtatt i desember 2013. 

 

- Internrevisjonens budsjett for 2015 

Forslag til internrevisjonens budsjett for 2015 ble behandlet i revisjonsutvalget i 

august, og styrevedtatt budsjett er i samsvar med dette.  

 

b) Vedrørende revisjonsutvalgets eget arbeid: 

 

Revisjonsutvalgets årshjul, se vedlegg, viser når ulike ”faste” oppgaver/tema skal 

behandles i utvalget. Årshjulet har ligget til grunn for aktiviteten også i 2014.  

 

c) Vedrørende ekstern revisjons arbeid og foretaksgruppens årsregnskap: 
 

Det fremgår av instruksen at revisjonsutvalget skal følge opp ekstern revisjons arbeid. 

Dette innebærer bl.a. å føre tilsyn med at revisjonen utføres i samsvar med faglige 

standarder og profesjonelle krav, og ved å gjennomgå vesentlige forhold knyttet til 

Helse Nords årsregnskap/konsernregnskap sammen med ekstern revisor.  

 

Revisjonsutvalget hadde i mars 2014 et møte med foretaksgruppens eksternrevisor 

KPMG og Helse Nord RHFs regnskapsleder, som ga en orientering om årsregnskapet 

for 2013, i forkant av styrets behandling av samme. Eksternrevisor deltok også i 

utvalgets møte i november 2014. Det ble da redegjorde for revisjonsteamets 

kompetanse og uavhengighet og kvalitetssikringen av arbeidet deres, og for revisjonen 

per annet tertial 2014 og planene for revisjon av årsoppgjøret. 

 

5. Rapportering til styret 

 

Rapportene om revisjonsutvalgets og internrevisjonens arbeid i 2013 ble lagt frem for 

styret i mars 2014. Utvalgets møte- og aktivitetsplan for 2014, vedtatt i desember 2013, 

ble lagt frem for styret som referatsak i februar 2014. Protokollene fra utvalgets møter er 

fortløpende lagt frem for styret som referatsaker. 

 

 

26.01.2015 

 

 

________________    _____________     _________________    _______________    

        Inger Lise Strøm         Kari Jørgensen       Arnfinn Sundsfjord      Sissel Alterskjær 

                 Leder 

 

 

 

Vedlegg:   - Revisjonsutvalgets årsplan – hovedaktiviteter  

                  - Internrevisjonens årsrapport for 2014 
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NOTAT 
 

 

 

 

 

Til: Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 

 
 

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2014 

 
1) Innledning 

 

a) Internrevisjonens plass i organisasjonen  

 

Internrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt et 

revisjonsutvalg med formål å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og 

kontroll i foretaksgruppen, blant annet ved å se etter at Helse Nord har en uavhengig 

og effektiv intern revisjon.  

 

Internrevisjonen er faglig uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen. 

Administrativt er internrevisjonen underlagt adm. direktør i Helse Nord RHF. 

 

b) Formål med internrevisjonens arbeid 

 

Formålet fremgår av pkt 1 i internrevisjonens instruks: Internrevisjonen skal på vegne 

av styret i Helse Nord RHF evaluere og bidra til forbedringer i det regionale helse-

foretakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. 
 

Oppgaven utdypes i instruksens kap. 4, hvor pkt 4.1 er sentralt:  

Internrevisjonen skal evaluere det regionale helseforetakets og foretaksgruppens 

virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at 

risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å 

sikre  

o målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 

o pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  

o etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav. 

 

Internrevisjonen har også en rådgiverfunksjon, beskrevet i instruksens pkt 4.2: 

Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive 

uttalelser, råd og veiledning for å bidra til forbedringer i foretaksgruppen. 

 

2) Personalressurser 
 

Det har ikke vært endringer i bemanningen i 2014. Tor Solbjørg er revisjonssjef, Hege 

Knoph Antonsen nestleder og Bjørn Ole Kristiansen internrevisor, alle i 100 % stilling. 
 

Internrevisjonen kan engasjere ekstern bistand og i 2014 ble revisjonsprosjektet 

”Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i 

Vesterålen” (prosjekt 2 nedenfor) gjennomført med bistand fra PricewaterhouseCoopers. 
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3) Internrevisjonens arbeid  

 

Internrevisjonens tre hovedoppgaver er  

- utføre bekreftelsesoppgaver i foretaksgruppen (revisjon)  

- yte rådgivning i foretaksgruppen, og  

- ivareta sekretærfunksjon for revisjonsutvalget.  
 

Arbeidet i 2014 kan oppsummeres slik: 

 

a) Bekreftelsesoppgaver:  
 

Internrevisjonen arbeider ut fra styrevedtatte toårsplaner som rulleres årlig. Planen for 

2014/2015, vedtatt i desember 2013, inneholdt tolv bekreftelsesoppdrag. Tre av disse 

ble fullført og styrebehandlet i Helse Nord RHF i 2014, mens to pågår ved årsskiftet. 

Fire ikke påbegynte prosjekter er videreført i styrevedtatt plan for 2015/2016. 

Status for prosjektene i revisjonsplanen for 2014/2015: 

 

 

Prosjekt nr/tema 

Status 

gjennomføring 

Status styrets 

oppfølging  

1. Kompetanse, arbeids- og hviletid i 

bilambulansetjenesten  
 

Fullført. 

Rapport 01-05/14, 

styresak 106-2014. 

Under 

oppfølging. 

2. Tilrettelegging for realisering av 

gevinster i forbindelse med nytt 

sykehusbygg i Vesterålen 

Fullført. 

Rapport 07/14, 

styresak 107-2014. 

Under 

oppfølging. 

 

3. Dokumentstyring i Helse Nord RHF Fullført.  

Rapport 06/14, 

styresak 53-2014. 

Avsluttet. 

 

4. Strykninger av planlagte operasjoner Pågår.  

5. Styring og kontroll med et utvalgt 

byggeprosjekt 

Videreført i plan 

2015/2016. 

 

6. Informasjonssikkerhet i forbindelse med 

FIKS-programmet 

Videreført i plan 

2015/2016 (noe 

endret). 

 

7. Samhandlingsreformen, utskriving av 

pasienter til kommunene 

Ikke videreført.  

8. Oppfølging av vedtatte fagplaner Videreført i plan 

2015/2016. 

 

9. Forskning Ikke videreført.  

10. Oppfølging av private institusjoner  Videreført i plan 

2015/2016. 

 

11. Refusjon fra NAV for foretakets lø-

pende ytelser v/arbeidstakers fravær 

Pågår.  

12. Oppfølging av kontrakter inngått i den 

regionale anskaffelsen av kliniske 

systemer (AKS) 

Ikke videreført. 

 

 

Alle internrevisjonens rapporter legges fortløpende ut på Helse Nords hjemmeside.  
 

I revisjonen av Kompetanse, arbeids- og hviletid i ambulansetjenesten (prosjekt 1 

ovenfor) konkluderte internrevisjonen med at alle sykehusforetakene har etablert en 

styring og kontroll som gir tilfredsstillende sikkerhet for at kompetansekravene 
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etterleves, men at det foreligger muligheter for å forbedre styringen med vedlikehold 

og videreutvikling av kompetansen. For alle fire var konklusjonen videre at det 

foreligger svakheter i tiltakene som skal sikre etterlevelse av kravene til arbeids- og 

hviletid, som har muliggjort et betydelig antall brudd på disse bestemmelsene.  
 

Konklusjonen i prosjektet Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med 

nytt sykehusbygg i Vesterålen (prosjekt 2 ovenfor) var at Nordlandssykehuset har 

iverksatt en rekke effektiviseringstiltak for å realisere de forutsatte driftsbesparelser, 

men at det i rapportering til styre og eier ikke er skilt mellom realiserte og forventede 

gevinster, og at gevinstmål/effektmål av ikke-økonomisk karakter ikke har blitt 

konkretisert og omsatt til etterprøvbare mål. Internrevisjonen mener at det i kommende 

investeringsprosjekter i Helse Nord bør være tydeligere krav om gevinstmål/effektmål 

i beslutningsprosessen – det bør framgå klart hvilke gevinster/effekter investeringen 

skal bidra til, og det bør kreves at disse effekter konkretiseres, risikovurderes, måles, 

rapporteres og følges opp gjennom hele prosjektperioden og over i driftsfasen. 

 

I revisjonen av Dokumentstyring i Helse Nord RHF (prosjekt 3 ovenfor) ble det 

konkludert med at mangelfull oppfølging av informasjonen i dokumentstyringssystemet 

Docmap har ført til at forhold som krever korrigering ikke har blitt identifisert. Et 

betydelig antall dokumenter i Docmap hadde passert revisjonsdato uten at gjennomført 

dokumentrevisjon var registrert, og internrevisjonen mente at flere mangler ved 

dokumentstyringen burde forbedres. I oppfølgingssak til styret i oktober (sak 104-2014) 

viste administrerende direktør til at rapportens anbefalinger er fulgt opp på en 

tilfredsstillende måte. De fleste anbefalinger kunne anses som gjennomført og de som ikke 

var det, var under gjennomføring med nært forestående tidsfrist. 
 

b) Rådgivning: 
 

Internrevisjonen har løpende gitt råd innenfor sitt kompetanseområde gjennom 

anbefalinger i revisjonsrapporter, innlegg/presentasjoner i møter og konferanser, 

besvaring av fagspørsmål og deltakelse i prosjekter/arbeidsgrupper i foretaksgruppen. 

 

c) Sekretariat for revisjonsutvalget: 
 

Internrevisjonen er sekretariat for revisjonsutvalget i Helse Nord RHF. Funksjonen 

ivaretas av revisjonssjef og nestleder i fellesskap, og går bl.a. ut på å sette opp saksliste 

i samarbeid med utvalgets leder, forberede sakene og presentere dem i møtene, skrive 

protokoll, sørge for arkivering og håndtere de praktiske sider rundt møteavviklingen. 

 

Utvalget holdt fem møter i 2014. Revisjonssjefen deltok i alle møtene, nestleder i tre 

av dem.  

 

4) Samarbeid og kontakter  

 

Revisjonssjefen møter i utvidet ledergruppe i Helse Nord RHF en gang i måneden for 

utveksling av informasjon med administrasjonen, og er til stede i de fleste styremøtene i 

Helse Nord RHF. Ved revisjonssjefens fravær i disse møtene har nestleder stilt. 

 

Kontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer er viktig, og foregår bl.a. slik:  
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a) RHF-internrevisorforum 

 

Det er etablert et eget forum hvor alle ansatte i internrevisjonen i de fire RHF-ene 

møtes for å utveksle erfaringer og drøfte faglige og praktiske spørsmål. I 2014 ble det 

holdt et dagsmøte på Gardermoen hvor vi orienterte hverandre om aktuelle tema i den 

enkelte region – personellsituasjon, interessante prosjekter m.m. I september hadde vi 

en samling over to dager i Bodø, med følgende hovedtemaer: Ledelsens gjennomgang 

(internkontroll), COSOs oppdaterte rammeverk for internkontroll, internasjonale 

utviklingstrekk i internrevisjon og internrevisjon i en organisasjon under omstilling.  

 

Alle fra internrevisjonen i Helse Nord RHF deltok i begge samlingene.  

 

b) Nettverk for ansatte internrevisjonsledere 

 

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har etablert et eget nettverk for ansatte 

ledere av internrevisjonsenheter. Her utveksles erfaringer og synspunkter om 

strategiske, faglige og administrative temaer. Det var fem møter i nettverket i 2014 og 

revisjonssjefen deltok i to av disse, ett hvor temaet var ”korrupsjonsrisiko” og ett med 

tittel ”Risiko i fokus”.  

 

c) Regionalt internrevisjonsnettverk i Helse Nord: 

 

Internrevisjonen i Helse Nord RHF leder et internrevisjonsnettverk i foretaksgruppen, 

hvor mandatet går ut på utveksling av erfaringer og informasjon, kompetanseheving og 

samordning av revisjonsaktiviteter i Helse Nord. Det er gjennomført to møter i 2014.  

 

d) Revisorforeninger: 

 

Alle de ansatte i internrevisjonen er medlem av Norges Interne Revisorers Forening 

(NIRF). Revisjonssjefen sitter i foreningens styre, og deltar i NIRFs programkomité 

som styrets representant.  

 

Revisjonssjefen er også medlem av Den norske Revisorforening (DnR), som gir 

tilgang til relevant faginformasjon, kurs, tidsskrifter og annen faglitteratur.  

  

e) Annet: 

 

Lederne av internrevisjonen i de fire regionale helseforetakene ble i november 

kontaktet av en arbeidsgruppe under ledelse av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Gruppen ønsket innspill til en rapport hvor man vurderer eventuelle akkrediterings-

/sertifiserings-/godkjenningsordninger for sykehus, som et grunnlag for arbeidet med 

Nasjonal helse- og sykehusplan. Revisjonssjefen i Helse Nord engasjerte seg aktivt i 

arbeidet og gjennomførte, sammen med lederne av internrevisjonen i Helse Sør-Øst og 

Helse Midt-Norge, et telefonmøte med arbeidsgruppens leder og sekretær. Etter møtet 

sendte vi en felles, skriftlig tilbakemelding til arbeidsgruppen.   
 

Internrevisjonen legger vekt på å ha god kontakt med Helse Nords eksterne revisor 

(KPMG), Riksrevisjonen og ulike tilsynsmyndigheter. Slike kontakter er bl.a. viktig 

for å oppnå en best mulig ressursutnyttelse, bli oppmerksom på risikoområder og 

unngå overlappende revisjons-/kontrollarbeid. Revisjonssjefen deltok i det faste, årlige 

møtet mellom Riksrevisjonen og RHF-enes internrevisjoner i august.  
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5) Faglig oppdatering og utvikling 

 

Det følger av styrevedtatt instruks at Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal ha høy 

revisjonsfaglig kompetanse. Alle internrevisjonens ansatte er nå diplomerte internrevisorer 

etter at også vår sist tilsatte har fullført Master of management-programmet Intern 

revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll ved Handelshøyskolen 

BI. Ved dette studiet holdt revisjonssjefen i 2014, som tidligere år, en forelesning om 

internrevisjon og risikostyring i helseforetak. Revisjonssjefen deltok også, og hadde et 

innlegg, på Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon, og han har forelest om 

risikostyring på Universitetet i Nordland. I oktober holdt han, i samarbeid med en partner i 

revisjonsfirmaet BDO et dagskurs om COSOs oppdaterte rammeverk for internkontroll 

(”COSO 2013”), i regi av NIRF. 

  

Hele avdelingen deltok på NIRFs årskonferanse som ble avholdt i Oslo med hovedtema 

Samfunnsansvar og risikostyring. Revisjonssjefen deltok også på den internasjonale 

internrevisororganisasjonen IIAs årlige konferanse som denne gang var i London, og 

nestleder deltok på den europeiske internrevisororganisasjonen ECIIAs årlige konferanse 

som ble avviklet i Budapest. 

 

6) Budsjett, ressursbruk 

 

2014-budsjettet har gitt internrevisjonen nødvendig rom for å planlegge og gjennomføre 

arbeidet hensiktsmessig og effektivt. Internrevisjonen har drevet innenfor de gitte rammer.  

  

7) Avslutning 

 

2014 har vært et godt driftsår i internrevisjonen, og vi har jobbet i henhold til vedtatt plan.  

Vi blir godt mottatt i hele foretaksgruppen og har et klart inntrykk av at det oppfattes som 

positivt at vi overvåker internkontrollen og risikostyringen i regionen og yter faglig 

bistand. Vår opplevelse er at foretakene og de berørte medarbeiderne gjør sitt beste for å 

legge til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonsprosjektene.  

 

 

Bodø, 19. januar 2015 

 

____________________ 

        Tor Solbjørg, 

        revisjonssjef 

     Helse Nord RHF 
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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-12/012  diverse     Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 22-2015 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Responstider i ambulansetjenesten, oppfølging av styresak 52-2009 og 137-2014/8 
4. Overordnet ernæringsstrategi - status på etablering 

Saksdokumentene ettersendes. 
5. Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer, oppfølging av 

styresak 7-2015, sak A 
6. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - strategisk utviklingsplan, informasjon 
7. Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-12/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 22-2015/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
26. februar 2015 - saksdokumenter

side 70



 

Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-12/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 22-2015/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Randi Spørck, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 22-2015/3 Responstider i ambulansetjenesten, oppfølging 

av styresak 52-2009 og 137-2014/8 
 
 
Formål 
Det vises til styresak 137-2014/8 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 14. november 2014. 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for 
responstider i bilambulansetjenesten. Saken erstatter den planlagte evalueringen, jf. 
vedtakets punkt 1 i styresak 52-2009 Kartlegging av bilambulansetjenesten perioden 
2004-2008. 
 
Formålet med denne saken er å fastslå hvorvidt Helse Nords retningslinjer til forskrift 
Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (FOR-2005-03-18 nr 252 av 2005), er i 
samsvar med Stortingets behandling av Akuttmeldingen (2001), Nasjonal helse- og 
omsorgsplan 2011-2015 og Akuttutvalgets delrapport til Helse- og 
omsorgsdepartementet 31. oktober 2014 (høringsutkast) innenfor området 
responstider i ambulansetjenesten. 
 
Bakgrunn/fakta 
Responstid er definert som tidsintervallet fra AMK1 blir oppringt om en hendelse til 
pasienten får helsehjelp. Det forrige akuttutvalget foreslo krav til responstid for 
ambulanse (tiden fra AMK anroper ambulanse til ambulansen er framme hos 
pasienten).  
 
I St. meld. nr 43 Om akuttmedisinsk beredskap (1999 – 2000) ble responstider gjort 
veiledende i planleggingen av helsetilbudet med følgende mål:  
• Akuttoppdrag: 12 minutter for 90 pst. av befolkningen i byer og tettsteder og 25 

minutter for 90 pst. av befolkningen i grisgrendte strøk.  
• Hasteoppdrag: 30 minutter for 90 pst. av befolkningen i byer og tettsteder og 40 

minutter for 90 pst. av befolkningen i grisgrendte strøk.  
 
Helsedirektoratets rapport med data fra de akuttmedisinske 
kommunikasjonssentralene viser at ingen av de regionale helseforetakene i 2013 
oppfylte de nasjonale målene om at ambulansen i 90 pst. av tilfellene skal rekke fram til 
pasienten innen 12 minutter i tettbygde strøk og 25 minutter i ikke-tettbygde strøk.  
 
  

1 AMK: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 
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Helse Nord RHF forholder seg til responstidsføringene som er gitt i Forskrift om krav til 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus(FOR-2005-03-18 nr 252 av 2005). Forskriften  
ble kunngjort 29. mars 2005 med ikrafttredelse 1. april 2005. Forskriften var ikke 
konkret på noen områder slik at det var behov for å lage en retningslinje som grunnlag 
for en felles tolkning/forståelse i Helse Nord.  Dette arbeidet ble gjort i samarbeid med 
fagmiljøene i helseforetakene og representant fra Statens Helsetilsyn, og drøftet med de 
tillitsvalgte (ref. styresak 19-2013 Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF, 
oppfølging av styresak 7-2013/2).  Det foreligger ikke noen feil/svikt i Helse Nords 
retningslinje som skulle tilsi behov for justering på nåværende tidspunkt.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet la sommeren 2014 fram forslag til revidert Forskrift 
om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Forlaget har vært ute på høring i 
løpet av 2014. 
 
Sentrale forslag i høringsutkastet til ny akuttmedisinforskrift er blant annet presisering 
av krav til aksesstider for legevaktsentraler og AMK-sentraler. Det foreligger dermed 
ikke nye føringer for responstid for ambulansetjenesten i høringsutkastet. 
 
I forbindelse med Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) arbeid med Nasjonal helse- 
og omsorgsplan definerte departementet bl.a. følgende mål for perioden 2011-2015: 
• Befolkningen skal være trygge på at de får akutt hjelp, når de trenger det. 
• Nødmeldetjenesten og ambulansetjenesten skal ha god kompetanse og rask respons, 

og tilbudet skal være likeverdig i hele landet. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe som har avgitt rapport i 
mars 2009: En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på 
AMK-sentralene og ambulansetjenesten. 
 
Vedrørende Responstider og Utrykningstid er anbefalingen slik: 
• Nasjonale måleparametere for datasamling angående responstider må etableres. 

Inntil slikt er på plass, er det ikke riktig å forskriftsfeste responstidskrav. 
• Nasjonale krav til responstid bør utredes ytterligere. Innen 2015 bør det være klart 

om det skal være differensierte responstidskrav i helseregionene sett ut ifra 
demografi og geografi. 

• Innen 2015 bør det være godt nok grunnlag for at responstidskrav kan innføres. 
• Responstidskrav fra 2015 må ses i sammenheng med primærhelsetjenestens 

ressurser, organisering og mulighet til å iverksette legeutrykninger og First 
Responder2 organisering. 

 
Akuttutvalget leverte sin delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet 31. oktober 
2014. Delrapporten er også et innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan og 
stortingsmelding om primærhelsetjenesten  
 
  

2 First responder: Begrepet betegner der et første ledd i den organiserte akuttmedisinsk responsen. 
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Adm. direktørs vurdering 
Det finnes ikke egnet statistikk som uttrykker den reelle responstiden for 
ambulansetjenesten. I Helse Nord RHFs utredning av Ambulansehelikopter mellom Bodø 
og Tromsø, utredning av kapasitet og dekning(desember 2012) utførte prosjektgruppen 
en teoretisk beregning av hvor lang tid det vil ta fra AMK mottar en nødmelding, til 
nærmeste lokaliserte bilambulanse har rykket ut til de enkelte grunnkretser i 
kommunene. Beregningen ble gjort for kommunene i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og 
Sør-Troms. Fremstillingen er teoretisk med de usikkerhetsmomenter det medfører. 
Detaljene kan leses i sin helhet i kapittel 3.3.1 i nevnte utredning. 
 
Retningslinjene vil bli vurdert på nytt, når det foreligger en revidert forskrift eller 
eventuelle nye myndighetstolkninger 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har varslet at de har 
startet et arbeid med å se på sine ambulanseplaner. Adm. direktør forutsetter at 
helseforetakene til en hver tid organiserer sin ambulansetjeneste i tråd med føringer og 
krav fra nasjonale myndigheter. 
 
 
 
 
 
 
 
Referanseliste: 
• NOU 1998:9 ”Hvis det haster” 
• St.meld. nr 43 ”Akuttmeldingen” 
• Innstilling S. nr. 300 (til Akuttmeldingen) 
• Forskrift FOR-2005-03-18-252, ”Krav til akuttmedisinske  …” 
• Helse Nords retningslinjer til ovennevnte forskrift 
• Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 - 2015 
• Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet mars 2009 – 

”En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tj. ……” 
• Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet 31. oktober 2014 

(høringsutkast) 
• Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø, utredning av kapasitet og dekning 

(desember 2012) 
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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 22-2015/4 Overordnet ernæringsstrategi    

    - status på etablering 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 22-2015/5 Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom 

radiografer og radiologer, oppfølging av 

styresak 7-2015, sak A 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 7-2015 Eventuelt, sak A Prosjekt ad. 
oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer i styremøte, den 4. februar 2015. 
Styret fattet følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om 
tilbakemelding i denne saken i neste styremøte. 
 
Bakgrunn/fakta 
Som oppfølging av Helsedirektoratets kartlegging og utredning om oppgavedeling i 
2013 ønsket Helse- og omsorgsdepartementet å iverksette forsøksprosjekter på 
områder hvor endret oppgavedeling kan tenkes å bidra til å redusere flaskehalser og gi 
mer effektive pasientforløp. Helsedirektoratet fikk derfor i oppdrag å etablere og lede 
fire arbeidsgrupper for å utarbeide opplegg for iverksetting av pilotprosjekter innen 
definerte fagområder:  
• Bemanningssituasjonen på operasjonsstuer 
• Oppgavedeling mellom radiografer og radiologer 
• Oppgavedeling mellom patologassistenter og patologer 
• Oppgavedeling mellom sykepleiere og leger i forbindelse med skopiundersøkelser 
 
Over de siste år er det blitt et økende underskudd av radiologer i hele Vest-Europa. 
Denne utviklingen skyldes delvis for lav utdanningskapasitet og delvis den rivende 
utviklingen innen medisinsk bildebehandling og intervensjon, samt en økende 
etterspørsel etter radiologer i multi-disiplinære team (MDT).  
 
Den økte etterspørselen etter radiologer har skapt utfordringer i rekruttering og 
stabilisering av radiologer i Norge, og særlig i Helse Nord. Med denne bakgrunn har 
behovet for effektive støttefunksjoner som kan avlaste radiologene blitt fokusert, 
herunder oppgaveglidning fra radiologer til radiografer.  
 
Helse Nord RHF ble bedt om å opprette arbeidsgruppen som skulle utarbeide forslag til 
protokoll for oppgaveglidningsprosjekt fra radiolog til radiograf. Helse Nord RHF ga 
radiologisk avdeling i Nordlandssykehuset HF oppgaven med å lede dette arbeidet. 
 
Oppdraget har vært å iverksette et forsøksprosjekt der endret oppgavedeling kan tenkes å 
bidra til å redusere flaskehalser og gi mer effektive pasientforløp. 
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Arbeidsgruppen vurderte flere områder innen radiologi med mulighet for 
oppgavedeling. De så det også som viktig å lytte til fagmiljøet, før endelig valg av 
pilotprosjekt ble gjort. 
 
Det var enighet om å se bort fra beskrivende radiografer og heller se på andre oppgaver 
radiologer utfører i dag som kanskje kan gi vel så stor gevinst og som er mindre 
ressurskrevende å gjennomføre. 
 
Fire områder med mulighet for oppgavedeling ble diskutert: 
• Mammografiscreening, der radiograf kan overta som førstescreener. 
• Utførelse av stereotaxisk1 biopsi av Mammae.  
• Registrering av funn i screening til Kreftregisteret. 
• Prioritering/vurdering av henvisninger til CT og MR . 
 
Helsedirektoratet har i etterkant utarbeidet en rapport hvor protokollen fremkommer - 
se vedlegg.  
 
Helse Nord RHF har foreslått at pilotprosjektet innen radiologi igangsettes i våre 
helseforetak. Gjennom utarbeidelsen av protokollen for pilotprosjektet er det etablert 
en god forståelse for metodikken. I tillegg kunne prosjektet med fordel også utføres 
parallelt et annet sted, enten i Helse Nord eller for eksempel i Helse Sør-Øst, der det 
tidligere har pågått forsøk med oppgavedeling mellom radiolog og radiograf. Adm. 
direktør vil følge opp forslaget ovenfor Helsedirektoratet. 
 
Helse Nord trekker frem flere områder der det er flaskehalser og hvor det kan være 
formålstjenlig å iverksette prosjekter. Det bør vurderes om pilotprosjektet om 
oppgavedeling mellom radiolog og radiograf også kan gjennomføres på andre områder 
enn prioritering og fordeling av henvisninger. 
 
I rapporten fra Helsedirektoratet fremkommer det at utarbeidelse av opplegg for 
oppgavedeling innen radiologi, patologi og skopi-undersøkelser har vært lærerik 
prosess med henblikk på fremtidig arbeid. Det har kommet mange gode innspill, og det 
har vært mye engasjement rundt prosjektet.  
 
Gjennom prosjektet er det etablert en generell metodikk som har dannet grunnlag for 
alle arbeidsgruppenes arbeid, og som også kan benyttes som mal for andre 
endringsprosjekter i helse- og omsorgstjenesten.  
 
Målet er at alle endringsprosjekter evalueres etter vitenskapelig standard. 
Kunnskapssenterets sjekkliste og arbeidsgruppenes forslag til protokoll vil være godt 
grunnlag for videre arbeid. 
 
  

1 stereotaxisk: innføring av tynne instrumenter eller elektroder til et bestemt punkt inne i kroppen 
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Vedlegg:  Rapport Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten – opplegg for  
  pilotprosjekter - se kapittel 2.2 Helse Nord RHF: Oppgavedeling mellom  
  radiografer og radiologer (fra side 33) 
 
  Vedlegget er lagt ut på Helsedirektoratets nettside - se her: 
  Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten – opplegg for pilotprosjekter 
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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 22-2015/6 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 

strategisk utviklingsplan, informasjon 
 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, A-fløy – detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av 
styresak 59-2013 i styremøte, den 20. juni 2013. Styret fattet følgende vedtak i punk 2: 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en orienteringssak om omstillingsprogrammet til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, når denne foreligger. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs (UNN) strategiske utviklingsplan er en 
premissgiver for utviklingen av helseforetaket og pasienttilbudet. Denne styresaken 
omhandler den faglige utviklingsplanen for helseforetaket.  
 
Adm. direktør vil i et senere styremøte legge frem en felles sak om omstillingsarbeidet i 
foretaksgruppen, jf. styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014, 
vedtakets punkt 3.   
 
Styret i UNN behandlet styresak 109/2014 Strategisk utviklingsplan for UNN i styremøte, 
den 10. desember 2014 og fattet følgende vedtak: 
  
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar innholdet i det foreliggende 

utkastet til strategiske utviklingsplan for virksomheten, med de endringer som 
fremkom under behandling av saken. 

 
2. Styret gir direktøren fullmakt til å gi strategidokumentet et grafisk uttrykk, og om 

nødvendig gjøre mindre språklige forbedringer i forbindelse med dette. 
 
3. Styret gir direktøren fullmakt til å gjøre mindre justeringer av ordlyden i den 

overordnede strategien slik at UNNs samlede planverk fremstår helhetlig og med 
konsistent begrepsbruk. 

 
4. Styret ber om at arbeidet med utarbeiding av bygningsmessig virksomhetsplan og 

klinikkvise delplaner videreføres i 2015. 
 
Den vedlagte styresaken med den strategiske utviklingsplanen ble i tråd med punkt 1 i 
vedtaket endret i møtet. Oppdatert utviklingsplan er vedlegg 1 til denne styresaken.  
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Endringene er hovedsakelig av redigeringsmessig karakter. Opprinnelig avsnitt 4.8 er 
flyttet til 3.8. Tabell 1 som opprinnelig omfattet UNNs opptaksområde er endret til en 
tabell for hele Helse Nord. Kapittel 2 er gjort tydeligere med hensyn til spesifikasjon av 
hovedpunktene for overordnet strategi. De prioriterte utviklingsområdene for UNN er 
ikke endret i den endelige planen 
 
Sammendrag av høringsuttalelser er vedlegg 2 til denne styresaken. 
 
Sammendrag av strategisk utviklingsplan 
Sammendraget er sammenfallende med saksfremlegget for UNN-styret;  
 
Det er i Helsedirektoratets Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehus stilt krav om at 
helseforetakene skal utarbeide en strategisk utviklingsplan før man kan gå videre i arbeid 
med nye byggeprosjekter og større IKT-investeringer. Planen skal bestå av en 
virksomhetsmessig utviklingsplan, bygningsmessig utviklingsplan og IKT utviklingsplan.  
 
Den virksomhetsmessige utviklingsplanen for UNN er nå ferdig utarbeidet. Målet med 
denne saken er å be om styrets godkjenning av det foreliggende forslaget. 
 
Styret behandlet i sak 68/2014 Strategisk utviklingsplan et utkast til strategisk 
utviklingsplan, og konkluderte med at planen på dette tidspunktet ikke var godt nok 
prosessmessig forankret. 
 
Planfasen ble på denne bakgrunn forlenget med seks måneder, og det er nå gjennomført 
en omfattende intern og ekstern medvirkningsprosess som har resultert i et betydelig 
revidert planforslag. 
 
Planen består av tre hoveddeler. Først beskrives utfordringer og drivere for endring, 
deretter strategiske hovedretninger som kan møte utfordringsbildet, og til slutt prioriterte 
utviklingsområder som forventes å kreve særskilt oppmerksomhet i planperioden. Det 
foreslås syv strategiske hovedretninger som er ment å skulle følges i hele foretaket: 
Pasientforløp, Pasient- og brukermedvirkning, Samhandling og funksjonsfordeling, 
Kvalitet og pasientsikkerhet, Utdanning og rekruttering, forskning og Teknologi og e-
helse.  
 
Dette er med mindre justeringer i hovedsak en videreføring av strategiske retninger som 
ble utviklet i arbeidet med den overordnede strategien. Videre foreslås det fire prioriterte 
utviklingsområder: Avansert diagnostikk, kirurgi, intervensjon og kreftbehandling, Psykisk 
helsevern og rusbehandling, Prehospitale tjenester og mottaksmedisin og Kroniske og 
sammensatte lidelser.  
 
Dette er områder der drivere for endring og særskilte forhold i Nord-Norge forventes å 
påvirke endringsarbeidet i foretaket mest i planperioden. 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
26. februar 2015 - saksdokumenter

side 80



Direktøren mener at det foreliggende utkastet til strategisk virksomhetsplan nå er godt 
forankret internt og eksternt, og vurderer planen som et godt grunnlag for videre 
utvikling av UNN. Det anbefales at styret vedtar planen, og at det arbeidet med 
utarbeiding av bygningsmessig virksomhetsplan og klinikkvise delplaner videreføres i 
2015. Utformingen av de strategiske hovedretningene medfører behov for noen mindre 
justeringer av ordlyden i den overordnede strategien. Direktøren ber om fullmakt til å 
gjennomføre disse slik at UNNs planverk fremstår helhetlig. 
 
Planens innhold 
Planen består av tre hoveddeler. Først beskrives utfordringer og drivere for endring, 
deretter strategiske hovedretninger som kan møte utfordringsbildet, og til slutt prioriterte 
utviklingsområder som forventes å kreve særskilt oppmerksomhet i planperioden. 
 
Utfordringsbildet preges av den demografiske utviklingen, endringer i pasientrollen, 
teknologiutviklingen, rekrutteringssituasjonen og mulige endringer i sykehusstrukturen 
og funksjonsfordelingen som følge av de pågående arbeidene med ny nasjonal sykehusplan 
og spesialitetsstruktur for leger, samt nye transport- og kommunikasjonsløsninger. 
 
De strategiske hovedretningene er hovedsakelig en videreføring av allerede etablerte 
satsingsområder utviklet i arbeidet med UNNs overordnede strategi. Det foreslås at den 
strategiske hovedretningen Kvalitet heretter benevnes Kvalitet og pasientsikkerhet, og at 
begrepet Telemedisin erstattes med Teknologi og e-helse. Det siste er begrunnet i at 
teknologiutviklingen generelt er en sterk driver for endringer på mange områder, og i at 
den tradisjonelle telemedisinen gjennom den teknologiske utviklingen smelter sammen 
med generelle IKT-løsninger og spesielt elektronisk pasientjournal (EPJ). 
 
Det har i medvirkningsprosessen vært mest diskusjon om de prioriterte 
utviklingsområdene. Disse ble innledningsvis benevnt Prioriterte helsetilbud. Dette 
begrepet ble forlatt og erstattet med Prioriterte utviklingsområder for å tydeliggjøre at 
kapittelet ikke dreier seg om konkrete prioriteringer i pasientbehandlingen, men om å 
rette spesiell oppmerksomhet mot områder der drivere for endring og særskilte forhold i 
Nord-Norge forventes å påvirke endringsarbeidet i virksomheten mest i planperioden. 
 
I sluttfasen av arbeidet er planen redigert betydelig ned i lengde ved at alle gjentakelser 
og forslag til detaljerte tiltak er utelatt. De sistnevnte er det naturlig å innarbeide i de 
klinikkvise utviklingsplanene og i de regelmessige rulleringene av de underliggende 
strategiene. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør tilrår i denne saken å ta den strategiske utviklingsplanen for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. Det legges opp til at styret får 
saken til behandling, når den samlede utviklingsplanen for HF-et foreligger, med en 
IKT-utviklingsplan, en bygningsmessig utviklingsplan og klinikkvise delplaner. 
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Vedlegg:   Universitetssykehuset Nord-Norge HF, strategisk utviklingsplan 2015-2025  
 - oppdatert etter styremøte i UNN 10.12.2014 

 
 Strategisk utviklingsplan UNN - sammendrag av høringsuttalelser 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  

 
 
Utrykt vedlegg: UNN HF - styresak 109 Strategisk utviklingsplan for UNN 
  
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Paul Hjemås, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 22-2015/7 Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for 

revidering 
 
 
Formål 
Gjeldende kvalitetsstrategi for Helse Nord gikk over en fireårsperiode fra 2011 til 2014 
med fokusområdene kunnskap, pasientfokus, pasientsikkerhet, og dokumentasjon og 
analyse av klinisk praksis. Strategien evalueres nå, og ny revidert kvalitetsstrategi skal 
legges frem for styret i Helse Nord RHF i mai 2015.  
 
Denne styresaken er ment som en orientering om planen for dette arbeidet. 
 
Bakgrunn/fakta 
Det er mange initiativer som faller innenfor området kvalitet og det vil være vanskelig å 
kunne prioritere alle satsningsområdene like høyt. Kvalitetsstrategien i Helse Nord er 
ment for å legge et felles grunnlag for helseforetakenes kvalitetsarbeid og sette tydelige 
mål for prioriterte satsningsområder.  
 
Det er utarbeidet en plan for revidering av gjeldende kvalitetsstrategi, se Figur 1.  
 
Revidering av kvalitetsstrategi er lagt til den nyopprettede Kvalitets- og 
Forskningsavdelingen. Man har som mål å legge frem en ny revidert kvalitetsstrategi for 
styret i Helse Nord RHF i mai 2015. Dette er et ambisiøst mål med tanke på alle foraene 
hvor ny strategi skal forankres og godkjennes. Dette er det største 
usikkerhetsmomentet i forhold til tidsplanen. Dersom man får for lite tid til forankring 
med interessentene til kvalitetsstrategien, så vil man søke om forlenget frist. 
 

 
Figur 1: Tidsplan for arbeidet med revidert kvalitetsstrategi. Pga vinterferie og tilgjengelig tid hos HF-ene 
blir møter med HF-ene holdt uke 11. Dette er noe forsinket i forhold til tenkt plan. 

ID Aktivitetsnavn Start Slutt
okt 2014 nov 2014 des 2014 jan 2015 feb 2015 mar 2015 apr 2015 mai 2015

19.10 26.10 2.11 9.11 16.11 23.11 30.11 7.12 14.12 21.12 28.12 4.1 11.1 18.1 25.1 1.2 8.2 15.2 22.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5

1 31.10.201415.10.2014Litteraturstudie – andre kvalitetsstrategier 

2 19.11.201403.11.2014Utarbeidelse av Questback

3 10.12.201420.11.2014Questback undersøkelse

4 16.01.201511.12.2014Gjennomgang av resultater Questback

5 30.01.201516.01.2015Forberede møte med HF

6

7

23.02.201502.02.2015Møter med HF

23.03.201516.02.2015Utforming av revidert strategi

8

10

07.04.201530.03.2015Påske

24.04.201523.03.2015Høring HF/RBU/...

12

13

01.05.201510.04.2015Bearbeide høringsuttalelser

15.05.201515.05.2015
Ny strategi ferdigstilt og oversendt til styre 
Helse Nord

27.05.201527.05.2015Styremøte Helse Nord

9

11 20.05.201501.05.2015
Godkjenning i ledermøte RHF/Direktørmøte/
RBU/KTV/KVO
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Ved revidering av kvalitetsstrategien vil man se til: 
- Eksterne krav: 

o pasientsikkerhetsprogrammet 
o pakkeforløp kreft 
o stortingsmelding 9, 10 og 11  
o kvalitetsbasert finansiering 

- Eksterne rammebetingelser 
o økt fokus på pasientens helsetjeneste og brukermedvirking 
o ønske om flere standardiserte pasientforløp 
o fritt behandlingsvalg og publisering av kvalitetsindikatorer på nett 

(NPR/NPE/pasientsikkerhetsundersøkelser/kvalitetsindikatorer/…) 
- Interne rammebetingelser 

o status i eksisterende kvalitetsarbeid på HF-ene  
o muligheter som kommer av FIKS 
o lære av beste praksis i regionen 
o Helse Nord LIS/ASJ/NPR/DIPS – muligheten for å måle egne prosesser til 

oppfølgning av forbedringsarbeidet  
 
Målet for ny kvalitetsstrategi er å støtte opp om Helse Nords plan for perioden 2015-
2018. 
 

 
Figur 2: Eksterne krav, interne rammebetingelser, nye eksterne rammebetingelser, økonomiske rammer og 
helseforetakenes bidrag til arbeidet er med på å forme ny revidert kvalitetsstrategi. Ny kvalitetsstrategi skal 
hjelpe Helse Nord å nå de overordnede målene for perioden 2015-2018. 
 
Status i arbeidet pr. 1. februar 2015 
Resultater fra questback-undersøkelsen er gjennomgått. Av 700 utsendte undersøkelser 
har ca 40 % besvart.  
 
Det har utkrystallisert seg noen områder som vi ønsker å ta opp med helseforetakene, 
se grafene under med tilhørende tekst. 
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Det er planlagt å besøke alle helseforetakene i løpet av februar 2015 for å få innspill til 
strategiarbeidet. Med HF-ene ønsker vi en gjennomgang av: 
1) resultater fra questback-undersøkelsen 
2) helseforetakets kvalitetsarbeid 

a. Resultater knyttet til arbeid med gjeldende kvalitetsstrategi 
b. Andre fokusområder utover fokusområdene i kvalitetsstrategien 

3) hvilke områder det er viktig å fokusere på fremover 
a. Helse Nord (regionale prioriteringer og føringer, hvor mener Helse Nord at vi må 

gå)  
b. Helseforetaket (lokale fokusområder) 

4)  verktøy (ASJ1/Helse Nord LIS2) 
 

 
Figur 3: Av HF-ledelse er det få som svarer at ledelse av pasientsikkerhet er implementert. Hvorfor ser vi 
slike utslag? Hvordan organiseres og bres arbeidet fra pasientsikkerhetsprogrammet ut i sykehuset? 

1 ASJ: Automatisert strukturert journalanalyse 
2 LIS: Ledelsesinformasjonssystem 
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Figur 4: Høy andel kjenner ikke til klinisk fagrevisjon, og av de få som sier de kjenner til metoden er det bare 
45 % som faktisk bruker den. Hvorfor er ikke verktøyet utbredt i større grad. 
 

 
Figur 5: GTT er en metode for å finne uønskede hendelser i sykehuset. Metoden er en del av 
pasientsikkerhetsprogrammet. Hvorfor er det så høy andel som ikke kjenner til GTT? Hvordan kan data fra 
GTT hjelpe oss til å redusere uønskede hendelser? 
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Figur 6: > 50 % gjennomfører ikke lokale pasientundersøkelser. Hvorfor er det slik, gir det ingen merverdi? 
Er det for ressurskrevende å gjennomfør en slik undersøkelse? Kan man legge bedre til rette for at man 
lokalt skal få brukertilbakemeldinger?  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 10. februar 2015 orientert om sak ad. Kvalitetsstrategi i Helse Nord - evaluering, jf. 
sak 21-2015. 
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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-13/012  diverse     Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 23-2015 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 26. januar 2015 
2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 5. februar 2015 ad. ESA - 

Sykehusapotek - Avslutning av sak, jf. styresak 24-2014/3 ESAs1 avgjørelse i sak om 
statsstøtte – sykehusapotekenes publikumsutsalg  

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 
 
 
 

1 ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan 
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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-13/012       Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 23-2015/1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget,   

    den 26. januar 2015 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege K. Antonsen, 75 51 29 00

Sted/dato:
26.01.2015

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 26. JANUAR 2015

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 26. januar 2015 kl. 10:15 – 11:30.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Arnfinn Sundsfjord
Sissel Alterskjær

Forfall:
Kari Jørgensen

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen
Bjørn Ole Kristiansen

Følgende saker var til behandling: 

Sak 01/15: Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.14 (godkjent via epost)
Sak 02/15: Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, endelig rapport til 

styrebehandling
Sak 03/15: Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt internrevisjonens årsrapport
Sak 04/15: Oppfølging av revisjonsrapport om Helse Nord RHFs styring og kontroll 

med FIKS-programmet – orientering
Sak 05/15: Orienteringer fra internrevisjonen
                       
                                              

SAK 01/15 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 26.11.2014

Utsendt utkast til protokoll fra møte 26.11.2014 ble godkjent via e-post 01.12.2014.

SAK 02/15 STRYKNINGER AV PLANLAGTE OPERASJONER I HELSE NORD, 
ENDELIG RAPPORT TIL STYREBEHANDLING

Internrevisjonsrapport 08/14, strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, var oversendt 
revisjonsutvalget på forhånd. Rapporten er meldt inn til styrebehandling 26. februar 2015.
Internrevisjonen orienterte kort om rapportens innhold, og svarte på spørsmål fra 
revisjonsutvalgets medlemmer.
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Konklusjon:
Revisjonsutvalget mener at det er viktig at internrevisjonens anbefalinger følges opp slik at man 
får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord, senest fra januar 2016. 
Revisjonsutvalget ønsker tilbakemelding fra adm. direktør til styret om status i 
oppfølgingsarbeidet i løpet av høsten 2015.

SAK 03/15 REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2014, VEDLAGT 
INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT

Utkast til revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2014, 
var sendt ut på forhånd.

Konklusjon:
Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014 legges fram for styret med internrevisjonens årsrapport 
for 2014 og revisjonsutvalgets årsplan som vedlegg.

SAK 04/15 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT OM HELSE NORD RHFS 
STYRING OG KONTROLL MED FIKS-PROGRAMMET –
ORIENTERING

Revisjonsutvalget behandlet i møtet 26.11.14 status for oppfølging av tidligere revisjoner (sak 
24/14), og ba da internrevisjonen komme tilbake med en nærmere orientering om oppfølgingen 
av rapport 11/2012 – Helse Nord RHFs styring og kontroll med FIKS-programmet. En skriftlig 
redegjørelse med vår vurdering (unntatt offentlighet) var sendt ut på forhånd.

Konklusjon:
Revisjonsutvalget ber internrevisjonen om å følge opp rapportens anbefaling 1 ovenfor ledelsen, 
og gi en tilbakemelding til revisjonsutvalget i løpet av våren.

SAK 05/15 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om følgende:

a) Status i pågående revisjon om refusjon fra NAV for foretakenes løpende ytelser ved

arbeidstakers fravær

b) Bistand i forbindelse med risikovurdering av fødetilbudet

c) Innspill til arbeidsgruppe nedsatt av HOD om kvalitetssertifisering av norske sykehus

d) Innspill om godtgjørelse til HF-styremedlemmer for tilleggsverv

e) Innspill i forbindelse med revisjon av retningslinjene for risikostyring i Helse Nord

f) Status i oppfølging etter tidligere revisjon om pasientreiser

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.
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Godkjent 29.01.2015

_______________ _______________ __________________   
Inger Lise Strøm Arnfinn Sundsfjord Sissel Alterskjær
        leder

Sett:

________________
Kari Jørgensen           
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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-13/012       Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 23-2015/2 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 5. 

februar 2015 ad. ESA - Sykehusapotek - 

Avslutning av sak, jf. styresak 24-2014/3 ESAs1 

avgjørelse i sak om statsstøtte – 

sykehusapotekenes publikumsutsalg 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 

1 ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan 
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Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-14/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 24-2015 Eventuelt 
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