
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 30. september 2015 
 
Kl.: 8.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

Møtedato: 30. september 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-62/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 92-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 30. september 2015: 
 

Sak 92-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 93-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2015 Side 2 
Sak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, 

handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 17 

Sak 95-2015 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 18 

Sak 96-2015 Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering/flytting og 
konsolidering, oppfølging av styresak 55-2015 

Side 19 

Sak 97-2015 Helse Nord IKT – fremtidig organisering Side 28 
Sak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015 

Saksdokumentene ettersendes. 
Side 31 

Sak 99-2015 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - informasjon Side 32 
Sak 100-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - utkast Side 37 
Sak 101-2015 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og 

fylkeskommunene i Nord-Norge 
Side 39 

Sak 102-2015 Orienteringssaker Side 43 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. NSTs1 fremtidige rolle - nasjonal del Side 46 
Sak 103-2015 Referatsaker Side 48 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

16. september 2015 
  

 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. august 2015   
Sak 104-2015 Eventuelt Side 60 

 
 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

1 NST: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
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Møtedato: 30. september 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-63/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 93-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

26. august 2015 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. august 2015 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. august 2015 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/711-59/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 30.9.2015 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 26. august 2015 – kl. 8.30 
Møtested: Scandic Ishavshotell, Tromsø 

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

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 

 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg revisjonssjef 

 
I forkant av dette styremøtet orienterte adm. direktør Tor Ingebrigtsen, Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF om helseforetakets strategiske utviklingsplan. 

 
 

 
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 73-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 73-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 74-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. juni 2015 
Sak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 76-2015 Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene,  

oppfølging av styresak 49-2015 og 67-2015 
Sak 77-2015 Nordlandssykehuset HF - plan for omstilling og innsparing, 

oppfølging av styresak 64-2015 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 78-2015 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene  
i Helse Nord 2014 

Sak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og nr. 7-2015 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2015 

Sak 81-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2015 

Sak 82-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2015 

Sak 83-2015 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 30. april 2015 
Oppdatert utgave av styresaken var ettersendt. 

Sak 84-2015 Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark - 
Finnmarksmodellen 

Sak 85-2015 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025 
Sak 86-2015 Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse Nords 

løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – oppsummering 
Sak 87-2015 Prosjekt FUNNKe2, rapport 2011-2014 
Sak 88-2015 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Sak 89-2015 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Årsplan 2016 for styret i Helse Nord RHF 
 4. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. juni 2015 
 5. Medarbeiderundersøkelsen 2014 - utvikling og implementering 

av nytt regionalt konsept og systemløsning, evaluering 
 6. Nasjonal innkjøpsorganisasjon - orientering om arbeidet, 

oppfølging av styresak 135-2014 
 
 
 
 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 FUNNKe region nord er et regionalt prosjekt for implementering av elektronisk meldingsutveksling 
mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og fastleger/helseforetak i region Nord-Norge. 
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Sak 90-2015 Referatsaker 
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. 

tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, 
kommunikasjon og åpenhet i møter 

 2. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18. juni 2015 
 3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. 

Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument etter Stortingets 
behandling av Prop. 119 S (2014-2015) 

 4. Brev fra Hammerfest SV av 21. juli 2015 ad. Nye Hammerfest 
sykehus skal renoveres/bygges nå og brev av 28. juli 2015 fra 
styreleder Kaldhol ad. sykehusinvesteringer i nord 

 5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 18. august 2015 ad. sak om 
Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

Sak 91-2015 Eventuelt 
A. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - situasjonen 

for pasienttransport i Midt-Troms 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 74-2015  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 17. juni 2015 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 17. juni 2015 godkjennes.  
 
 
Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene og brev 

fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 med tilleggsdokument til 
Oppdragsdokument 2015. Styret vedtar kravene slik de fremkommer av 
tilleggsdokumentet til å være gjeldende for Helse Nord RHF og underliggende 
helseforetak.  
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2. Styret viser til styresak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider. I tråd med krav fra 
Helse- og omsorgsdepartementet i Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument skal 
planleggingshorisont for bemanning og timetildeling ved poliklinikkene i regionen 
utvides fra tidligere vedtatt fire måneder til minimum seks måneder innen 1. januar 
2016. 

3. Styret ber adm. direktør i tett samarbeid med helseforetakene om å utarbeide en 
konkret handlingsplan som legges frem for styrets behandling i styremøtet, den 30. 
september 2015. 

 
4. Tilleggsdokumentet til Oppdragsdokument 2015 fremmes for behandling i 

foretaksmøte med helseforetakene snarest mulig. 
 

5. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp kravene 
fra Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument.  
 

6. Styret i Helse Nord RHF ber om at oppfølgingen av kravene fra Oppdragsdokument 
2015 - tilleggsdokument rapporteres som fast punkt på adm. direktørs orientering i 
hvert styremøte ut 2015. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene og 

brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 med tilleggsdokument til 
Oppdragsdokument 2015. Styret vedtar kravene slik de fremkommer av 
tilleggsdokumentet til å være gjeldende for Helse Nord RHF og underliggende 
helseforetak.  

 
2. Styret viser til styresak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider. I tråd med krav fra 

Helse- og omsorgsdepartementet i Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument skal 
planleggingshorisont for bemanning og timetildeling ved poliklinikkene i regionen 
utvides fra tidligere vedtatt fire måneder til minimum seks måneder innen 1. januar 
2016. 

 
3. Styret ber adm. direktør i tett samarbeid med helseforetakene om å utarbeide en 

konkret handlingsplan som legges frem for styrets behandling i styremøtet, den 30. 
september 2015. 

 
4. Tilleggsdokumentet til Oppdragsdokument 2015 fremmes for behandling i 

foretaksmøte med helseforetakene snarest mulig. 
 

5. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp kravene 
fra Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument.  
 

6. Styret i Helse Nord RHF ber om at oppfølgingen av kravene fra Oppdragsdokument 
2015 - tilleggsdokument rapporteres som fast punkt på adm. direktørs orientering i 
hvert styremøte ut 2015. 
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Styresak 76-2015 Ventetider og fristbrudd - tiltak i 
helseforetakene, oppfølging av styresak 49-
2015 og 67-2015 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporteringen om ventetider og fristbrudd pr. 1. juni 

2015 til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakenes arbeid med 

gjennomføringen av tiltak Styret ber adm. direktør om å påse at helseforetakene 
gjennomfører nødvendige tiltak, slik at målene om reduserte ventetider og ingen 
fristbrudd nås, jf. vedtak i styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - 
tilleggsdokument. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppdatert rapport om utviklingen av 

ventetider og fristbrudd i Helse Nord innen 1. oktober 2015. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporteringen om ventetider og fristbrudd pr. 1. juni 

2015 til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å påse at helseforetakene gjennomfører nødvendige 

tiltak, slik at målene om reduserte ventetider og ingen fristbrudd nås, jf. vedtak i 
styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppdatert rapport om utviklingen av 

ventetider og fristbrudd i Helse Nord innen 1. oktober 2015. 
 
 
Styresak 77-2015 Nordlandssykehuset HF - plan for omstilling 

og innsparing, oppfølging av styresak 64-2015 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nordlandssykehuset HFs plan for 

omstilling og innsparing til orientering. 
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2. Styret ber adm. direktør om å legge frem Nordlandssykehuset HFs fremdriftsplan med 
milepæler og tydelig beskrivelse av ansvar for de ulike delprosjektene orientere om 
Nordlandssykehuset HFs fremdriftsplan for omstillingstiltakene i løpet av høsten 
2015. 

 
3. Styret godkjenner at Nordlandssykehuset HF starter anbudsarbeidet og 

gjennomfører for renovering av AB-fløyen innenfor en ramme på 979,3 mill. kroner. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nordlandssykehuset HFs plan for 

omstilling og innsparing til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å orientere om Nordlandssykehuset HFs fremdriftsplan 
for omstillingstiltakene i løpet av høsten 2015. 

 
3. Styret godkjenner at Nordlandssykehuset HF starter anbudsarbeidet for renovering 

av AB-fløyen innenfor en ramme på 979,3 mill. kroner. 
 
Protokolltilførsel til styresak 77-2015: 
 
Nordlandssykehuset har vært igjennom, og står foran store forventede investeringer i 
utstyr, nybygg og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse som vil gi foretaket store 
utfordringer. I samme planperiode pålegges helseforetaket en rekke driftsmessige nye 
oppgaver og tiltak som ikke er finansiert, verken av Helse Nord eller statlige 
myndigheter. 
 
Jeg ser at denne utviklingen har skapt over tid et høyt trykk på økonomien i foretaket. 
Det at Helse Nord pålegger helseforetakene regnskapsmessig overskudd for å styrke 
egenkapitalen for nødvendige fremtidige investeringer i bl.a. utstyr og bygningsmasse 
er ingen farbar vei å gå. For 2014 var regnskapsmessig overskudd i Helse Nord ca. 600 
millioner kroner. Kroner som skulle vært brukt til pasientbehandling. 
 
Jeg er svært bekymret for at fremtidige store investeringer i utstyr, nybygg og 
nødvendig kritisk vedlikeholdsbehov skal gjennomføres på bekostning av foretakets 
tjenestetilbud til store pasientgrupper. 
 
Kari B. Sandnes /s/   
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Styresak 78-2015 Sammenligning av kostnader ved 
lokalsykehusene i Helse Nord 2014 

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

lokalsykehusene i Helse Nord 2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at arbeidet med sammenligning av 

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

dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om sammenligningen av kostnader i 

lokalsykehusene i Helse Nord 2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at arbeidet med sammenligning av 

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

dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
 
 
Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og nr. 7-2015 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 til 

orientering. 
 
2. Styret viser til vedtak i styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument 

og styresak 76-2015 Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene, oppfølging av 
styresak 49-2015 og 67-2015 med hensyn til tiltak for å redusere ventetider og 
fristbrudd i foretaksgruppen. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 til 

orientering. 
 
2. Styret viser til vedtak i styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument 

og styresak 76-2015 Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene, oppfølging av 
styresak 49-2015 og 67-2015 med hensyn til tiltak for å redusere ventetider og 
fristbrudd i foretaksgruppen. 

 
 
Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om Nye Kirkenes 
Sykehus i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om Nye Kirkenes 
Sykehus i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 81-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
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Styresak 82-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 
2015 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
 
Styresak 83-2015 FIKS3-prosjekt: Tertialrapport pr. 30. april 

2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om Felles Innføring 

av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at usikkerhetsfaktorene knyttet til 

ressurssituasjonen i flere FIKS-prosjekter reduseres. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om Felles Innføring 

av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at usikkerhetsfaktorene knyttet til 

ressurssituasjonen i flere FIKS-prosjekter reduseres. 
 
 
 
  

3 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Styresak 84-2015 Regionalisering av medisinstudiet til 
Finnmark - Finnmarksmodellen 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Regionalisering av medisinerstudiet til 

Finnmark – Finnmarksmodellen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med planlegging og igangsetting av 

pilot fra høsten 2017, herunder deltakelse av avtalespesialister som 
undervisningsressurs. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Regionalisering av medisinerstudiet til 

Finnmark – Finnmarksmodellen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med planlegging og igangsetting av 

pilot fra høsten 2017, herunder deltakelse av avtalespesialister som 
undervisningsressurs. 

 
 
Styresak 85-2015 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 

2015-2025 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–2025 

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. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å gi samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten 
(herunder private avtalespesialister) og primærhelsetjenesten (herunder optikere) 
høy prioritet for å sikre en bedre ressursutnyttelse og større effektivitet i 
behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–2025 

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. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å gi samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten 
(herunder private avtalespesialister) og primærhelsetjenesten (herunder optikere) 
høy prioritet for å sikre en bedre ressursutnyttelse og større effektivitet i 
behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. 

 
 
Styresak 86-2015 Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra 

NAV for Helse Nords løpende ytelser ved 
arbeidstakers fravær – oppsummering 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for 

Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å iverksette anbefalingene internrevisjonen har gitt til 
Helse Nord RHF. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om status for 

helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i løpet av våren 
2016. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for 

Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å iverksette anbefalingene internrevisjonen har gitt til 
Helse Nord RHF. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om status for 

helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i løpet av våren 
2016. 
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Styresak 87-2015 Prosjekt FUNNKe4, rapport 2011-2014 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar hovedrapport for KomUT 2012-2014 og FUNNKe 2011-2014 
til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar hovedrapport for KomUT 2012-2014 og FUNNKe 2011-2014 
til orientering. 
 
 
Styresak 88-2015 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
Styrets vedtak:  
 
Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 1 945 000,- med virkning fra 1. juli 2015.  
 
 
Styresak 89-2015  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Offisiell åpning av pasienthotellet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 1. 
september 2015: Informasjon 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Etablering av felles eid foretak for innkjøp - informasjon 

o Statsråd Bent Høie vedtok å lokalisere hovedkontoret for det nye foretaket til 
Vadsø.  

o Det er etablert avdelingskontor for HINAS i Tromsø og Oslo pr. dags dato. 
o Generell informasjon om status på etableringen av det nye foretaket. 

- Besøk av statsråd Bent Høie i Hammerfest, den 4. og 5. august 2015 
o Informasjon om besøket  
o Statsrådens presisering ad. sykehusstrukturen i Finnmark 

- Besøk av statsråd Bent Høie i Finnmark, den 4. og 5. september 2015 
o Informasjon om planlagt program så langt. 

- Kommunikasjonsdirektør - rekruttering:  
o Informasjon om ansettelse av Siw Sandvik.  
o Tiltredelse 12. oktober 2015.   

 

4 FUNNKe region nord er et regionalt prosjekt for implementering av elektronisk meldingsutveksling 
mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og fastleger/helseforetak i region Nord-Norge. 
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- Valg av HF-styrer 2016-2018, oppstart av arbeidet: 
o Informasjon om oppstart av arbeidet og planlagt prosess frem mot våren 2016.  
o Arbeidsgruppe internt er etablert som forbereder og planlegger arbeidet. 

- Nasjonal direktørsamling, den 24. - 25. juni 2015 i Bodø: Informasjon om 
samlingen 

- Møte med politisk ledelse i Hammerfest Kommune, den 1. juli 2015: Informasjon 
- Alvorlige hendelser i foretaksgruppen: 

o Sak nr. 1: Pasient under oppfølging av ambulant akuttpsykiatrisk team - 
dødsfall. Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Foreløpig ingen 
tilbakemelding. 

o Sak nr. 2: Pasient under behandling ved DPS er meldt savnet i juni 2015 og 
fortsatt ikke kommet til rette. Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Saken 
er oversendt til Fylkesmannen med anmodning om opprettelse av tilsynssak. 

o Sak nr. 3: Pasient ble liggende i fire dager uten at det ble utført diagnostikk 
som kunne avsløre alvorlig skade på indre organ. Statens Helsetilsyn er 
varslet etter § 3-3. Fylkesmannen oppretter tilsynssak. 

o Sak nr. 4: Pasient med en kjent komplikasjonsfare døde etter prosedyre. 
Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Fylkesmannen oppretter tilsynssak. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
3. Årsplan 2016 for styret i Helse Nord RHF 
4. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. juni 2015 
5. Medarbeiderundersøkelsen 2014 - utvikling og implementering av nytt regionalt 

konsept og systemløsning, evaluering 
6. Nasjonal innkjøpsorganisasjon - orientering om arbeidet, oppfølging av styresak 

135-2014 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 89-2015  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. tolkning av 

helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i 
møter 

2. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18. juni 2015 
3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. Oppdragsdokument 

2015 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015) 
4. Brev fra Hammerfest SV av 21. juli 2015 ad. Nye Hammerfest sykehus skal 

renoveres/bygges nå og brev av 28. juli 2015 fra styreleder Kaldhol ad. 
sykehusinvesteringer i nord 

5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 18. august 2015 ad. sak om Regional plan for 
øyefaget i Helse Nord 2015-2025 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
30. september 2015 - saksdokumenter

side 15



Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 91-2015  Eventuelt 
 
A. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - situasjonen for 

pasienttransport i Midt-Troms 
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om situasjonen for 
pasienttransporten i Midt-Troms.  
 
Adm. direktør orienterte om anskaffelsen av pasientreiser landeveistransport 2015, jf. 
styresak 91-2014, med særlig fokus på utfordringer som har oppstått i området Midt-
Troms i etterkant av anskaffelsen. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om en orientering i neste styremøte om resultatet fra 

tilleggsanskaffelsen som for tiden gjennomføres i området Midt-Troms. 
 
 
Bodø, den 30. september 2015 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Bjørn Kaldhol   Inger-Lise Strøm  Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Eirik Holand     Inger Jørstad   Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg  Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rune Sundset, 75 51 29 00  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, 

handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 95-2015 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Lyshoel/Nilsen/Rolandsen  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 96-2015 Sentralt datasenter i Helse Nord - 

migrering/flytting og konsolidering, oppfølging 

av styresak 55-2015 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 25-2011 Anskaffelse av kliniske IKT-systemer 
i styremøte, den 23. februar 2011. I denne styresaken vedtok styret felles innføring av 
kliniske systemer (FIKS).  
 
I tråd med mandatet til FIKS, jf. punkt 9 Kritiske faktorer, skal styringsgruppen på et så 
tidlig tidspunkt som mulig gjøres kjent med kritiske faktorer for gjennomføringen av 
programmet når disse avdekkes. 
 
Styringsgruppen i FIKS behandlet i sak 6-2012 Pågående og kommende aktiviteter i 
regionen – forutsetninger og avhengigheter til FIKS. Av 43 vurderte områder ble 
følgende oppsummert: Av vedlagte rapport er følgende viktige forutsetninger for FIKS: 
 
1) Etablering av nye datarom 
2) Etablering av integrasjonsplattform 
3) Oppgradere Windows og forbedre PC-plattformen 
4) Oppgradering av Orackle på alle DIPS-databasene 
5) Etablering av testmiljø for IKT-systemer 
6) Reforhandling av konsernavtale med Oracle 
7) Applikasjonsvirtualisering 
 
Denne styresaken er koblet til punkt 2, 5 og 7.  
 
Etablering av regionale datasentre ble behandlet og vedtatt av styret i Helse Nord RHF i 
følgende styresaker: 
• Styresak 73-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – godkjenning 

av forprosjekt (styremøte 20. juni 2013) 
• Styresak 90-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – forskjellige 

alternativer, oppfølging av styresak 73-2013 (styremøte 28. august 2013) 
• Styresak 143-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – endelig 

beslutning av etablering og vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i 
permanent datasenter, oppfølging av styresak 73-2013 og 90-2013 (styremøte 18. 
desember 2013) 
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• Styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – 
konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 (styremøte 29. april 2014) 

• Styresak 118-2014 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - fullverdig 
gjenopprettingssenter i Bodø, oppfølging av styresak 143-2013 og 49-2014 (styremøte 
29. oktober 2014) 

 
Her er det referert til at migrering til sentralt datasenter er egne prosjekt.  
 
Videre behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 55-2015 Etablering av regionale 
datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt, oppfølging av styresak 49-2014 og 
118-2014 i styremøte, den 27. mai 2015. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2 i 
vedtaket: Styret ber adm. direktør om å legge frem plan for opprettelse av Datasenter 
Disaster, Recovery and Test (DSDRT) sammen med egen styresak om 
migreringsprosjektet. 
 
Budsjett 
I tidligere styrevedtak er det budsjettert som følger: 
• 20 mill. kroner til drifts- og overvåkingssenter 
• 25 mill. kroner til integrasjonsprosjekt fase 2 
• 12 mill. kroner til DSDRT (datasenter – disaster, recovery and test) 
• I overkant av 40 mill. kroner/år i reinvesteringer/vedlikehold 
• 43 mill. kroner (ytterligere) til migreringsprosjektet (jf. styresak 64-2015 Plan 2016-

2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023) 
 
Det betyr at det er satt av ca. 160 mill. kroner for migrering/flytting inn i sentralt 
datasenter til og med 2018, forutsatt at 50 % av reinvesteringene i IKT legges inn 
migreringsprosjektet. I tillegg er det satt av 18 mill. kroner til testregime fase II i FIKS-
programmet. 
 
I investeringsplanen for Helse Nord IKT har det i flere år vært synliggjort en post på 11 
mill. kroner til applikasjonsdistribusjon (ikke vedtatt, men planlagt/mulig investering). 
Denne er nå tatt ut av det oppdaterte forslaget til investeringsplanen fra Helse Nord IKT 
(mai 2015). Oppgaven forutsettes ivaretatt i migreringsprogrammet, og da tidsnok til å 
støtte Elektronisk kurve og medikasjon, som har oppstart av implementering i 2017. 
 
De regionale datasentrene DS2 (Universitetet i Tromsø - UiT) er offisielt ferdigstilt 7. 
september 2015, og DS1(Universitetssykehuset Nord-Norge HF - UNN) ferdigstilles 
januar 2016. Gjennomføringen er i tråd med forutsetninger, korrigert for forsinkelse 
knyttet til brann i DS2 (UiT). Etableringen av tjenester for Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon og Nødnett er også i tråd med tidligere styresak. Systemene for FIKS-
programmet er etablert og driftes i midlertidige datasentre. 
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Historikk 
I styresak 70-2002 IT-strategi Helse Nord RHF (styremøte 28. august 2002) vedtok styret 
i Helse Nord RHF en standardisering og regionalisering av IKT-applikasjoner og 
tjenester. Dette er videre fulgt opp i oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til 
helseforetakene i regionen. 
 
Styresak 79-2006 IT-strategi i Helse Nord - status ved utløpet av strategiperioden 
(styremøte 11. oktober 2006), styresak 94-2007 Etablering av felles IKT-plattform i Helse 
Nord (styremøte 7. november 2011) og styresak 37-2008 Etablering av felles IKT-
plattform i Helse Nord - forsering av prosjektet (styremøte 23. april 2008) omhandler 
plattformprosjektet, og sluttrapporten er behandlet i styresak 120-2012 IKT-
plattformprosjekt, sluttrapport (styremøte 31. oktober 2012).  
 
Manglende måloppnåelse innenfor del-leveranser på overvåking samt pakking og 
distribusjon av programvare er omtalt i rapporten, og kommer tilbake som en oppgave 
som må løses i herværende prosjekt. 
 
Forutsetningene for plattformprosjektet var å samle IKT-plattformen innenfor fire ulike 
noder som fulgte foretaksgrensen. Det er beskrevet i saken at det i tillegg ble nødvendig 
med nye investeringer for å realisere de langsiktige strategiske mål.  
 
Med ny lovgivning og etableringen av felles systemer bør driftsplattformen 
konsolideres fullstendig slik at en får sentral drift som er fysisk samlokalisert for flest 
mulig av systemene. Samlingen i ett datasenter gjør at Helse Nord nå går inn 
migrerings- og konsolideringsprogram.  
 
Leveranser 
Etter forprosjektet (konseptfasen) foreligger anbefaling og forslag til et helhetlig 
program for modernisering, etablering, migrering og realisering av regionale tjenester 
med tilhørende endring i styring, arbeidsprosesser og teknologi.  
 
Moderniseringen og etableringen har mange avhengigheter til eksisterende prosjekter 
og aktiviteter, og foreslås derfor organisert som et program (Migreringsprogrammet). 
Migreringsprogrammet vil: 
 
1. Gjennomføre en grundig kartlegging og analyse av Helse Nords IKT-løsninger. 

Kartleggingen skal avsluttes med en sluttrapport (”Site-rapport”) av alle fysiske 
lokasjoner og danne grunnlag for anbefaling av hvilke løsninger som bør migreres 
inn i regionalt datasenter. Rapporten skal også være grunnlag for en rydding og 
forenkling av porteføljen av programvare. 

 
2. Gjennom prosjektet Sentralt kjøremiljø anskaffe og etablere en ny fremtidsrettet, 

sikker, skalerbar IT-infrastruktur med nye tjenester i det nye regionale datasenteret. 
Dette er en forutsetning for og muliggjør standardisering og regionalisering av Helse 
Nords IT-systemer. Det forutsettes at det etableres sentral distribusjon/installasjon 
av programvare til alle brukere (”pakking”), som er en forutsetning for rasjonell 
drift. 
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3. Etablere nødvendige styringsmodeller og prosesser internt i Helse Nord IKT som 
sikrer at brukeren opplevere en kvalitativ god tjeneste med tilgang til de rette IKT-
verktøy. Dette for å kunne gjennomføre migrering av Helse Nords IT-systemer til det 
nye sentrale kjøremiljøet med god kvalitet, akseptabel risikoprofil og akseptable 
kostnader. 

 
4. Gjennomføre konsolidering og migrering av de viktigste funksjoner til sentralt 

kjøremiljø (heretter Migreringspakke 1 = M1):  
a) Katalogtjeneste (Active Directory) 
b) E-post (Exchange) 
c) Fil/print løsning for brukere i Helse Nord IKT 
d) Databaseplattform/instanser 
e) Webplattform/webapplikasjoner 
f) PC klient 
g) PKI / autentisering 
h) Analyse og kartlegging vil også avdekke eventuelt andre tjenester og systemer 

som er hensiktsmessige å migrere som en del av M1. 
 
Flytting av tjenester til permanente datarom, som nå er etablert av FIKS i midlertidige 
datarom, håndteres av linjeorganisasjonen i Helse Nord IKT innenfor rammen av drift, 
og da i samarbeid med Migreringsprosjektet. 
 
Migreringsprogrammet vil koordinere arbeidet med alle involverte parter for å sikre 
optimal ressursutnyttelse i perioden. 
 
Omfang og kostnader 
Kostnadene til planlegging, kartlegging, etablering av sentralt kjøremiljø samt 
gjennomføring av M1 er estimert til ca. 150 mill. kroner.  
 
Beslutningen rundt konsolidering av systemportefølje eller standardisering av 
virksomhetsprosesser ligger utenfor programmet. Slike beslutninger vil håndteres i 
grensesnittet mellom Helse Nord RHF og helseforetakene.  
 
Styringsgruppen i Helse Nord IKT behandlet saken 2. september 2015 (jf. sak 56-2015) 
og konkluderte som følger: 
Styringsgruppen forventer å forelagt seg alternativer og konsekvenser, slik at det kan 
fattes beslutning ut fra dette. Styringsgruppen finner saksgrunnlaget vanskelig å forstå, og 
ser blant annet ikke omfanget av prosjektet og grenseoppgang mot FIKS og andre 
prosjekter som skal driftes på ny plattform.  
 
Styringsgruppen er særlig opptatt av å forstå hva behovet er etter M1, og at HF-ene selv 
har innflytelse med hensyn til prioriteringene. Styringsgruppen forholder seg til at 
delleveranser og mulige prioriteringer skal konkretiseres bedre, og forholder seg til at 
saken kommer tilbake til ny vurdering innen utløp av 1. kvartal 2016. 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
30. september 2015 - saksdokumenter

side 22



 

Nåsituasjon 
Dagens struktur er basert på en plattform designet og implementert rundt 2008/2009, 
med noder og sikkerhetsmurer innenfor foretaksgrensene. Som forventet har 
konseptfasen konstatert at vi har: 
- 13 datarom med høy fyllingsgrad 
- Kompleks, distribuert infrastruktur  
- Stort antall servere med forskjellig alder, type og operativsystemer 
- Plattformtjenester med ulik grad av standardisering og modenhet   
(se figur 1 under) 
 

 
Figur 1: Nåsituasjon IKT infrastruktur 
 
Nyskaping innenfor dette miljøet er krevende og kostbart, men kan samtidig bety 
vesentlige gevinster for kvalitet, driftskostnader og IKT-sikkerhet. 
 
Informasjonssikkerhet 
Det er kjente svakheter med nåsituasjonen for informasjonssikkerhet i regionen (jf. sak 
054-2015 i styringsgruppemøte nr. 6 i Helse Nord IKT - unntatt offentlighet, jf. Offl. §13, 
jf. Fvl. §13.2) med henvisning til Riksrevisjonens rapporter, egne øvelser og hendelser. 
 
Helse Nord IKT har et selvstendig ansvar i rollen som databehandler. 
Migreringsprogrammet etablerer en ny fremtidsrettet, sikker, skalerbar IT-
infrastruktur med nye tjenester i det nye regionale datasenteret. Dette er en del av 
løsningen for å lukke kjente svakheter i regionen. 
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Andre forhold 
Helse- og omsorgsdepartementet oppretter Direktoratet for e-Helse fra og med 1. 
januar 2016. Dette er et ledd i et nasjonalt løft innenfor IKT og e-helse. Etableringen av 
et sentralt, moderne kjøremiljø er i tråd med målbildet for den nasjonale satsingen.  
 
Videre arbeid 
Programforslaget følger faseinndeling i henhold til Helse Nords prosjektrammeverk 
PRHI (Prosjekt Rammeverk for Helse Nord IKT). Omfang for planleggings- og 
etableringsfasen, samt gjennomføringsfasen beskrives nedenfor: 
 
Planleggings og etableringsfasen 
Leveranser i programmets planleggings- og etableringsfase er oppsummert i tabellen 
under: 
 
Produkter Beskrivelse 

Sentralt kjøremiljø Etablere sentralt kjøremiljø  i regionalt datasenter. 
Arkitektur / 
styringsmodell 

Bygge tilstrekkelig arkitekturkapabilitet og 
arkitekturfunksjon som har evnen til å styre et 
migreringsprogram, inklusive relevante målbilder og 
kvalitetskrav. 

Sikkerhetsplattform Etablering av tilfredsstillende sikkerhet på Helse Nord sine 
regionaliserte tjenester 

Migreringsprosess Migreringsprogrammet skal automatisere og effektivisere 
migreringsaktivitetene gjennom en tydelig og effektiv 
migreringsprosess. Denne inkluderer verktøy, prosess og 
sjekklister for prioritering, valg, migrering, kvalitetssikring, 
overvåkning og driftssetting av de nye regionale tjenestene.  

Test og kvalitetsregime 
for programmet 

Migreringsprogrammet vil etablere et tydelig test- og 
kvalitetsregime for programmet og de migrerte 
applikasjonene og tjenestene. 

Godt dokumenterte 
migreringsbeslutninger 

Migreringsprogrammet skal til enhver tid vedlikeholde en 
applikasjonsoversikt over gjenstående ikke migrerte 
applikasjons- og plattformtjenester.  

Migreringspakke 1 Konsolidering og migrering av IT-administrative systemer 
til sentralt kjøremiljø (se under). 

 
Konseptfasen har identifisert fire hovedstrategier for migrering som er vurdert med 
tanke på økt tjenestekvalitet, kompleksitet, risiko og gevinstpotensiale.  
 
I programmets planleggings- og etableringsfase utføres en grundig kartlegging og 
analyse av Helse Nords samlede tjeneste- og applikasjonsportefølje. Som en del av 
analysen vil det legges frem anbefalinger til tjenester og applikasjoner som bør 
regionaliseres/migreres, og hvilken av de fire strategiene som bør benyttes for den 
enkelte tjenesten/applikasjonen. 
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Programmet er ansvarlig for å levere plan for fremtidig drifts- og forvaltningsmodell for 
sentralt og distribuert kjøremiljø. 
 
Før gjennomføring av migreringspakke 1 vil programmet levere site-rapport for hver 
lokasjon. Site-rapportene skal inneholde fullstendig informasjon om IKT-systemer og 
tjenester for den enkelte lokasjonen, inkludert klienter og lokal nettverksinfrastruktur. 
 
Tidsplan for planleggings- og etableringsfasen er august 2015 til desember 2017.  
Varighet for programmet er 2014-2022. Dette betyr at det må forutsettes ytterligere 
bevilgninger etter 2018. Det er ikke avdekket hvor stort dette beløpet er ut over 
allerede planlagte vedlikeholdsinvesteringer (ca. 45 mill. kroner/år). 
 
Gjennomføringsfasen 
Migrering av applikasjoner og tjenester vil foretas som ”migreringspakker” i 
gjennomføringsfasen i henhold til vedtatte prosjektforslag med tilhørende kost-/nytte-
beregninger. Migreringsprogrammet vil fasilitere etterfølgende gevinstrealisering.  
 
Migreringspakkene vil bli organisert som egne prosjekter, besluttet av Helse Nord RHF, 
ledet av klinisk side og fagmiljøene i regionen. Migreringsprosjektet får ansvar for 
metode, arkitektur og teknisk gjennomføring etc.  
 
Kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF og klinisk IKT fagråd vil være viktige 
premissgivere og støttespillere i migreringen. Migreringsprogrammet skal 
standardisere på eksisterende applikasjoner i Helse Nords portefølje. Eventuelle avvik 
fra dette prinsipp må særskilt begrunnes. 
 
Tidsplan planleggings- og etableringsfasen 
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Budsjett 
Investerings-
utgifter 

Usikker
-het 

Samlet utgift 2015 2016 2017 

Intern arbeidskraft 
(timer) 

+/- 10% 37 500 000 7 500 000 17 000 000 13 000 000 

Konsulentutgifter 
(inkl. reise) 

+/- 10% 17 500 000 5 000 000 10 000 000 2 500 000 

Software - 
lisenskjøp 

+/- 30% 15 000 000   15 000 000   

Hardware - utstyr +/- 30% 30 000 000   30 000 000   
Migreringspakke 1 +/- 30% 50 000 000   50 000 000 
SUM Prosjekt-
investering 

 150 000 000 12 500 000 72 000 000 65 500 000 

 
Det vises til tidligere redegjørelse for vedtatte budsjettrammer. Aktivitetene i 
delprosjektene forutsettes løst innenfor programmet. For applikasjonsdistribusjon 
forutsettes det at det gjennomføres tidsnok til å støtte Elektronisk kurve, som har 
oppstart av implementering i 2017. 
 
Helse Nord RHF vil finansiere virksomhetsarkitekter som deltar i 
Migreringsprogammet. Helse Nord RHF vil også være ansvarlig for videre forvaltning av 
virksomhetsarkitektur etter at leveranser er overlevert Helse Nords respektive 
linjeorganisajoner. Applikasjons- og teknologiarkitekter finansieres av 
Migreringsprogrammet, og den videre forvaltningen finansieres av Helse Nord IKTs 
linjeorganisasjon. 
 
Gevinster 
I konseptfasen er det identifisert en rekke mulige gevinstområder: 
- Effektivisering av drift  
- Økt kvalitet på tjenesteleveransene  
- Færre feil og nedetid for klinikere/brukere 
- Reduksjon i maskinvarekostnader 
- Konsolidering av regionens datarom  
- Økt sikkerhet og beredskap 
- Kontroll på kostnader knyttet til software-lisenser   
- Kortere leveransetid på bestillinger  
 
Forutsetningen for å realisere gevinstene er videre investering i regionalisering og 
konsolidering av tjenester og applikasjoner i programmets gjennomføringsfase.  
Det forventes en reduksjon i det fremtidige  
reinvesteringsbehovet/vedlikeholdsbehovet (IKT-infrastruktur) ved gjennomføring av 
migreringsprogrammet.  
 
Innen utgangen av 1. kvartal 2016 vil gevinstområdene beskrives ytterligere, og 
forankres i linjeorganisasjonen i Helse Nord IKT og helseforetakene. 
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Adm. direktørs vurdering 
Programforslaget er i tråd med langsiktig strategi, og i tråd med tidligere vedtak i styret 
i Helse Nord RHF.  
 
Det vil i programmets planleggings- og etableringsfase utføres en grundig kartlegging 
og analyse av Helse Nords tjeneste- og applikasjonsportefølje. Som en del av denne 
analysen vil det legges frem anbefalinger til tjenester og applikasjoner som bør 
regionaliseres. 
 
Migreringsprogrammet vil etablere fremtidsrettet, sikker, skalerbar IT-infrastruktur 
med nye tjenester i det nye regionale datasenteret.  
 
Programmet vil i gjennomføringsfasen utføre migreringen Migreringspakke 1 (M1) med 
tilhørende kost-/nytte-beregninger, og fasilitere en etterfølgende gevinstrealisering.  
 
Programmet skal ta utgangspunkt i eksisterende portefølje av programvare, og i tillegg 
til porteføljen nevnt under punktene a-g også vurdere ytterligere tjenester eller 
systemer som er hensiktsmessig å inkludere under M1. 
 
Programmets planleggings- og etableringsfase er estimert til ca. 150 mill. kroner og 
foreslås delvis finansiert gjennom eksisterende drifts- og investeringsbudsjett i Helse 
Nord IKT.  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at migreringsprosjektet gjennomføres 

innenfor en ramme på 150 mill. kroner. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en konkret redegjørelse for innholdet i 
delprogrammene innen 30. april 2016. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en vurdering av innhold og omfang av 

ytterligere migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. april 
2016. 

 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Prosjektforslag Migreringsprosjektet, versjon 1.02 med vedlegg 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
 Styremøte i Helse Nord RHF 30. september 2015  
 
Utrykt vedlegg:  Sluttrapport Plattformprosjektet, jf. styresak 120-2012 IKT-

plattformprosjekt, sluttrapport 
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bjørn Nilsen/Hilde Rolandsen  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 97-2015 Helse Nord IKT – fremtidig organisering 
 
 
Formål/bakgrunn 
Siden etableringen i 2006 har Helse Nord IKT vært organisert som egen avdeling i Helse 
Nord RHF. Avdelingen har for alle praktiske formål vært å betrakte som en egen 
”juridisk enhet” i den forstand at avdelingen er satt opp som egen enhet i våre 
administrative systemer. Dette ble i sin tid gjort for å legge til rette for en rask 
utskillelse av Helse Nord IKT som egen juridisk enhet på et senere tidspunkt. 
 
I styresak 94-2005 Etablering av Helse Nord IKT (styremøte 11. oktober 2005) vedtok 
styret i Helse Nord RHF at det skulle legges frem evaluering av Helse Nord IKT innen 
våren 2007 (jf. punkt 7 i vedtaket). Av ulike årsaker ble slik evaluering ikke gjennomført 
før våren 2014 (se utrykt vedlegg). 
 
Begrunnelse for utskillelse 
Den viktigste begrunnelsen for å skille ut Helse Nord IKT som eget helseforetak er å 
etablere klare ansvars- og fullmaktslinjer. I ovenfor nevnte rapport heter det: 
For å sikre en profesjonell styring av Helse Nord IKT bør det også vurderes en alternativ 
tilknytnings- eller organisasjonsform som HF eller AS. Dette fordi dagens modell gir uklar 
rolle- og ansvarsdeling, og utfordringer knyttet til å etablere en hensiktsmessig 
fullmaktstruktur for styring av virksomheten. 
 
Det er også regnskapsmessige utfordringer med dagens organisasjonsform: 
• Flere leverandører får ikke til å sende EHF-faktura (e-faktura) til rett enhet, fordi 

Helse Nord RHF og Helse Nord IKT har samme organisasjonsnummer. 
• Utfordringer knyttet til lønn som følge av at alt registreres på samme 

organisasjonsnummer hos skatteinnkrever. Utfordringene er større etter 
innføringen av A-melding med månedlig rapportering.  

 
I brev av august 2003 (utrykt vedlegg) sa Helsedepartmentet at det ikke var anledning 
til å fellesregistrere helseforetak med aksjeselskaper (AS). Sammen med tillitsvalgtes 
reservasjon mot organisering i aksjeselskap ble dagens organisering besluttet. Med 
endringer i helseforetaksloven som ble kunngjort desember 2012 er det gitt åpning for 
å organisere andre virksomheter enn sykehus som helseforetak. Det anses som en 
mindre endring å skille ut i eget helseforetak enn i et AS. 
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Behandling i styringsgruppen for Helse Nord IKT 
Saken har vært behandlet i styringsgruppen for Helse Nord IKT gjennom våren 2015.  
Foretaksdirektørene forholder seg til begrunnelsen knyttet til klare ansvarslinjer, men 
er særlig opptatt av å ikke miste innflytelse over regionens prioriteringer innenfor IKT.  
I en fremtidig ny struktur vil styret settes sammen av representanter både fra Helse 
Nord RHF og helseforetakene i regionen, samt én til to eksterne representanter.  
 
Styringsmodellen vil også styrkes med opprettelse av porteføljestyre som i stor grad vil 
gjenspeile dagens styringsgruppe i Helse Nord IKT. I tillegg vil det etableres kunde- 
leverandøravtaler som vil beskrive tjenesten som skal leveres, og som vil være 
helseforetakenes instrument for avkorting i tilfelle manglende leveranser. På denne 
måten forventer en å etablere en like profesjonell relasjon som med eksterne 
leverandører.  
 
Etableringen 
Prosessen frem mot utskillelse vil bygge på den dokumentasjonen/prosessen som ble 
gjennomført i forbindelse med etableringen av Nasjonal IKT HF.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Den viktigste begrunnelsen for å etablere Helse Nord IKT som egen juridisk enhet, er å 
få et klart skille mellom det juridiske ansvaret og fullmakter for direktøren i Helse Nord 
IKT og adm. direktør i Helse Nord RHF. Helse Nord IKT vil være heleid av Helse Nord 
RHF. 
 
Evalueringsrapporten peker på behovet for å rendyrke styringsmodellen for Helse Nord 
IKT med et styre som skal ha strategisk ansvar for profesjonalisering av driften av Helse 
Nord IKT, og et porteføljestyre som skal ivareta prioriteringen av kundens behov og 
følge opp de store fellesprosjektene i regionen. 
 
Det er ønskelig å ferdigstille prosessen i forbindelse med årsavslutning 2015. Arbeidet 
vil støttes av ekstern assistanse, og forventes ikke å ta fokus fra kritiske ressurser 
internt i Helse Nord IKT.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør iverksette prosessen med etablering av 

Helse Nord IKT som eget helseforetak. 
 
2. Styret forutsetter at prosessen med etableringen av Helse Nord IKT som eget 

helseforetak skjer i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med 
Arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens bestemmelser 
 

3. Styret ber adm. direktør om å legge frem sak om endelig beslutning ad. etablering av 
Helse Nord IKT som helseforetak, heleid av Helse Nord RHF, når nødvendig 
dokumentasjon foreligger. 

 
 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:  Evaluering av HN IKT – Sammendrag av resultater, Accenture – mars 2014 
 Brev fra Helsedepartementet vedr. fellesregistrering – august 2003 
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Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 99-2015 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - 

informasjon  
 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å orientere styret i Helse Nord RHF om status i arbeidet 
med ny forskningsstrategi i Helse Nord. Det vises til styresak 46-2015/4 
Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020, plan for arbeidet som ble behandlet av styret 
i Helse Nord RHF i styremøte, den 29. april 2015. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord RHF har siden oppstarten i 2002 jobbet aktivt med sørge-for-ansvaret for 
forskningen i helseforetakene. Helse Nord har fordelt forskningsmidler fra 2002, hatt 
samarbeidsorganer med universitet og høyskoler fra 2003 (mandat og etablering ble 
vedtatt av styret i Helse Nord RHF i 2002), og styret vedtok Helse Nords første 
forskningsstrategi i 2004. Denne ble avløst av ny forskningsstrategi fra 2010 (vedtatt i 
styret i 2009), som fortsatt gjelder.  
 
Arbeidet med Helse Nords tredje forskningsstrategi som skal gjelde fra 2016, startet 
opp våren 2015. Dette skal være en strategi for forskning og innovasjon. 
 
Til grunn for arbeidet med ny strategi ligger: 
• Systematisk gjennomgang av mål og tiltak under de fem målene i gjeldende strategi med 

fokus på hva er oppfylt og hva som ønskes eventuelt videreført. 
• Den eksterne evalueringen fra Sirona, 13.mars 2015. 
• HelseOmsorg21 - nasjonal strategi for forskning og innovasjon i helsetjenesten, juni 2014 
• Siste års oppdragsdokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nords plan 

2016-2019 
 
Plan for strategiarbeidet 
Plan for arbeidet med ny strategi ble lagt fram for styret i april 2015, jf. styresak 46-
2015/4. Strategien utarbeides av Helse Nord RHF med følgende samarbeidspartnere: 
helseforetakene og universitets-/høyskolesektoren.  
 
I arbeidet vil Helse Nord jobbe aktivt med innspill fra samarbeidspartnere og aktuelle 
miljøer (se milepælsplan). 
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Kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord RHF er kjernegruppen for 
strategiarbeidet med følgende personer: 
• Rune Sundset, kvalitets- og forskningsdirektør (leder arbeidet) 
• Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef 
• Ingvild Fjellberg, rådgiver 
• Arpad Totth, medisinsk rådgiver 
• Jan Norum, medisinsk rådgiver i fagavdelingen, fra 1. juni 2015 
 
I tråd med instruksen til Helse Nord RHF om samarbeid med universitet og høyskoler 
vil Helse Nord bruke begge samarbeidsorganene (USAM1 og HSAM2) i prosessen, og har 
universitets-/høyskolesektoren med i referansegruppen. 
 
Milepælsplanen er så langt fulgt, referansegruppen er etablert, og det er gjennomført 
dialogmøter med alle helseforetak. 
 
Referansegruppen 
Det er gjennomført møte med referansegruppen, og neste møte med denne gruppen blir 
avholdt 26. september 2015 (et heldagsmøte). Da er også samarbeidsparter fra øvrige 
RHF og Forskningsrådet invitert for å holde innlegg om sine strategier. 
 
Kjernegruppen fra kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord RHF deltar i møtene i 
referansegruppen. 
 
Dialogmøter med helseforetak og samarbeidsinstitusjoner m.m. 
I juni 2015 hadde kjernegruppen dagsmøter med alle helseforetak. Det ble presentert 
noe av arbeidet med strategien, og helseforetakene har presentert 
forskningsvirksomheten i eget helseforetak, gitt innspill fra ledernivå og fra forskernivå. 
Dette har vært veldig verdifulle og nyttige møter. 
 
Det vil i løpet av høsten 2015 gjennomføres samme type møter med Universitetet i 
Tromsø, Helsefakultetet og Universitetet i Nordland, der Helse Nord vil møte flere 
forskningsmiljøer innen helseforskning. 
 
Tidsplan framover 
Kjernegruppen vil skrive et utkast til ny strategi i løpet av september 2015. Denne skal 
deretter sendes til offisiell høring i oktober 2015, jf. milepælsplanen. I dette arbeidet tar 
Helse Nord RHF hensyn til innspill som er kommet underveis, som sammenholdes med 
det evalueringen peker på, føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og 
HelseOmsorg21, samt plan for Helse Nord. HOD vil for øvrig komme med en konkret 
tiltaksplan knyttet til HelseOmsorg21-strategien i november 2015. Helse Nord har 
allerede henvist til HelseOmsorg21-strategien som førende, og vil ta tiltakene i den 
kommende tiltaksplanen inn i det videre forskningsarbeidet og samarbeidet med 
universitetene. 
 
 

1 USAM: Universitetssamarbeidet 
2 HSAM: Høgskolesamarbeidet 
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om arbeidet 
med Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020, jf. sak 46-2015 Forskningsstrategi i Helse 
Nord - plan for ny strategi 2016-2020, informasjon (samarbeidsmøte 17. april 2015).  
 
KTV/KVO har oppnevnt Eirik S. Holand som representant i referansegruppen.  
 
Utkast til forskningsstrategi 2016-2020 vil bli gjennomgått med KTV/KVO for ev. 
innspill og tilbakemeldinger, før dokumentet formelt drøftes i forkant av styrets 
behandling. 
 
Brukermedvirkning 
Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - plan for arbeidet og oppnevning av 
representanter til referansegruppe ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse 
Nord RHF, den 20. mai 2015, jf. RBU-sak 30-2015. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om evalueringen av 12 års 

forskningsinnsats og planen for arbeidet med Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-
2020 til orientering. 

 
2. RBU oppnevner Jørgen Dahl og Bjørn Helge Hansen som brukerrepresentanter i 

referansegruppen for arbeidet med Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få utkast til forskningsstrategi 2016-2020 
lagt frem til behandling i forkant av styrets behandling. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med forskningsstrategi i Helse 
Nord 2016-2020 til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Referansegruppe og milepælsplan, pr. 25. mai 2015 
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Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00  Bodø, 25.05.2015 
 
 
 
 
 
Oppdatert oversikt referansegruppen og milepælsplan 
For arbeidet med Forskningsstrategi 2016-2020 

 
 
 
 

Kjernegruppen/arbeidsgruppe i Helse Nord RHF  
• Rune Sundset – leder  
• Tove Klæboe Nilsen – prosjektleder  
• Ingvild Fjellberg 
• Arpad Totth 
• Jan Norum 

 
 
Referansegruppen 

• Svetlana Zykova, UNN 
• Truls Myrmel, UNN 
• Mette Kjær, Finnmarkssykehuset  
• Petter Øien, Nordlandssykehuset  
• Tomas Log, Helgelandssykehuset  
• Renate Elenjord, Sykehusapotek Nord  
• Sameline Grimsgaard, UiT 
• Eyvind Paulssen, UiT 
• Bodil Svendsgård, UiN 
• Bjørn Helge Hansen, bruker, FFO 
• Jørgen Dahl, bruker, FFO 
• Eirik Holand, tillitsvalgt, Akademikerne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
30. september 2015 - saksdokumenter

side 35



Oppdatert tidsplan/milepælsplan for arbeidet 
 

Dato  Aktivitet Kommentar aktivitet 
07.04.2015 Ledermøte RHF Informasjon evaluering og forslag 

prosess strategi 
13.-14.04.2015 USAM/ 

SANKS 
Drøfting evaluering og innspill til 
strategi 

15.04.2015 Direktørmøte Drøfting evaluering og innspill til 
strategi 

17.04.2015 Samarbeidsmøte/ 
konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud 

Orientering til de tillitsvalgte 

22.04.2015 Åpent møte/onsdagsmøte UNN Orientering evaluering og strategarbeid 
29.04.2015 Styremøte RHF Orienteringssak  
29.04.2015 Forskningsnettverk, 

Forskningsledere HFene 
Møte, informasjon evaluering og innspill 
strategi 

06.05.2015 Fagsjefmøte Samme sak 
11.05.2015 Referansegruppe Første møte 
20.05.2015 Regionalt brukerutvalg - RBU Samme sak 
08.06.2015 USAM Status  
17.06.2015 HSAM Drøfting evaluering og innspill til 

strategi 
19., 24., 25., 26., 29. 
juni 

Besøk i de fem HFene Kontaktpunkt: fagsjefene. 
Møte fagsjefene, forskningslederne m.fl. 

06.07.2015 – 
14.08.2015 

Sommerferie  

Høst Besøk /dialog ulike 
forskningsmiljøer i HFene 

• Global helse  
• Helsetjenesteforskning 
• 3 forskningsprogrammer: 

-somatikk… 
-psyk/rus 
-e-helse, samhandling, h.tj.f., 
kvalitet/pas.sikkerhet 

 
Høst Besøk i universitetene • Helsefak, UiT – flere miljøer 

• UiN, Profesjonshøgskolen 
 

25.september kl 9-12 
(ev 10-13)i Tromsø 

Referansegruppe Andre møte 

September Samarbeidsmøte tillitsvalgte Status/orientering/utkast 
September  USAM Status 
Oktober RHF-styret Orienteringssak 
01.10.2015 Utkast strategidokument  4 ukers høringsfrist 
November Samarbeidsmøte/ 

konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud  

Drøfting/informasjon 

November RBU Drøfting/forankring 
November Fagsjefmøtet Drøfting/forankring 
November Direktørmøte Drøfting/forankring 
2.november kl 12-15 
på video 

Referansegruppemøte Tredje møte, gjennomgang siste utkast 

28.11.2015 Ferdig strategidokument og 
styresak 

Oversendes styret 

16.12. 2015 Styremøte RHF Vedtakssak 
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Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Paul Hjemås, 75 51 29 00  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 100-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - 

utkast 
 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å informere styret i Helse Nord RHF om status i 
arbeidet med ny kvalitetsstrategi i Helse Nord for perioden 2016-2020.  
 
Styret inviteres til å komme med innspill og tilbakemelding til utkast til ny 
kvalitetsstrategi.  
 
Bakgrunn 
Strategiperioden for forrige kvalitetsstrategi (2011-2014) har løpt ut. Som en del av 
arbeidet med ny strategi har man besøkt alle helseforetakene for å revidere status på 
gjeldende kvalitetsarbeid samt å få innspill til nye satsningsområder.  
 
Med bakgrunn i dette arbeidet har Helse Nord RHF utarbeidet et utkast til ny 
kvalitetsstrategi for 2016-2020 som beskriver de strategiske satsingsområdene som 
skal støtte opp om Helse Nords overordnede mål og bidra til å fremme varig forbedring 
av vår helsetjeneste.   
 
Det er fire satsningsområder i den nye strategien: 
- Pasientens helsetjeneste 
- Pasientsikkerhet 
- Kunnskapsforankring  
- Dokumentasjon og analyse av klinisk praksis 
 
Kvalitetsindikatorer pr. august 2015 viser at Helse Nord er den helseregionen som gjør 
det dårlig på flest kvalitetsindikatorer. Dette viser at målrettet arbeid med kvalitet samt 
å sikre kontinuerlig forbedring fortsatt må være et viktig satsningsområde for Helse 
Nord.  
 
Prosess 
Før høringsprosessen startet, har utkast til ny kvalitetsstrategi vært innom ledermøtet i 
Helse Nord RHF, direktørmøtet i Helse Nord og fagsjefmøtet i regionen for forankring. 
Konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
informeres om arbeidet og involveres i prosessen med ny kvalitetsstrategi gjennom 
etablerte møtefora. 
 
Det er et mål å legge frem utkast til ny kvalitetsstrategi for behandling i styret desember 
2015. Tidslinje er vist i figuren under. 
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Tabell 1: Milepælsplan for prosess for arbeid med kvalitetsstrategien før den behandles i styret til Helse Nord 
i desember. Dato for når ny helse- og sykehusplan sendes ut er ikke klart ennå, men er tentativt satt opp i 
tidslinjen for november. 

 
 
Vedlagt oversendes utkast til kvalitetsstrategi 2016-2020 slik det er sendt til høring.  
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å komme med innspill og tilbakemeldinger, før 
arbeidet med strategidokumentet sluttføres etter høringsprosessen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Kvalitetsstrategi i Helse 
Nord 2016-2020 til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - utkast  
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
 Høring: Utkast til kvalitetsstrategi for Helse Nord 2016-2020  

ID Aktivitetsnavn Start
okt 2015

1 03.08.2015Gjenomgang ledergruppe RHF – forankring 
innhold

2 04.08.2015Direktørmøtet – Forankring innhold

10.09.2015Start høringsprosess

9 14.10.2015Frist høringsuttalelser

17 16.12.2015Styremøte Helse Nord - Behandling og 
godkjenning

nov 2015 des 2015sep 2015aug 2015

3 05.08.2015Beslutte høringsinstanser

10 27.10.2015Oppdatert kvalitetsstrategi etter høringsuttalelser 
- Gjennomgang RHF-ledermøte

02.12.2015Oversendelse styresak

11.11.2015Sak til RBU møte - Orientering

28.09.2015Sak til KTV/KVO - informasjon

4 26.08.2015Orienteringssak fagsjefmøte 2/9

10.11.2015Orientering fagsjefmøte inkludert 
høringsuttalelser

5 02.09.2015Forankring direktørmøte

12.11.2015Forankring direktørmøte inkludert 
høringsuttalelser

6

8

15 01.12.2015Drøfting KTV/KVO

13

16

7 11.09.2015Sak til styremøtet - informasjon

14

11

12

09.11.2015Innspill fra ny nasjonal helse- og sykehus-plan
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Møtedato: 30. september 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 101-2015 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og 

fylkeskommunene i Nord-Norge 
 
 
Formål/bakgrunn 
Helse Nord og fylkeskommunene i Nord-Norge har siden 2002 hatt en 
samarbeidsavtale.  
 
Utviklingen av spesialisthelsetjenesten er av betydning i mange sammenhenger, og de 
folkevalgte både i kommuner og fylkeskommuner er folkets lokale og regionale 
talspersoner også i slike spørsmål, selv om de ikke har et formelt ansvar på 
spesialisthelseområdet. Helsetjenesten er ofte tema i det politiske ordskifte slik vi så 
blant annet ved siste valg.  
 
Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre informasjonsutveksling og kommunikasjon 
om utviklingen av spesialisthelsetjenesten og samarbeid om relaterte helseutfordringer 
og helseoppgaver i landsdelen. Avtalepartnere er enige om at ansvaret for tjenestene 
best kan ivaretas, når regionale folkevalgtes synspunkter også er del av Helse Nords 
beslutningsgrunnlag i saker av vesentlig betydning for tilgjengeligheten i 
tjenestetilbudet. Samarbeidet skal medvirke til å ivareta hensynet til et godt, forsvarlig 
helsetilbud til befolkningen i Nord-Norge.  
  
Den reviderte avtalen er i stor grad videreføring av tidligere avtale og praksis. 
Informasjonsutveksling i ulike sammenhenger (formelle møter, deltakelse i fylkesting 
og fylkesutvalg) er fortsatt hovedinnholdet, men avtalen har noen endringer: 
- Det er enighet om at det formelle møtepunktet mellom de tre fylkeskommunene og 

Helse Nord RHF skal være Nordnorsk råd som fylkeskommunene har etablert som 
en samarbeidsarena i nord.  

- Fylkeskommunene skal motta Helse Nords Årlige melding for å kunne gi innspill til 
neste års planer. 

- Fylkeskommunale planer innen utdanning og samferdsel, av betydning for 
spesialisthelsetjenesten, skal være tema i samarbeidet. 

- Folkehelsesatsing skal være fast tema på samarbeidsmøtene. 
  
Helse Nords virksomhet er av stor betydning for utviklingen av landsdelen. 
Fylkeskommunen, sammen med kommunene, påvirker regional utvikling. I dette 
perspektivet er det både naturlig og nødvendig at store offentlige aktører samarbeider 
og samspiller. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord godkjenner samarbeidsavtalen med Finnmark, Troms og Nordland 
fylkeskommune slik den ble lagt frem i denne saken. 
 
 
 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Samarbeidsavtale mellom Helse-Nord og fylkeskommunene i Nord-Norge 
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og 
 

 
 
 
 

  
SAMARBEIDSAVTALE 

 
 
Fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF er enige om å formalisere sitt 
samarbeid i tilknytning til møtene i Nord-norsk Råd. Det skjer for å sikre 
informasjonsutveksling og kommunikasjon om utviklingen av spesialisthelsetjenesten 
og samarbeid om relaterte helseutfordringer og helseoppgaver i landsdelen. Partene er 
enige om at ansvaret for tjenestene best kan ivaretas når regionale folkevalgte 
synspunkter også er del av Helse Nords beslutningsgrunnlag i saker av vesentlig 
betydning for tilgjengeligheten i tjenestetilbudet. Samarbeidet skal medvirke til å ivareta 
hensynet til et godt, forsvarlig helsetilbud til befolkningen i Nord-Norge.  
  
1. Kontaktmøter 
Det avvikles to årlige kontaktmøter mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene i regi 
av Nord-norsk Råd.  Helse Nord RHF melder inn saker til sekretariatet. I kontaktmøtene 
skal orienteres om bl.a. 
 
- utviklingen i spesialisthelsetjenesten 
- planer fylkeskommunene eller Helse Nord har av betydning for 

spesialisthelsetjenesten og relaterte helseoppgaver 
- forebyggende og helsefremmende arbeid. De respektive fylkeskommunene og Helse 

Nord orienterer. 
- aktuelle saker 
 
Fra Helse Nord RHF møter styreleder og adm. direktør.  
 
En representant fra hver fylkeskommune inviteres til Helse Nord RHFs seminarer for 
helseforetaksstyrene.   
 
2. Samarbeidet mellom fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord 
Fylkeskommunene skal årlig motta Helse Nord RHFs melding for å kunne gi innspill til 
kommende års budsjett og planer. 
 
Fylkeskommunene skal være høringsinstans på regionalt nivå i det enkelte fylke i 
høringssaker vedr. organisering og utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet. Ved 
fastsetting av høringsfrister skal det tas hensyn til nødvendig tid for politisk behandling. 
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Fylkeskommunene skal kunne uttale seg om vesentlige endringer av funksjons- og 
oppgavefordeling mellom helseforetakene, som er av betydning for tilgjengeligheten til 
helsetjenester, før behandling i Helse Nord RHFs styrende organer.  Planer for utvikling 
og prioritering av faglige områder skal også fylkeskommunene kunne uttale seg om 
 
Fylkeskommunene skal orienteres om forhold som i vesentlig grad påvirker 
spesialisthelsetjenestetilbud, sysselsetting etc. i Helse Nord RHF. 
 
Helse Nord RHF skal kunne uttale seg om endringer av fylkeskommunale 
utdanningstilbud, av betydning for spesialisthelsetjenesten, før behandling i 
fylkeskommunens styrende organer.  
 
Fylkeskommunene skal orientere, informere og innlede samarbeide med Helse Nord om 
endringer av samferdselspolitikk/kommunikasjoner som kan påvirke pasientstrømmer 
og tilgjengelighet i regionen. 
 
Helse Nord RHF inviteres til å delta i fylkeskommunenes regionale utviklingsarbeid. 
 
Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid reguleres gjennom egen 
samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mellom Helse Nord RHF og hver av de tre 
nordnorske fylkeskommuner. Partene skal i tillegg vurdere felles satsing på forskning og 
kompetanseutvikling.  
 
Det må arbeides for å styrke og utvikle avdelingen for forskning og pasientsikkerhet. 
 
Aktuelle helserelaterte samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord RHF og en eller flere av 
fylkeskommunene, som ikke er forankret i gjeldende samarbeidsavtaler mellom partene, 
tas opp til separat vurdering og drøfting. 
 
Oppfølging av tjenesteavtale nr. 10 Samarbeid om forebyggende arbeid mellom 
helseforetak og kommuner skal være fast punkt på kontaktmøter mellom Helse Nord 
RHF og fylkeskommunene. 
 
Helse Nord RHFs ledelse inviteres årlig til fylkestingene for å presentere status og 
utviklingstrekk som grunnlag for debatt i fylkestinget. Saker av spesiell betydning kan 
tas opp mellom partene ved behov. 
 
Fylkeskommunene orienteres rutinemessig om sakslister til styremøtene i Helse Nord. 
 
Avtalen forutsettes behandlet av politiske organ i fylkeskommunene og Helse Nord 
RHFs styre. 
 
Bodø, den dd. måned 2015 
 
 
Runar Sjåstad      Line Miriam Sandberg 
Finnmark fylkeskommune     Troms fylkeskommune 
 
 
Ingelin Noresjø      Bjørn Kaldhol 
Nordland fylkeskommune     Helse Nord RHF 
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Møtedato: 30. september 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-64/012  diverse     Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 102-2015 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. NSTs1 fremtidige rolle - nasjonal del  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

1 NST: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
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Møtedato: 30. september 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-64/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 102-2015/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 30. september 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-64/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 102-2015/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 30. september 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 102-2015/3 NSTs1 fremtidige rolle - nasjonal del 
 
 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF er i tidligere informert om arbeidet med å redefinere rollen til 
Norsk Senter for Telemedisin (NST) som nasjonalt kompetansesenter, jf. styresak 58-
2015/2 Orienteringssaker - adm. direktørs muntlige orientering, strekpunkt 11 
(styremøte 27. mai 2015). 
 
Arbeidet er organisert med en nasjonal del, en regional del, og en vurdering av mulig 
synergi mellom de to enhetene. Til grunn for oppdraget fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) ligger følgende rammer:  
• HOD ga tidlig til kjenne interesse for å utnytte og videreutvikle den betydelige 

forskningskompetansen ved NST som er bygd opp over år og som sektoren 
etterspør. 

• Et nytt nasjonalt senter må ikke avgrenses til tradisjonell telemedisin, men omfatte 
e-helseområdet slik det er beskrevet i nasjonale strategier (fortrinnsvis arbeidet 
med utredningen én innbygger - én journal). 

• Et nytt nasjonalt senter må kunne gjennomføre oppdrag og oppdragsforskning 
innenfor sitt kompetanseområde bestilt av helsemyndighetene. 

• HOD forventer at et nytt nasjonalt senter bygger opp/innehar kompetanse innenfor 
områdene følgeforskning og metodevurderinger. 

• Det må legges opp til overgangsordninger slik at leveranseforpliktelser ivaretas. 
• Et nytt nasjonalt senter må organiseres og styres slik at den nasjonale rollen er 

tydelig og kjent i sektoren. 
 
Disse forutsetningene er nedfelt i oppdrag/mandat som Helse Nord RHF har gitt 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF/NST. 
 
Status 
NST har levert rapport Utredning om nytt nasjonalt forskningssenter innen e-helse til 
HOD 19. august 2015. Rapport er gjennomgått med HOD med det formål å få en 
uformell tilbakemelding og en dialog om faglig innretning, organisering/styring og 
finansiering. Rapporten er også lagt frem for styringsgruppen i prosjektet i møte 2. 
september 2015. Utdrag fra presentasjon fra dette møte beskriver status, se vedlegg. 
 
Endelige premisser for det nye nasjonale forskningssenteret innenfor e-helse vil 
foreligge, når forslag til statsbudsjett foreligger 7. oktober 2015.  

 
 

1 NST: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
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Nåsituasjon 
Det er etablert en god dialog med HOD knyttet til premissene for videre utvikling mot 
nasjonalt forskningssenter innen e-helse.  Det er etablert en felles forståelse for behovet 
for å rekruttere ny kompetanse, samt at en sikter mot et middels høyt ambisjonsnivå 
med hensyn til økonomi og bemanning.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om at grunnfinansieringen fra Helse Nord 
RHF videreføres ut 2016, og vil bruke den tiden til å gjennomgå interne 
behov/prosjekter, samt nye tjenester som eventuelt kan tilbys til andre helseforetak i 
regionen. Forvaltningsoppgaver innenfor kliniske systemer er eksempel på slik 
oppgave.  
 
Eventuell overtallighet i NST blir håndtert i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser, 
i samarbeid med foretakstillitsvalgte. 
 
Medbestemmelse 
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) - fremtidig organisering, 
prosjektdirektiv ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 16. juni 2015 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar informasjonen om Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) 

- fremtidig organisering til orientering. 
 

2. Partene gir sin tilslutning til mandat, organisering og arbeidsform, slik det er lagt frem 
i utkast til prosjektdirektiv NST sin fremtidige rolle - nasjonalt/regionalt (ev. med de 
innspill/tilbakemeldinger som kommer frem under drøftingsmøtet). 

 
3. KTV/KVO oppnevner følgende representanter til styringsgruppen: Baard Einar 

Martinsen og Bengt-Ole Larsen 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at NSTs fremtidige nasjonale rolle og rammebetingelser 
blir endelig avklart innen utgangen av 2015. 
 
Adm. direktør kommer tilbake til styret med egen sak om fremtidige regionale behov, 
hvor deler av NSTs nåværende organisasjon kan inngå. Dette gjelder i første rekke e-
læring og kompetanseutvikling. 
 
Videreføring av grunnfinansieringen til nåværende NST vil bli nærmere vurdert, så 
snart rammene for budsjett 2016 foreligger. 
 
 
Vedlegg:  Utdrag av presentasjon til styringsgruppen 2. september 2015 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
 Styremøte i Helse Nord RHF 30. september 2015  
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Møtedato: 30. september 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-65/012  diverse     Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 103-2015 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. august 2015 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 30. september 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-65/012       Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

16. september 2015 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/717/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Tromsø, 16.9.2015 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 16. september 2015 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 21. oktober 2015 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Asbjørn Larsen nestleder RIO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Åse Almås Johansen - forlot kl. 14.40 medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO 
Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld - forlot kl. 13.45 medlem Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand - forlot kl. 14.40 medlem  Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Ingvild Fjellberg rådgiver Helse Nord RHF 
Tove Klæboe Nilsen forskningssjef Helse Nord RHF 
Jan Norum kst. seksjonsleder Helse Nord RHF 
Bjørn Nilsen IT-sjef Helse Nord RHF 
Nils B. Normann rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette møtet i Regionalt brukerutvalg. 
 

 
  

 
 
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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RBU-sak 45-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 45-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 46-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. juni 

2015 
Sak 47-2015 Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet - 

tilleggsdokument 
Sak 48-2015 Oppdragsdokument 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet - 

innspill fra Regionalt brukerutvalg 
Sak 49-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 
Sak 50-2015 Aktivitetsutvikling pr. funksjonsområde 
Sak 51-2015 Allergisenter i Tromsø - status for etablering, oppfølging av RBU-sak 

25-2015, sak A 
Sak 52-2015 Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og TSB 2015-2025, 

informasjon om utvidelse av prosjektet og oppnevning av 
brukerrepresentant til arbeidsgruppe for sikkerhetspsykiatri 

Sak 53-2015 Pasientsikkerhetskonferansen 2016 - oppnevning av 
brukerrepresentant til programkomiteen 

Sak 54-2015 Prosjekt Identifisere områder for regionalt koordinert ferieavvikling f. 
o. m. 2016 - oppnevning av brukerrepresentant til regional 
arbeidsgruppe 

Sak 55-2015 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Prosjekt INNSYN: Elektronisk tilgang til egne 
pasientopplysninger, informasjon om utviklingen i prosjektet 
– oppfølging av RBU-sak 49-2014 

• Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - 
situasjonen for pasienttransport i Midt-Troms  

• Utarbeidelse av felles retningslinjer for regionale 
brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene - status 

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

 5. Utdanningskonferansen 2015 - informasjon  
Sak 56-2015 Referatsaker 
 1. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 10. juni 2015 
 2. Brev fra Regionalt fagnettverk for bruker og pårørendes 

erfaringskompetanse og brukermedvirkning i Helse Nord av 13. 
august 2015 ad. erfaringskonsulenter innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 3. Referat fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 17. juni 2015 

 4. Referat fra møte i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 25. 
august 2015 
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Sak 57-2016 Eventuelt 
A. Interregionalt RBU-møte 21. til 22. september 2015 i Tromsø  

Sak 58-2015 Regional forskningskonferanse 2016 - programkomité, oppnevning 
av brukerrepresentant 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 46-2015  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 10. juni 2015 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 10. juni 2015 godkjennes med 
følgende endring: Organisasjonstilknytning til RBU-medlem Arnfinn Hanssen (side 2) 
må korrigeres.  
 
 
RBU-sak 47-2015 Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet - tilleggsdokument 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om oppdragsdokument 2015 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet - tilleggdokument til orientering. 
 
2. RBU viser til punkt 3 i vedtak i styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - 

tilleggsdokument og ber om at brukermedvirkning ivaretas i utarbeidelsen av 
handlingsplanene i helseforetakene.  

 
3. RBU ber om å få lagt frem helseforetakenes handlingsplan til orientering i neste 

RBU-møte. 
 

4. RBU vil gi uttrykk for sin bekymring, dersom kravet om større effektivitet går utover 
kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. 
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RBU-sak 48-2015 Oppdragsdokument 2016 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt 
brukerutvalg 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til Oppdragsdokument 
2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet: 
A. Fagområde habilitering/rehabilitering 
B. Fagområde geriatri  
C. Medisinfritt behandlingstilbud i psykiatrien, jf. tidligere oppdrag (øremerkete 

midler) 
D. Personell, utdanning og kompetanse - bygge opp, utvikle og stabilisere 
E. Spesialisering i psykiatrien for utviklingshemmede med psykiske lidelser 
F. Raskere tilbake i arbeid - helhetlig og koordinert pasientforløp 
G. Etablering av for- og ettervern - samarbeid mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten innen rus/TSB 
H. Egenandeler for pasienter - rutiner for rapportering 
I. Forskning på kvinnesykdommer, satsning 
J. Forskning på helsesituasjonen til pårørende til psykisk syke 
K. Tilrettelegging for mottak av lærlinger i HF-ene 
 
 
RBU-sak 49-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om Tertialrapport nr. 1-2015 med 

resultater for økonomi og kvalitet til orientering. 
 
2. RBU vil berømme Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF for den 

jobben som er gjort for å nå målene om ventetid mindre enn 65 dager. 
 
 
RBU-sak 50-2015 Aktivitetsutvikling pr. funksjonsområde 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om aktivitetsutvikling pr. 

funksjonsområde pr. 31. juli 2015 tas til orientering,  
 
2. RBU ber om at tallene for drop-outs innen psykisk helsevern og rus tas med i 

oversikten over utskrevne pasienter. 
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RBU-sak 51-2015 Allergisenter i Tromsø - status for etablering, 
oppfølging av RBU-sak 25-2015, sak A 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om status for etableringen av et regionalt 

senter for astma, allergi og overfølsomhet til orientering. 
 
2. RBU forventer at et fullverdig regionalt senter etableres innen utgangen av 2017. 
 
 
RBU-sak 52-2015 Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og 

TSB 2015-2025, informasjon om utvidelse av 
prosjektet og oppnevning av 
brukerrepresentant til arbeidsgruppe for 
sikkerhetspsykiatri 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om utvidelsen av prosjektet og mandatet 

ad. behovsavklaring for regionale funksjoner innen sikkerhetspsykiatrien i Helse 
Nord til orientering. 

 
2. RBU oppnevner May Anne Brand som brukerrepresentant i arbeidsgruppen for 

sikkerhetspsykiatri. 
 
 
RBU-sak 53-2015 Pasientsikkerhetskonferansen 2016 - 

oppnevning av brukerrepresentant til 
programkomiteen 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Bjørn Helge Hansen som brukerrepresentant til 
programkomiteen for Pasientsikkerhetskonferansen 2016. 
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RBU-sak 54-2015 Prosjekt Identifisere områder for regionalt 
koordinert ferieavvikling f. o. m. 2016 - 
oppnevning av brukerrepresentant til regional 
arbeidsgruppe 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om prosjekt Identifisere områder for 

regionalt koordinert ferieavvikling f. o. m. 2016 til orientering. 
 
2. RBU oppnevner Bjørn Helge Hansen til representant i den regionale arbeidsgruppen. 
 
 
RBU-sak 55-2015  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Felles avsluttende rådslag ad. Nasjonal helse- og sykehus plan 11. juni 2015 på 
Gardermoen, informasjon 

- Syringsgruppemøte Prio2 15. juni 2015 på Gardermoen, informasjon og 
spørsmål om status i Helse Nord 

- Arbeidsgruppemøte ad. mulighetsstudiet for fremtidig organisering av 
pasientreiser 19. juni 2015 i Oslo og to telefonmøter 31. august 2015 og 7. 
september 2015, informasjon 

- Styremøte Helse Nord RHF 26. august 2015 i Tromsø, informasjon om styremøtet 
og tematime ved Tor Ingebrigtsen, adm. direktør Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (strategisk utviklingsplan for HF-et) 

- Revmakonferanse i Helse Nord 5. til 6. november 2015 i Bodø, informasjon om 
konferansen og påmelding av RBU-leder Mildrid Pedersen 

- Nasjonal konferanse for lærings- og mestringssentre 18. til 20. november 2015 i 
Oslo - tema: Brukerne i sentrum, informasjon om konferansen og påmelding av 
RBU-leder Mildrid Pedersen 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Åse Almås Johansen:  

- Fagråd psykisk helse voksne, møte 7. september 2015: Informasjon om 
sakene som ble behandlet. 

- RBU-medlem May Anne Brand:  
- Strategisk utviklingsplan for psykisk helsevern og rus/TSB 2015-2025, 

arbeidsgrupper PHV og PHBU: Informasjon om arbeidet i arbeidsgruppene 
- RBU-nestleder Asbjørn Larsen:  

- Informasjon om følgende møtevirksomhet: 
 Styremøte Helse Nord RHF, 26. mai 2015 
 Prosjektsamling - strategisk utviklingsplan for psykisk helse og rus 2015-

2025, 28. mai 2015 
 Rullering psykisk helse rus Arbeidsgruppe TSB, var der til 13.30, stilte for 

Wibecke Årst, 29. mai 2015 
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 Fagråd TSB, 19. juni 2015 
 Arbeidsgruppemøte TSB psykisk helse rus plan, 8. september 2015 
 Fagrådsmøte TSB, 11. september 2015 

- RBU-medlem Werner Johansen:  
- Styringsgruppemøter Pasientreiser: Informasjon 
- Styremøte Pasientreiser ANS, 28. august 2015: Informasjon  
- Møte i USAM, 9. september 2015: Informasjon 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Prosjekt INNSYN: Elektronisk tilgang til egne pasientopplysninger, informasjon 

om utviklingen i prosjektet - oppfølging av RBU-sak 49-2014 
- Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - situasjonen for 

pasienttransport i Midt-Troms, herunder e-post fra Steffen Jakobsen av 14. 
september 2015 ad. avviksmelding på ventetid på pasienttransport fra 
Bardufoss til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

- Utarbeidelse av felles retningslinjer for brukermedvirkning i helseforetakene - 
status 

- Valg av Regionalt brukerutvalg 2016-2018, informasjon om foreløpig tidsplan 
- Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2016, tildeling av midler - 

endring av søknadsfrist til 30. november 2015, informasjon 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Utdanningskonferansen 2015 - orientering  
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 56-2015  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10. juni 

2015 
2. Brev fra Regionalt fagnettverk for bruker og pårørendes erfaringskompetanse og 

brukermedvirkning i Helse Nord av 13. august 2015 ad. erfaringskonsulenter innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

3. Referat fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 17. juni 
2015 

4. Referat fra møte i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 25. august 2015 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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RBU-sak 57-2015  Eventuelt 
 
A. Interregionalt RBU-møte 21. til 22. september 2015 i Tromsø 
RBU-leder Mildrid Pedersen informerte om det planlagte interregionale RBU-møte i 
Tromsø og ba RBU om å gi innspill til aktuelle saker.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg bes om å sende innspill til dette møtet direkte til leder av RBU 
innen fredag 18. september 2015.  
 
 
RBU-sak 58-2015 Regional forskningskonferanse 2016 - 

programkomité, oppnevning av 
brukerrepresentant 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt. 
 

Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med planleggingen av 

Regional forskningskonferanse 2016 til orientering. 
 
2. RBU oppnevner Jørgen Dahl til representant i programkomiteen for konferansen. 
 
 
Tromsø, den 16. september 2015 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 16SEP2015 – kl. 15.25 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 
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Møtedato: 30. september 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-65/012       Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 103-2015/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

26. august 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.:
2014/684

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg, 75 51 29 00

Sted/dato:
26.08.2015

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 26. AUGUST 2015

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF holdt møte i Tromsø den 26. august 2015 kl. 13.00 – 14.00.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Arnfinn Sundsfjord 
Sissel Alterskjær

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)

Følgende saker var til behandling: 

19/15:  Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.15 
20/15:  Gjennomgang av instruksene for revisjonsutvalget og internrevisjonen
21/15:  Orientering fra internrevisjonen                       
                                              

SAK 19/15 PROTOKOLL FRA REVISJONSUTVALGETS MØTE 18.06.2015

Utsendt utkast til protokoll fra møtet ble godkjent via e-post 19.06.2015.

SAK 20/15 GJENNOMGANG AV INSTRUKSENE FOR REVISJONSUTVALGET OG 
INTERNREVISJONEN

Revisjonsutvalget gikk gjennom gjeldende instrukser for revisjonsutvalget og internrevisjonen, 
begge vedtatt av styret i Helse Nord RHF 21.03.2013. Flere punkter ble drøftet, og utvalget 
konstaterte at instruksene er i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer.

SAK 21/15 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Revisjonssjefen orienterte om oppstart av to nye revisjoner, ”Oppfølging av vedtatte fagplaner” 
og ”Vedlikehold og utvikling av kompetanse”. Det ble også orientert kort om avviklet årlig møte 
mellom Riksrevisjonen og lederne av RHF-enes internrevisjoner, mulig revisjonsutvalgsseminar
i løpet av vinteren, og om et planlagt kurs/seminar i internkontroll for Kunnskapsdepartementet. 

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.

Godkjent 09.09.2015

_______________ _______________ ______________    _________________   
Inger Lise Strøm              Kari Jørgensen           Arnfinn Sundsfjord      Sissel Alterskjær
        Leder
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Møtedato: 30. september 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-66/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 17.9.2015 
 

Styresak 104-2015 Eventuelt 
 
 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
30. september 2015 - saksdokumenter

side 60


	Forside
	Styremøte 20150930 - innkalling brev
	Styresak 92-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
	Styresak 93-2015 Godkjenning av protokoll 26AUG2015
	Styresak 93-2015 Godkjenning av protokoll 26AUG2015, vedlegg
	Styresak 94-2015 OD 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015, ettersendes
	Styresak 95-2015 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen, ettersendes
	Styresak 96-2015 Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering-flytting og konsolidering, oppfølging av styresak 55-2015
	Styresak 97-2015 Helse Nord IKT – fremtidig organisering
	Styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr 8-2015, ettersendes
	Styresak 99-2015 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - informasjon
	Styresak 99-2015 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - informasjon, vedlegg
	Styresak 100-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - utkast
	Styresak 101-2015 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene i nord
	Styresak 101-2015 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene i nord, vedlegg
	Styresak 102-2015 Orienteringssaker
	Styresak 102-2015-1 Orienteringssaker
	Styresak 102-2015-2 Orienteringssaker
	Styresak 102-2015-3 NSTs fremtidige rolle - nasjonal del
	Styresak 103-2015 Referatsaker
	Styresak 103-2015 Referatsaker 1, forside
	Styresak 103-2015 Referatsaker 1
	Styresak 103-2015 Referatsaker 2, forside
	Styresak 103-2015 Referatsaker 2
	Styresak 104-2015 Eventuelt
	ADP6A5F.tmp
	Styresak 92-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste




