
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 16. desember 2015 
 
Kl.: 8.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 
 
 
 





 

Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-87/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 134-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 16. desember 2015: 
 

Sak 134-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 135-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

25. november 2015 
Side 3 

Sak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 22 

Sak 137-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 Side 23 
Sak 138-2015 Strategi for forskning og innovasjon i  

Helse Nord 2016-2020 - høringsutkast 
Side 27 

Sak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 
Saksdokumentene ettersendes/legges frem ved møtestart. 

Side 30 

Sak 140-2015 Helse Nords beredskap innen IKT, vann og 
strømforsyning - oppfølging av styresak 46-2015/3 

Side 31 

Sak 141-2015 Ledelsens gjennomgang av virksomheten Side 42 
Sak 142-2015 Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes representanter 

til styret i Helse Nord RHF 
Side 46 

Sak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - 
oppfølging av oppdrag 2015 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 49 

Sak 144-2015 Plan for internrevisjon 2016-2017 Side 50 
Sak 145-2015 Orienteringssaker Side 53 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen Side 56 
 4. Nordlandssykehuset HF - fremdriftsplan for 

omstillingstiltakene, oppfølging av styresak 77-2015 
Side 65 

 5. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-
senter - oppdatert usikkerhetsanalyse, oppfølging av 
styresak 53-2015 

Side 69 

Sak 146-2015 Referatsaker Side 73 
 1. E-post fra Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i 

Mo i Rana (med støtte fra Kommuneoverlegeforum på 
Helgeland) av 16. november 2015 ad. åpent brev til 
Helse Nord 

  

 2. Protokoll fra møtet i revisjonsutvalget  
25. november 2015 
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 3. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2016   
 4. Oppsummeringsrapport av 18. november 2015 - 

Tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter 
fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015, Helse 
Nord RHF 

  

 5. Miljørapport 2014 - Helse Nord RHF, Helse Nord 
IKT, SKDE og FIKS 

  

Sak 147-2015 Eventuelt Side 102 
 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-88/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 135-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

25. november 2015 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 25. november 2015 
til godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 25. november 2015 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/711-84/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 16.12.2015 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 25. november 2015 - kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Eirik Holand styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svein Are Jenssen styremedlem - deltok fra kl. 9.00  

(under behandling av styresak 118-2015) 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 
 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør - ble permittert kl. 11.45 

(etter behandling av styresak 131/2015-2) 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen - fungerende adm. 

direktør fra kl. 11.45 til møteslutt 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 

 
I forkant av styremøtet orienterte Jan Norum, med. rådgiver om fødselsomsorgen i Nord-Norge. 
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Styresak 115-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 115-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 116-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. oktober 2015 
Sak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og 

vurdering av risiko, oppfølging av styresak 121-2012 
Sak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 119-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 3 
Sak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning  

innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF 
Sak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes  

felles eide selskaper 
Sak 122-2015 Statsbudsjett 2017 - innspill fra Helse Nord RHF  

og felles innspill fra alle regionale helseforetak 
Sak 123-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for 

realisering av gevinster  
i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen, oppfølging av 
styresak 107-2014 

Sak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2015 

Sak 125-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2015 

Sak 126-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 31. august 2015 

Sak 127-2015 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2015 
Sak 128-2015 Konsernbestemmelser for investeringer - oppdatering 
Sak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering 
Sak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter  

§ 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende ansatte og  
§ 9 ad. låneopptak 

Sak 131-2015 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon 
 4. Overenskomstforhandlingene 2015 - 

 prosess og resultat 
 5. Risikostyring 2016 i foretaksgruppen  

- overordnete mål 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 6. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. 
styresak 105-2009/3 

 7. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord  
pr. september 2015 
Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 

 

                                                        

Styremøte i Helse Nord RHF 
16. desember 2015 - saksdokumenter

side 5



Sak 132-2015 Referatsaker 
 1. E-post fra KTV Kari Sandnes, KTV Sissel Alterskjær og KTV 

Ulrika Larsson av 2. november 2015 ad. krav om 
styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF 

 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget  
30. september 2015 

 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
11. november 2015 

 4. Protokoll fra drøftingsmøte 20. november 2015 ad. styringen 
av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 5. Brev fra Lenvik Kommune vedr. uttalelse fra Utvalg for helse- 
og omsorg i Lenvik kommune angående pasienttransport i 
Midt-Troms  
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 133-2015 Eventuelt 
A. Pasientreiser Midt-Troms 
B. Flyktningsituasjonen 2015 
C. Hurtigbåtforbindelser i Troms 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 116-2015  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 28. oktober 2015 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 28. oktober 2015 godkjennes.  
 
 
Styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse 

av kvalitet og vurdering av risiko, oppfølging 
av styresak 121-2012 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Fødselsomsorgen i Helse Nord - En analyse av 

kvalitet og vurdering av risiko til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge med på utviklingen av antall keisersnitt ved 

fødestuen i Lofoten. Dersom antall keisersnitt ved fødestuen i Lofoten forblir 
høyt, ber styret adm. direktør om å legge frem en styresak med nødvendige 
tiltak. 
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2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering innen 1. april 2016 med 

status på de foretaksspesifikke tiltak for å redusere risikoen i fødselsomsorgen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Fødselsomsorgen i Helse Nord - En analyse av 

kvalitet og vurdering av risiko til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering innen 1. april 2016 med 

status på de foretaksspesifikke tiltak for å redusere risikoen i fødselsomsorgen. 
 

 
Styresak 118-2015 Virksomhetsrapport nr. 10-2015 
 Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2015 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene følger opp vedtatte 

handlingsplaner for reduksjon av ventetider og fristbrudd (jf. tidligere styrevedtak), 
slik at nasjonale mål kan nås innen utgangen av året.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2015 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene følger opp vedtatte 

handlingsplaner for reduksjon av ventetider og fristbrudd (jf. tidligere styrevedtak), 
slik at nasjonale mål kan nås innen utgangen av året.  

 
 
Styresak 119-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 3 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tildeler bevilgninger på til sammen 19,0 mill. kroner fra 

styrets disposisjonskonto som beskrevet i saksfremlegget. 
 
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.  
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3. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:  

 

Basisramme 2015 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

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

Avbyråkratiserings - og effektiviseringsreform -11 220 -11 220

Ebola 5 600 -5 600 0

Nye kreftmedis iner -15 000 2 386 6 323 3 910 2 381 0

Overlegesti l l ing innen transfus jon og immunologi  (50  -600 600 0

Kval i tetsmidler 2013-2014 -3 680 500 2 045 785 350 0

Forva l tning radiologi -2 400 2 400 0
Smittevernplan og Tuberkulosekontrol lprogram -200 200 0

Smittevernoverlege ansvarsområde Finnmark -1 000 -1 000 2 000 0

Nytt Ambulansehel ikopter Hålogaland -9 500 9 500 0

Nødnett (HDO) -6 680 1 670 1 670 1 670 1 670 0

Regionale fagnettverk -1 074 715 309 50 0

Revmatol igi  omfordel ing 300 -370 70 0

DRG-nettverk -100 100 0

FIKS - reversering av omfordel ing opplæring -343 1 465 -1 102 -20 0

Hus leie trekk (RNB) -2 600 -2 600

Pens jonskostnader (RNB) 9 400 64 400 40 300 19 400 133 500

Fagplaner -15 100 2 200 5 440 5 020 2 440 0

MOR-pros jektet 3 000 -3 000 0

Konsulentbis tand re-organisering NST 1 600 -1 600 0

Intern kommunikas jon - pros jekt (FIKS) 500 -500 0

Ti l tak i  helseforetakene (se s tyresak for deta l jer) -10 200 1 622 4 300 2 659 1 619 0

Økt overskudd -11 300 11 300 0

Sosialpediatre i barnehus -1 226 613 613 0

Prosjekt samvalg -1 500 1 500 0

Testing/pilotering ARENA regional forvaltning -2 200 2 200 0

Tertialets forbedringsarbeid 2. tertial seksjon for pasientsikk -250 250 0

Tertialets forbedringsarbeid 2. tertial klinikk for prehospital -250 250 0

Konsulentstøtte NLSH/Org.utvikling -300 300 0

Frikjøp ”Innsatsteam” Finnmarkssykehuset -150 150 0

Traumekompetanseprogram -850 99 486 167 98 0

Bokprosjekt Longyearbyen sykehus -175 175 0

Økt asyltilstrømning -7 000 4 000 1 000 1 000 1 000 0

Styrking RHF 3 925 -3 925 0

Partikkelterapi (proton) kompetansebygging -2 493 2 493 0

Sum justert basisramme 2015 1 294 940 328 678 1 510 586 4 871 831 2 969 660 1 337 608 12 313 301

Øvrig ramme 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 772                  51 370          26 574          78 717              

Sykestuepros jekt 9 100              9 100                
Kva l i tetsregis tre 31 693             31 693              
Prostatasentra  (tidl  ubrukte midler) 1 000            1 000            2 000                
Transportti lbud psykisk syke 660                 1 573            1 111            656                 4 000                
Ti l skudd turnustjeneste - oppdatert ti l skudd/fordel ing 100                  795                 2 054            1 692            859                 5 500                
Legemiddelberedskap 600                  600                   
Partikkelterapi (proton) 3 975               3 975                
SUM øvrig ramme 2015 37 140             -                      10 555            55 997          30 377          1 515              135 584            

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

Øremerket tilskudd 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nas jonal  kompetansetjeneste for telemedis in 35 908          35 908              
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 3 643            3 643                
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens , økt ramme 2 000            2 000                
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jon  2 196               2 196                
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 196            2 196                
Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 700              3 700                
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 658            2 658                
Pros jektmidler Nas jonale tjenester 149 100                 650               899                   
Døvbl indesentre 40 094             7 208            47 301              
Forskning resul tatbasert 39 574             1 576              40 962          3 388            85 500              
Forskning justert ramme justering nr 2 (24 445)            391                 19 872          4 182            -                    
Forskning justert ramme justering nr 3 (25 500)           25 500          -                    
Forsøksordning tannhelsetjenester 2 600            2 600                
SUM øremerket 2015 31 919             149                     5 767              143 196        7 570            -                 188 600            

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 363 998 328 827 1 534 710 5 106 910 3 024 127 1 350 211 12 708 783
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4. Adm. direktør gis fullmakt til nødvendige justeringer av helseforetakenes rammer 
som eventuelt vil følge av omgrupperingsproposisjonen for 2015. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tildeler bevilgninger på til sammen 19,0 mill. kroner fra 

styrets disposisjonskonto som beskrevet i saksfremlegget. 
 
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.  
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3. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:  

 

Basisramme 2015 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

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

Avbyråkratiserings - og effektiviseringsreform -11 220 -11 220

Ebola 5 600 -5 600 0

Nye kreftmedis iner -15 000 2 386 6 323 3 910 2 381 0

Overlegesti l l ing innen transfus jon og immunologi  (50  -600 600 0

Kval i tetsmidler 2013-2014 -3 680 500 2 045 785 350 0

Forva l tning radiologi -2 400 2 400 0
Smittevernplan og Tuberkulosekontrol lprogram -200 200 0

Smittevernoverlege ansvarsområde Finnmark -1 000 -1 000 2 000 0

Nytt Ambulansehel ikopter Hålogaland -9 500 9 500 0

Nødnett (HDO) -6 680 1 670 1 670 1 670 1 670 0

Regionale fagnettverk -1 074 715 309 50 0

Revmatol igi  omfordel ing 300 -370 70 0

DRG-nettverk -100 100 0

FIKS - reversering av omfordel ing opplæring -343 1 465 -1 102 -20 0

Hus leie trekk (RNB) -2 600 -2 600

Pens jonskostnader (RNB) 9 400 64 400 40 300 19 400 133 500

Fagplaner -15 100 2 200 5 440 5 020 2 440 0

MOR-pros jektet 3 000 -3 000 0

Konsulentbis tand re-organisering NST 1 600 -1 600 0

Intern kommunikas jon - pros jekt (FIKS) 500 -500 0

Ti l tak i  helseforetakene (se s tyresak for deta l jer) -10 200 1 622 4 300 2 659 1 619 0

Økt overskudd -11 300 11 300 0

Sosialpediatre i barnehus -1 226 613 613 0

Prosjekt samvalg -1 500 1 500 0

Testing/pilotering ARENA regional forvaltning -2 200 2 200 0

Tertialets forbedringsarbeid 2. tertial seksjon for pasientsikk -250 250 0

Tertialets forbedringsarbeid 2. tertial klinikk for prehospital -250 250 0

Konsulentstøtte NLSH/Org.utvikling -300 300 0

Frikjøp ”Innsatsteam” Finnmarkssykehuset -150 150 0

Traumekompetanseprogram -850 99 486 167 98 0

Bokprosjekt Longyearbyen sykehus -175 175 0

Økt asyltilstrømning -7 000 4 000 1 000 1 000 1 000 0

Styrking RHF 3 925 -3 925 0

Partikkelterapi (proton) kompetansebygging -2 493 2 493 0

Sum justert basisramme 2015 1 294 940 328 678 1 510 586 4 871 831 2 969 660 1 337 608 12 313 301

Øvrig ramme 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 772                  51 370          26 574          78 717              

Sykestuepros jekt 9 100              9 100                
Kva l i tetsregis tre 31 693             31 693              
Prostatasentra  (tidl  ubrukte midler) 1 000            1 000            2 000                
Transportti lbud psykisk syke 660                 1 573            1 111            656                 4 000                
Ti l skudd turnustjeneste - oppdatert ti l skudd/fordel ing 100                  795                 2 054            1 692            859                 5 500                
Legemiddelberedskap 600                  600                   
Partikkelterapi (proton) 3 975               3 975                
SUM øvrig ramme 2015 37 140             -                      10 555            55 997          30 377          1 515              135 584            

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

Øremerket tilskudd 2015 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nas jonal  kompetansetjeneste for telemedis in 35 908          35 908              
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 3 643            3 643                
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens , økt ramme 2 000            2 000                
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jon  2 196               2 196                
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 196            2 196                
Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 700              3 700                
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 658            2 658                
Pros jektmidler Nas jonale tjenester 149 100                 650               899                   
Døvbl indesentre 40 094             7 208            47 301              
Forskning resul tatbasert 39 574             1 576              40 962          3 388            85 500              
Forskning justert ramme justering nr 2 (24 445)            391                 19 872          4 182            -                    
Forskning justert ramme justering nr 3 (25 500)           25 500          -                    
Forsøksordning tannhelsetjenester 2 600            2 600                
SUM øremerket 2015 31 919             149                     5 767              143 196        7 570            -                 188 600            

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 363 998 328 827 1 534 710 5 106 910 3 024 127 1 350 211 12 708 783
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4. Adm. direktør gis fullmakt til nødvendige justeringer av helseforetakenes rammer 
som eventuelt vil følge av omgrupperingsproposisjonen for 2015. 

 
 
Styresak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for 

samordning innen innkjøp - Sykehusinnkjøp HF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Sykehusinnkjøp HF i henhold til vedlagte 

stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. 
Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets adm. direktør gis 
fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret. 

 
2. Styret slutter seg til at hver av de regionale helseforetakene skal ha en eierandel på 

25 prosent i Sykehusinnkjøp HF. 
 
3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetakene) skyte inn et 

innskudd på 1,25 mill. kroner. Som ledd i oppstart av driften i foretaket skal hver 
eier skyte inn et innskudd på 0,5 mill. kroner bidra med et lån på 0,5 mill. 
kroner. 

 
4. Opprettelsen av Sykehusinnkjøp HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale 

helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt 
være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er 
fattet. 

 
5. Styret forutsetter at det legges til rette for ansattes deltakelse i styret frem mot 

etableringstidspunkt for helseforetaket.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Sykehusinnkjøp HF i henhold til vedlagte 

stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. 
Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets adm. direktør gis 
fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret. 

 
2. Styret slutter seg til at hver av de regionale helseforetakene skal ha en eierandel på 

25 prosent i Sykehusinnkjøp HF. 
 
3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetakene) skyte inn et 

innskudd på 1,25 mill. kroner. Som ledd i oppstart av driften i foretaket skal hver 
eier bidra med et lån på 0,5 mill. kroner. 
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4. Opprettelsen av Sykehusinnkjøp HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt 
være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er 
fattet. 

 
5. Styret forutsetter at det legges til rette for ansattes deltakelse i styret frem mot 

etableringstidspunkt for helseforetaket.  
 
 
Styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes  
 felles eide selskaper 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar prinsippene for organisering og styring av de felles eide 

selskapene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør i samarbeid med de andre RHF-ene om å vurdere å 

organisere Luftambulansetjenesten ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS som helseforetak. 

 
3. Adm. direktør har ansvar for at det er et samordnet system for oppfølging og 

forankring av virksomheten i de felles eide selskapene.  
 

4. Rapportering og planer for virksomheten i de felles eide selskapene innarbeides i 
økonomisk langtidsplan og behandles av RHF-styrene.  

 
5. Styret ber adm. direktør i samarbeid med de andre RHF-ene om å ivareta den 

helhetlige eierstyringen og oppfølgingen av virksomheten i de felles eide selskapene. 
 

Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 i vedtaket: 
 
Styret ber adm. direktør vurdere hvordan medvirkningen fra det interregionale 
KTV/KVO-nivået best kan ivaretas i den foreslåtte styringsstrukturen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar prinsippene for organisering og styring av de felles eide 

selskapene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør i samarbeid med de andre RHF-ene om å vurdere å 

organisere Luftambulansetjenesten ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS som helseforetak. 
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3. Adm. direktør har ansvar for at det er et samordnet system for oppfølging og 
forankring av virksomheten i de felles eide selskapene.  

 
4. Rapportering og planer for virksomheten i de felles eide selskapene innarbeides i 

økonomisk langtidsplan og behandles av RHF-styrene.  
 

5. Styret ber adm. direktør i samarbeid med de andre RHF-ene om å ivareta den 
helhetlige eierstyringen og oppfølgingen av virksomheten i de felles eide selskapene. 

 
6. Styret ber adm. direktør vurdere hvordan medvirkningen fra det interregionale 

KTV/KVO-nivået best kan ivaretas i den foreslåtte styringsstrukturen. 
 
 
Styresak 122-2015 Statsbudsjett 2017 - innspill fra Helse Nord RHF 

og felles innspill fra alle regionale helseforetak 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av 

aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 
2017. 
 

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med 
statsbudsjett for 2017: 
• Behovet for økt innsats for digital fornying/IKT-utvikling 
• Behovet for forutsigbarhet i finansieringsregimet  
• Gjennomgang av ordninger der helseforetakene har finansieringsansvar for 

tredje part 
• Økte pensjonskostnader og gjestepasientoppgjør 
• Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder 
• Tilgjengelighet - styrking av patologitjenesten 
• Behovet for takster som understøtter ambulante tjenester innen psykisk helsevern  
• Kostnader som følge av endringer i spesialiststrukturen for leger 

 
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes i statsbudsjettet for 

2017: 
• Økonomiske konsekvenser knyttet til flyktningetilstrømmingen bør vurderes 

særskilt.  
• Styrking av røntgen- og andre diagnostiske tjenester for å sikre flere gode 

pakkeforløp. 
• En fast post på statsbudsjettet på 5 8 mill. kroner pr. år for del-finansiering av 

Tromsø-undersøkelsen. 
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4. Styret ber om at Statsbudsjett 2017 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 
alle regionale helseforetak oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av 

aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 
2017. 
 

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med 
statsbudsjett for 2017: 
• Behovet for økt innsats for digital fornying/IKT-utvikling 
• Behovet for forutsigbarhet i finansieringsregimet  
• Gjennomgang av ordninger der helseforetakene har finansieringsansvar for 

tredje part 
• Økte pensjonskostnader og gjestepasientoppgjør 
• Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder 
• Tilgjengelighet - styrking av patologitjenesten 
• Behovet for takster som understøtter ambulante tjenester innen psykisk helsevern  
• Kostnader som følge av endringer i spesialiststrukturen for leger 

 
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes i statsbudsjettet for 

2017: 
• Økonomiske konsekvenser knyttet til flyktningetilstrømmingen bør vurderes 

særskilt.  
• Styrking av røntgen- og andre diagnostiske tjenester for å sikre flere gode 

pakkeforløp. 
• En fast post på statsbudsjettet på 8 mill. kroner pr. år for del-finansiering av 

Tromsø-undersøkelsen. 
 
4. Styret ber om at Statsbudsjett 2017 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra 

alle regionale helseforetak oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
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Styresak 123-2015 Oppfølging av internrevisjonsrapport 07/2014: 
Tilrettelegging for realisering av gevinster i 
forbindelse med nytt sykehusbygg i 
Vesterålen, oppfølging av styresak 107-2014 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av Internrevisjonsrapport 
07/2014: Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i 
Vesterålen til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av Internrevisjonsrapport 
07/2014: Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i 
Vesterålen til orientering.  
 
 
Styresak 124-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
 Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 125-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
 Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 126-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

 
Styresak 127-2015 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om Felles Innføring 

av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at de nye standarder fra HOS-prosjektet 

etterleves og at nødvendige avtaler mellom helseforetakene inngås i henhold til 
pasientjournalloven. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2015 om Felles Innføring 

av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at de nye standarder fra HOS-prosjektet 

etterleves og at nødvendige avtaler mellom helseforetakene inngås i henhold til 
pasientjournalloven. 
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Styresak 128-2015 Konsernbestemmelser for investeringer - 
oppdatering 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer.  

 
2. Oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer stadfestes i foretaksmøte med 

helseforetakene så snart som mulig. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer.  

 
2. Oppdaterte konsernbestemmelser for investeringer stadfestes i foretaksmøte med 

helseforetakene så snart som mulig. 
 
 
Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - 

oppdatering 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdatert finansreglement for Helse Nord RHF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdatert finansreglement for Helse Nord RHF. 
 
 
Styresak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter  

§ 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende 
ansatte og § 9 ad. låneopptak 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6a og 9 gjennomføres i tråd med 

saksfremstillingen. 
 

2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med 
helseforetakene så snart som mulig i samsvar med helseforetaksloven §§ 12 og 14. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6a og 9 gjennomføres i tråd med 

saksfremstillingen. 
 

2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med 
helseforetakene så snart som mulig i samsvar med helseforetaksloven §§ 12 og 14. 

 
 
Styresak 131-2015  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF, den 16. desember 2015 
o Informasjon om program 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Styresak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen innkjøp 

- Sykehusinnkjøp HF: Adm. direktør la frem forslag til styrets sammensetning i 
Sykehusinnkjøp HF under behandling av saken. 

- Styresak 125-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 
31. august 2015: Adm. direktør orienterte styret om e-post fra SP Maskin 
(Harstad) med vedlagt brev av 20. november 2015 under behandling av saken.  

- Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, informasjon om oppfølging av 
kravene, jf. styresak 75-2015, vedtakets punkt 6:  
o 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. 

o Adm. direktør orienterte styret om status i foretaksgruppen på oppfølgingen 
av kravene i forbindelse med behandling av styresak 118-2015 
Virksomhetsrapport nr. 10-2015. 

- FIKS-program - status for regional forvaltning av kliniske systemer m. m., 
oppfølging av styresak 133-2014: 
o Det ble vist til styresak 133-2014, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør 

legge frem status for regional forvaltning av kliniske systemer og konkrete 
områder for effekter og gevinster av IKT-investeringene i slutten av 2015. 

o Adm. direktør orienterte styret om at saken må utsettes til styremøte 24. 
februar 2016 med bakgrunn i prosjektets milepælsplan.  

- Nordlandssykehuset HF - fremdriftsplan for omstillingstiltakene, jf. styresak 77-
2015:  
o Det ble vist til styresak 77-2015, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør 

om å orientere om Nordlandssykehuset HFs fremdriftsplan for 
omstillingstiltakene i løpet av høsten 2015. 

o Adm. direktør orienterte styret om at saken først legges frem i styremøte 16. 
desember 2015 (ev. i februar 2016). Fremdriftsplanen skal først behandles i 
styret i Nordlandssykehuset HF.  
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- Møte med utvalget for utredning av ny organisering av eierskapet til 
spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland-utvalget), den 2. november 2015: 
Informasjon 

- Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 12. november 2015: Informasjon 
- Besøk på Finnmarkssykehuset Kirkenes, den 13. november 2015 i forbindelse med 

flyktningsituasjonen: Informasjon om besøket og status i foretaksgruppen, jf. 
styresak 133-2015 Eventuelt, sak B. 

- Droner i beredskap: Informasjon om møter og hvordan droner kan brukes i 
beredskapsarbeid i spesialisthelsetjenesten. 

- Konferanse om samisk helseforskning, den 20. november 2015: Informasjon om 
konferansen og fordeling av midler innen psykisk helsevern/rus. 

- Møte med representanter fra Sametinget, den 24. november 2015: Sammen med 
styreleder Bjørn Kaldhol og styremedlem Inger Jørstad. Informasjon om møtet. 

- Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Pasient under behandling ved observasjonsenhet på en medisinsk 

klinikk - dødsfall, jf. styresak 112-2015/2 Orienteringssaker, adm. direktørs 
muntlige orienteringer, 3. strekpunkt, sak nr. 5: Tilbakemelding fra Statens 
Helsetilsyn av 3. november 2015: Ingen stedlig tilsyn, men nødvendig med 
annen tilsynsmessig oppfølging. HF-et er bedt om en redegjørelse for HF-ets 
egen vurdering og oppfølging etter hendelsen. 

o Sak nr. 2: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - alvorlig 
hendelse: Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 9. november 2015: Ingen 
stedlig tilsyn, men nødvendig med annen tilsynsmessig oppfølging. 

o Sak nr. 3: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall: 
Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 4. november 2015: Ikke nødvendig 
med tilsynsmessig oppfølging. Statens Helsetilsyn har imidlertid bedt om 
kopi av HF-ets interne rapport om hendelsen. Om endelig obduksjonsrapport 
gjør at vurderingene endres, ber Helsetilsynet om tilbakemelding. 

o Sak nr. 4: Pasient under behandling ved en dagkirurgisk avdeling - dødsfall 
under rutineinngrep: Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke 
på nåværende tidspunkt. 

o Sak nr. 5: Dagkirurgisk avdeling ved et helseforetak - meget alvorlig hendelse: 
Tre alvorlige hendelser på kort tid. Statens helsetilsyn og Politiet er varslet. 
Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende 
tidspunkt. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
3. Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon 
4. Overenskomstforhandlingene 2015 - prosess og resultat 
5. Risikostyring 2016 i foretaksgruppen - overordnete mål 

Saksdokumentene var ettersendt. 
6. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
7. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. september 2015 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 132-2015  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post fra KTV Kari Sandnes, KTV Sissel Alterskjær og KTV Ulrika Larsson av 2. 

november 2015 ad. krav om styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF 
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. september 2015 
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. november 2015 
4. Protokoll fra drøftingsmøte 20. november 2015 ad. styringen av de regionale 

helseforetakenes felles eide selskaper 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

5. Brev fra Lenvik Kommune vedr. uttalelse fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik 
kommune angående pasienttransport i Midt-Troms  
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 133-2015  Eventuelt 
 
A. Pasientreiser Midt-Troms  
 
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål ad. avviksmeldinger og 
tilbakemeldinger etter at anskaffelsen av pasientreiser landeveistransport 2015 er 
gjennomført, jf. styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 
2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om en skriftlig tilbakemelding i et senere 
styremøte med bakgrunn i innspillene som kom frem under behandling av saken. 
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B. Flyktningsituasjonen 2015 
 
Styremedlem Line Miriam Sandberg ba om informasjon ad. situasjonen i 
foretaksgruppen i forbindelse med flyktningsituasjonen. Adm. direktør ga utfyllende 
informasjon om status i helseforetakene, organiseringen av arbeidet og samarbeid med 
nasjonale myndigheter og vertskommuner. 
 
Styrets vedtak:  
 
Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering. 
 
 
C. Hurtigbåtforbindelser i Troms 
 
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om forholdene rundt 
hurtigbåtforbindelser mellom Tromsø og Harstad som ikke er tilpasset 
pasienttransporten (f. eks. venterom, informasjon om endringer i ruteplanen, 
forhåndsbestilling av plass m. m.). Saken sees i sammenheng med styresak 133-2015 
Eventuelt, sak A. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om tilbakemelding på spørsmålet. 
 
 
Bodø, den 16. desember 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: 16. desember 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 16. desember 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Paul Hjemås, 75 51 29 00  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 137-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 
 
 
Formål 
Helse Nord RHF har utarbeidet ny kvalitetsstrategi for perioden 2016-2020. 
Dokumentet legges med dette frem for styret i Helse Nord RHF til formell behandling og 
godkjenning. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Arbeidet med ny kvalitetsstrategi har pågått gjennom hele 2015. Prosessen startet med 
en evaluering av gjeldende kvalitetsstrategi gjennom en spørreundersøkelse. Deretter 
ble det gjennomført dialogmøter med hvert helseforetak for å forstå status på pågående 
kvalitetsarbeid og for å få innspill til en ny kvalitetsstrategi.  

 
Utkast til ny kvalitetsstrategi ble utarbeidet og sendt på høring til alle helseforetakene 
ved adm. direktør og fagsjef. I tillegg ble det lagt ut informasjon på nettsidene til Helse 
Nord RHF med informasjon om at utkast til strategidokument var sendt på høring. 
 
Alle høringsuttalelsene (antall 13) er gjennomgått og innarbeidet i strategidokumentet 
som nå foreligger. I tillegg til mindre korrigeringer er det tre hovedpunkter som er 
innarbeidet: 
- Sertifisering og akkreditering er tatt ut som punkter i strategien, da det er uklart 

hvordan dette er tenkt løst fremover. Det vil også være et omfattende arbeid som 
muligens vil kreve en egen strategi/plan. 

- Fristbrudd og ventetid er tatt med i strategien som kapittel 2.6. 
- Ytterligere fremhevet bruk av regional kompetansetjeneste for klinisk 

pasientsikkerhet som eget underpunkt kapittel 3.1.1. 
 
Arbeidet med strategien har vært forankret i direktørmøtet, fagsjefmøtet, 
samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Regionalt 
brukerutvalg. Styret til Helse Nord RHF har vært informert om status gjennom 2015, jf. 
styresak 22-2015/7 Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering (styremøte 26. 
februar 2015) og styresak 100-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - utkast 
(styremøte 30. september 2015).  
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Hovedtrekk i kvalitetsstrategien for 2016 – 2020 
 

 
Figur 1: Det gode pasientforløp: De fire satsingsområdene pasientens helsetjeneste, pasientsikkerhet, 
kunnskapsforankring og dokumentasjon, analyse og oppfølgning av klinisk praksis er viktige for å sikre 
pasienten et godt og sammenhengende pasientforløp. 
 
Overordnede områder i strategien 
Strategien har fire hovedområder: 
- Pasientens helsetjeneste 

Man løfter her frem blant annet den «nye» pasientrollen, sikre at pasient og bruker 
aktivt tas med i planlegging av behandlingen tidlig nok. Lokale 
pasienterfaringsundersøkelser er også løftet frem som et viktig punkt for å sikre 
tilbakemelding til den aktuelle avdelingen, pasienten faktisk har oppholdt seg i. 
Helhetlige pasientforløp for forløpene med én lidelse, men også for de komplekse og 
sammensatte lidelsene er tatt med. Struktur og systemer for å unngå fristbrudd og 
redusere ventelister er også et viktig satsningsområde. 

- Pasientsikkerhet 
Her løftes gjennomføring av pasientsikkerhetsprogrammet, smittevern og 
legemiddelsikkerhet frem. I tillegg ønsker man å sikre at man lærer av uønskede 
hendelser og bygger rutiner for å forhindre at uønskede hendelser gjentar seg. 
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- Kunnskapsforankring 
Man ønsker å bygge opp en opplæring for gjennomføring av forbedringsprosjekter 
og sette flere i stand til å drive forbedringsarbeid i sine avdelinger. Her er det også 
tatt med metodevurdering som setter krav til at nye metoder som er aktuelle å 
innføre, skal vurderes systematisk for effekt og sikkerhet, samt konsekvenser for 
pasientene, helsetjenesten og samfunnet. 

- Dokumentasjon, analyse og oppfølging av klinisk praksis 
Her fokuseres på behovet for gode data for å drive forbedringsarbeid, og at man må 
bygge opp strukturer i helseforetakene for å sikre god innrapportering og støtte til 
analysearbeidet. I dette kapitlet omtales også klinisk fagrevisjon og hvordan man 
ved å gjennomføre revisjoner av klinisk praksis skal standardisere behandling og 
sikre at alle i Helse Nord arbeider etter beste praksis. Klinisk fagrevisjon skal drives 
av fagfolk i fagrådene med støtte fra personer med revisjonskompetanse. 

 
Medbestemmelse 
Kvalitetsstrategi for Helse Nord 2016-2020 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 10. november 2015 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til det fremlagte utkastet til Kvalitetsstrategi for Helse 

Nord 2016-2020. 
 

2. Partene forutsetter at strategien og tiltakene legges inn i oppdragsdokument 2016 
og årene fremover for å sikre gjennomføringen av strategien i helseforetakene. 

 
Brukermedvirkning 
Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i 
Helse Nord RHF, den 11. november 2015, jf. RBU-sak 75-2015. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til utkast til kvalitetsstrategi i Helse Nord 

2016-2020.  
 
2. RBU har følgende innspill til strategien: 

a. Farmasøyt tilgjengelig for pasienter 
b. Sikre at PLO-meldinger er mottatt av kommunehelsetjenesten i forbindelse med 

utskriving 
c. Behov for følgetjeneste - pårørende eller ansatt, avklaring av det økonomiske 

ansvaret 
d. Tilrettelegging av selvbetjeningsløsninger for pasienter som ikke har tilgang til 

slike løsninger 
e. Tiltak ovenfor pasienter som ikke møter til avtalt time 
f. Lavterskeltilbud for papirløse utlendinger 
g. Kartlegging av pasienterfaringer innen psykisk helse/rus må tilpasses denne 

pasientgruppen 
h. Sikre at pasienter og brukere kan ta imot tilstrekkelig og god informasjon i en 

tidlig nok fase av behandlingen 
i. Kartlegging av hvilke pasientgrupper som ikke møter til avtalt time. 
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j. Samarbeid mellom somatikk og psykisk helse/rus for å gi adekvat tilbud til denne 
pasientgruppen. 

k. Pasienter med flere kroniske lidelser må få et bedre system for behandling og et 
helhetlig og samordnet pasientforløp. 

l. Aktivisere alle kommunene i det overordnede samarbeidet mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten 

m. Vektlegge kompetanse i alle ledd i behandlingskjeden 
 
Adm. direktørs vurdering 
Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 gir riktig og nødvendig retning for arbeidet 
med kvalitet i regionen for kommende strategiperiode. Hovedområdene belyser de 
områdene som det skal satses spesielt på i strategiperioden. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 som 

retningsgivende for arbeidet med kvalitet i foretaksgruppen i strategiperioden. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at underliggende helseforetak innen 2. 

tertial 2016 styrebehandler foretaksspesifikke tiltaksplaner som konkretiserer 
oppfølgingen av Helse Nords overordnede strategi.  

 
3. Det opprettes kvalitetsnettverk med representasjon fra alle helseforetakene for å 

følge opp tiltak knyttet til gjennomføring av kvalitetsstrategien og deling av beste 
praksis. 

 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Kvalitetsstrategi Helse Nord 2016-2020, utkast  

(versjon 25. november 2015) 
 
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 16. desember 2015  
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Møtedato: 16. desember 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 138-2015 Strategi for forskning og innovasjon i   

    Helse Nord 2016-2020 - høringsutkast 
 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å legge fram høringsutkastet for ny strategi for forskning 
og innovasjon i Helse Nord 2016-2020. Det vises til styresak 46-2015/4 
Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020, plan for arbeidet (styremøte 29. april 2015) 
og styresak 99-2015 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020, informasjon (styremøte 
30. september 2015). 
 
Styret i Helse Nord RHF oppdateres i denne saken på prosess og innhold i saken, og 
inviteres til å gi innspill på høringsutkastet. 
 
Styret vil få seg forelagt strategien til endelig vedtak i februar 2016, etter at den har 
vært på høring. 
 
Bakgrunn/fakta 
Arbeidet med strategien har fulgt milepælsplanen fram til nå, med én forskjell: I stedet 
for å sende et tidlig utkast ut på høring 1. oktober 2015, ble det valgt å jobbe mer med 
utkastet og sende det ut på høring om lag 1. desember 2015. Dette av flere grunner, 
både avventing av tiltaksplanen for den nasjonale strategien HelseOmsorg21, en 
grundigere behandling av innkomne innspill i dialogmøter og referansegruppen, og til 
sist forankring av et første utkast i ulike fora, før offisiell høring. 
 
Handlingsplanen for den nasjonale strategien HelseOmsorg21 kom 24. november 2015, 
og de meste relevante målene og tiltakene fra den nasjonale strategien er tatt inn i vår 
strategi. 
 
Også Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) (20. november 2015) med sin 
vektlegging av betydningen av forskning og innovasjon for framtidens helsetjeneste er 
innarbeidet i vår strategi.   
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Det ble i løpet av oktober 2015 jobbet med strategiutkastet, og i november 2015 ble det 
avholdt møter/hatt utkast til strategi til behandling i følgende fora: 
• Ledergruppen i Helse Nord RHF  
• Referansegruppen  
• Regionalt fagsjefmøte   
• Samarbeidsmøte med KTV/KVO (tematime) 
• Regionalt brukerutvalg (RBU) 
• Direktørmøte i Helse Nord1 
 
Utkastet som ble behandlet, er godt mottatt, og det er kommet en del innspill på 
utfylling, presiseringer og enkelte forslag til endringer. 
 
Referansegruppen har behandlet utkastet særlig grundig, og det er også kommet flere 
innspill fra RBU, i tillegg til øvrige fora.  
 
Alle innspill er behandlet og tatt med i vurderingen, når det endelige høringsutkastet nå 
foreligger, vedlagt denne saken. 
 
Det er et tydelig ønske fra alle å markere i tittelen at det er en strategi for både 
forskning og innovasjon. 
 
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 oppnevnte Eirik S. Holand som representant i referansegruppen.  
 
KTV/KVO ble orientert om arbeidet med strategidokumentet i samarbeidsmøtet 23. 
oktober 2015, og førsteutkastet til Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 
2016-2020 ble gjennomgått med KTV/KVO i tematime 10. november 2015.  Dokumentet 
skal formelt drøftes i forkant av styrets endelige behandling av strategien i februar 
2016. 
 
Brukermedvirkning 
Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020   ble behandlet i det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 11. november 2015, jf. RBU-sak 76-
2015. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til utkast til strategi for forskning og 

innovasjon i Helse Nord 2016-2020.  
 
2. RBU har følgende innspill til strategien: 

a. Det er viktig at det foregår god forskning i alle helseforetak. 
b. Etikk - avklaring av brukergrupper som forskes på og hvordan 
c. Rutiner for habilitet 

1 Direktørmøte i Helse Nord: Forum for adm. direktører i underliggende helseforetak  
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d. Fokus på forskning på kvinnesykdommer 
e. Oppdragsforskning rettet mot innvandrere (kultur, mat m. m.) 
f. Forskning på habiliteringsområde må styrkes. 
g. Inkludere alle universiteter i regionen i forskningsarbeidet 
h. Styrking av samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i regionen 
i. Opplæring av brukerne i forskningen, jf. retningslinjer for brukermedvirkning i 

forskning 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med strategi for forskning og 
innovasjon i Helse Nord 2016-2020 til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 

Høringsutkast av 2. desember 2015 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 16. desember 2015  
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Møtedato: 16. desember 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 
    Saksdokumentene ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 16. desember 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Oddvar Larsen/Tor-Arne Haug  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 140-2015 Helse Nords beredskap innen IKT, vann og 

strømforsyning - oppfølging av styresak 46-2015/3 
 
 
Formål  
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med 
forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015). Del II, sak 2 og 3: 
Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann, strøm og styring og kontroll av tilgang til 
helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler i styremøte, den 29. april 2015. 
 
I styresak 46-2015/3 var adm. direktørs vurdering og konklusjon oppsummert slik: 
Det er en felles erkjennelse i foretaksgruppen om forbedringsbehovet både innenfor 
beredskaps- og informasjonssikkerhetsområdet. Det er derfor tatt inn som eget punkt i 
Oppdragsdokumentet for 2015 at helseforetakene skal: 
 
• Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse på kritisk infrastruktur. Gjennomføres for 

vann og strøm hver for seg. 
 

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

 
Denne styresaken omhandler oppfølgingen av første kulepunkt i adm. direktørs 
vurdering. 
 
Oppfølging i Helse Nord 
Helseforetakene har et selvstendig oppfølgingsansvar av forhold i eget helseforetak.  
 
Helse Nord RHF har prioritert oppfølgingen av helseforetakene i etablert styringsdialog 
og i felles fora. Helse Nord IKT er en underliggende organisatorisk enhet under Helse 
Nord RHF som i tillegg til styringslinjen er fulgt opp gjennom regionalt 
informasjonssikkerhetsforum og regionalt beredskapsutvalg. 
 
I etterkant av styrets behandling av styresak 46-2015/3 er det gjennomført møter med 
alle helseforetakene for å gjennomgå status i beredskapsarbeidet.  
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Planer 
Alle helseforetakene med underliggende sykehusenheter, Helse Nord IKT og 
Luftambulansetjenesten ANS har oppdatert overordnede beredskapsplaner.  
 
I tillegg til overordnede beredskapsplaner skal alle utarbeide underliggende 
hendelsesbaserte planer og tiltaks-/sjekklister. Dette er bare kommet delvis i gang i 
noen helseforetak, og vil ha hovedfokus i 2016. Både IKT, vann og strøm ansees som 
kritisk infrastruktur. 
 
Beredskapsplanene i Helse Nord er ikke godt nok harmonisert med hverandre, ei heller 
med kommuner, andre nødetater og samarbeidsparter. Det er derfor gjort eksplisitte 
tiltak i gjensidig varsling ved hendelser, utveksling av informasjon og læring hos 
hverandre fra reelle hendelser og øvelser. Bruk av krisestøtteverktøyet HelseCim og 
møter i regionalt beredskapsutvalg under RHF har også bidratt til dette. 
 
Helse Nord IKT har ikke døgnberedskap for andre hendelser enn intern IKT-svikt. Det 
er etablert kontaktliste som gjør at en raskt kan etablere bistand dersom varsling og 
anmodninger tilsier dette.  Tilsvarende system er det også i Sykehusapotek Nord HF. 
 
Underliggende planer i Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord HF må i hovedsak bygge 
på ROS-analyser i helseforetakene og hendelsesbaserte planer som viser 
berøringspunktene til IKT og legemiddelforsyning. Dette følges opp i 2016. 
 
IKT 
Helse Nord IKT har gjort ROS-analyser som i hovedsak er basert på tjenesteavtalene 
med hovedfokus på prioriterte kritiske systemer. Ny overordnet beredskapsplan ble 
godkjent i juni 2014. Der det er behov, skal det utarbeides scenario- og tjenestebaserte 
planverk basert på tjenesteavtaler og evt. risikovurderinger. 
 
Helseforetakene har nå innført rutiner, der Helse Nord IKT varsles ved alle hendelser 
der det etableres beredskap. 
 
Ikke alle helseforetak har gjort egne ROS-analyser for IKT-svikt, ei heller tiltaksplaner. 
Arbeidet pågår. 
 
Vann 
Det er kommunene som har ansvar for vannforsyningen til sykehusene. Kommunene 
har også ansvar for å sikre kvalitet og leveranse. Helseforetakene gjennomfører i tillegg 
egne rutinemessige tester av vannkvalitet.  
 
Kommunale planer og prosedyrer er ikke godt nok kjent i helseforetakene. 
Helseforetakene har ikke i tilstrekkelig grad beredskapsplaner og avtaler med 
kommunene for kortvarig eller langvarig svikt i vannforsyningen.  To hendelser ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø høsten 2015 har aktualisert 
problemstillingen.  
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Helseforetakene følger nå opp arbeidet med ROS-analyser og planer, og tar initiativ 
overfor kommunene for å gjennomgå rutiner og vurdere behovet for å regulere 
samarbeidet i avtaler. Et eksempel på prinsipper som må avtalefestes er spørsmål om 
prioritet ved eventuell langvarig forsyningssvikt. 
 
Strøm 
Alle helseforetak har nødstrømsaggregater som testes regelmessig. Reelle hendelser 
har vist at disse fungerer godt. Finnmarkssykehuset Hammerfest har ved hendelse også 
fått strøm fra Statoils anlegg på Melkøya. 
 
Det har vært flere hendelser med svikt i strømforsyning som har gitt læring og 
forbedring i krisehåndtering. 
 
Det er likevel behov for å utarbeide scenario om langvarig svikt i strømforsyning og 
underliggende planer og tiltakskort for dette.  
 
Øvelser 
Alle helseforetak, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten ANS øver 
beredskapsplaner i egen regi eller sammen med andre nødetater og samarbeidsparter. 
 
Svikt i kritisk infrastruktur som IKT, vann, strøm er sjelden hovedscenario eller som 
tema i andre scenarier. Dette er nå tatt opp slik at beredskapen på disse områdene blir 
øvd regelmessig fremover. 
 
Første halvår 2016 planlegges en regional øvelse om svikt i IKT-infrastruktur. 
 
Ledelse 
Alle helseforetak har satt et større ledelsesfokus på beredskap generelt og på ledelse 
ved svikt i infrastruktur. Dette er også forsterket ved reelle hendelser som har utfordret 
ledelsen spesielt med hensyn til beslutninger og myndighetsutøvelse. 
 
Oppsummering og veien videre 
Arbeidet med utarbeidelse av ROS-analyser og beredskapsplaner for IKT, vann og strøm 
er fulgt opp med utgangspunkt i Riksrevisjonens funn og kommentarer. Alle 
helseforetak i Helse Nord, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten ANS har 
overordnede beredskapsplaner som oppdateres og øves jevnlig. Beredskapsplanene 
styrker organisasjonens evne til å håndtere hendelser, herunder svikt i kritisk 
infrastruktur.  
 
I henhold til Helse Nords planstruktur skal det utarbeides hendelsesbaserte 
beredskapsplaner og tiltakskort på disse områder. Dette arbeidet er påbegynt på noen 
områder, og vil tidligst kunne ferdigstilles i 2016. Dette må skje i samarbeid med 
leverandører av strøm og vann, og sammen med kommunale myndigheter.  
 
Muligheten for å legge inn øvingsmomenter for kritisk infrastruktur i øvelser med annet 
hovedtema, blir fortløpende vurdert. I 2016 planlegges regional IKT-øvelse. 
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Utveksling av planer og erfaringer fra hendelser og øvelser blir satt i system for å øke 
læringsutbyttet. Se vedlegg for en samlet oppsummering etter besøk i helseforetakene. 
 
Adm. direktørs vurdering  
Adm. direktør er tilfreds med at arbeidet med utarbeidelse av ROS-analyser og 
beredskapsplaner for IKT, vann og strøm er fulgt opp i helseforetakene med 
utgangspunkt i Riksrevisjonens funn og kommentarer. 
 
Det gjenstår fremdeles arbeid, før alle avvik er lukket. Dette følges opp i 
Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene, og vil rapporteres tilbake til styret 
gjennom tertialrapporter. Adm. direktør forutsetter med dette at styrene i de lokale 
helseforetakene følger opp at påtalte avvik lukkes, og at linjeorganisasjonen ivaretar 
arbeidet med løpende oppfølging av planverk. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Helse Nords beredskap 

innen IKT, vann og strømforsyning til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene lukker de gjenstående 

avvikene. Tilbakemelding til styret på avvikshåndteringen i underliggende 
helseforetak gis i tertialrapportene. 

 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann og strøm 

- oversikt pr. 20. november 2015 
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HELSE NORD: HELSEFORETAKENES BEREDSKAP INNEN IKT, STRØM- OG VANNFORSYNING 

Riksrevisjonens rapport| 

Rapporten påpeker mangler i beredskapsplaner i Helse Nord RHF, underliggende ROS-analyser, og i 

øving av planer. Det er innbyrdes variasjoner mellom helseforetakene.  

Riksrevisjonens rapport har vært grunnlag for en systematisk oppfølging av beredskapen generelt, og 

spesielt på områdene som Riksrevisjonen har gjennomgått. 

Oppfølging av rapporten 

Helse Nord RHF har fulgt opp rapporten i styringsdialog med helseforetakene og i Regionalt 

beredskapsutvalg. Det er også stilt krav i Oppdragsdokument 2015 både om å utarbeide 

risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) innenfor kritisk infrastruktur, og å gjøre tiltak for å 

ivareta lovkrav om informasjonssikkerhet.  

Regionalt forum for informasjonssikkerhet er gitt et tydeligere mandat for å følge opp 

Riksrevisjonens rapport.  

Rapportering om gjennomføring av oppdragsdokumentet vil skje i årlig melding 2015. 

Administrerende direktør redegjorde i styresak 46-2015 om sin forventning til at 

helseforetakene i løpet av 2016 har lukket de svakheter som Riksrevisjonen har påpekt i sin 

rapport, og at avvik var lukket innen 31.12.2015. 

Helse Nord RHF har i 2015 hatt møter om sikkerhet og beredskap med alle helseforetak, 

Luftambulansetjenesten ANS og Helse Nord IKT. Disse har hatt et videre perspektiv enn de 

områder som er avgrenset i Riksrevisjonens rapport.   

Arbeidet med ROS-analyser og planer vil fortsette i år og neste år. Denne saken er derfor en 

underveis orientering om status og planlagte aktiviteter. 

Generelt 

Alle helseforetak, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten ANS har overordnede 

beredskapsplaner. Disse er tilpasset organisasjonsstrukturen i helseforetaket slik at de 

beskriver forholdet mellom kriseledelse på HF-nivå og enhetsnivå (klinikk/sykehus). 

Alle helseforetakene er i gang med å utarbeide underliggende scenariobaserte planer og 

tiltak. Det er enighet om 11 slike scenarier/type hendelser. Disse er lagt inn i 

rapporteringsmalene i krisestøtteverktøyet HelseCIM.  

Alle øver regelmessig sitt overordnede planverk. De fleste øvelser gjelder mange skadde, 

både fordi dette er de vanligste hendelsene og fordi dette først og fremst utfordrer kapasitet 

i egen virksomhet, og samhandling mellom sykehus og helseforetak og med andre 

nødetater. Ingen har i senere tid gjennomført øvelser med hovedscenario svikt i kritisk 
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infrastruktur, eks, IKT, vann eller strøm. Dette har også i liten grad vært lagt inn som 

øvingsmomenter i andre øvelser. Det gjennomføres imidlertid rutinemessige tester av 

nødstrøm, vannkvalitet og innenfor IKT. 

Alle gjennomfører imidlertid rutinemessige tester av nødstrømaggregater, vannkvalitet og 

IKT-systemer. 

Reelle hendelser der det har oppstått brudd i strømforsyning og IKT har gitt læring og 

medført varige forbedringstiltak. 

I dialog med helseforetakene er det enighet om følgende tiltak: 

 ferdigstille underliggende planer innen utgangen av 2016, basert på oppdaterte ROS-

analyser 

 regional øvelse i 2016 om IKT svikt 

 legge inn øvingsmomenter for svikt i IKT, strøm- og vannforsyning i 

beredskapsøvelser  

 utarbeide felles øvingskart for å sikre at alle planer øves og gir læring for hele Helse 

Nord. 

 helseforetakene må etablere dialog med kommuner for å samordne planer, og inngå 

avtaler med (verts)kommuner om beredskap og forsyningssikkerhet for vann og 

strøm, herunder testing av utstyr og øvelser. 

 Helse Nord IKT skal varsles når helseforetak etablerer beredskap uavhengig av type 

hendelse. 

 samarbeide regionalt ROS-analyse og planer for legemiddelberedskap i 2016 i et 

felles prosjekt 

 Felles problemstillinger tas opp i Regionalt beredskapsutvalg). 

Nærmere om de enkelte helseforetak, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten ANS 

Finnmarkssykehuset 

ROS-analyser og planer 

Det er utarbeidet ROS-analyser på foretaksnivå 2014-2017, og med utgangspunkt i denne har 

sykehusene gjennomført ROS-analyser på 15 hendelsesområder i 2014-2015. Det pågår ROS-

analysearbeid på avdelings-/enhetsnivå på aktuelle hendelser. 

Overordnet beredskapsplan ble godkjent i 2014. Det er utarbeidet underliggende hendelsesbaserte 

beredskapsplaner for massetilstrømning, høyrisikosmitte, brann og CBRNE (Chemical, Biological, 

Radiological, Nuclear, and high yield Explosives) ulykker. Resterende er planlagt ferdigstilt i løpet av 

2016. 

Det er utpekt kontaktpunkter mellom Finnmarkssykehuset og kommuner, og utveksling av 

beredskapsplaner og ROS-analyser pågår. Foreløpig er ikke samarbeid innarbeidet i tjenesteavtaler. 
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Ledelse:  

I planen skilles mellom strategisk og operativ ledelse. Klinikksjefene sitter i strategisk ledelse. 

Dette er øvd. HelseCIM er godt implementert. Det er laget egne maler internt for 

situasjonsrapporter. Overordnet varslingssystem og beredskapsnivåer er i orden. 

Helseforetaket har et beredskapsutvalg som har månedlige møter. Finnmarkssykehuset er 

representert i Fylkesmannen i Finnmarks beredskapsråd. 

Øvelser 

Finnmarkssykehuset gjennomførte en øvelse Ebola i 2015. 

Finnmarkssykehuset deltar i Øst- og Vest Finnmarks øvingsutvalg (drives av politiet), der det 

meldes og planlegges felles øvelser. Lokal redningssentral (LRS) er aktiv på dette. 

AMK er alltid med i øvelser, og prehospitale tjenester deltar i samhandlingsøvelser med brann, 

politi, sivilforsvar og kommuner rundt om i fylket. Det gjennomføres årlig stor øvelse helt inn i 

sykehuset – denne veksler mellom de to sykehusene annet hvert år. Det er budsjettert med kr 

200 000 til interne øvelser pr år. Hammerfest har gjennomført Isbjørnøvelse, og øvelse Melkøya, 

og har øvd kriseledelse. 

 Sykehusene samarbeider med andre om etablering av pårørendesenter; inkl. rus og psykiatri. 

Avtalen om grensepassering av ambulanser er virksom. Denne skal øves i nov 2015. 

Planverk blir implementert og øvd ut over rutinemessige tekniske systemtester.  

HFets beredskapsutvalg møtes hver måned. Helseforetaket er blitt bedre på evaluering og læring 

og hull tettes i oppfølgingen. 

IKT, vann og strøm: 

Det er god kontroll på strøm. Prøvd ved hendelser. En har aggregatdrift. Aggregatene følges opp, 

bl.a. med reelle belastningstester. 

Vann: Kommunalt vann. Kvalitet baseres på kommunens kvalitetskontroll. Det er eget 

kommunalt vannreservoar i Kirkenes basert på 36 t normalforbruk. Både Hammerfest og 

Kirkenes har avtale med kommunen om prioritering av vann. Finnmarkssykehuset har prøvd 

rutiner vedrørende stengt vanntilførsel. Reservoaret renses årlig. 

IKT: DIPS utfordres stadig på nødrutiner. Finnmarkssykehuset har startet gjennomgang av 

planverket til Helse Nord IKT. Det etableres eget IKT team i Finnmark ved hendelser, men dette 

er ikke trenet. Fremover vil Helse Nord IKT bli varslet fast når Finnmarkssykehuset setter 

kriseledelse. 

Dersom UNN har IKT-hendelser som berører regionfunksjoner blir Finnmarkssykehuset varslet. 

HelseCIM: Øves og fungerer, også for stedfortredere inkl. psykisk helse. 
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Vakttelefon er knyttet til funksjon – ikke til person. Det er satelittelefoner i Hammerfest og 

Kirkenes. 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

ROS-analyser og planer: 

Overordnet beredskapsplan er utarbeidet. Arbeidet med underliggende planer er i gang. 

Masseskade, pandemi og IKT er prioritert i 2015. 

Planer behandles fortløpende i styret når disse er ferdig utarbeidet. Hittil har styret behandlet 

overordnet planverk og planene for masseskade ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik. 

Beredskapsplanene for IKT-svikt er så godt som ferdig og vil bli implementert innen nyttår. Det 

planlegges med sikte på at beredskap skal være tema på ett av styreseminarene i 2016. 

I FylkesROS for Troms fremgår det at det er robuste systemer og høy forsyningssikkerhet for 

vann og strøm. Det pågår imidlertid høy bygningsaktivitet i Breivika og det har vært flere 

episoder med bortfall av vann, forurenset vann og strømsvikt. Arbeid med overordnede planer 

for disse scenarioene er derfor prioritert opp. 

UNN vil utarbeide liste over kommuner, private virksomheter og leverandører det er inngått 

avtale med. (Vertskommune, Statoil og ENI, Tromsø Lufthamn o.a.) 

Ledelse: 

Det er laget plan for hvordan agere og lede når det oppstår alvorlige hendelser, 24/7. Dette 

gjelder også all infrastruktur. Det er utarbeidet tiltakskort som er styrende for 

ledelseshåndteringen på de ulike nivåer. Leder for vann- og strømforsyning inngår i strategisk 

ledelse. 

Øvelser 

I 2015 er det gjennomført øvelse om høyrisikosmitte, massetilstrømning av pasienter og 

deltakelse i øvelse Barents rescue i Finland. Det er ikke gjennomført kontrollerte øvelser på IKT, 

vann eller strøm, men UNN har hatt reelle hendelser som er analysert og tatt læring av. 

IKT, Vann og strøm:   

Det er ikke laget detaljerte beredskapsplaner for svikt i vann- og strømforsyning. Sikkerhet i drift 

følges opp i linjen til Drift- og eiendomssenteret. Det er etablert vaktordning 24/7.  

Det er ikke avtale med leverandører om forsyning og prioritering, men det vil bli tatt initiativ til 

møte med vertskommunene mhp vannforsyning.  

I UNN Tromsø er det er flere ledningsnett for vann inn.  

Beredskapsplan for IKT er utarbeidet og implementeres innen årsskiftet. Erfaring fra reelle 

hendelser inngår i grunnlaget.  
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Nordlandssykehuset HF (NLSH) 

ROS-analyser og planer: 

Overordnet ROS-analyse ble sist gjort i 2012/2013 i regi av innleid konsulent for bortfall av kritisk 

infrastruktur. Det er gjennomført ROS-analyser ved driftsendringer (eks. nybygg- Lofotkraft).  

NLSH har overordnede beredskapsplaner ved alle lokasjoner for bortfall av kritisk infrastruktur 

samt brann og evakuering, som jevnlig revideres og oppdateres. For NLSH Lofoten er det i tillegg 

utarbeidet planverk for langvarig bortfall av strøm, samt evakuering av Lofoten sykehus.  

Alle 4 sykehusenhetene har katastrofeplanverk (eksterne uønskede hendelser). Det gjenstår 

imidlertid noe harmonisering av planene.  

Det er etablert lokale utøvende team, og ansvar følger linjestrukturen. Når beredskap settes i HF 

er det på samme nivå som ute hos sykehusenhetene, og beredskap settes tidligere enn hva som 

var vanlig før. Det er utarbeidet planer for masseskader og for pandemi/ smittespredning. Det er 

også utarbeidet eget planverk for mottak av Ebolasmittede. 

Samordning og harmonisering av planer med kommuner og andre aktører skjer i hovedsak 

gjennom høringer til planer, og gjennom øvelser. NLSH deltar i utarbeidelse av 

evakueringsplaner i Bodø by. 

Samarbeidet med kommuner er ikke forankret i tjenesteavtaler. 

Det er etablert et tettere systematisk samarbeid med Salten Brann som beskrives i planer og tas 

inn i øvelser.  

NLSH deltar i stab for Hovedredningssentralen Nord-Norge.  

Øvelser 

Det øves regelmessig mellom sykehusenhetene, og med andre nødetater (brann, politi). 

Flyplasser og havner øves. Det er behov for å øve tettere med kommunehelsetjenesten. Det blir 

lett at spesialisthelsetjenesten påtar seg kommunale oppgaver på skadested. Det er ønskelig 

fremover å øve på tvers av helseforetak. 

Det blir gjennomført brann og evakueringsøvelser i avdeling ved alle lokasjoner ved NLSH. 

Øvelser for bortfall av vann og strøm er satt opp i øvingsplan for 2016, ved alle lokasjoner.  

Planverket for mottak av ebolasmittede ble øvd . Denne øvelsen ble gjennomført i samhandling 

med Sivilforsvaret. 

IKT, vann og strøm 

NLSH har godkjente planer for bortfall av strøm, vann og IKT. 

Når det skjer brudd i kritisk infrastruktur i UNN som berører regionale funksjoner varsles NLSH. 
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Helgelandssykehuset 

ROS-analyse og planer 

Det er i 2014 gjennomført overordnet ROS-analyse og utarbeidet beredskapsplan for helseforetaket. 

Det er også gjort særskilt ROS-analyse for IKT, strøm og vann og utarbeidet tiltaksplan. 

Beredskapsplaner for massetilstrømning av pasienter, IKT, strøm og vann er under revisjon. 

Det er startet arbeid med å samordne Helgelandssykehusets beredskapsplaner med kommunale 

planer. Disse vil bli forankret i tjenesteavtale. 

Det arbeides med å ferdigstille beredskapsplaner i løpet av 2015. 

Ledelse 

Det er utarbeidet egen prosedyre for kriseledelse. 

Øvelser 

Det er i 2015 gjennomført tre øvelser; bl.a. øving av traumeteam og massetilstrømning av pasienter. 

En av øvelsene var initiert av politiet. Under øvelse Barents rescue 2015 ble det øvd lokalt 

psykososialt team for pårørende. 

IKT/Strøm/vann 

Med bakgrunn i gjennomførte ROS-analyser er det utarbeidet egne tiltaksplaner og prosedyrer. 

Helse Nord IKT 

ROS-analyser og planer 

Det er gjort ROS-analyser som i hovedsak er basert på tjenesteavtalene med hovedfokus på 

prioriterte kritiske systemer. 

Ny overordnet beredskapsplan ble godkjent juni 2014. Der det er behov skal det utarbeides scenario- 

og tjenestebaserte planverk basert på tjenesteavtaler og evt. risikovurderinger. 

Ledelse 

Roller og ansvar for kriseledelsen i HN IKT er beskrevet.  

Det er ikke utarbeidet plan for bistand eller samarbeid med helseforetak når det er hendelser som i 

utgangspunktet ikke er en IKT hendelse. Helseforetakene har imidlertid besluttet at HN IKT skal 

varsles ved alle hendelser der det settes beredskap. 

Øvelser 

Det ble i 2014 gjennomført varslingsøvelse og test av HelseCIM, og intern beredskapsøvelse i 2014. 

I 2016 ønskes en regional IKT-øvelse. 
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Sykehusapotek Nord 

ROS-analyse og planer 

Det er utarbeidet ROS-analyse og intern overordnet beredskapsplan. ROS-analyse bygger på 

nasjonale analyser, og på analyser i helseforetakene. Beredskapsplanen er foreløpig ikke 

harmonisert med planer i de andre helseforetak.                       

Det er lagt opp til å etablere samme varslingsrutiner overfor HN IKT som øvrige helseforetak.  

Beredskapen er i hovedsak relatert til legemidler, og blir ikke omhandlet i denne saken. 

Luftambulansetjenesten ANS 

Dette er et felles eid selskap av de regionale helseforetakene. 

ROS-analyser og planer 

Det er i 2012 utarbeidet ROS-analyse for den totale luftambulansetjenesten. Denne er nå under 
revisjon. Det er også utarbeidet en egen ROS-analyse i 2014 for Flykoordineringssentralen, som er 
samlokalisert med AMK sentralen på UNN. I forbindelse med miljøsertifiseringen (NS EN-ISO 14001) 
ble det i 2013 laget en egen ROS analyse og beredskapsplan ved miljøutslipp til vann, luft og jord. 
 
Selskapets beredskapsplan ble fremmet som en egen styresak i 2013. Planverket oppdateres jevnlig 
og hvor siste revisjon innholdet læring fra øvelse Svalbard 2014.. 
 
Beredskapsmessige forhold i luftambulansetjenesten er beskrevet i egen rapport (2010). Denne 
beskriver bl.a. samhandling med AMK-sentraler og Hovedredningssentralene.  
 
Beredskapsplanen er ikke fullstendig harmonisert med planene i helseforetakene. 
 
Alle de fire regionale helseforetakene har inngått en avtale med seks landsting i Sverige om 
grensesamarbeid vedrørende ambulansehelikopter. . Luftambulansetjenesten berøres også av 
ambulanseavtale mellom Helse Nord RHF og regioner i Nord-Sverige og Nord-Finland. 

 
IKT, strøm og vann 
 
Flykoordineringssentralen har planer for svikt i IKT og telefonsystemer basert på ROS-analyser. 
Medisinskteknisk verksted, lokalisert i Trondheim, kan benytte manuelle system ved bortfall av IKT. 

 
Det er nødstrøm ved noen av basene. 
 
Øvelser 
 
Luftambulansetjenesten ANS og Flykoordineringssentralen deltok i Øvelse Svalbard 2014. Den 

interne evalueringsrapporten etter øvelsen, er fremmet som en egen styresak i 2014. 

Ambulansehelikopter lokalisert i Helse Nord RHF (Brønnøysund, Evenes og Tromsø) deltar flere 

ganger i året på ulike beredskapsøvelser lokalt. Alle slike øvelser godkjennes av 

Luftambulansetjenesten ANS i forkant. 
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Møtedato: 16. desember 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    E. Bang/H. Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 141-2015 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 
 
 
Innledning 
Helse Nord RHF er omfattet av plikten til å etablere et system for internkontroll, jf. lov 
om statlig tilsyn med spesialisthelsetjenesten, § 3 første ledd.  Også andre relevante 
lover/forskrifter bl. a. arbeidsmiljøloven etablerer samme plikt.  
  
Internkontroll kan defineres som følger: Internkontroll er en prosess igangsatt og 
gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og øvrige ansatte og utformet for å gi rimelig 
sikkerhet med hensyn til oppnåelse av drifts-, rapporterings- og etterlevelsesrelaterte 
målsettinger1. 
 
Overordnet mål for internkontroll er å etablere en struktur som sikrer at faktorer som 
medfører risiko for at virksomheten ikke når sine overordnede mål avdekkes, at det 
iverksettes risikoreduserende tiltak, og at det etableres en systematikk både for 
avviksrapportering og styrets oppfølging.  
 
Ledelsens gjennomgang i Helse Nord RHF 
Ledelsens gjennomgang har til hensikt å sikre at internkontroll- og kvalitetssystemet 
fungerer etter intensjonen, samt sikre at virksomheten når de fastsatte mål og drives 
innenfor de vedtatte rammer. Fokuset skal blant annet rettes mot forskrifter og lovverk, 
kvalitetskriterier og krav til kontinuerlig forbedringsarbeid.  
 
Helse Nord RHFs formelle gjennomgang ble gjennomført 24. november 2015 og 8. 
desember 2015.  Forut for dette har det vært tre arbeidsmøter med gjennomgang av 
alle 118 punkter i risikomatrisen.  Måloppnåelsen for inneværende år er vurdert, 
sammen med behov for korrigerende/nye tiltak.  
 
Helseforetakene har styrebehandlet sine lokale gjennomganger2 av internkontroll og 
risikostyring. Styret i Helse Nord RHF ble informert om dette i styresak 108-2015 
Tertialrapport nr. 2-2015 (styremøte 28. oktober 2015).  
 
 
 
 
 
 

1 Definisjon som benyttes i COSO-rammeverket (Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 
Comission). 
2 Ledelsens gjennomgang og risikovurdering av de overordnede målene definert av adm. direktør. 
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Nærmere om vurdering av måloppnåelse for 2015 
Tabell 1 viser et sammendrag av de viktigste punktene i vurdering av måloppnåelsen 
for 2015. 

 
Tabell 1- Sammendrag måloppnåelse 2015  
 
Adm. direktør vil gi en nærmere presentasjon av vurdering av måloppnåelsen i 
styremøtet 16. desember 2015. 
 
Compliance 
Det er gjort en overordnet samsvarsvurdering av overholdelse av lover og forskrifter. 
Vurderingen bygger på en gjennomgang av: 
- Riksrevisjonens rapporter 
- Helsetilsynets rapporter, og samarbeidet med Fylkesmenn 
- Samarbeid med andre offentlige tilsyn, herunder Arbeidstilsynet 
- Internrevisjonens rapporter 
- Ekstern revisor sine rapporter 
- Etterlevelse av anskaffelsesregelverket 
- Samsvar med miljømål 
 
Den overordnede vurderingen er at områdene informasjonssikkerhet og systematikken 
i oppfølgingen av Helsetilsynets rapporter, må gis særlig prioritet i 2016. De øvrige 
områdene er i stor grad under kontroll. 
 
Avvikshåndtering 
Foretaksgruppen har gode rutiner om melding av avvik til Helsetilsynet. 
Foretaksgruppen har ikke samme grad av modenhet for systematisk registrering og 
oppfølging av interne avvik og forbedringsforslag. Adm. direktør vil legge vekt på å få 
dette bedre frem i virksomhetsstyringen i 2016. 
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Helse Nord RHF sine mål vs. foretaksgruppens rolle 
I tillegg til foretaksgruppens overordnede mål, gjøres det vurderinger av tidligere 
formulerte eksplisitte mål for det regionale helseforetaket. Adm. direktør vil inkludere 
disse i presentasjonen som legges frem i styremøtet 16. desember 2015. 
 
Overordnede mål for 2016 
Styret er tidligere orientert om adm. direktørs justering av formulering av overordnede 
mål for foretaksgruppen3, jf. styresak 131-2015/5 Risikostyring 2016 i foretaksgruppen - 
overordnete mål (styremøte 25. november 2015). Disse er i tråd med overordnede mål i 
plan for Helse Nord 2016-2019.  
 
Som resultat av risikovurderingen er det identifisert tre målområder som skal ha særlig 
oppmerksomhet, og for disse er det konkretisert delmål:   
 
Målområde 1  
Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen 
 
Delmål  
o Styrke ledelsesmessig oppmerksomhet om virksomhetsplanleggingen, der 

behandlingen skjer. 
o Sette mål for bruk av kapasitet og antall pasienter som skal kunne behandles 

innenfor en gitt tid. 
o Iverksette tiltak for å redusere ventetiden og sikre at det ikke forekommer 

fristbrudd. 
o Innen utgangen av 2016 skal sykehuspåførte infeksjoner som kan forebygges være 0. 
o Sikre god forvaltning av kliniske IKT-systemer. 
o Lage system for å dokumentere opplæring av brukere i datasystemene. 
 
Målområde 2 
Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 
pasientforløp  
 
Delmål:  
o Sikre god kommunikasjon ved alle endringer i tjenestetilbud, som innbefatter 

kommuner og andre samarbeidspartnere. 
 
Målområde 3  
Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
 
Delmål:  
o Implementere hovedtiltakene i Helse Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling. 
o Alle helseforetak skal bruke aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. 
 

3 Se også styresak 31-2009 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord 
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Disse delmål legges frem for diskusjon i direktørmøte i Helse Nord4 9. desember 2015, 
for ytterligere presisering av tre til fem områder som gjøres gjenstand for egen 
risikovurdering i helseforetakene 1. tertial 2016. 
 
Helseforetakene vil i tillegg definere egne målsettinger som skal risikovurderes. Prosess 
med mål og risikostyring for Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT vil håndteres 
særskilt.  
 
Vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at økonomien er under kontroll, og at fremdriften med de 
store investeringsprosjektene følger plan. Videre er det svært tilfredsstillende å se at 
organisasjonen har klart utfordringen med implementering av pakkeforløpene for kreft.  
 
Adm. direktør må konstatere at målsettingene innenfor fristbrudd og ventetid ikke er 
nådd. Foretaksgruppen har hatt god fremgang med å redusere fristbrudd, og må 
fortsette det systematiske arbeidet, også innenfor pasientsikkerhetsprogrammet, med 
uforminsket kraft. 
 
Adm. direktør vil i samarbeid med helseforetakene diskutere hvordan foretaksgruppen 
som helhet skal følge opp de viktigste risikoområdene fremover. Styret vil bli nærmere 
orientert om disse vurderingene i styremøtet.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om intern styring og kontroll, inkl. 

risikostyring til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding i et senere styremøte hvordan 

foretaksgruppen som helhet skal følge opp de viktigste risikoområdene. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

4 Direktørmøte i Helse Nord: Forum for adm. direktører i underliggende helseforetak 
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Møtedato: 16. desember 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anita Mentzoni-Einarsen, 75 51 29 00 Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 142-2015 Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes 

representanter til styret i Helse Nord RHF 
 
 
Formål  
Valg av ansattes representanter i styrene er regulert av Forskrift til helseforetakslovens 
bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og 
helseforetaks styrer (FOR-2007-12-21-1608). Forskriftens §§ 6, 7 og 8, 1. til 4. ledd 
regulerer valgbarhet og oppnevning av valgstyre:  
 
§ 6. Stemmerett  
Alle som er ansatt i det eller de aktuelle foretakene på valgdagen, jf. § 5 første og annet 
ledd, har stemmerett.  
 
§ 7. Valgbarhet  
For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må 
vedkommende ha stemmerett etter § 6 og ha vært ansatt i foretaket sammenhengende i 
minst ett år før valgdagen. I forbindelse med omdanning av foretak er det tilstrekkelig at 
vedkommende har vært ansatt i ett av de foretakene som omfattes av omdanningen i 
minst ett år før valgdagen.  
 
For å kunne velges som medlem, varamedlem eller observatør til foretakets styre, må 
vedkommende ikke være i konkurskarantene jf. konkursloven § 142 og § 143.  
Vedkommende kan ikke ha verv som ansatterepresentant i flere regionale helseforetaks 
eller helseforetaks styrende organer samtidig.  
 
§ 8. Valgstyre  
Valget ledes av et valgstyre. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, 
hvorav en leder og en nestleder. De ansatte og foretakets ledelse skal ha minst en 
representant hver i valgstyret.  
 
Når styrerepresentasjon for de ansatte er etablert, herunder ved en midlertidig 
avtalebasert ordning, oppnevnes valgstyret av foretakets styre. Dersom slik representasjon 
ikke er etablert, skal valgstyret oppnevnes av foretakets daglige leder, eller den 
vedkommende gir fullmakt, sammen med de ansattes tillitsvalgte. 
 
Dersom valgstyret må oppnevnes gjennom avstemning, er det bare de ansattes 
representanter som har stemmerett. Foretakets ledelse skal dog ha anledning til å 
oppnevne en representant i valgstyret.  
 
Medlemmer av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere lenger, skal erstattes 
snarest.  
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Vurdering 
Det ble gjennomført valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF våren 
2014. Det ble ikke gjennomført avstemning, siden det kun kom inn én fellesliste som 
valgstyret godkjente, jf. protokollen fra valgstyrets møte, den 27. mai 2014.  
 
Det vil ta minimum to måneder å gjennomføre et valg, og det trenges en velfungerende 
struktur for å gjennomføre et godkjent valg. Det er derfor fornuftig å starte 
planleggingen tidlig. Sak om oppnevning av nytt valgstyre forelegges derfor styret i 
Helse Nord RHF i god tid før neste valg. 
 
De formelle rammebetingelsene for gjennomføringen av valget krever god organisering 
og nøye overvåkning av valget gjennom valgstyret. Erfaringer fra tidligere valg bør 
derfor videreføres i det nye valgstyret i den grad det er mulig. 
 
Ordning med vararepresentanter for ansatterepresentanter i valgstyret foreslås 
videreført, i tilfellet medlemmene får habilitetsproblemer under saksbehandlingen. 
 
Valgstyret i 2014 besto av følgende medlemmer:  
 
1. Ansatterepresentanter:  

• May Britt Allstrin (Delta), Nordlandssykehuset Bodø  
• Torstein Foss (DNLF), Nordlandssykehuset Bodø  

 
2. Vararepresentanter:  

• Monica Fyhn Sørensen, HTV NSF, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø  
• Anne Lise Løvli, HTV Fagforbundet, Nordlandssykehuset Bodø  

 
3. Representant fra RHF-administrasjonen:  

• Knut Langeland, HR-sjef 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud (KTV/KVO) ble i samarbeidsmøte, den 20. 
oktober 2015 informert om at valgstyre vil bli oppnevnt i styremøte 16. desember 
2015, jf. sak 123-2015. KTV/KVO ble bedt om å oppnevne aktuelle kandidater senest til 
dette styremøtet.  
 
Samtidig ble KTV/KVO minnet om at de ansatte må kreve sin rett til representasjon i 
styret i Helse Nord RHF innen fristen. Kravet ble fremmet pr. e-post av 2. november 
2015 fra KTV Kari Sandnes, KTV Sissel Alterskjær og KTV Ulrika Larsson, jf. styresak 
132-2015/1 Referatsaker (styremøte 25. november 2015).   
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse Nord RHF: 
 

• Torstein Foss (DNLF), Nordlandssykehuset Bodø  
• Anne Lise Løvli (Fagforbundet), Nordlandssykehuset Bodø  

 
2. Som vararepresentanter oppnevnes: 

• Knut Harald Eriksen (Fagforbundet), Finnmarkssykehuset Kirkenes  
• Monica Fyhn Sørensen (NSF), Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø  

 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 

• Anita Mentzoni-Einarsen, rådgiver HR/org 
 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. desember 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 

helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 16. desember 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 144-2015 Plan for internrevisjon 2016-2017 
 
 
Formål 
Internrevisjonen arbeider i dag etter plan for internrevisjon 2015-2016, vedtatt av 
styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 149-2014 Plan for internrevisjon 2015-2016 
(styremøte 17. desember 2014). 
 
I Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt. 5.2, stilles følgende krav til 
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal utføre arbeidet i 
henhold til en toårig revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger, som 
rulleres årlig. Revisjonsplanen forelegges administrerende direktør for uttalelse, 
behandles i revisjonsutvalget og vedtas av styret.  
 
I samråd med revisjonsutvalget fremmes i denne saken forslag om plan for 
internrevisjon 2016-2017 i det regionale helseforetaket og foretaksgruppen.  
 
Forslag til plan 
Revisjonsutvalget vedtok 25. november 2015 (sak 27/15) å legge frem for styret 
følgende forslag til plan for internrevisjon 2016-2017:  
 

Nr. Tema Formål 
1. 

 
Oppfølging av 
vedtatte 
fagplaner 
 
PÅGÅR 

Bekrefte at styrevedtatte fagplaner blir fulgt opp av Helse 
Nord RHF og helseforetakene, slik at det er rimelig 
sikkerhet for at fagplanene fører til planlagt utvikling for de 
aktuelle fagområder. 
 

2. 
 

Vedlikehold og 
utvikling av 
kompetanse 
 
PÅGÅR 

Bekrefte at foretakene fastsetter planer for vedlikehold og 
utvikling av medarbeidernes kompetanse, og at tiltak for å 
etterleve planene blir gjennomført i praksis.  
 

3. 
 

Samstemming av 
legemiddellister 

Kartlegge status i foretakenes arbeid med innføring av 
Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke for 
samstemming av legemiddel-lister, og bekrefte at 
foretakene har konkrete planer som gir rimelig sikkerhet 
for at tiltakene er implementert innen utgangen av 2016. 
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4. 
 

Bruk av 
innkjøpssystem 
og overholdelse 
av 
innkjøpsavtaler 

Bekrefte at foretakene har en internkontroll som gir rimelig 
sikkerhet for oppnåelse av regionale mål for omsetning, 
avtaledekning og avtalelojalitet gjennom innkjøps- og 
logistikk-systemer, og at regelverk om offentlige 
anskaffelser etterleves.  
Dessuten vurdere om IK-systemet gir rimelig sikkerhet for 
at misligheter i tilknytning til innkjøp hindres eller 
avdekkes. 

5. 
 

Ventetid og 
svartid ved bilde-
diagnostiske 
undersøkelser 

Bekrefte at foretaket har rutiner som gir rimelig sikkerhet 
for at ventetid til og svartid fra bildediagnostiske 
undersøkelser er forsvarlig og rapporteres pålitelig. 

6. 
 

Risikostyring Bekrefte at foretakenes risikostyringsarbeid foregår i 
samsvar med vedtatte retningslinjer og har resultert i 
identifisering og vurdering av betydelige risikoer, at valgt 
risikorespons er hensiktsmessig og bringer risiko i samsvar 
med foretakets risikotoleranse, og at informasjon om risiko 
fanges opp og kommuniseres rett-tidig i organisasjonen.  
 

7. 

 

Antibiotika-
forbruk i sykehus 

Bekrefte at foretakene har en intern styring og kontroll som 
gir rimelig sikkerhet for at Nasjonal faglig retningslinje for 
bruk av antibiotika i sykehus, utgitt av Helsedirektoratet i 
2013, etterleves. 
 

8. 

 

Oppfølging av 
private 
institusjoner 

Bekrefte at Helse Nord RHF har etablert og gjennomfører 
en tilfredsstillende oppfølging av private institusjoner 
innen psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering 
som det er inngått avtale med, og gjennomføre kontroller i 
slike institusjoner.  
 

 
Det kan være behov for ekstern bistand i gjennomføringen av noen av revisjonene, dette 
er mest aktuelt for tema 4 og 7.  
 
Involvering og samordning i planprosessen 
Arbeidet med plan for internrevisjon 2016-2017 har foregått slik: 
- Internrevisjonen satte i oktober 2015 opp en oversikt over aktuelle 

revisjonsprosjekter for 2016-2017, med utgangspunkt i sin vurdering av risiko og 
vesentlighet i foretaksgruppen. Her inngikk bl.a. gjenstående prosjekter fra planen 
for 2015-2016. Det var også lagt vekt på opplysninger om varslede revisjoner og 
tilsyn fra Riksrevisjonen og ulike tilsynsmyndigheter (Datatilsynet, Arbeidstilsynet, 
DSB, Fylkesmannen).  

- Aktuelle revisjonsprosjekter ble 5. november 2015 drøftet i ”regionalt 
internrevisjonsnettverk”, hvor representanter fra alle helseforetakene deltar.  

- Utkast til plan ble gjennomgått med adm. direktør 9. november 2015. Adm. 
direktørs kommentarer ble deretter innarbeidet i planutkastet.  
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- Planutkastet med adm. direktørs kommentarer ble behandlet i revisjonsutvalget 25. 
november 2015 (sak 27/15).  

 
Konklusjon 
Forslaget til plan for internrevisjon 2016-2017 er basert på internrevisjonens vurdering 
av risiko og vesentlighet i foretaksgruppen. Planen har vært forelagt adm. direktør for 
uttalelse, og adm. direktørs vurdering var kjent for revisjonsutvalget, da det behandlet 
planen. Revisjonsutvalget har også lagt internrevisjonens bemanning og ressurser til 
grunn for sine vurderinger. Revisjonsplanen er dermed utarbeidet og behandlet i 
henhold til Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
 
Adm. direktør mener det fremlagte forslaget til plan for internrevisjon 2016-2017 er et 
godt utgangspunkt for internrevisjonens prioriteringer og arbeid i denne perioden. 
 
Den foreslåtte planen bør følges så langt mulig. Det må likevel forventes at det kan bli 
behov for endringer, for eksempel for å gi plass til andre prosjekter. Revisjonsutvalget 
bør derfor kunne vedta endringer i planen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2016-2017 vedtas som fremlagt. 

 
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-89/012  diverse     Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 145-2015 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. Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen 
4. Nordlandssykehuset HF - fremdriftsplan for omstillingstiltakene, oppfølging av 

styresak 77-2015 
5. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter - oppdatert 

usikkerhetsanalyse, oppfølging av styresak 53-2015 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
16. desember 2015 - saksdokumenter

side 53



 

Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-89/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 145-2015/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-89/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 145-2015/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 145-2015/3 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen 
 
Bakgrunn 
Det vises til vises styreledermøte1 18. november 2015 og brev til styreledere og adm. 
direktører i helseforetakene datert 24. november 2015.  Adm. direktør ønsket med 
dette brevet å understreke viktigheten av helseforetakenes ledelsesmessige oppfølging 
av at risiko- og sårbarhetsanalyser blir gjennomført i løpet av 2016. Dette fordi kontroll 
på informasjonssikkerhet er en forutsetning for deling av journalinformasjon. 
 
Helseforetakene skal innen 18. desember 2015 lage en forpliktende tidsplan for å 
gjennomføre nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser i tråd med tidligere bestillinger 
gitt i oppdragsdokumenter.  Planen skal legge til rette for løpende rapportering av 
status på følgende områder i prioritert rekkefølge: 

  
Risiko- og sårbarhetsvurderinger rundt hvert enkeltregister innen kategoriene nedenfor:  
 
• Applikasjoner som hovedjournalsystem og spesialistmoduler 

1. Hovedjournalsystem (DIPS) 
2. Laboratoriesystemer 
3. Røntgensystemer 
4. Spesialistmoduler som er egne applikasjoner med et spisset medisinsk 

spesialistfokus 
 

• Registre som etableres av resultater/prøver/tester fra medisinsk teknisk utstyr, og 
som lagres i egne strukturerte registerløsninger levert av samme leverandør som har 
levert MTU.  
 

• Enkle databaser/registre/skåringsverktøy som i begrenset grad kan kalles en 
applikasjon, men som klart er behandlingsrettede registre. Dette dekker 
registre/databehandlinger ned til 2-3 brukere.  
 

Analysene vil avdekke om teknisk og organisasjonsmessig tiltak i sum gir tilstrekkelig 
trygghet for at tilgang til helseopplysninger ikke kommer på avveie.  
 
 
Vedlegg:  Brev til styreledere og adm. direktører i helseforetakene av 24. november 2015 

1 Styreledermøte i Helse Nord: Forum for styrelederne i underliggende helseforetak 
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Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 145-2015/4 Nordlandssykehuset HF - fremdriftsplan for 

omstillingstiltakene, oppfølging av styresak 77-2015 
 
 
Bakgrunn og formål 
Styre i Helse Nord RHF behandlet styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2016-2023 i styremøte, den 17. juni 2015. Styret fattet følgende 
vedtak i punkt 9: Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF om å få lagt frem en 
kvalitetssikret og realistisk plan for omstilling og innsparing i helseforetaket som 
grunnlag for budsjettarbeidet høsten 2015. Planen legges frem i styremøte i Helse Nord 
RHF i august 2015. 
 
Styret behandlet styresak 77-2015 Nordlandssykehuset HF - plan for omstilling og 
innsparing, oppfølging av styresak 64-2015 i styremøte, den 26. august 2015. Styret 
fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å orientere om 
Nordlandssykehuset HFs fremdriftsplan for omstillingstiltakene i løpet av høsten 2015. 
 
Formålet med denne saken er å orientere om status i dette arbeidet og Helse Nord RHFs 
løpende dialog med Nordlandssykehuset HF (NLSH) om denne prosessen. 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
Styret i NLSH behandlet i sak 96-2015 plan for omstilling og driftstilpasning 2016-2019 
(se utrykt vedlegg). I denne saksfremstillingen heter det:  
 
Jamfør sak 81-2015 har klinikkene og stabsavdelingene foreløpig fått trekk i rammen for 
2016 med 67,1 mill kr, og ytterligere krav om utarbeidelse av kostnadsreduserende eller 
inntektsøkende tiltak med om lag 100 mill kr, slik at samlet krav til gevinstrealisering er 
om lag 170 mill kr. Pr august var det identifisert konkrete tiltak på 85 mill kr som er 
forutsatt å være del av klinikkenes tiltaksplan for 2016.  
 
Samtlige klinikker og stabsavdelinger er godt i gang med tiltaksarbeidet, og klinikkene 
har i løpet av august og september gjennomført budsjettuker/budsjettsamlinger internt i 
egen klinikk, samt 2-3 oppfølgingsmøter med statusrapportering til direktøren. Ytterligere 
konkretisering av tiltaksplaner vi pågå frem til medio november.  
 
Tiltaksarbeidet er konkretisert for åtte klinikker og stabsavdelinger (se utrykt vedlegg). 
De respektive klinikksjefer er ansvarlig for gjennomføringen. Styret i NLSH fattet 
følgende enstemmige vedtak:  
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1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2016 til orientering.  
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse 

Nord RHF.  
 
Nåsituasjon 
Helse Nord RHF har hatt månedlig oppfølging med NLSH hvor omstillingsarbeidet har 
vært en sentral del av agenda. Styreleder i Helse Nord RHF og styreleder i 
Nordlandssykehuset HF deltar i tertialoppfølgingsmøtene.  
 
I referat fra møte 21. oktober 2015 heter det om oppdatert bærekraftanalyse og 
likviditetsprognose 2016-2023: 
- Størst omstillingsbehov frem mot 2019 etter dette går det ned. HN RHF vil i dialog med 

NLSH vurdere periodisering av resultatkrav i forbindelse med rullering av langsiktig 
plan våren 2016. 

- Planen inkluderer ikke effekt på inntektsmodell psykiatri eller kostnader til økte 
medikamenter. 

- Hovedinntrykket er at omstillingsarbeidet og budsjettarbeidet er under kontroll og at 
styringskravene er innenfor rekkevidde.  

- NLSH har bedt om langsiktige lån som er besluttet av HN RHF. Foretakets 
likviditetssituasjon er meget stram.  

 
Helse Nord RHF har bedt om milepælsplan hvor behandling i formelle organer særlig 
fremgår. Styret i NLSH vil behandle endelig budsjett for 2016 i desember 2015 (ref. 
figur 1). De enkelte tiltakene vil bli behandlet i NLSHs interne fora løpende. 
 

 
Figur 1: Fremdriftsplan 2015 - Omstillingsarbeid NLSH 
 
Styret i Helse Nord RHF vil få en oversikt over de endelige tiltak etter at budsjett 2016 
er behandlet i styret i NLSH.  
 
Behandling i styret i NLSH  
Omstillingsarbeidet er behandlet i styremøter i Nordlandssykehuset HF i flere 
styresaker med tilhørende vedtak, se vedlegg. 
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Adm. direktørs vurdering  
Nordlandssykehuset HF har hittil vist god kontroll på gjennomføringen av en meget 
ambisiøs investeringsplan. Planlegging av sykehuset startet i 2004 og beslutning fattet i 
2007. Underveis fikk helseforetaket også ansvaret for sykehuset i Vesterålen (2006).  
 
Økonomisk resultat har forbedret seg fra -36 mill. kroner i 1. tertial 2015 til -16 mill. 
kroner i 2. tertial 2015. Kortsiktige innstramminger bl.a. på vedlikehold gjør at 
helseforetaket hittil i år har et resultat på linje med budsjett.  
 
Adm. direktør er kjent med innhold i de klinikkvise planer, og at noen av dem kan 
medføre ekstern oppmerksomhet.  
 
Adm. direktør mener det fremdeles er vesentlige utfordringer knyttet til 
gjennomføringen av omstillingsarbeidet, samtidig som helseforetaket skal nå 
målsettingene innenfor aktivitet, ventetid og fristbrudd. Tillitsvalgte og verneombud på 
flere nivå i organisasjonen er involvert i de pågående omstillingsprosessene.  
 
Månedlig oppfølging administrativt med tertialvis deltakelse fra styreleder i Helse Nord 
RHF og Nordlandssykehuset HF vil derfor fortsette i 2016. 
 
 
 
Vedlegg:  
Vedtak fra styresakene 81-2015, 96-2015, og 114-2015 i Nordlandssykehuset HF 
 
Utrykt vedlegg:                        
NLSH styresak 96-2015; Budsjett 2016 – status i budsjettarbeidet og oppdatert 
bærekraftanalyse. 
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Vedlegg 
 
 
Nordlandssykehuset HF – Fremdrift i omstillingstiltakene 
 
 
Styresak 81-2015  
Plan for omstilling og driftstilpasning 2016-2019  
 
Vedtak: 
1. Styret ber Helse Nord RHF Styret, jamfør Helse Nord RHF Styrets vedtak i sak 64-

2015, om nå å få klarsignal for å videreføre utbyggingsprogrammet i tråd med de 
eksisterende planløsninger og framdriftsplaner, dvs med oppstart 
renoveringsarbeider høyblokka (AB) fra medio 2016. 
 

2. Styret konstaterer at det som forberedende arbeider til budsjettprosessen 2016 er 
gjennomført et grundig arbeid i organisasjonen med å identifisere og planlegge for 
nødvendige omstillingstiltak for foretakets bærekraft i 2016. 
 

3. Styret ber om å få oppdatert status for omstillingsarbeidet sammen med 
bærekraftsanalyse for foretaket til behandling i styremøtet 6. oktober 2015. 

 
Styresak 96-2015 
Budsjett 2016 - status i omstillingsarbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse 
 
Vedtak:  

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2016 til orientering. 
 
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse 

Nord RHF. 
 

Styresak 114-2015 
Budsjett 2016 – status i arbeidet – muntlig orientering 
 
Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 
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Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 145-2015/5 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, 

PET-senter - oppdatert usikkerhetsanalyse, 

oppfølging av styresak 53-2015 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 53-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, PET1-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, oppfølging av styresak 144-2014 i 
styremøte, den 27. mai i 2015. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret tar 
informasjonen om kvalitetssikringen av forprosjektet til orientering og ber adm. direktør 
om å komme tilbake til styret med en orienteringssak om den oppdaterte 
usikkerhetsanalysen, så snart den foreligger. 
 
Fremstillingen i denne styresaken er basert på utkast fra utbyggingssjefen i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
Konkurranse for gjennomføring av analysen er utført av Sykehusbygg HF på vegne av 
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN), og analysen er utført av Faveo 
prosjektledelse og levert UNN den 19. juni 2015. 
 
Resultat etter første anbudsrunde var at det forelå tilbud bare fra én tilbyder, med en 
sum som lå betydelig høyere enn kalkyle for prosjektet. Det ble derfor besluttet å avlyse 
konkurransen, og å gå i forhandlinger med aktuell leverandør. Dette har medført 
betydelige kostnadsreduksjoner. Kontrakt ble skrevet den 19. oktober 2015 med en 
kostnad som gir et totalbudsjett innenfor vedtatt P50-ramme. 
 
Saksutredning 
På basis av forprosjektrapport for prosjekt PET-senter ble totalrammen for prosjektet 
vedtatt til 536,1 mill. kroner (P85) og 493,1 mill. kroner i prosjektramme (P50), jf. 
styresak 144-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter – 
forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014 (styremøte 17. desember 2015). 
 
Det ble besluttet å søke Helse- og omsorgsdepartementet om lånefinansiering til 
prosjektet. Dette medførte krav til ekstern kvalitetssikring av rapporten. Denne 
rapporten ble behandlet i styresak 53-2015. Rapportens sterkeste anbefaling var å få 
gjennomført en revidert usikkerhetsanalyse på investeringskostnader.  
 

1 PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billeddiagnostisk teknikk der man bruker 
radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PET-
diagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykelige forandringer i forskjellige organer. 
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UNN valgte å bestille en helt ny rapport med uavhengig konsulent for å sikre at 
intensjonen ble fulgt opp. UNN henvendte seg til Sykehusbygg HF med spørsmål om de 
kunne bistå med dette. Deres bidrag var å gjennomføre innkjøp av tjenesten og valgte 
Faveo prosjektledelse AS (FP) som leverandør. FP har ikke vært involvert i prosjektet 
på noe tidspunkt. Opprinnelig usikkerhetsanalyse var gjennomført av Hospitalitet AS 
(H). 
 
Det er flere metoder for gjennomføring av en usikkerhetsanalyse. H og FP benytter 
forskjellig metode. Begge metoder baseres på innhenting av kvalitativ informasjon i et 
seminar med prosjektledelse og prosjekterende. Metodemessig må en forvente at to 
forskjellige usikkerhetsanalyser gjennomført på samme tid med samme datainnsamling 
vil gi forskjellig svar. De to analysene som er utført på PET-senteret avviker i tid med ca. 
et halvt år, og avviker derfor også på detaljeringsgrad som danner grunnlag for 
datainnsamling.  
 
Kalkyletallene for PET-senteret ble også revidert i etterkant av første 
usikkerhetsanalyse (UA1) på grunn av mengdefeil i grunnlaget, og effekt av denne 
justeringen ble simulert i modellen. Rammen i PET-senteret ble satt mellom opprinnelig 
analyse og simulert resultat. 
 
Usikkerhetsanalyse 2 (UA2) er utført langt ut i detaljprosjektering, og usikkerheten i 
prosjektet er derfor redusert. Dette vises med et mindre usikkerhetsintervall for 
beregningene. 
 
Resultat 
De to foreliggende usikkerhetsanalysene gir som forventet forskjellig resultat. P50 og 
P85 er satt opp i tabell sammen med resultat av justert kalkyle (simulert) og prosjektets 
vedtatte prosjektramme. Tabellen angir også intervall, der det er statistisk forventet at 
prosjektkost vil ligge med 80 % sannsynlighet. Intervallet angir spredningsmål for 
analysene som vil være større hvis usikkerheten er stor. Det minste intervallet ligger i 
UA2 på 88 mill. kroner mens UA1 har intervall på 130 mill. kroner. 
 

 UA1 Simulert Prosjektramme 
P50 

UA2  

P50 519,9 445,6 493,1 511 
P85 568,4 487,1 536,3 547 
Intervall (80 %) 460-580 400-518 445-563 468-556 

Tall i mill. kroner 
 
Det fremgår av tabell og figur at det er stor grad av overlapp av intervallene for UA1, 
UA2 og prosjektramme. 
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Prosjektledelsens vurdering er at det foreligger en usikkerhet vedrørende P50-nivå, 
men at det er realistisk å forvente at vedtatt P50-ramme kan nås.  
 
Dette krever betydelig kontroll over gjennomføringen av prosjektet med et kontinuerlig 
fokus på usikkerhetsområder, økonomi og riktig prosjektering. 
 
Usikkerhet 
Den største usikkerheten for prosjektet er markedet. Når prosjektet ble lagt ut i 
markedet som totalentreprise, fikk en prøvd ut denne usikkerheten. Gjennom 
forhandlingsrunde har prosjektet fått et budsjett innenfor vedtatt P50-ramme.  
 
Neststørste usikkerhet er prosjektorganisasjonen. Prosjektet er tilfredsstillende 
gjennomført frem til kontraheringsdato for entreprenør, og det har vært lagt stor vekt 
på å finne riktig prosjektorganisasjon for gjennomføringsfasen. To erfarne 
prosjektledere er ansatt i UNN og vil ha ansvar for gjennomføringen i byggefasen. 
Entreprenør har lagt vekt på å samle en god organisasjon med rikelig erfaring til 
gjennomføringen. 
 
Usikkerhet rundt medisinsk teknisk utstyr (MTU) antas å være lav på grunn av ekstern 
finansiering. En annen usikkerhetsfaktor er endringsønsker som følge av 
behovsvurderinger. Disse er delvis regulerbar for prosjekteier, som har stort fokus på 
forholdet. 
 
  

400
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Kuttliste 
Prosjektets kuttliste er angitt å ligge på omlag 34 mill. kroner, og representerer buffer 
mot uforutsette kostnader. De kuttene som er mulig å gjennomføre uten å berøre 
funksjonen, er hovedsakelig realisert gjennom forhandlingsfase med entreprenør.  
 
Det vil være stort fokus på å holde budsjett og unngå tillegg, da ytterligere kutt vil 
påvirke funksjonaliteten. Det enkelttiltaket som fortsatt kan vurderes på kuttlisten er å 
ikke bygge kulvert mellom PET-senteret og øvrige deler av sykehuset. Kuttet er 
beregnet til 8 mill. kroner men vil føre til betydelig driftskonsekvens. 
 
Adm. direktørs vurdering og anbefaling 
Usikkerhetsanalyser er en metode for å beregne sannsynlig kostnadsnivå og 
spredningsmål for et byggeprosjekt. PET-senteret har fått utført to forskjellige analyser 
på to forskjellige tidspunkt, og som forventet fått forskjellig resultat.  
 
Forventet prosjektkostnad i siste analyse er høyere enn prosjektets vedtatte ramme. 
Dette kan indikere at prosjektets ramme er lav og kan gi utfordringer. Det er imidlertid 
umulig å vurdere metodenes innbyrdes usikkerhet for å vurdere om resultatene er 
signifikant avvikende. 
 
Den største usikkerheten i prosjektet ligger i markedsrisiko. Nåværende kontrakt viser 
at det er sannsynlig å realisere PET-senteret innenfor vedtatt P50-ramme. 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Rapport Prosjekt PET – senter UNN,   
 usikkerhetsanalyse investeringskostnader   
 
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-90/012  diverse     Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 146-2015 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. E-post fra Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana (med støtte fra 

Kommuneoverlegeforum på Helgeland) av 16. november 2015 ad. åpent brev til 
Helse Nord 

2. Protokoll fra møtet i revisjonsutvalget  
25. november 2015 

3. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2016 
4. Oppsummeringsrapport av 18. november 2015 - Tilsyn med samhandling om utskrivning 

av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015, Helse Nord RHF 
5. Miljørapport 2014 - Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, SKDE og FIKS 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-90/012       Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 146-2015/1 E-post fra Anette Fosse, fastlege og 

sykehjemslege i Mo i Rana (med støtte fra 

Kommuneoverlegeforum på Helgeland) av 16. 

november 2015 ad. åpent brev til Helse Nord 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Anette Fosse[anettfos@online.no]
Dato: 16.11.2015 20:46:48
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Åpent brev til Helse Nord 

Til Helse Nord 

Vi ber om at vedlagte forslag til nytt punkt i Mandatet for Idefasen i Helgelandssykehuset 2025 blir 
behandlet når saken vurderes administrativt og når den kommer opp i styret for Helse Nord.

Vennlig hilsen
Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana
med støtte fra Kommuneoverlegeforum på Helgeland

Side 1 av 1

17.11.2015file:///C:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/119152_FIX.HTML

Styremøte i Helse Nord RHF 
16. desember 2015 - saksdokumenter

side 75



Åpent brev til Helse Nord

(sendes også som leserinnlegg til de 4 Helgelandsavisene)

Helgelandssykehuset 2025 og primærhelsetjenesten

Anette Fosse med støtte fra Kommuneoverlegeforum på Helgeland foreslår følgende nye 

punkt i mandatet for idéfasearbeidet Helgelandssykehuset 2025:

Idefaseutredningen skal inneholde konkrete beskrivelser av hvilke konsekvenser 

sykehussentraliseringen har for kommunenes tjenestetilbud, og vurderinger av hvilke tiltak 

som må iverksettes for å opprettholde et forsvarlig helsetilbud på Helgeland.

Begrunnelse:

Planleggingen av et nytt Helgelandssykehus angår hele Helgelandssamfunnet. Så langt har 

Helgelandssykehuset fått ros for en bred og åpen prosess, det har vært flere åpne møter i alle 

deler av regionen, og kommunene har deltatt i prosessen. Neste fase skal konkretisere 

innholdet i et samlokalisert sykehus på Helgeland og evt ett eller flere LMSer.

Vi er bekymret for at Helgelandssykehuset og Helse Nord ikke tar behovet for å beskrive 

konsekvensene og kompenserende tiltak i kommunene tilstrekkelig på alvor. 

Fra vårt ståsted i primærhelsetjenesten ønsker vi ikke å gå i lokaliseringskrangelgrøfta. 

Hovedfokus – uavhengig av plassering – er konsekvensene for primærhelsetjenesten og pleie-

omsorgssektoren i de områdene som får lenger vei til sykehuset. 

En sentralisering av sykehusfunksjonene til ett geografisk sted vil få store konsekvenser for 

innhold, oppbygging og kompetansebehov i de områdene som får lenger vei til sykehuset enn 

de har i dag. Mandatet for neste fase inneholder imidlertid ingen konkret bestilling til å utrede

konsekvensene for kommunene. Det er et punkt i mandatet som sier at «deltakelse fra 

lokalsamfunn og samarbeidsparter i kommunene vektlegges og videreføres slik som i arbeidet 

med utviklingsplanen». Det finnes ingen konkret bestilling til hva dette samarbeidet skal 

innebære, eller hvordan man har tenkt å la førstelinjen påvirke prosessen.

Dette holder ikke. Man kan ikke planlegge en sykehusstruktur uten at endringsbehov i 

førstelinjen skal utredes særskilt. Når blir ulempene større enn fordelene – og for hvem? Og 

hvem definerer dette? Det er nødvendig å legge inn en konkret bestilling i mandatet til å 

beskrive hvilke områder i kommunene som berøres og hvordan, samt vurdering av realistiske 

tiltak.

Strukturendring vil gi et bedre tilbud til mange, men deler av befolkningen vil få 

dårligere/mindre tilgjengelige tjenester. Dette må møtes med en grundig og troverdig 

beskrivelse av de tiltakene som trengs for å kompensere dette. Det gjelder både akutte og 

ikke-akutte tjenester i og utenfor sykehus. Infrastruktur som veier, kollektivtransport, bil- og 

båtambulanser, fly og helikopter må beskrives. Man må utrede hvilke oppgaver som evt skal 

overføres til førstelinjen, behov for bemanningsøkning og kompetansebygging, lokaler osv. 

Det må legges en realistisk plan for oppbygging av det som må være på plass før 
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sykehusfunksjonene flyttes. Dette har betydning for både lokalisering og gjennomføring av 

sykehusplanen.

Spørsmål som kan stilles i den forbindelse er bl.a.:

- Konsekvenser for legevakt – bemanning, vaktbelastning osv?

- Konsekvenser for sykehjem/pleie-omsorgstjeneste?

- Hva med rekruttering og kompetanseheving? 

- Hva kan vi lære av å se på områder som allerede har lang avstand til sykehus?

- Hvem skal avgjøre hva som er forsvarlig?

- Hva vil det evt koste kommunene å bygge opp tjenestene?

- Skal utgiftene for å bygge opp i førstelinjen belastes kommunene alene, eller blir det 

stilt omstillingsmidler til rådighet fra staten/sykehuseier?

Hvis ikke disse og lignende spørsmål besvares på en god måte i idefasen ender vi opp som de 

gjorde på Nord-Møre. En god, gjennomarbeidet og troverdig helhetsbeskrivelse der både 

første- og andrelinjetjenesten er beskrevet vil gi større sannsynlighet for å få gjennomslag 

også i de delene av befolkningen som får lenger avstand til sykehuset.

Vennlig hilsen

Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana

med støtte fra Kommuneoverlegeforum på Helgeland
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Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-90/012       Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 146-2015/2 Protokoll fra møtet i revisjonsutvalget 

25. november 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.: 
2014/684-15 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg, 75512900 

Sted/dato: 
Tromsø 25.11.2015 
 
  

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 25. NOVEMBER 2015  
 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF holdt møte i Tromsø den 25.11.2015 kl. 13.00 – 14.30. 

 

Til stede var: 

 

Inger Lise Strøm (leder)  

Kari Jørgensen  

Arnfinn Sundsfjord  

Sissel Alterskjær 

   

Fra internrevisjonen deltok Tor Solbjørg (revisjonssjef) 

 

Følgende saker var til behandling:  

  

25/15:   Godkjenning av protokoll fra møte 30.09.15  

26/15:   Orientering fra eksternrevisor  

27/15:   Plan for internrevisjon 2016/2017 

28/15:   Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2016 

29/15:   Oppfølging av tidligere revisjoner 

30/15:   Orienteringer fra internrevisjonen                        

                                               

SAK 25/15 PROTOKOLL FRA REVISJONSUTVALGETS MØTE 30.09.2015  

 

Utsendt utkast til protokoll fra møtet ble godkjent via e-post 27.10.2015. 

 

SAK 26/15 ORIENTERING FRA EKSTERNREVISOR 

 

Med utgangspunkt i kravet om oppfølging av eksternrevisors arbeid, gitt i revisjonsutvalgets 

instruks, orienterte statsautorisert revisor Remi Selsbakk (KPMG) per telefon om: 

 

• KPMGs risk management-prosedyrer, revisjonsmetodikk og revisjonsverktøy 

• Sammensetningen av revisjonsteam  

• KPMGs kvalitetssikring og kvalitetskontroll 

• KPMGs risikovurdering for foretaksgruppen 

• Interimsrevisjon per 2. tertial 2015 med oppsummering av status for internkontroll 

• Plan for årsoppgjørsrevisjon 2015 

Revisjonsutvalget tok gjennomgangen til orientering.   

 

SAK 27/15 PLAN FOR INTERNREVISJON 2016/2017 

 

Internrevisjonens utkast til Plan for internrevisjon 2016-2017 var sendt ut på forhånd. I utkastet 

inngikk aktuelle tema med foreløpig beskrivelse av formål, utdypende merknader, 

internrevisjonens vurdering av risiko og vesentlighet, samt adm. direktørs betraktninger.  
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Revisjonsutvalget diskuterte de foreslåtte tema og prioriteringen mellom disse. Ett tema, 

”Informasjonssikkerhet i Helse Nord IKT”, ble besluttet tatt ut av planen fordi utvalget i stedet 

ønsker dette satt opp til behandling i tematime for styret i løpet av våren. Revisjonsutvalget vil gi 

administrasjonen innspill om ønsket opplegg for tematimen. For øvrig var det enighet om å 

beholde de tema som var med i forslaget, uten endringer i formål eller rekkefølge. 

 

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget vedtok å legge frem for styret følgende forslag til plan for internrevisjon 

2016-2017 (her gjengis bare temaene): 

 

1. Oppfølging av vedtatte fagplaner (revisjonen pågår) 

2. Vedlikehold og utvikling av kompetanse (revisjonen pågår) 

3. Samstemming av legemiddellister 

4. Bruk av innkjøpssystem og overholdelse av innkjøpsavtaler 

5. Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser 

6. Risikostyring i foretaksgruppen 

7. Antibiotikaforbruk i sykehus 

8. Oppfølging av private institusjoner 

 

SAK 28/15 REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2016 

 

Utsendt utkast til Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2016 ble diskutert og vedtatt. 

Planen legges frem for styret til orientering, jf. revisjonsutvalgets instruks pkt 5, første ledd.  

 

SAK 29/15 OPPFØLGING AV TIDLIGERE REVISJONER 

 

Revisjonssjefen orienterte med utgangspunkt i utsendt oversikt over internrevisjonsrapporter som 

fortsatt er under oppfølging. Revisjonsutvalget kommenterte enkelte av disse, og tok oversikten 

til orientering. 

 

SAK 30/15 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN 

 

Revisjonssjefen orienterte om fremdriften i pågående revisjonsprosjekter (Oppfølging av vedtatte 

fagplaner og Vedlikehold og utvikling av kompetanse). 

  

Det ble også orientert om høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om Forskrift om 

styringssystem i helse- og omsorgstjenesten, med høringsfrist 01.02.16. Revisjonssjefen deltar i 

arbeidet med RHF-ets høringsuttalelse.  
 

Revisjonsutvalget tok revisjonssjefens redegjørelse til orientering og presiserte at 

høringsuttalelsen til HOD bør styrebehandles før innsending.   

 
 

Godkjent 01.12.2015 
 

 

_______________   _______________ ______________    _________________     

Inger Lise Strøm              Kari Jørgensen           Arnfinn Sundsfjord      Sissel Alterskjær 

        Leder 
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Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-90/012       Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 146-2015/3 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2016 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-90/012       Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 146-2015/4 Oppsummeringsrapport av 18. november 2015 

- Tilsyn med samhandling om utskrivning av 

pasienter fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunen 2015, Helse Nord RHF 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 16. desember 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-90/012       Bodø, 4.12.2015 
 

Styresak 146-2015/5 Miljørapport 2014 - Helse Nord RHF, Helse 

Nord IKT, SKDE og FIKS 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Historikk  

 
Helse Nord deltar i et nasjonalt arbeid med sertifisering etter ISO 14001 
”Miljøstyringssystemer” av alle statlige RHF/HF/ANS/AS innen 
spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF, IKT, SKDE og FIKS har ett felles 
sertifikat datert 24. januar 2014 og med gyldighet til 24. januar 2017. 
 
Øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet for å sikre at det 
fortløpende er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt (NS 14001:2004 
pkt. 4.6) I den anledning legges frem denne rapporten med en 
miljørapportering vedlagt, som viser endringer fra 2013 til 2014, for 
flere miljøindikatorer. Denne rapporten per september 2015 publiseres på 
http://intranett.helse-nord.no 
  
I rapporten brukes Helse Nord RHF samlet for kontorenhetene ved Helse Nord 
RHF, Helse Nord IKT, SKDE og FIKS. 

Sammendrag av resultater per september 2015  

 
Sak 14-2013 ”Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål”, 
behandlet på møte 27. februar 2013 i styret for Helse Nord RHF, la den 
overordnede miljøpolitikk for Helse Nord, vedtok mål og indikatorer og la 
fremdriften for innføring av miljøstyringssystem i tråd med ISO 14001. Den 
overordnede miljøpolitikken lyder: 
 
Helse Nord anerkjenner at vår virksomhet har betydning for indre og ytre 
miljø – og at vi gjennom våre aktiviteter kan bidra til påvirkning av 
klimaendringer. 
 
Dette gjelder både: 

• Direkte gjennom behandling av pasienter og ansattes aktiviteter 
• Indirekte gjennom drift av bygg og anlegg, transport av pasienter, 

innkjøp, logistikk, reisevirksomhet. 
   
I kartleggingen ble registrert avfall og reiser som fokusområder for 
kontorenhetene. Den største avfallsmengden ved kontorene er papir. På den 
annen side er papirvolumet en langt mindre utslippsrisiko enn reiser og 
hotell. Dette er illustrert i følgende tabell hvor anslått årlig 
papirforbruk, antall årlig hotellopphold og flyreise tur/retur Bodø – 
Gardermoen er lagt inn i Difi’s klimakalkulator. Kalkulatoren illustrerer 
at reiser med overnatting kan ha ca. 50 ganger større utslippskonsekvens 
enn papiravfall. 5–10 % reduksjon på reiser vil ha en langt større effekt 
enn tilsvarende reduksjon i papirforbruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppfølgingsrevisjon 1 ble holdt 20.-21. november 2014 med etter revisjon 
25. januar 2015. Fire avvik ble registrert og lukket: 
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Avvik 1 av 4:  Målstatus i forhold til miljømålene er ikke kommunisert 
Avvik 2 av 4: Noen ansatte har ikke tilgang til avvikssystemet 
Avvik 3 av 4: Det er ikke tilstrekkelig styring i forhold til utføring 

av prosesser og tidsfrister for utføring av besluttede 
forbedringer i miljøstyringssystemet 

Avvik 4 av 4: Det er ikke besluttet tidsfrister for lukking av avvik på 
internrevisjon utført 2014-09-25 

 
Foruten 4 avvik i oppfølgingsrevisjon 1 kom Nemko med 7 anbefalinger. 
Anbefalingene følges opp i neste oppfølgingsrevisjon 2 som gjennomføres i 
november/desember 2015.  
 
Miljøstyringssystemet har hatt fokus på policy og målsetting (styresak 14-
2013), organisering av miljøledelse, dokumentasjon (Docmap DS7858) og 
oppfølging av retningslinjer og prosedyrer samt utviklingen av utslipp av 
målbare miljøindikatorer. Spesielt nevnes at vi har fått på plass intern 
revisjon miljø og at miljøaspekter er innarbeidet både i sikkerhetsrutiner 
og i vernearbeidet generelt blant annet som tema under vernerunder. 
 
Handlingsplanen for dette og neste år har fokus på energi.  
 
All konkurranse i Helse Nord forutsetter at både kravspesifikasjon og 
kriterier for utvelgelse har med miljøhensyn. 
 
Denne rapporten er et underlag for ledelsens gjennomgang i 2015. 
  
 
Bodø, mai 2015  
 
 
Karin Paulke 
Stabsdirektør 
(sign) 
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1.        Årsrapport 2014 miljø per september 2015 
 
Årsrapport 2014 miljø er utarbeidet. Den beskriver status for de 
miljøaspekter som er kartlagt som fokusområder i 2014 (grått merket felt) 
samt indikatorer som kan være aktuelle i fremtiden gjennom 
handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet for 2015 er energi. 
Miljøindikatorer for disse områdene er ikke merket. 
 
Denne miljørapporteringen per september er status per dato. Kontinuerlig 
og sammenlignbar datafangst og datakvalitet er en løpende utfordring blant 
annet ved systemendringer. Oppdatering skjer når bedre måldata kan 
fremskaffes. 
 
For områder hvor miljømålene vurderes oppfylt, ved at prosedyrer er 
utarbeidet og tilnærmet 100 % gjennomført, er miljøindikatorer tatt ut av 
tabellen – miljømerkede hotell og renholdsmidler miljømerket. 
Noen miljøindikatorer er vurdert lite aktuelle på grunn av kompleksiteten 
med å hente dekkende data, med henvisning til andre indikatorer eller 
årlige variasjoner er lite beskrivende – miljøsertifiserte leverandører 
(er ikke lovlig), innkjøpt kopipapir og innkjøpt konvolutter.   
 

Miljørapportering 2014 Helse Nord RHF, IKT, SKDE og FIKS 
      

Data/tall kun for de felt som er merket grå. 
      

Miljøindikator 2013 2014 % % Trend 
         2013-2014 2012-2014   
   Antall årsverk 333 367 10 19 +  
   Areal i bygg kvm kontor 3892,1 4196,8 8 17 +  
   

Spesifikk areal kontor 
    

  
   (kvm/årsverk) 12 11 - 2 - 2  0 
   

Energibruk i bygg 
    

  
   kWh/kvm   

   
  

   
Miljømerkede produkter IKT 

    
Skjønn 

   % andel/totalt innkjøp 90 90 0 6 + 
   

Energivennlige produkter IKT 
    

Skjønn 
   % andel/totalt innkjøp 90 90 0 6 + 
   

Miljømerkede produkter møbler 
    

  
   % andel/totalt innkjøp   

   
  

   
Miljømerkede produkter rekvisita 

    
  

   % andel/totalt innkjøp   
   

  
   

Årlig total avfallsmengde 
    

  
   kg/årsverk   

   
  

   
CO2 utslipp tjenestereiser (tonn) 573,9 670,7 17 -2 

    tonn/årsverk 1,7 1,8 6 -2 økning 
   Antall km tjenestekjøring privatbil 

km/årsverk 
        

Antall tjenestereiser 3226 4110 27 ??   
   tjenestereiser/årsverk 10 11 16 ?? økning  
   

Antall videokonferanser Datafangst og datakvalitet er ikke god nok til å presentere 
sammenlignbare tall.     videokonferanser/årsverk 
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Antall telefonmøter 

    
  

   telefonmøter/årsverk   
   

  
   

Andel rest/brennbart avfall (%) 75 60 
 

- 20 - 25 skjønn  
   

Sorteringsgrad  
    

skjønn 
   % andel/total 25  40 40 40 

    
Avfall levert separat   

   
skjønn  

   
 - farlig avfall J J 

       - glass og metall J J 
       - elektrisk og elektronisk J J 
       - bygningsavfall J J 
       - brennbart J J 
       - papir J J 
       - plast 

 

N 

      

         

        Kontorenes utslipp til ytre miljø har få spesifikke utfordringer og 
arbeidet er basert på kartleggingen, som ble gjennomført i starten av 
prosjektet, hvor avfall ble registrert som ett hovedområde. I arbeidet med 
avfallshåndteringen har kontorene spesielt sett til at farlig avfall er 
tatt ut av sirkulasjon. Egen prosedyre for å fjerne batteri, lysstoffrør 
og lamper har hatt en god effekt i løpet av 2014. Andel brennbart avfall 
er vurdert å være stabilt høy (ca. 95 %). 
 
I utfylling av skjema for miljørapportering er noen indikatorer ikke tatt 
med fordi disse gir et lite bidrag til ytre miljø eller er ikke relevant 
for våre kontorenheter.  

• Registrering av energibruk i bygg krever et nært samarbeid med 
utleier og avventes til strategi og målsettinger er konkretisert i 
Helse Nord 

• Helse Nord RHF startet planarbeid med bevegelsesstyrte lyspærer/-
armaturer og energisparing IKT ved nye prosedyrer med blant annet å 
slå av PC. 

• Måling av årlig total avfallsmengde ble vurdert på nytt. Vi valgte å 
prioritere arbeidet med å få farlig avfall ut av sirkulasjon. Dette 
har delvis sammenheng med at flere kommuner velger fjernvarme som 
energiløsning og at avfallsselskapene beskrev hoveddelen av avfallet 
som brennbart. Per dato skjer det store endringer lokalt og 
regionalt i avfallshåndteringen etter nasjonale føringer. 

• Antall video/telefonmøter blir et diffust begrep med en rekke nye 
digitale arbeidsverktøy. Introduksjonen av LYNC (Skype 
business)medfører at en rekke videomøter ikke lenger lar seg 
registrere. Norsk helsenett meddelte at de ikke hadde program 
tilgjengelig for registrering av videomøter og det tok noe tid i 
2015 før nytt program var tilgjengelig.  

 
I videre arbeid skal Helse Nord RHF vektlegge:  

• Redusere CO2 utslipp med 10 % innen 2015 ved mindre reisevirksomhet; 
jf. sak 14-2013 i styret RHF. 

• Reduksjon av avfall, returordning for emballasje, samt miljøvennlig 
deponering av avfall; jf. sak 14-2013 i styret RHF.  

• Tjenestereiser bestilles av den enkelte medarbeider og det er viktig 
med tilrettelegging av alternative tiltak ved videomøter og 
telefonmøter.  

• Redusere total avfallsmengde og videreføre arbeidet med sortering i 
henhold til vedtatte prosedyrer. 

• Større andel miljømerkede og energivennlige IKT produkter. 
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2.         Bygg  
 
Helse Nord RHF skal ha en effektiv arealutnyttelse og skal  
Opprettholde dagens lave energiforbruk.  
 
Helse Nord RHF disponerer 4196 m2 kontorareal.  Både areal og antall 
årsverk har i 2013 gått opp, noe som gir omtrent samme m2 per årsverk.  

3.         Innkjøp/anskaffelser  
 
Helse Nord RHF skal bidra til å redusere miljøbelastningen fra  
varer og tjenester som anskaffes ved å avklare reelle innkjøpsbehov, 
stille miljøkrav og redusere volum av emballasje. 
 
Helse Nord RHF skal vurdere å melde seg inn i Svanens innkjøperklubb. 
Helse Nord RHF vil spesielt følge opp resultater for miljømerkede 
anskaffelser i 2015. 
 
Helse Nord RHF har tatt initiativ til at prosjektledere/innkjøpere skal 
vurdere miljøaspekter ved alle anskaffelser av varer og tjenester. 

4.          Leverandører  
 
Offentlige virksomheter har ikke anledning til å sette krav til at 
leverandørene skal være miljøsertifiserte. Det er likevel mulig å påvirke 
leverandører i miljøvennlig retning og vektlegge miljøhensyn ved valg av 
varer og tjenester. Vi kartlegger våre leverandører med hensyn til 
miljømerking/sertifisering og prøver å bruke de leverandører som er 
miljømerket såfremt det er praktisk mulig. Vi har skjønnsmessig vurdert 
totalt 100 % miljømerkede produkter både i 2012 og 2013.  
 

5.         Kopipapir og konvolutter  
 
Helse Nord RHF, IKT, SKDE og FIKS bruker ca 50 % papir som er Svanemerket. 
Papirforbruket per årsverk har vist litt synkende tendens i flere år. 
Papir kjøpes inn i store volumer slik at det ikke er mulig med noen klar 
avgrensing på volum ved årsskiftet. Nedgangen i papir og konvoluttbruk 
avspeiler at kontorene nå i større grad sender ut elektroniske brev.  
Innføring av sikker utskrift bidrar til redusert antall utskrifter. 

6.         IKT - utstyr  
 
Det ble i 2014 anskaffet forskjellige IKT produkter. Nasjonal koordinering 
av anskaffelser (HINAS) stiller krav om miljømerkede produkter. I avrop 
fra avtaler avgjør hvert HF om miljømerkede produkter, anbefalt av HINAS, 
skal anskaffes. Mange IKT produkter har produsentmerking eller 
energimerking. IKT - utstyr har rask omløpshastighet og produsentene tar 
seg ikke tid til miljømerking, fordi prosessen er tidkrevende og 
produktenes levetid er kort. Det er derfor ikke uvanlig med en liten 
miljømerket andel for noen typer anskaffelse.  
 
Alle våre leverandører av alt av IKT - utstyr er på en eller annen måte 
miljøsertifisert. Dette gjelder alt utstyr som kjøpes inn via HINAS – 
avtalene – servere, PC, printere/skannere, multimaskiner, nettverk, utstyr 
til kontor relatert til IT (kabler, tastatur, ++) 
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I vedlegg finnes utfyllende informasjon om prosedyrer som følges ved kjøp 
via HINAS. Jf. det finnes returordninger for IKT utstyr og energisparende 
utstyr. 
 

Miljø parameter i 
HINAS avtaler leverand   
 
Det arbeides videre med prosedyrer for å slå av PC for sparing av energi. Samling 
av datasentraler i Helse Nord har hatt positiv effekt på energisparing, men 
tallfesting er ikke mulig før etter noe tids drift. 
 
 

7.         Møbler og inventar  
 
Settes på arbeidsprogrammet innkjøp for 2015. 
  

8.         Kontorrekvisita  
 
Helse Nord RHF, IKT, SKDE og FIKS bruker i hovedsak samme leverandør for 
kontorrekvisita. Kontorrekvisita utgjør en stor mengde produkter som 
anskaffes løpende i forhold til forbruket. Settes på arbeidsprogrammet 
innkjøp for 2015. 
 

9.          Rengjøringsmidler  
 
Rengjøringsmidler som brukes av renholdsbyråene er miljømerket. Det vil si 
et resultat på tilnærmet 100 prosent. Målet er nådd og indikatoren går 
over til overvåking fra 2015.  
 
EcoOnline er et data system som hjelper med å holde oversikt på bruken av 
kjemiske stoffer. Alle sykehus bruker systemet. Helse nord RHF vil 
anskaffe systemet og gjøre seg kjent med dette, fordi utslipp av kjemiske 
substanser er satt på arbeidsprogrammet i Helse Nord i 2016. 
 

10. Overnattinger   
 
De siste årene har tilbudet om overnatting på miljømerkede hotell blitt 
betydelig bedre. Vårt skjønn er at tilnærmet alle overnattinger skjer på 
helt eller delvis miljømerkede hotell. Miljøaspekt er ett av flere krav 
ved konkurranse. Indikatoren går over til overvåking i 2015 
 

11. Avfall  
 
Helse Nord RHF skal redusere avfallsmengden og avfallet som oppstår skal i 
størst mulig grad gå til ombruk eller gjenvinning.  Føringer fra statlige 
og kommunale myndigheter er at tilbudet om fjernvarme skal bygges ut.  
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Avfallsselskapene i Tromsø og Bodø samler avfallet til ”brennbart avfall” 
og dette sendes i dag til Sverige til forbrenning. Det planlegges 
forbrenningsanlegg i byene, men volumet i byene nordpå er lite slik at 
løsning med fjernvarme må oftest løses med andre energibærere (flis, gass, 
etc.). 
 

12. Total avfallsmengde og andel brennbart avfall  
 
Helse Nord RHF sorterer og leverer følgende fraksjoner: bygningsavfall og 
elektrisk avfall, farlig avfall, papir/papp avfall, elektronisk avfall, 
renholdsartikler og brennbart avfall.  
 
Alle kontorenhetene ved Helse Nord RHF leier lokaler. Eier av 
kontorlokaler har ikke satt spesifikke mål for sorteringsgraden av avfall 
ved sine bygg.  
 
Med statlig og kommunal politikk om fjernvarme kan restavfall (brennbart) 
vise en økning og Helse Nord RHF kommuniserer med avfallsselskapene om 
hensiktsmessigheten ved veiing av avfallet. 

13. Transport  
 
Helse Nord RHF vil begrense antall tjenestereiser og reise mest mulig 
miljøvennlig. Antall tjenestereiser har økt med 27 % fra 2013 til 2014. 
Antall reiser per årsverk har økt med 16 % fra 2013 til 2014. Dette 
forklares i hovedsak med økt aktivitet og flere ansatte som pendler. Her 
kan også vurderes at bedre teknologi gir en løsere møtekultur som 
medvirker til flere reiser. Datafangst og datakvalitet er en betydelig 
utfordring for å få bedre innblikk i årsak, virkning og mulige tiltak.  
 
Indikatoren CO2-utslipp per årsverk uttrykker tjenestereiser med fly. 
Tjenestereiser CO2 er økt fra 2013 til 2014 med 17 % og økt med 6 % per 
ansatt. Sammenholdt med tall fra 2012 er både volum CO2 og volum per 
ansatt gått litt ned. 
 
Bruk av egen bil til tjenestereiser nyttes i svært liten grad ved Helse 
Nord RHF. Bruk av leiebil representerer et helt ubetydelig tillegg. 
Transport med drosje og tog har et visst volum, men registreres ikke 
digitalt.  
 

14. Video- og telefonmøter  

 
Antall video- og telefonmøter har ikke lenger relevant datafangst. Dette 
har sammenheng med at flere møter skjer ved bruk av Lync (Skype business) 
og systemet registrerer ikke aktiviteten. Norsk helsenett har ikke hatt 
dekkende regnskapssystem i 2014 for registrering.  
 
Situasjonen er litt utfordrende fordi her mistet vi mulighet til å 
utarbeide en miljøprestasjonsindikator (MPI) ved å se på sammenhengen 
mellom tjenestereiser og videomøter. Vi kan fortsatt se på 
miljøindikatoren (MI) CO2 utslipp per ansatt. 
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15. CO2-utslipp fra reisevirksomhet  

 
Flyreiser (bestilt hos Via Egencia) var i 2014 registrert med 670,7 tonn 
CO2 for Helse Nord RHF; inkl. SKDE, FIKS og IKT. Dette var en økning på 
96,8 tonn fra året før. 
 
 

16. Intern revisjon ytre miljø 

Revisjonsteamet med Tove Skjelvik, Marianne Sørensen og Gudleif Aronsen 
har gjennomført tre intern revisjoner ytre miljø i 2014, i henhold til 
plan og etter oppdrag fra RHF-AMU. 
 
Fokusområder har vært – Ytre miljø, opplæring, kjennskap til 
retningslinjer og prosedyrer, kunnskap i bruk av Docmap og 
avvikshåndtering. 
 
Revisjonene ble utført ved de tre kontorenhetene 

• 10. januar SKDE 
• 6. juni  HN RHF 
• 25. september HN IKT 

 
Avvik ble lukket; i ettertid ble avklart tidsfrist for lukking av avvik. 
 
Fokusområde 2015 for intern revisjon ytre miljø er innkjøp og nasjonale 
indikatorer. 
 

17. Handlingsplan for 2014 og 2015  

 
Reduksjonsmålene i planen er satt etter skjønn, da ledelsen ikke har 
datagrunnlag å basere seg på. Miljøhandlingsplanen vil bli revidert i 2015 
på grunnlag av erfaringene etter to års drift.  
 
Under oppfølgingsrevisjon 1, 20. og 21. november 2014, fremkom 4 avvik og 
7 anbefalinger. Avvikene ble lukket før etter revisjon og anbefalingene 
arbeides det med som endring/forbedring frem mot oppfølgingsrevisjon 2, 
24. til 26. november 2015. 
 
 
Ledelsen vil jobbe videre med å finne tekniske løsninger for måling av 
videomøter slik at en får mer pålitelige tall.  
 
Det er potensial for forbedringer på anskaffelser. Avtaler på rekvisita 
går ut på nye anbud hvert år og det blir stilt krav til at leverandørene 
kan tilby et godt utvalg av miljømerkede produkter.  
 
Vi må i 2015 jobbe for å opprettholde et godt resultat for lite restavfall 
og samtidig minske totalmengden avfall. Det er nødvendig å følge opp 
kildesorteringen med jevnlige påminninger på intranettet også i 2016.  
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        vedlegg 

Anbefalinger fra oppfølgingsrevisjonen 
Anbefaling 1 av 7: Interne revisjoner* 

 
Den Interne revisjonen samsvarer med de dokumenter som er knyttet til den interne revisjonen, men 
det bør også fremkomme i malen, hvilke lover revisjonen har samsvart opp mot, slik at man vet at 
prosedyrene samsvarer med den praksis som praktiseres i virksomheten. 

 
Anbefaling 2 av 7: Livsløpsanalyse, «fra vugge til grav»* 

 
Det vil etter revidert standard ISO 14001 fra 2015 være krav om at virksomheten gjør en 
livsløpsanalyse på tjeneste eller produkt i forhold. Det er forbeholdt virksomheten å sette grenser for 
hvor start og slutt av analyse skal foreligge. 

 
Anbefaling 3 av 7: Dokument Introduksjon av nyansatte(RHF) 

 

Det er utarbeidet et opplæringsprogram for nyansatte, hvor ansvar for opplæring er lagt inn. 
Sjekklisten bør deles inn i tidsaspekter, 1. uke, 4,uke osv. Det bør også påføres kjennskap til 
branntavle/ nødutganger på listen. Det er også laget mal for samtaler i prøvetiden. Det bør også i 
disse samtalene påføres: ved behov tiltak 1. 2. 2. og evaluering av tiltak. Den ansatte bør signere for 
hvert opplæringstrinn. 

 
Anbefaling 4 av 7: Miljørapport, styringssystemet* 

 

Måltall og status på mål,  
Det bør også legges inn resultater fra de interne revisjonene, og en konklusjon om virkning av 
tiltakene. Revisjonsplan fra 1-3 år bør også komme frem her. 
Hvis virksomheten har hatt besøk av eksterne revisjoner skal dette også synliggjøres. 
 

 
Anbefaling 5 av 7: Ansattes dokumentasjon for økt kompetanse(Alle) 

 

Det er forelagt kursbevis for HMS kurs fra ansatte, disse var midlertidig ikke scannet inn i portalen for 
vedlegg i cv hos den ansatte. Det bør derfor utarbeides et system som sikrer dette. Det kan være ved 
for eksempel innkalling til medarbeidersamtale en påminnelse av avkrysning for oppdatert cv, 
introduksjonskurs, deltatt på brannøvelse, At verneombud har deltatt på kurs osv. 

 

Anbefaling 6 av 7: Opplæring av nyansatte ved (IKT, SKDE) 

 
Nyansatte som ble intervjuet har fått opplæring av ytremiljø og avvikssystemet, men det bør også 
lages en trinnvis og systematisk opplæringsplan som viser hvem som er ansvarlig for opplæring og at 
den ansatte signerer for opplæring.( RHF har laget et utarbeid eksempel som kan brukes som ide). 

 
Anbefaling 7 av 7: Økt bruk av Doc. MAP.(Alle) 

 
Det er en del forvirring hos ansatte i forhold til dokumenter som ligger innenfor og utenfor Doc. MAP. 
For å øke bruk av dok. Map. bør det utarbeides en plan med tidsfrister som pålegger avd. å legge inn 
sine godkjente dokumenter.. 
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Helse Nord RHF 
8038 Bodø  
 
Besøksadresse:  
Sjøgata 10 
8006 Bodø 
 
Telefon:  75 51 29 00  
Telefaks:  75 51 29 01 
E-post: postmottak@helse-nord.no  
www.helse-nord.no  
 

Organisasjonsnr.: 883658752 

 
Utførende institusjon  
Helse Nord RHF  
 
Utgiver  
Helse Nord RHF 
  
Forfatter(e)  
Asbjørn Elde 
 
Tittel - norsk  
Styringssystem miljø Helse Nord RHF – Rapport per august 2013  
 
Sammendrag – summary  
 
Rapporten presenterer foreløpige resultat for 2013 av det interne 
miljøarbeid. Miljøledelsessystem i RHF skal sertifiseres etter ISO-14001. 
Rapporten gir tall for interne forhold som avfallsbehandling og CO2- 
utslipp fra tjenestereiser. I arbeidsprogram for 2014 og 2015 er 
innkjøp/anskaffelser og energibruk satt på handlingsplanen. 
 
4 emneord  
Miljøledelse, IK, HMS, augustrapport  
 
Helse Nord RHF er et konsernkontor for helseforetakene i Helse Nord. Helse 
Nord RHF inkluderer Helse Nord IKT, Senter for Klinisk Dokumentasjon og 
Evaluering (SKDE) og Felles Informasjon Klinisk Senter (FIKS) med til 
sammen 350 ansatte. RHF arbeider for å bidra til en  
fremtid uten forurensning. Vi følger opp statlige og andre offentlige 
vedtak i forurensningspolitikken og er forvalter for et bedre miljø ved 
alle våre helseinstitusjoner i nord.  
 
Våre hovedoppgaver er i klima og miljøarbeidet er:  
 
.redusere klimagassutslippene  
.redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer  
.øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall  
.redusere skadevirkningene av luftforurensning og  
støy  
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