
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 3. februar 2016 
 
Kl.: 8.30 til ca. 12.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 





 

Møtedato: 3. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2016/32-3/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 1-2016  Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
 
 
Formål/sammendrag 
Det vises til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 12. januar 2016, kl. 9.45. 
 
I sak 3 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetakslovens § 21 fattet foretaksmøtet 
følgende vedtak: 
 
Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i januar 2018 oppnevnes følgende 
personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Helse Nord RHF: 
 
Marianne Telle 
Inger Lise Strøm 
Kari Jørgensen 
Sven Are Jenssen 
Line M. Sandberg 
Arnfinn Sundsfjord 
Johnny-Leo Jernsletten 
 
Foretaksmøtet oppnevner Marianne Telle som styreleder og Inger Lise Strøm som 
nestleder. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 
habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. 
 
Ansattevalgte styremedlemmer er: 
Eirik Holand 
Kari B. Sandnes 
Sissel Alterskjær 
 
Tjenesteperioden til de ansattevalgte styremedlemmer varer frem til nyvalg er 
gjennomført våren 2016. 
 
I tillegg møter Mildrid Pedersen som fast observatør fra Regionalt brukerutvalg. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Marianne Telle (styreleder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Arnfinn Sundsfjord 
Eirik Holand 
Johnny-Leo Jernsletten 
Kari Jørgensen 
Kari B. Sandnes 
Line M. Sandberg 
Sissel Alterskjær 
Sven Are Jenssen 
 
 
Bodø, den 22. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-4/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 2-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 3. februar 2016: 
 

Sak 1-2016 Konstituering av styret i Helse Nord RHF Side 1 
Sak 2-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 3 
Sak 3-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

14. desember 2015 
Side 4 

Sak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert Side 17 
Sak 5-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene Side 30 
Sak 6-2016 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2016-2018, 

oppnevning av arbeidsutvalg 
Side 65 

Sak 7-2016 Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten, 
høringsuttalelse 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 68 

Sak 8-2016 Møteplan 2016 - oppdatering Side 69 
Sak 9-2016 Orienteringssaker Side 72 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Resultat 2015 – foreløpige regnskapstall 
  

Sak 10-2016 Referatsaker Side 75 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 

2016 
  

 2. Brev fra Skjervøy kommune av 6. januar 2016 ad. 
Uttalelse fra Skjervøy kommunestyre vedrørende 
sykestuene i Nord-Troms 

  

 3. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 18. 
desember 2015 ad. Høringsuttalelse - «På ramme alvor 
- Alvorlighet og prioritering» 

  

Sak 11-2016 Eventuelt Side 95 
 
 
Bodø, den 22. januar 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-5/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 3-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

14. desember 2015 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 14. desember 2015 
til godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. desember 2015 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 22. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/711-93/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 3.2.2016 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 16. desember 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 
Svenn Are Jenssen styremedlem 

 
Forfall 
 

Navn:  
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

Vararepresentantene hadde ikke anledning til å stille 
på kort varsel. 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Finn Henry Hansen direktør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Hege K. Antonsen internrevisor 

  
 

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør Lars Vorland om Nasjonal helse- og sykehusplan.  
 
Styresak 134-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 134-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 135-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. november 2015 
Sak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 137-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 
Sak 138-2015 Strategi for forskning og innovasjon i  

Helse Nord 2016-2020 - høringsutkast 
Sak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 

Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 
Sak 140-2015 Helse Nords beredskap innen IKT, vann og strømforsyning - 

oppfølging av styresak 46-2015/3 
Sak 141-2015 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 
Sak 142-2015 Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes representanter til styret 

i Helse Nord RHF 
Sak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - 

oppfølging av oppdrag 2015 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 144-2015 Plan for internrevisjon 2016-2017 
Sak 145-2015 Orienteringssaker 
 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 
Sak 146-2015 Referatsaker 
 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 

 6. Protokoll fra drøftingsmøte 15. desember 2015 ad. 
Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
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 7. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalg 15. desember 2015 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 147-2015 Eventuelt 
A. Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen 
B. Kostholdsveiledning 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 135-2015  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 25. november 2015 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 25. november 2015 godkjennes.  
 
 
Styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat Utredning idéfaseprosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 for utredningen av det framtidige tjenestetilbudet for 
spesialisthelsetjenesten på Helgeland med den endringen i fremdriftsplanen som 
kom frem under behandling av saken. 

 
2. Styret ber adm. direktør innen juni 2016 legge frem en styresak om hvilke 

alternativer som skal utredes videre i idéfasen, samt hvilke kriterier 
lokaliseringsalternativene skal vurderes mot. 

 
3. Styret ber adm. direktør rapportere utviklingen i prosjektet hvert tertial. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat Utredning idéfaseprosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 for utredningen av det framtidige tjenestetilbudet for 
spesialisthelsetjenesten på Helgeland med den endringen i fremdriftsplanen som 
kom frem under behandling av saken. 
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2. Styret ber adm. direktør innen juni 2016 legge frem en styresak om hvilke 
alternativer som skal utredes videre i idéfasen, samt hvilke kriterier 
lokaliseringsalternativene skal vurderes mot. 

 
3. Styret ber adm. direktør rapportere utviklingen i prosjektet hvert tertial. 
 
 
Styresak 137-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
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. 

 
4. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ til blant annet standardisering av 

behandlingsløp og utvikling av kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern/rus 
og få dette innarbeidet i den strategiske utviklingsplanen for psykisk 
helsevern/rus som er under utarbeidelse. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 

 
4. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ til blant annet standardisering av 

behandlingsløp og utvikling av kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern/rus og 
få dette innarbeidet i den strategiske utviklingsplanen for psykisk helsevern/rus 
som er under utarbeidelse.  
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Styresak 138-2015 Strategi for forskning og innovasjon i   
 Helse Nord 2016-2020 - høringsutkast 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med strategi for forskning og 

innovasjon i Helse Nord 2016-2020 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ta innspillene som kom frem under behandling av 

saken, med i det videre arbeidet med strategidokumentet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med strategi for forskning og 

innovasjon i Helse Nord 2016-2020 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ta innspillene som kom frem under behandling av 

saken, med i det videre arbeidet med strategidokumentet. 
 
 
Styresak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015 
    Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2015 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2015 til orientering. 
 
 
Styresak 140-2015 Helse Nords beredskap innen IKT, vann og 

strømforsyning - oppfølging av styresak 46-
2015/3 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Helse Nords beredskap 

innen IKT, vann og strømforsyning til orientering. 
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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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 

 
 
Styresak 141-2015 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
 
 
Styresak 142-2015 Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes 

representanter til styret i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse Nord RHF: 
 

• Torstein Foss (DNLF), Nordlandssykehuset Bodø  
• Anne Lise Løvli (Fagforbundet), Nordlandssykehuset Bodø  
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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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
 
 
Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 

helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Medikamentfritt behandlingstilbud i 

psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering om innhold og dimensjoner 

for tilbudet, når protokollen mellom brukersiden og Helse Nord RHF er 
underskrevet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Medikamentfritt behandlingstilbud i 

psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering om innhold og dimensjoner 

for tilbudet, når protokollen mellom brukersiden og Helse Nord RHF er 
underskrevet. 

 
 
Styresak 144-2015 Plan for internrevisjon 2016-2017 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2016-2017 vedtas som fremlagt. 

 
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2016-2017 vedtas som fremlagt. 

 
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
Styresak 145-2015  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF 10. desember 2015 
o Informasjon om videre utredning av to alternativer for protonterapi i Norge. 

- Kvinnsland-utvalget - informasjon 
o RHF-styreledernes møte med utvalget. 
o Innspill til utvalgets arbeid og utveksling av synspunkter. 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF 12. januar 2016 
o Informasjon om dato.  
o Møtested er foreløpig ikke nærmere avklart. 
o Statsrådens sykehustale 2016 avholdes i tilknytning til foretaksmøtet. 

- Høring i helse- og omsorgskomiteen 18. januar 2016 
o Informasjon om høringen. 
o Styreleder og adm. direktør er innkalt. 
o Gjelder Nasjonal helse- og sykehusplan. 
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o Telefonmøte med statsråd Bent Høie 18. desember 2015 
o Styreleder og adm. direktør er innkalt. 
o Gjelder bl. a. pakkeforløp kreft. 

o Styremøte 3. februar 2016:  
o Praktisk informasjon. 
o Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes i etterkant av 

styremøtet. 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- 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 139-2015 
Virksomhetsrapport nr. 11-2015. 

- Kjennelse og forkynning i sak mellom Bedriftssystemer AS og Helse Nord RHF - 
Salten Tingrett av 24. november 2015: Søksmålet fra Bedriftssystemer AS ble 
avvist. 

- Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte 
operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 20-2015: 
o Det ble vist til styresak 20-2015, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør 

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

o Adm. direktør orienterte styret om at saken må utsettes til styremøte 24. 
februar 2016. 

- Statsrådens besøk på Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 8. desember 2015: 
Allmøte om Nasjonal helse- og sykehusplan 

- Statsrådens besøk på Nordlandssykehuset Lofoten og Bodø 10. desember 2015: 
Allmøte om Nasjonal helse- og sykehusplan 

- Åpning av «Min pasientjournal» - digital tilgang til sykehusjournal i Helse Nord 10. 
desember 2015: Informasjon om arrangementet 

- Dialogmøte mellom Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Universitetet i Tromsø 11. desember 2015: Informasjon 

- Åpning av samvalg på Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16. desember 2015: 
Informasjon 

- TB-prosjekt Malawi - besøk og styringsgruppemøter 27. november til 7. 
desember 2015: Informasjon om besøket og deltakelse på konferanse om bl. a. 
brukermedvirkning 

- Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Nordlandssykehuset HF, dagkirurgisk avdeling - alvorlige 

hendelser, jf. styresak 131-2015/2 Orienteringssaker, adm. direktørs 
informasjon, siste strekpunkt, sak 4 og 5. Tilbakemelding fra Statens 
Helsetilsyn av 3. desember 2015:  
- Nødvendig med tilsynsmessig oppfølging for å kartlegge nærmere, for å 

kartlegge nærmere hva som skjedde. 
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- Det er bedt om redegjørelse på spesifikke problemstillinger samt utskrift 
av journalen. 

- Det er dialog mellom Statens Helsetilsyn og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, i tillegg til samarbeid med Politiet. 

o Sak nr. 2: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten – dødsfall, jf. 
styresak 112-2015/2 Orienteringssaker, adm. direktørs informasjon, tredje 
strekpunkt sak nr. 4. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 29. oktober 
2015:  
- Ikke nødvendig med stedlig tilsyn. 
- Saken følges opp tilsynsmessig. 

o Sak nr. 3: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten – dødsfall, jf. 
styresak 112-2015/2 Orienteringssaker, adm. direktørs informasjon, tredje 
strekpunkt sak nr. 6. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 30. oktober 
2015:  
- Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging. 
- Saken synes være tilstrekkelig opplyst. 
- Ikke tegn til vesentlig svikt i behandlingen som er gitt. 

o Sak nr. 4: Pasient under rehabilitering ved med. klinikk - dødsfall: Statens 
Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Uklarheter rundt varslingsplikt er årsaken 
for sen melding av hendelsen. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn 
foreligger ikke pr. dags dato. 

o Sak nr. 5: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten – påført skade 
på medpasient. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 7. desember 2015:  
- Ikke nødvendig med stedlig tilsyn. 
- Saken følges opp tilsynsmessig. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
- Overenskomstforhandlinger 2016 - beredskap: Informasjon 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.  
Under behandling av saken fratrådte de ansattevalgte styremedlemmer, jf. § 8 i 
Helse Nord RHFs vedtekter. 

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 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 146-2015  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
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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 
6. Protokoll fra drøftingsmøte 15. desember 2015 ad. Helgelandssykehuset 2025 - 

idéfase, mandat 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

7. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 15. desember 
2015 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 147-2015  Eventuelt 
 
A. Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen 
 
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om hvilke typer 
diagnoser/sykdomsbilder kan være aktuelt for ambulant virksomhet.   
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til et senere styremøte 
med en sak som omhandler ambulerende virksomhet i foretaksgruppen.  
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B. Kostholdsveiledning 
 
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om kostholdsveiledning ved 
restituering etter sykehusopphold.  
 
Styrets vedtak:  
 
Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 3. februar 2016 
 
 
____________________   ____________________   ____________________ 
sett: Marianne Telle   Inger-Lise Strøm   Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________   ____________________   ____________________ 
Eirik Holand      sett: Johnny-Leo Jernsletten  Kari Jørgensen 
 
 
____________________   ____________________   ____________________ 
Kari B. Sandnes    Line Miriam Sandberg   Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 3. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan-Petter Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 4-2016  Budsjett 2016 - konsolidert 
 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse Nord RHF en tilbakemelding på om 
krav og føringer fra styret er fulgt opp av helseforetakene i budsjett for 2016.  
 
Med bakgrunn i budsjettpremisser fra Helse Nord RHF har helseforetakene i løpet av 
desember 2015 styrebehandlet egne saker om budsjett 2016.  
 
I denne styresaken gis en tilbakemelding på endringer i premissene for budsjettet og 
helseforetakenes oppfyllelse av: 
• Aktivitetskrav og prioritering 
• Resultatkrav 
• Omstillingsplaner opp mot helsefaglige krav og føringer 
 
Budsjettforliket i Stortinget medfører reduserte inntekter for Helse Nord, og denne 
styresaken foreslår håndtering av dette. 
 
Vurderingene av konsolidert budsjett skal bidra til at virksomheten baseres på kvalitet, 
trygghet og respekt. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Aktivitet og prioritering 
I oppdragsdokumentet 2016 viderefører Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) krav 
om sterkere vekst på regionnivå innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) enn i somatisk virksomhet. Veksten vurderes både i lys av endring 
i aktivitet, ventetider, bemanning og kostnader (justert for avskrivninger, legemidler og 
pensjon).   
 
Det planlegges fortsatt dreining mot økt dag/poliklinisk behandling. Veksten i 
poliklinisk aktivitet er planlagt større innen psykisk helse og TSB enn innen somatisk 
virksomhet. 
 
Sammenlignet med budsjett 2015 budsjetteres kostnader med en sterkere vekst innen 
rusbehandling enn innen somatisk virksomhet på regionnivå. Psykisk helse 
budsjetteres med lavere vekst enn somatisk virksomhet.  
 
Sammenlignet med regnskap 2015 planlegges det med en sterkere vekst innen psykisk 
helse og TSB enn i somatisk virksomhet, men adm. direktør mener det er usikkerhet 
knyttet til realisering av dette.  
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
3. februar 2016 - saksdokumenter

side 17



Forskningsaktiviteten (i hovedsak innen somatisk virksomhet) styrkes videre, og 
prioriterte områder som for eksempel kreftbehandling krever stadig mer ressurser.  
 
Resultatkrav 
Budsjettforliket i Stortinget desember 2016 medfører at inntektene til Helse Nord RHF 
reduseres med 11,9 mill. kroner sammenlignet med forslag til statsbudsjett 2016 og 
styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. 
oktober 2015). I tillegg vil helseforetakene påføres økte kostnader i forbindelse med 
flyseteavgift (anslagsvis 10 mill. kroner for 2016).  Adm. direktør foreslår på denne 
bakgrunn at resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 20 mill. kroner.  
 
Inntektsreduksjonen er innarbeidet i konsolidert budsjett, mens det legges opp til at 
helseforetakene kompenseres for økt flyseteavgift i budsjettjustering nr. 1 2016.   
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har vedtatt et budsjettert 
overskudd i 2016 på 90 mill. kroner. Dette er 50 mill. kroner større enn vedtatt 
resultatkrav fra Helse Nord RHF og begrunnet med et ønske om å styrke investeringene 
ytterligere. For å forenkle oppfølgingen fra Helse Nord RHF har UNN lagt inn en 
budsjettert kostnad på 50 mill. kroner slik at budsjettet i økonomisystemet er i tråd 
med resultatkravet fra Helse Nord RHF.  
 
Øvrige helseforetak har vedtatt budsjett i tråd med resultatkrav fra Helse Nord RHF.  
 
Omstillingsbehov og risiko 
Foretaksgruppen har et omstillingsbehov på om lag 262 mill. kroner (vurdert i forhold 
til RHF-styrets resultatkrav).  
 
Helgelandssykehuset HF har ikke et omstillingsbehov for 2016, men skal gjennomføre 
tiltak for 25 mill. kroner for å styrke økonomien på lang sikt. Risiko vurderes som lav.   
 
UNN har et omstillingsbehov på 117 mill. kroner (vurdert ut ifra resultatkrav på 40 mill. 
kroner) og har konkretisert tiltak for å realisere 90 mill. kroner i overskudd. Risiko for 
ikke å oppnå resultatkravet fra Helse Nord RHF vurderes som lav.   
 
Sykehusapotek Nord HF har mindre omstillingsbehov. Risiko vurderes som lav.  
  
Finnmarkssykehuset HF har et omstillingsbehov på om lag 34 mill. kroner. Det er 
identifisert konkrete tiltak med en effekt på 19 mill. kroner, mens det arbeides med 
tiltak (reduksjon av sykefravær, aktivitetsstyrt bemanning m. m.) hvor effekten ikke er 
tallfestet. Risiko vurderes som moderat. Adm. direktør vil følge opp omstillingsarbeidet 
i virksomhetsrapporteringen i 2016.  
 
Nordlandssykehuset HF har en omstillingsutfordring i størrelsesorden 117 mill. kroner. 
Det er identifisert tiltak med forventede effekter som er 30-50 mill. kroner lavere enn 
behov. Risiko vurderes som svært høy, og utfordringen øker i årene fremover.  Adm. 
direktør vil følge opp omstillingsarbeidet i virksomhetsrapporteringen i 2016. 
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Helse Nord RHF har et strammere budsjett enn i 2015.  Det er økt risiko, blant annet 
knyttet til kostnader til pasientskadeerstatninger. Renteinntektene i RHF-et vil 
reduseres som følge av lavere rentenivå og som følge av at lavere pensjonspremier 
medfører at likviditet flyttes fra RHF-et til helseforetakene.   
 
Deler av omstillingsplanene kan påvirke hvordan tilbud til pasienter gis. Adm. direktør 
vurderer at helseforetakenes omstillingsplaner ikke er i strid med helsefaglige krav og 
føringer. 
 
Medbestemmelse 
Budsjettpremissene er i to omganger drøftet med konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO):  
• Plan 2016-2019, inkludert rullering av investeringsplan 2016-2023 ble drøftet 16. juni 

2015 i forkant av styrets behandling av styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. 
rullering av investeringsplanen 2016-2023 (styremøte 17. juni 2015). 

• Budsjett 2016 foretaksgruppen – rammer og føringer ble drøftet 23. oktober 2015 i 
forkant av styrets behandling av styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, 
rammer og føringer (styremøte 28. oktober 2015). 

 
KTV/KVO ble i samarbeidsmøte 19. januar 2016 informert om innholdet og 
vurderingene i konsolidert budsjett 2016, jf. sak 5-2016 Budsjett 2016 - konsolidert. 
 
Brukermedvirkning 
Budsjettpremissene er i to ganger behandlet i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord 
RHF (RBU): 
• Plan 2016-2019, inkludert rullering av investeringsplan 2016-2023 ble behandlet av 

RBU 10. juni 2015, jf. RBU-sak 37-2015.  
• Budsjett 2016 - plan og premisser ble behandlet av RBU 21. oktober 2015, jf. RBU-sak 

61-2015.  
 
RBU ble i møte 20. januar 2016 informert om innholdet og vurderingene i konsolidert 
budsjett 2016, jf. RBU-sak 11-2016/3 Orienteringssaker, RHF-ledelsens muntlige 
orienteringer, første strekpunkt. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at helseforetakene har planlagt i samsvar med RHF styrets krav 
og føringer, med noen mindre avvik som foreslås fulgt opp.  
 
Adm. direktør vil særskilt følge opp månedlig virksomhetsapportering i 2016:  
• Omstillingsbehov og tiltaksplan i Nordlandssykehuset HF 
• Omstillingsbehov og tiltaksplan i Finnmarkssykehuset HF 
• Krav til økt poliklinisk og ambulant aktivitet innen rusbehandling 
• Den gylne regel, herunder aktivitets-, bemannings- og kostnadsutvikling innenfor 

fagområdene.     
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Det er økonomisk risiko i budsjettopplegget. Årsaken til det er blant annet: 
• Fremdeles store økonomiske utfordringer i Nordlandssykehuset HF 
• Tiltakende utfordringer i Finnmarkssykehuset HF 
• Økte kostnader som belastes RHF (renteffekt, Norsk Pasientskadeerstatning, 

felleseide selskaper/helseforetak)  
• Økte kostnader som belastes helseforetak (flyseteavgift) 
• Usikre konsekvenser og omfang av fritt behandlingsvalg  
• Finansieringsansvar for nye legemidler 
• Svært høyt investeringsnivå og dermed store økonomiske konsekvenser ved avvik 
 
På den andre siden vil Universitetssykehuset Nord-Norge HFs plan for større overskudd 
isolert sett bidra til at risikoen reduseres.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 20 mill. kroner. Resultatkrav for 

2016 vedtas slik:  
 

Helse Nord RHF + 307 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +37 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 millioner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum foretaksgruppen + 409 mill. kroner 

 
2. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF planlegger med et overskudd som er 50 mill. kroner høyere enn 
resultatkravet.   
 

3. Styret godkjenner konsolidert budsjett 2016, med et samlet planlagt overskudd på 
409 mill. kroner. 

 
 
Bodø, den 22. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykt vedlegg: Utredning 
 
Utrykt vedlegg: Helseforetakenes budsjettvedtak 
 Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Utredning  
Budsjett og planpremisser for 2016 har vært behandlet av styret i Helse Nord RHF i to 
styresaker i 2015: 
• Styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023 

(styremøte 17. juni 2015) 
• 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. oktober 

2015) 
 
I disse styresakene er økonomiske rammer fordelt, og det er gitt føringer som skal ligge 
til grunn for virksomheten i 2016. Helseforetakene har i løpet av desember 2015 
styrebehandlet saker om budsjett for 2016. 
 
Planlagt aktivitet og prioritering  
Oppsummert synes helseforetakenes budsjettbehandling å ivareta veksten i 
pasientbehandlingen som det er lagt til rette for i statsbudsjettet. 
 
I oppdragsdokumentet for 2016 står det:  
Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i 
gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon 
synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med 
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).  
 
Det planlegges med sterkere vekst i den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern 
og rusbehandling, enn i somatisk virksomhet. Administrerende direktør forventer at 
dette reduserer ventetidene.  
 
Foretaksgruppens plantall for aktivitet fremkommer av tabellen. Det er fremdeles 
behov for arbeid med kvalitet i plantallene og dette vil følges opp mot helseforetakene.  
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Tabell 1 Plantall aktivitet  
 
 

 
Tabell 2 Plantall aktivitet – spesifisering av psykisk helse 
 
  

Endr prognose 15- Endr plan 16- Endr plan 16-
Somatikk Realisert 2014 Prognose 2015 Plan 2015 Plan 2016 realisert 14 prognose 15 realisert 14
Totalt antall opphold/konsultasjoner somatikk 604 918 618 238 622 555 642 152 2,2 % 3,9 % 6,2 %
herav
innlagte heldøgnsopphold 83 604 82 464 83 614 84 298 -1,4 % 2,2 % 0,8 %
dag/poliklinikk 521 314 535 774 538 941 557 854 2,8 % 4,1 % 7,0 %

Endr prognose 15- Endr plan 16- Endr plan 16-
Psykisk helse totalt Realisert 2014 Prognose 2015 Plan 2015 Plan 2016 realisert 14 prognose 15 realisert 14
Utskrivninger 6 251 6 242 6 478 6 381 -0,1 % 2,2 % 2,1 %
Liggedøgn 109 491 107 827 105 184 108 430 -1,5 % 0,6 % -1,0 %
Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopphold 205 640 216 955 217 425 239 970 5,5 % 10,6 % 16,7 %

Endr prognose 15- Endr plan 16- Endr plan 16-
Rusomsorg (egne foretak) Realisert 2014 Prognose 2015 Plan 2015 Plan 2016 realisert 14 prognose 15 realisert 14
Utskrivninger 950 994 869 974 4,6 % -2,0 % 2,5 %
Liggedøgn 29 271 28 922 29 638 29 177 -1,2 % 0,9 % -0,3 %
Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopphold 12 832 13 993 14 140 14 353 9,0 % 2,6 % 11,9 %

Endr prognose 15- Endr plan 16- Endr plan 16-
Psykisk helse for voksne Realisert 2014 Prognose 2015 Plan 2015 Plan 2016 realisert 14 prognose 15 realisert 14
Utskrivninger 5 846 5 854 6 063 5 872 0,1 % 0,3 % 0,4 %
Liggedøgn 99 138 97 810 95 614 98 275 -1,3 % 0,5 % -0,9 %
Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopphold 130 916 142 118 140 349 160 876 8,6 % 13,2 % 22,9 %

Psykisk helse for barn og unge Realisert 2014 Prognose 2015 Plan 2015 Plan 2016
Utskrivninger 405 388 415 509 -4,1 % 31,1 % 25,7 %
Liggedøgn 10 353 10 017 9 570 10 155 -3,2 % 1,4 % -1,9 %
Polikliniske konsultasjoner m/refusjon/dagopphold 74 724 74 837 77 076 79 094 0,2 % 5,7 % 5,8 %
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Somatikk 
Det planlegges med en økning innen antall pasientkontakter (antall opphold+ 
konsultasjoner) på 3,9 % sammenlignet med prognose 2015. Herunder en økning på 
dag/poliklinikk på 4,1 %, og 2,2 % for innlagte heldøgnsopphold. Det planlegges med 
videre vridningen fra døgn til dag/poliklinikk. 
 
Psykisk helsevern totalt 
Samlet for psykisk helsevern planlegges det med 10,6 % vekst i polikliniske 
konsultasjoner/dagbehandlinger, sammenlignet med estimat 2015. Antall liggedøgn 
planlegges på om lag samme nivå som 2015 (+ 0,6 %).  
 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (egne helseforetak)  
Polikliniske konsultasjoner i helseforetakene planlegges økt med 2,6 %, mens liggedøgn 
planlegges på om lag samme nivå som i 2015 (+0,9 %). Styret i Helse Nord RHF fordelte 
til sammen 3 mill. kroner i sak 110-2015 for å styrke den polikliniske aktiviteten innen 
rusbehandling Helseforetakenes oppdragsdokument for 2016 stiller krav til økt 
poliklinisk og ambulant aktivitet. Ansvar for LAR-behandling (legemiddelassistert 
rehabilitering) flyttes også fra UNN til øvrige helseforetak i 2016 og heller ikke dette 
reflekteres i nok plantallene. Dette vil følges opp av Adm. direktør.  
 
Psykisk helsevern for voksne  
Aktivitetsveksten i konsultasjoner/dagbehandlinger i 2015 er prognostisert til 8,6 %. 
Det planlegges med en videre vekst på 13,2 % sammenlignet med prognose 2015. 
Døgnaktivitet planlegges på om lag samme nivå som 2015 (+0,5 %). Vridningen fra 
døgn til dag/poliklinikk ivaretas også innenfor dette området.  
 
Psykisk helsevern barn og unge 
Aktivitetsveksten i konsultasjoner/dagbehandlinger i 2015 er prognostisert på samme 
nivå som 2014 (+0,2 %). I 2016 planlegges det med en økning på 5,7 % i konsultasjoner.  
Døgnaktivitet planlegges økt med 1,4 %.    
 
Prioritering av ressurser 
Funksjonsbudsjettet viser hvordan ressursene (brutto kostnader) fordeler seg i kroner 
og relativt mellom formålene i budsjett 2016, sammenlignet med vedtatt budsjett 2015 
og estimat regnskap 2015: 

 
 

Brutto driftskostnader per Vedtatt Estimat Konsolidert Budsjett 16/ Endring bud 16
formål (i 1000 kr) budsjett 2015 regnskap 15 budsjett 2016 Budsjett 15 estimat 15
Somatikk, inkl lab/rtg 10 390 289     10 556 842    10 861 485    4,5 % 2,9 %
Somatikk, (re-hab) 636 154          646 000         711 038         11,8 % 10,1 %
Psykisk helse 2 530 206       2 407 000      2 619 327      3,5 % 8,8 %
TSB (rusbehandling) 403 201          405 000         454 855         12,8 % 12,3 %
Ambulanse 1 368 938       1 377 000      1 429 759      4,4 % 3,8 %
Pasientreiser 818 006          835 000         839 730         2,7 % 0,6 %
Personalboliger 55 204           61 000           60 785          10,1 % -0,4 %
Administrasjon, fellesprosjekter 356 881          361 209         400 366         12,2 % 10,8 %
Sum driftskostnader 16 558 878     16 649 051    17 377 343    4,9 % 4,4 %

Sum prehospitale tjenester 2 186 944       2 212 000      2 269 488      3,8 % 2,6 %

Vekst
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Sammenlignet med vedtatt budsjett 2015 viser budsjett 2016 at TSB (+12,8 %) har en 
større vekst enn somatisk virksomhet (+4,5 %). Psykisk helse (+3,5 %) har en lavere 
budsjettert vekst enn somatisk virksomhet. Kostnader innen somatikk vokser både som 
følge av egne prioriteringer (fagplaner, forskning mv), men også som følge av nye 
behandlingsområder (nye kreftmedisiner for eksempel).  
 
Budsjett for 2016 viser en sterkere vekst innen psykisk helse og TSB enn somatikk når 
det sammenlignes med estimat 2015, men det er usikkerhet knyttet til realiseringen av 
dette.  
 
Kjøp fra private institusjoner innen TSB er styrket betydelig i 2015 og budsjetterte 
kostnader øker mer enn i somatisk virksomhet.  
 
Omstillinger påvirker også forbruk av månedsverk både innen somatisk virksomhet og 
innen psykisk helsevern. Adm. direktør vil følge opp forbruk av månedsverk innenfor de 
ulike fagområdene gjennom 2016.  
 
 
Resultatkrav  
Styret vedtok i styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen – rammer og føringer 
følgende resultatkrav:  
 
Helse Nord RHF + 327 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +37 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum  + 429 mill. kroner 
 
Budsjettforliket i Stortinget desember 2016 medfører at inntektene til Helse Nord RHF 
reduseres med 11,9 mill. kroner sammenlignet med forslag til statsbudsjett 2016 og 
styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer. I tillegg vil 
helseforetakene påføres økte kostnader i forbindelse med flyseteavgift (anslagsvis 10 
mill. kroner for 2016).  Adm. direktør foreslår på denne bakgrunn at resultatkravet til 
Helse Nord RHF reduseres med 20 mill. kroner. Inntektsreduksjonen er innarbeidet i 
konsolidert budsjett, mens det legges opp til at helseforetakene kompenseres for økt 
flyseteavgift i budsjettjustering nr. 1 2016.   
 
Resultatkrav til helseforetakene er begrunnet med bortfall av kostnader (reduksjon av 
avskrivninger av åpningsbalansen) og skal bidra til at helseforetakene er rustet til å 
møte økte fremtidige kostnader av nye investeringer. I tillegg bidrar overskudd til 
bedre likviditet og gir mulighet for å øke investeringer i helseforetakene ved 
resultatoppnåelse.  
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Styret i UNN HF har vedtatt et budsjettert overskudd i 2016 på 90 mill. kroner. Dette er 
50 mill. kroner større enn vedtatt resultatkrav fra Helse Nord RHF og begrunnet med et 
ønske om å styrke investeringene ytterligere. For å forenkle oppfølgingen fra Helse 
Nord RHF har UNN lagt inn en budsjettert kostnad på 50 mill. kroner slik at budsjettet i 
økonomisystemet er i tråd med resultatkravet fra Helse Nord RHF.  
 
I plan 2013-2016 ble opprinnelig resultatkrav for UNN i planperioden redusert med 40 
mill. kroner for hvert år i planperioden. Dette ble gjort etter innspill fra styret i UNN HF 
som da ønsket et redusert resultatkrav (og dermed svekkede muligheter til 
investeringer). Når helseforetaket nå øker sitt planlagte overskudd er dette i tråd med 
tidligere planforutsetninger.  
 
Resultatkrav for 2016 foreslås som følger:  
 
Helse Nord RHF + 307 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +37 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum  + 409 mill. kroner 
 
Omstilling og risiko  
Det er fortsatt store krav til omstilling i helseforetakene. Helseforetakene har en samlet 
omstillingsutfordring på i overkant av 262 mill. kroner for 2016, og denne tiltar i årene 
fremover.  
 

 
Tabell 3 Omstillingsbehov 2016 
 
Nordlandssykehuset har en samlet utfordring i størrelsesorden 117 mill. kroner for 
2016. Det er ved beregning av omstillingsutfordringen tatt utgangspunkt i et forventet 
negativt avvik på 5 mill. i 2015 i forhold til styringsmål. Helseforetaket har planlagt 
tiltak med effekt i 2016 på 117 mill. kroner, som fordeler seg med ca. 63 % på 
lønn/personell, 17 % på inntektsvekst, mens resterende 20 % er reduksjon i andre 
kostnader. Helseforetaket har ikke foretatt en fullstendig risikovurdering av tiltakene 
og anslår forventet effekt til 30-50 mill. kroner lavere. Det betyr at helseforetaket ikke 
har utarbeidet en komplett plan for å realisere resultatkravet i 2016.  

Budsjett 2016 omstillingsutfordring (mill kr) RHFs vekting UNN* NLSH HLSH FIN SUM
Omstillingsutfordring  117 300 117 000 -6 000 34 000 262 300

Utviklede tiltak før risikovekting 117 500 25 000 35 600 178 100

Løst ved tiltak:  
0 - Ingen risiko 1,00 0
1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,96 0
2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,86 167 300 70 600 21 500 19 300 278 700
3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,50 15 700 15 700
4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,05 200 200
Sum tiltak 167 300 86 500 21 500 19 300 294 600
Diff 50 000 -30 500 27 500 -14 700 32 300

* vurdert i forhold til resultatkrav fra RHF (overskudd 40 mill. kroner) 
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Som følge av ferdigstillelse av siste del av byggprosjektet i Bodø, vil 
effektiviseringskravet øke til 150-170 mill. kroner i 2018/19. Det har vært en sentral 
forutsetning for gjennomføring av byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen at nye bygg, i 
tillegg til nødvendig oppgradering av arealer og utstyr til pasientbehandling, skal bidra 
til bedre ressursutnyttelse både når det gjelder personell og utstyr. Det er så langt ikke 
funnet løsning for utfordringen fremover.  Adm. direktør vurderer økonomisk risiko 
som svært høy.  
 
UNN HF har en samlet utfordring på ca. 117 mill. kroner for 2016 vurdert i forhold til 
resultatkravet fra Helse Nord RHF (overskudd 40 mill. kroner). Helseforetaket har 
ambisjon om å realisere et overskudd på 90 mill. kroner og har derfor planlagt tiltak 
med en risikovektet effekt på 167,3 mill. kroner. Tiltakene består av bedre koding av 
aktivitet og økt kvalitet (31 mill. kroner), øvrige inntekter (12,8 mill. kroner), reduserte 
lønnskostnader (96,3) mill. kroner og reduserte driftskostnader (26,9 mill. kroner)     
 
UNN HF har i arbeidet med budsjett og omstilling stilt krav om økt sammenheng 
mellom aktivitetsplaner, bemanningsplaner, plantall for månedsverk og kronebudsjett. 
Bedre planlegging av aktivitet og bemanning skal føre til mindre bruk av overtid, 
vikarer og innleie, og dermed økt kvalitet, bedre arbeidsmiljø og reduserte kostnader. 
Tiltaket krever et omfattende arbeid og langsiktig planlegging.  Adm. direktør vurderer 
risiko for å ikke nå resultatkravet fra Helse Nord RHF som moderat.  
 
Helgelandssykehusets HF inntekter styrkes i planperioden har en ”negativ” 
omstillingsutfordring på om lag 6 mill. kroner for 2016.  Det er utarbeidet tiltak for 12 
mill. kroner (ikke risikovektet) som er innarbeidet i budsjettet. I tillegg har 
helseforetaket en tiltaksplan på overordnet nivå estimert til 13 mill. kroner (ikke 
risikovektet). Det største tiltaket omhandler reduksjon i innleie, overtid og sykefravær 
som skal gi en reduksjon i årsverk og en kostnadsreduksjon i størrelsesorden 10 mill. 
kroner. Adm. direktør vurderer økonomisk risiko som lav.  
 
Finnmarkssykehuset har en omstillingsutfordring for 2016 i størrelsesorden 34 mill. 
kroner. Det er utviklet konkrete tiltak på 36,5 mill. kroner som risikovektet utgjør 19,3 
mill. kroner. Dette gir en rest omstillingsutfordring i størrelsesorden 15 mill. kroner 
som det ikke er definert klare tiltak for. Helseforetaket arbeider blant annet med 
reduksjon av sykefravær, aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging og talegjenkjenning som 
forutsettes å gi økonomiske effekter, men disse er ikke tallfestet.  Det betyr at 
helseforetaket ikke har utarbeidet en komplett plan for å realisere resultatkravet i 
2016. Det er usikkerhet knyttet til effekten av flytting i nytt sykehus i Kirkenes i løpet av 
2016 og omstilling innen psykisk helse. 
 
Finnmarkssykehuset vedtok en strategi for økonomisk bærekraft i desember 2014 og 
alle tiltakene i denne planen har som målsetning og bli gjennomført i løpet av 2016. 
Dette er viktig å få gjennomført denne i forhold til bidra til Finnmarkssykehuset har en 
bærekraftig økonomi fra 2017. Adm. direktør vurderer økonomisk risiko som moderat 
for 2016.  
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Tabellen viser omstillingsbehov i 2016 sett i forhold til budsjetterte driftsinntekter.  

 
Tabell 4 Omstillingsbehov 2016 - relativt 
 
Konsolidert budsjett 
Av tabell fremkommer foretaksgruppens konsoliderte budsjett for 2016, sammenlignet 
med vedtatt budsjett 2015 og regnskapsestimat for 2015 (estimat pr. november 2015). 
 

 
 

Omstillingsbehov 2016

Sum 
omstillingsbehov          

(mill kroner)

Budsjetterte 
driftsinntekter          
(mill kroner)

Omstillingsbehov 
i % av 

budsjetterte 
driftsinnteker

Finnmarkssykehuset HF 34,0 2 077                 1,6 %
UNN HF* 117,3 7 335                 1,6 %
Nordlandssykehuset HF 117,0 4 295                 2,7 %
Helgelandssykehuset HF -6,0 2 003                 -0,3 %
Sykehusapotek Nord HF 0,0 446                    0,0 %
Helse Nord IKT 0,0 552                    0,0 %
Helse Nord RHF (inkl kjøp av helsetjenester fra HF) 0,0 16 921               0,0 %
Elimineringer (internt kjøp/salg) 0,0 -15 928            0,0 %
Sum 262,3 17 702               1,5 %

* vurdert i forhold til resultatkrav fra RHF (overskudd 40 mill. kroner) 

Budsjett 2016 (1000 kr) Konsolidert Vedtatt Estimat Endring Endring 
Foretaksgruppen Helse Nord budsjett 2016 budsjett 2015 regnskap 2015 Bud 16-Bud 15 Bud 16- Est 15

Rammeinntekter 12 869 310 12 323 011 12 417 513 4,4 % 3,6 %
Kvalitetsbasert finansiering 73 369 71 297 71 297 2,9 % 2,9 %
ISF egne pasienter 2 902 318 2 785 485 2 777 064 4,2 % 4,5 %
ISF-inntekt legemidler utenfor sykehus 121 923 132 939 127 217 -8,3 % -4,2 %
Gjestepasientinntekter 82 223 70 889 87 222 16,0 % -5,7 %
Polikliniske inntekter 398 584 350 301 392 087 13,8 % 1,7 %
Utskrivningsklare pasienter 23 633 20 283 24 283 16,5 % -2,7 %
Inntekter "raskere tilbake" 61 944 47 969 47 969 29,1 % 29,1 %
Øremerkede tilskudd 354 408 290 316 389 059 22,1 % -8,9 %
Andre driftsinntekter 865 726 813 967 807 419 6,4 % 7,2 %
Sum driftsinntekter 17 753 439 16 906 456 17 141 130 5,0 % 3,6 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 1 054 045 1 238 347 1 090 635 -14,9 % -3,4 %
Kjøp av private helsetjenester 833 320 799 313 768 520 4,3 % 8,4 %
Varekostnader knyttet til aktivitet 1 620 665 1 401 930 1 541 929 15,6 % 5,1 %
Innleid arbeidskraft 71 340 83 458 127 644 -14,5 % -44,1 %
Lønn til fast ansatte, inkl vikarer 7 614 868 7 369 170 7 304 783 3,3 % 4,2 %
Overtid og ekstrahjelp 398 428 314 420 469 498 26,7 % -15,1 %
Pensjon inkl aga av pensjon 2 087 419 1 876 710 2 007 889 11,2 % 4,0 %
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -389 930 -359 830 -494 668 8,4 % -21,2 %
Annen lønn 592 966 548 201 580 232 8,2 % 2,2 %
Sum lønn og innleie eksklusive pensjon 8 287 673 7 955 420 7 987 489 4,2 % 3,8 %
Avskrivninger/nedskrivninger 804 577 767 191 733 285 4,9 % 9,7 %
Andre driftskostnader 2 689 643 2 519 967 2 519 304 6,7 % 6,8 %
Sum driftskostnader 17 377 343 16 558 878 16 649 051 4,9 % 4,4 %
Driftsresultat 376 096 347 579 492 079 8,2 % -23,6 %
Finansinntekter 84 865 73 721 69 221 15,1 % 22,6 %
Finanskostnader 51 702 51 300 51 300 0,8 % 0,8 %
Finansresultat 33 163 22 421 17 921 47,9 % 85,1 %
Ordinært resultat 409 260 370 000 510 000 10,6 % -19,8 %
Skattekostnad 259 0 0
Resulta etter skatt 409 000 370 000 510 000 10,5 % -19,8 %
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Foretaksgruppen budsjetterer med samlede inntekter på 17,75 mrd. kroner og et 
samlet overskudd på 409 mill. kroner i 2016. Budsjettert overskudd utgjør 2,3 % av 
budsjetterte driftsinntekter.  
 
Foretaksgruppen har tatt høyde for en økning i pensjonskostnadene i tråd med 
forutsetningene. Samlede lønnskostnader (eksklusive pensjon) er budsjettert med en 
vekst på 3,8 % fra prognose 2015.  
 
Likviditet  
Forutsatt drift og investeringer i tråd med forutsetninger for 2016 vil det tære på 
likviditetsbeholdningen.  
 

 
 
Samlet vil Helse Nord RHF sin ramme for driftskreditt bli nedjustert med 558 mill. 
kroner i 2016, fra 799 mill. kroner til 241 mill. kroner ved utgangen av 2016. Dette har 
sammenheng med at pensjonspremien for 2016 vil bli tilsvarende mindre enn 
kostnaden. Lavere pensjonspremier vil styrke likviditeten i helseforetakene, mens 
lavere ramme for kassakreditt i Norges Bank medfører at likviditeten i RHF vil svekkes.  
 
 
  

                      Likviditetsbudsjett 2016

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resultat 409 000
Avskrivninger/ nedskrivninger  804 000
Endring fordring/kortsiktig gjeld som påvirker likviditet
Diff pensjonskostnad/premie - estimat 558 000
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 771 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer pr 1.1.2016 - estimat -500 000
Investeringsbudsjett 2016 -2 478 100
Forventet ubrukte investeringsrammer 31.12.16 300 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 678 100

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 597 500
Avdrag lån -140 100
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 457 400

Netto endring i kontanter 01.01.2016-31.12.2016 -449 700

IB  01.01.2016 1 326 880
UB 31.12.2016, budsjett 877 180

Ramme for kassakreditt per 31.12.16 241 000
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Inntektsrammer   
HOD tildeler (bekrefter) enkelte tilskudd i Oppdragsdokumentet for 2016. Dette gjelder 
• tilskudd til turnustjeneste (5,62 mill. kroner) - fordeles mellom helseforetakene 

basert på turnusårsverk 
• tilskudd til forsøksordning tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø (1,7 mill. kroner) 

som videreføres UNN HF 
• tilskudd til kvalitetsregistre i regi av/koordineres av SKDE (31,693 mill. kroner) 
• tilskudd innen ordningen ”raskere tilbake” er fastsatt (74,9 mill. kroner), inklusive 

tilskudd til arbeidsmedisinsk avdeling UNN (4,3 mill. kroner) 
• tilskudd til partikkelterapi (ikke fordelt) (4,075 mill. kroner) 
• tilskudd til transport av psykisk syke (ikke fordelt) (4,08 mill. kroner)  
• tilskudd til screening tuberkulose (4,1 mill. kroner) 
 
Sammen med andre justeringer vil dette behandles i egen styresak i styremøtet 25. 
februar 2016.  
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Møtedato: 3. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rune Sundset m. fl.   Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 5-2016  Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene 
 
 
Formål 
Oppdragsdokumentet (OD) 2016 til helseforetakene er Helse Nord RHFs prioriteringer 
av nasjonale krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fra Helse Nord RHFs 
styre. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Oppdragsdokument fra HOD og protokoll fra foretaksmøte ble overlevert Helse Nord 
RHF i foretaksmøte 12. januar 2016.       
 
Styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023 
(styremøte 17. juni 2015) redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å nå Helse 
Nords overordnede mål i perioden. Oppdragsdokumentet skal bidra til at målene i 
planperioden nås.    

 
Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet 
Oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord RHF har fått ny struktur. Kravene er langt 
mer detaljert og spisset. HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende 
mål i 2016:  
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Departementet er opptatt av at valgfriheten for pasienter skal økes, og at kunnskap om 
variasjon i tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid. Oppgavene 
i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre samarbeid 
mellom spesialisthelsetjenesten og private skal sørge for bedre utnyttelse av ledig 
kapasitet og reduserte ventetider.  
 
Unødvendig variasjon skal reduseres, og pasientforløpene skal være gode og effektive. 
Kvalitetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes som viktige redskap for utforming 
av god praksis og i systematisk forbedringsarbeid.  
 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring 
av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.  
 
Psykisk helsevern skal legge vekt på frivillighet og redusert og riktig bruk av tvang.  
 
Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik 
at de ikke gjennomføres, før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.  
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Omstillingene skal gi brukerne et kontinuerlig og like godt tilbud som tidligere. 
 
Tilleggsdokumentet til OD 2015 er nå fulgt opp i OD 2016 og omhandler i stor grad krav 
om å redusere ventetider og variasjon. 
 
Andre opplysninger 
Tilleggslisten til oppdragsdokument er en oversikt over krav fra tidligere år som 
fortsatt er aktuelle. Denne listen er blitt revidert og redusert i år, og legges som vedlegg 
3 i oppdragsdokumentet.  
 
Vedlagte forslag til oppdragsdokument 2016 til helseforetakene inneholder premissene 
fra HODs oppdragsdokument, som ble behandlet i juni 2015 og andre aktuelle 
styresaker. Det er også lagt vekt på innspill framkommet gjennom den løpende 
kontakten med helseforetakene høsten 2015.   
 
Samiske pasienters rettigheter er ivaretatt gjennom dialogmøter mellom Helse Nord 
RHF, Sametinget og HOD.  
 
Oppdragsdokument 2016 har blitt behandlet i Helse Nord RHFs ledermøter, i 
direktørmøte, fagsjefmøte, dialog- og drøftingsmøte med KTV/KVO og i Regionalt 
brukerutvalg.  
 
Et utvalg av de nasjonale kvalitetsindikatorene er valgt som styringsparametre for 
departementets oppfølging av de regionale helseforetakene. Styringsparametre skal gi 
et best mulig bilde av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten.  
 
Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene følger opp Helse- og 
omsorgsdepartementets mål, strategier og krav til Helse Nord RHF. Strategier og tiltak i 
styresak 64-2015 gjelder fortsatt, med mindre endringer og tilpasninger i det vesentlige 
som følge av krav fra HOD. 
 
Medbestemmelse 
Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. januar 2016 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene er enige om Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene i Helse Nord. 
 
2. Partene er enige om at et forpliktende samarbeid mellom partene er avgjørende for å 

nå foretaksgruppens overordnede mål om reduksjon av unødvendig venting og 
variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling og bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 

 
3. Partene vil påpeke behovet for en systematisk oppfølging og videreutvikling av 

arbeidsmiljøet og kompetanseutviklingen for å sikre motiverte medarbeidere.  
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4. Partene vil understreke viktigheten av å drive virksomheten innen de økonomiske 
styringsmål, bl.a. for å sikre muligheten til gjennomføring av framtidige investeringer 
og videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i regionen. 

 
Brukermedvirkning 
Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. januar 2016, jf. RBU-sak 3-2016. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til de krav og prioriteringer som 

framgår av utkast til oppdragsdokument 2016 til helseforetakene. 
 
2. RBU ber om at brukermedvirkning ivaretas i arbeidet med tiltak for å nå Helse Nords 

overordnede mål om reduksjon av unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling og bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene til å ivareta Helse 
Nord RHFs viktigste prioriteringer og krav til aktivitet overfor helseforetakene. Helse 
Nord RHFs strategiske planer og styrevedtak er innarbeidet.  
 
Helseforetakene, Regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte/ konsernverneombud 
har bidratt til at dokumentet har fått en form og innhold som utgjør et godt 
styringsgrunnlag for 2016.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2016 til helseforetakene (ev. 

med de endringer som kommer frem under behandling av saken). 
 
2. Oppdragsdokument 2016 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

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

helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2016.  
 
 
Bodø, den 22. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene, utkast  
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter og våre formål: pasientbehandling, opplæring av pasienter og 
pårørende, utdanning av helsepersonell, samt forskning. Oppdragsdokumentet er en 
svært viktig del av den totale styringen for å nå våre mål. Figur 1 illustrerer 
sammenhengen mellom våre plandokumenter. 

 

 

 Figur 1 Plandokumentenes sammenheng i Helse Nord  
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1 Innledning 
 
Helseforetakene skal yte befolkningen nødvendige spesialisthelsetjenester. Pasientene 
skal oppleve respekt og åpenhet, og få delta i beslutningene om egen behandling og 
hvordan den gjennomføres. Brukernes erfaringer skal vektlegges i utformingen av 
tjenestetilbudet. Kunnskap om variasjon i tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for 
forbedringsarbeid. Bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og private skal føre 
til bedre utnyttelse av ledig kapasitet og økt valgfrihet. Bemanning, utdanning, 
kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av pasienter og pårørende 
skal underbygge en god og forsvarlig pasientbehandling. Tjenestene skal gjenspeile 
kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt.  
Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og 
synliggjøres ved diagnostikk og behandling. Pasienter og brukere må ha trygghet for at 
tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med omsorg og respekt samt god og 
likeverdig kommunikasjon. Det skal brukes kvalifiserte tolker ved behov.  
 
Samhandlingsreformen utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for utviklingen 
av den samlede helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester nær 
der pasienten bor er sentrale mål. Omstilling av tjenester innen somatikk, psykisk 
helsevern, rusbehandling og rehabilitering som berører kommunene, skal planlegges i 
samarbeid slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye 
oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og like 
godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere. Det forutsetter et nært samarbeid mellom 
helseforetak og kommunene, samt brukerne og deres organisasjoner.  
 
Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er presentert i plan for Helse Nord 
2016–2019:  

• Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i 
pasientbehandlingen.  

• Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 
pasientforløp.  

• Realisere forskningsstrategien.  
• Sikre god pasient- og brukermedvirkning.  
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.  
• Innfri de økonomiske mål i perioden.  
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling.  

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

• Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom 
(2014–2017) «En god barndom varer livet ut» (Barne-, likestillings- og 
integreringsdepartementet) 

• Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 2015–2018 
• Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015–2020 og Handlingsplan for 

redusert bruk av antibiotika i helsetjenesten 2016–2020 (Helse- og 
omsorgsdepartementet) 

• Kreftkirurgi i Norge. Rapport IS-2284 (03/2015) fra Helsedirektoratet 
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• Veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator fra 
Helsedirektoratet 2015  

• Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold 
(PLIVO) fra Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 2015    

Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid1 og 
i felles prosjekter. De skal følge opp tiltak og handlingsplaner som initieres av etablerte 
nasjonale og regionale samarbeidsorganer samt Helse Nord RHF.  
 
Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å styrke det internasjonale samarbeidet i 
nord. Et viktig element i dette er å styrke det grenseoverskridende helsesamarbeidet. 
Det vises til helsesamarbeidsprogrammet mellom Russland og Norge som bl.a. omfatter 
folkehelse, kriseberedskap og samarbeid ved akutte helsesituasjoner, miljøhelse, 
utdanning og forskning. Helse Nord RHF og helseforetak har samarbeidsavtaler med 
regioner i Nordvest-Russland Finland og Sverige. 
 
Helseforetakene skal bidra til å følge opp regjeringens mål for utviklingen i 
nordområdene og legge til rette for god beredskap, øvelser og helsesamarbeid mellom 
helseforetak i regionen og samarbeidspartnere i Russland, Finland og Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Eksempler er fagråd, fagnettverk, kvalitetsnettverk, kommunikasjonsforum, regionale HR-nettverk, tariffnettverk., 
forvaltningsforum for IKT-systemer og øvrige arbeidsgrupper som RHF-et ber om deltakelse i. 
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2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
2.1 Tildeling av midler  
Helseforetakene er tildelt nødvendige midler for å gjennomføre kravene i 
oppdragsdokumentet. En oversikt er vist i tabell 1.  

 
 
 
2.2 Resultatkrav 
• Helseforetakene skal i 2016 basere sin virksomhet på de tildelte midler med 

følgende resultatkrav jf. konsolidert budsjett 2016: 
 

Finnmarkssykehuset Overskudd 37 mill kroner 
UNN Overskudd 40 mill kroner 
Nordlandssykehuset Overskudd 5 mill kroner 
Helgelandssykehuset Overskudd 20 mill kroner 
Sykehusapotek Nord Økonomisk balanse 0 mill kroner 

 
Sykehusapotek Nords publikumsavdelinger skal samlet gå med overskudd i 2016. 
 
• Helseforetakene skal styrebehandle tiltaksplaner innen 31.03.16 for å sikre at de 

økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2017–2020.  

Basisramme 2016 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2016 1 361 333 288 327 1 586 495 5 093 238 3 120 621 1 419 294 12 869 307

Øvrig ramme 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 793                                              52 757              27 292              80 842                    
Sykestuer Finnmark 9 100                   9 100                      
Kvalitetsregistre 32 390                                        32 390                    
NST 35 900              35 900                    
Transporttilbud psykisk syke 4 100                                          4 100                      
Tilskudd til turnustjeneste 100                                              795                       2 055                 1 692                 859                       5 500                      
SUM øvrig ramme 2016 37 383                                        9 895                   90 712              28 984              859                       167 832                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Vedtatt ramme 2016 9 907                   31 565              20 465              11 432                 73 369                    
SUM kvalitetsbasert finansiering -                                              -                             9 907                   31 565              20 465              11 432                 73 369                    

Øremerket tilskudd 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 741                 3 741                      
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 081                 3 081                      
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 255                                          2 255                      
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 255                 2 255                      
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 800                   3 800                      
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 730                 2 730                      
Døvblindesentre 41 176                                        7 402                 48 578                    
Forskning resultatbasert 33 546                                        34 826              3 528                 71 900                    
SUM øremerket 2016 76 977                                        660                            3 800                   54 035              3 528                 -                       139 000                  

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 475 693 288 987 1 610 097 5 269 550 3 173 598 1 431 585 13 249 509
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2.3 Risikostyring og internkontroll 
 
Internkontroll og risikostyring er i stor grad regulert gjennom lover/forskrifter og 
pålegg fra overordnede myndigheter. Helseforetakene skal etterleve kravene i 
helseforetaksloven, i forskrifter om internkontroll, og i pålegg fra HOD og fra Helse Nord 
RHF.   
 

• Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser skal 
behandles særskilt av helseforetakets styre innen 1.1.17. Styresaken skal 
beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. Alle 
kjente avvik slik disse er beskrevet av Riksrevisjonen skal være lukket innen 
utløpet av 2016. 

• Styret skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av tilstanden i 
foretaket med henhold til oppfølging av internkontrollen, og tiltak for å følge opp 
avvik. 

• Ledelsen skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av foretakets 
interne styring og kontroll. Gjennomgangen skal omfatte, og konkludere på:  

o Kvalitet og pasientsikkerhet, inklusive vurdering av om virksomhetens 
organisering og ledelse systematisk understøtter pasientsikkerhetskultur 
og forbedringsarbeid på en god måte 

o Informasjonssikkerhet  
o Klima og miljø 
o Beredskap    

Gjennomgangen skal være basert på relevant informasjon, inklusive:  
o Sammenlignbar statistikk  
o Resultater fra gjennomførte eksterne og interne tilsyn og revisjoner og 

status for oppfølging av disse 
o Gjennomførte risikovurderinger, i henhold til retningslinjer for 

risikostyring i Helse Nord (RL1602) Administrerende direktør foreslår 
følgende to målområder for risikostyringen i 2016. Alle er i tråd med 
overordnede mål i plan for Helse Nord 2015-2018.  

Målområde 1  
Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i 
pasientbehandlingen. 
Delmål  

o Ingen fristbrudd. 
o Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager. 
o Alle tiltakspakkene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal 

være implementert i alle relevante enheter innen utgangen av 2016. 
o Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % 

eller mer. 
o Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, 

uavhengig av type pakkeforløp, er over 70 %.    
o Ingen sykehuspåførte infeksjoner innen utgangen av 2016.  

Målområde 2 
o Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.  

Delmål 
o Et sykefravær under 7,5 % for 2016. 
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Gjennomgangen skal resultere i en konklusjon på status for den interne styring 
og kontroll i foretaket, en beskrivelse av eventuelle vesentlige svakheter i 
internkontrollen og hvilke mål som berøres av disse svakhetene, og beslutning 
om hvilke tiltak som iverksettes for å imøtegå slike svakheter.  

 
 
2.4 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 
Langsiktige mål 

• Gjennomføre vedtatt investeringsplan. 
• Fortsette arbeidet med erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter samtidig som 

det åpnes for innovasjon i plan og byggeprosesser, slik at disse blir effektive.  
• Gradvis øke løpende vedlikehold slik at verdien av eiendeler samsvarer med 

bokførte verdier.  
• Evaluere sykehusprosjekter etter at byggene er tatt i bruk for å sikre gjenbruk av 

løsninger og erfaringsoverføringer til senere prosjekter. 
 
Mål 2016 

• Gjennomføre samspillmodell med Sykehusbygg HF.  
• Delta i utarbeidelse av styresak til Helse Nord RHF knyttet til oppfølging av 

nytteverdien av FIKS- programmet og DIPS Arena, innen utgangen av andre 
tertial.  

• Som oppfølging av ny tilstandsrapport og med data registrert i 
klassifikasjonssystemet, bidra til en omforent vedlikeholdsstrategi ved rullering 
av Plan for Helse Nord 2017–2020 innen 31.03.16 

• Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell kan gi, og hvordan den 
eventuelt kan implementeres i foretakene. 

• Innen første tertial etablere plan for innfasing til nasjonalt system for forvaltning, 
drift og vedlikehold(FDV) MTU2 og BHM3. 

• Gjennomføre årlig gjennomgang av ekstern revisor av store byggeprosjekter. 
 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Universitetssykehuset Nord- Norge 

• Ansvar for å opprette regionalt fagråd for MTU og BHM. Forslag til mandatet skal 
legges frem i direktørmøtet innen april 2016. 

• Regionalt forvaltningsansvar for FDV-system for MTU og BHM inntil nasjonal 
forvaltningsenhet er etablert. 

 
Finnmarkssykehuset: 

• Arbeidet med idéfase for Hammerfest sykehus skal startes. 
• Følge opp vedtak i Helse Nord RHFs styresak om forprosjekt - Styrking av 

spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. 
 

2 Medisinskteknisk utstyr 
3 Behandlingshjelpemidler 
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Helgelandssykehuset: 
• Arbeidet med idéfase for Helgelandssykehuset skal startes. 

 
Nordlandssykehuset: 

• Evaluere det nye sykehuset i Vesterålen. 
 
2.5 Anskaffelsesområdet 
I 2016 etableres Sykehusinnkjøp HF. De regionale helseforetakenes skal legge til rette 
for at innkjøp i helseforetakene overføres til det nasjonale selskapet i tråd med nasjonal 
teknologistrategi for innkjøp og selskapsavtalen. Dette innebærer at det stilles detaljerte 
krav til endringer i innkjøpsfunksjonen i foretakene. 
 
Langsiktige mål 

• Følge opp Helse Nords strategiplan for innkjøp og HINAS/Sykehusinnkjøp HFs 
fireårige handlingsplan.  

• Innen 1.1.2018 skal alt kjøp av varer og tjenester innenfor definert scope skje via 
innkjøps og logistikksystem. 

• Fram mot 2018 bygge opp en regional forvaltningsorganisasjon som skal ivareta 
avtaleimplementering, samt regionens interesser i tilknytning til regionale og 
nasjonale avtaler. 

 
Mål 2016 

• Nasjonal kategoristruktur skal implementeres i foretakenes samlede 
innkjøpsvirksomhet, og innkjøpsarbeidet skal gjennomføres i tråd med ny 
nasjonal innkjøpshåndbok.  

Samordning 
RHF-et skal 
På bakgrunn av tilbakemeldingene fra og i samarbeid med foretakene, samordne og 
koordinere fellesanskaffelser på vegne av alle/ flere av foretakene i regionen, i første 
omgang innenfor kategoriene medisinteknisk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, 
kirurgiske produkter og bygg og eiendomsdrift 
Foretakene skal 

• Innen 28.2.16 ha oppdatert oversikt over foretakets løpende, 
konkurransebaserte avtaler og levere plan for anskaffelser som skal 
gjennomføres og/- eller startes opp i løpet av 2016. 

• Innen 31.3.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelser som i 2016 kan 
gjøres felles for to eller flere av foretakene.  

• Innen 30.11.16 levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres og /eller 
startes opp i 2017. 

• Innen 31.12.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelsesprosesser i 2017 
som kan gjøres felles for 2 eller flere av foretakene. 

• Følge opp regional plan for MTU-anskaffelser. Alle planlagte anskaffelser skal 
skje i tråd med plan, og uforutsette behov skal avstemmes regionalt før 
anskaffelsesprosess starter opp. Dette gjøres parallelt med prosess i 
kategoristyringsprosjektet. 

Systemstøtte 
RHF-et skal 
Tilrettelegge og videreutvikle regionalt innkjøp- og logistikksystem slik at foretakene 
kan hente ut det potensialet som ligger i løsningen. Fram mot opprettelse av regional 
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forvaltningsorganisasjon skal RHF-et ha et koordineringsansvar overfor foretakene for å 
sikre at regionale og nasjonale avtaler som skal være i systemet er rettidig implementert 
og til enhver tid oppdatert med gjeldende betingelser. Dette innebærer også utvikling av 
relevante måleparametere for å bedre foretakenes kontroll på egen virksomhet. 
 
Foretakene skal 

• Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon. Innen 1.1.2017 skal 
det innenfor definert scope kunne rapporteres detaljert for alle vareanskaffelser 
hva som kjøpes, på hvilken avtale og til hvilke vilkår.  

Ressurser 
Foretakene skal 

• Stille til rådighet nødvendige ressurser ved deltakelse i regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosesser og til kategoristyringsprosjektet, jf. samarbeidsavtale 
mellom RHF og HF-ene  

• Sikre at forvaltningsressurs for innkjøps- og logistikksystem er frigjort til 
forvaltningsoppgaver i henhold til plan.  

• Sikre tilstrekkelige ressurser til å fullføre utrullingen av innkjøps- og 
logistikksystem. 

 
2.6 Klima- og miljøtiltak  
 
Mål 2016 
Foretakene skal være i fremste rekke når det gjelder arbeidet med klima- og miljøtiltak. 
Arbeidet med styringssystem ytre miljø i Helse Nord er et kontinuerlig utviklingsarbeid. 
Helseforetakene bes om å følge opp gjennomført sertifisering slik at sertifikatet holdes 
ved like. 

• Helseforetakenes miljøsertifikat skal resertifiseres etter ny versjon av ISO-
14001:2015 i løpet av 2016/2017. 

• Helseforetakene skal sette miljømål for de miljøindikatorene som forventes 
besluttet av AD-ene i de regionale helseforetakene. Resultater for disse 
indikatorene skal rapporteres ved utgangen av 2016. 

 
3 Pasientens helsetjeneste 

- ventetid, variasjon og effektivitet 
 
Langsiktige mål  

• Reduserte ventetider. 
• Økt valgfrihet for pasienter.  
• Gode og effektive pasientforløp. 
• Opplæring av pasient- og pårørende skal integreres i pasientforløpet.  
• Bidra til å utvikle e-læringsprogram for pasient- og pårørendeopplæring 
• Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid. 
• Sikre at pasienter og pårørende har forstått gitt informasjon. 
• Pasienter og brukere medvirker aktivt i utformingen av eget behandlingstilbud. 
• Pasienter og brukeres erfaringer brukes aktivt i utformingen av tjenestetilbudet. 
• Kunnskap om variasjon i tjenesten brukes aktivt som grunnlagt for 

forbedringsarbeid.  

10 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

3. februar 2016 - saksdokumenter
side 42



  

• Bruke resultatene i PROMs4 aktivt til forbedring av behandlingsforløp. 
• Distriktpsykiatriske sentre som nøkkelstruktur skal legges til grunn for de 

fremtidige tjenestene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
• Gjennomgå utredningsprosedyrer (innen psykisk helsevern) for å sikre effektive 

forløp som grunnlag for raskere behandlingsstart. 
• Legge til rette for økt frivillighet samt riktig og redusert bruk av tvang innen 

psykisk helsevern. 
 

Mål 2016 
• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager.  
• Ingen fristbrudd. 
• Ingen korridorpasienter. 
• Bidra til å utarbeide og implementere nye nasjonale pakkeforløp. 
• Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer. 
• Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av 

type pakkeforløp, er over 70 %.  
• Ha dedikerte analyseressurser til å bistå avdelingene i å implementere tiltak for å 

redusere variasjon. 
• Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene 

sammenliknet med 2015, målt ved utvalgte indikatorer definert av Helse Nord 
RHF. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering av indikatorer 
innen utgangen av mars 2016. 

• Redusere variasjon i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder 
sammenliknet med 2015. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering 
av fagområder innen utgangen av mars 2016. 

• Redusere variasjonen i andel dagkirurgi innen utvalgte fagområder 
sammenliknet med 2015. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering 
av fagområder innen utgangen av mars 2016. 

• Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av 
implementering herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet.  

• Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i lokalt klinisk 
forbedringsarbeid. 

• Legge til rette for innregistrering av PROMs i kvalitetsregistrene. 
• Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i 

forbedringsarbeidet. 
• Iverksette tiltak, sammen med pasienter og deres pårørende, for å bedre 

helsepersonells kommunikasjon og informasjon (muntlig og skriftlig). 
• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. 
Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk 
(helseforetak og «private institusjoner med oppdragsdokument») og aktivitet 
(polikliniske konsultasjoner).  

• Implementere og ferdigstille resultat fra prosjektet felles regionale retningslinjer 
for kvalitetsforbedring på pasientreiseområdet innen 01.08.2016. 

4 Patient reported outcome measures 
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• Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager.  
• Gjennomføre flytting av egne internett til felles nasjonal webløsning. Det skal ikke 

opprettes nettsteder eller eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal 
publiseringsplattform.  

• Ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen.   

• Etablere ungdomsråd innen utgangen av 2016. 
 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Finnmarkssykehuset 

• Implementere tiltakene fra Tolkeprosjektet5 med tertialvis statusoppdatering til 
Helse Nord RHF. 
 

Universitetssykehuset Nord- Norge 
• Ferdigstille og oppsummere PING6 -prosjektet innen andre tertial. Gi anbefaling 

til regional bruk av løsningen. 
• Legge til rette for implementering av samvalg gjennom kommunikative og 

strukturelle tiltak. 
 
3.1 Somatikk 
 
Mål 2016 

• Etablere interne mål og rutiner for overvåking og lukking av: Åpne dokumenter 
eldre enn 14 kalenderdager (DIPS- rapporter D-9586 og D-9582), åpne 
henvisningsperioder uten ny planlagt kontakt (D-7221), ugjorte oppgaver i DIPS 
arbeidsflyt (D-9690). 

• Sikre at det er tilstrekkelig kapasitet innen endoskopi, for å unngå flaskehalser i 
pakkeforløpet. 

• Bidra til forbedring og videreutvikling av den nasjonale nødmeldingstjenesten 
gjennom det tverretatlige «program for forbedring av nødmeldingstjenesten».  

• Sikre at tilbudet til samiske voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep er 
tilrettelagt samisk språk og kultur. 

• Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske protokoller. 
• Gjennomføre planlagte risikoreduserende tiltak i fødselsomsorgen (jf styresak 

117-2015 i Helse Nord RHF og tilknyttede styresaker i egne helseforetak) og 
rapportere status innen 01.05.2016. 

• Registrere personskader og rapportere data (FMDS7) til NPR i henhold til 
forskrift og veileder. 
 

Foretaksspesifikke mål 
 
Finnmarkssykehuset  

• Avsette ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i barneavdelingen. 

5 Prosjekt for å forbedre tolketjenesten til samiske pasienter 
6 Telefontjeneste til pasienter og pårørende 
7 Felles minimum datasett 
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• Avklare organisering og lokalisering av overgrepsmottak, herunder inngått 
avtaler om videreføring av robuste kommunale overgrepsmottak innen 1.7.2016, 
med særskilt rapportering på status innen 31.03.16.  
 

Nordlandssykehuset  
• Gjennomføre oppgavedelingsprosjektet i radiologi. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Gjennomføre oppgavedelingsprosjektet i radiologi. 
• Sikre at det er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i det tverrfaglige 

diagnosesenteret slik at det er et tilbud til hele befolkningen i regionen. Det skal 
være tilrettelagt for bruk av samisk språk innenfor tverrfaglig diagnosesenter.    

 
3.2 Psykisk helsevern og rus 
 
Mål 2016 

• Planlegge innføring av e-helsebehandling8 i psykisk helsevern og TSB. 
• Styrke det desentraliserte behandlingstilbudet (ambulant/poliklinikk/samarbeid 

førstelinjen) innen psykisk helsevern. 
• Øke poliklinisk/ambulant aktivitet i TSB uten reduksjon i døgntilbudet, samt 

styrke samarbeidet med førstelinjen. 
• Innlagte pasienter må sikres somatisk undersøkelse og oppfølging.  
• Etablere et eget tilbud til sped- og småbarns psykiske helse (0-3 år.)  
• Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler. 
• Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye spesialiteten i rus- 

og avhengighetsmedisin. 
• Distriktspsykiatriske sentre skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode 

akuttjenester gjennom døgnet, herunder ambulante tjenester med deltagelse fra 
spesialister.  

 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset 

• Overta ansvar for LAR9 i eget foretaksområde i 2016. Rapporteres innen 
utgangen av første tertial. 

• Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge  

• Bidra med kompetanse ved overføringen av LAR-ansvaret til 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Rapporteres innen utgangen av 
første tertial. 

• Sikre tilgjengelighet til forsvarlige medikamentfrie tilbud for pasienter i psykisk 
helsevern innen 1. juni 2016. Tilbudet utformes i nært samarbeid med 
brukerorganisasjonene.  

8 Bruk av IKT og internett til helseformål som behandling, kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, 
informasjon om sykdom og helsefremmende/ forebyggende tiltak 
9 Legemiddelassistert rehabilitering 
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• Redusere antall innleggelser med tvang sammenlignet med 2015. 
• Opprette et regionalt tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser (OCD) for 

barn og unge. Tilbudet skal også kunne gis over lyd/bilde. Sikre drift av OCD-team 
for voksne, herunder nødvendig implementering og opplæring. 

 
Nordlandssykehuset 

• Etablere familieambulatorium med særlig fokus på familier med barn 0–6 år 
innen 1.7.2016. 

 
3.3 Samhandling 
 
Langsiktige mål 

• Helseforetakene skal understøtte den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i 
tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen.  

• Styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet. 
• En større andel av helse- og omsorgsarbeidet skal ytes av kommunene. 

Omstillingen skal synkroniseres slik at dette ikke gjennomføres før kommunen er 
i stand til å håndtere de nye oppgavene og bidra til å utvikle kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  

• Styrke elektronisk kommunikasjon med kommunehelsetjenesten, pårørende og 
pasient. 

• Organisere samhandlende team fra spesialist- og kommunehelsetjeneste som 
ivaretar sammenhengende pasientforløp. 

• Bidra til kompetansebygging og bedre rutiner rundt samstemming av 
legemiddellister mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.  

 
Mål 2016 

• Etablere lokale samarbeidsavtaler mellom Bufetat og helseforetaket slik at barn 
og unge gis et helhetlig behandlingstilbud. 

• Delta aktivt i etableringen av gjensidige samarbeidsavtaler med 
avtalespesialistene som gir grunnlag for et godt samarbeid og en hensiktsmessig 
arbeidsfordeling mellom helseforetak og avtalespesialistene i eget nedslagsfelt. 
Samarbeidsavtalen kan gjelde pasientflyt/strømmer, håndtering av ventelister, 
fristbrudd, faglig samarbeid mellom avdelinger og avtalespesialister, utveksling 
av informasjon, felles prosedyrer og kliniske retningslinjer, deltakelse i 
kompetanseutvikling, rutiner for kontakt mellom legen og helseforetaket mv. 
Helse Nord RHF vil fasilitere fellesmøter og initiere samarbeidet mellom 
avtalespesialister og helseforetak. 

• Iverksette tiltak for å gjøre tjenesteavtalene mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten kjent, med tertialvis rapportering på status. 

• Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare pasienter som har behov for 
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon er i samsvar med 
tjenesteavtale 5, med tertialvis rapportering på status.  

• I samarbeid med aktuelle kommuner, bidra med nødvendige 
spesialisthelsetjenester og veilede kommunene slik at de kan ivareta sitt ansvar 
for helsetilbud til asylsøkere og flyktninger. 

• Øke utøvende virksomhet mot kommunehelsetjenesten ved blant annet 
veiledning, for å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten. 
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• Utrede muligheten for bedre tilrettelegging for tilgang til resepter/legemidler via 
digitale tjenester. 

• Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden i 
Helse Nord. 

• Prinsippene i styresak 70-2002 IKT-strategi i Helse Nord skal fortsatt ligge til 
grunn for arbeidet med IKT i regionen. Helseforetakene skal ikke gjennomføre 
separate anskaffelser eller iverksette andre tiltak som kan true de ambisjoner 
som er beskrevet rundt realisering av FIKS10. Behov for nye tjenester/prosjekter 
skal forankres mot Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt.  Eventuelle 
innovasjonsprosjekter og resultatet av slike skal kunne benyttes av hele 
foretaksgruppen. 

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

Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset 

• Ta i bruk Samhandlingsbarometeret11 i samarbeid med OSO12. 
 

Sykehusapotek Nord 
• Foreslå forbedringer i rutiner med forskrivning av medikamenter. 
• Ansvar for å foreslå tiltak i samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og 

kommunene som sikrer pasientene kontinuerlig legemiddelbehandling med god 
kvalitet ved skifte av omsorgsnivå. 

 
 
4 Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap 
 
Langsiktige mål:  

• Bedre og tryggere helsehjelp, økt overlevelse og mindre variasjon i 
behandlingstilbud og –resultat mellom sykehusene.  

• Resultatene i medisinske kvalitetsregistre skal brukes til forbedringsarbeid, og til 
reduksjon av variasjon i helsetjenesten for å sikre god praksis.  

• Legge nasjonale faglige retningslinjer til grunn for tilbudet.  
• Innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten er enhetlig og 

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

undersøkelsen for 2012, og gjennomføre pasientsikkerhetsprogrammet I trygge 
hender 24-7.  

• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet. 
• Bedre pasientsikkerhet gjennom trygg og forsvarlig legemiddelbruk. 
• Ha en forsvarlig og økonomisk rasjonell legemiddelforsyning. 

 

10 Felles innføring av kliniske systemer 
11 Kunnskapsbank for samhandling: www.samhandlingsbarometeret.no 
12 Overordnet samarbeidsorgan 
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4.1 Kvalitet 
 
Mål 2016 

• Dokumentere at alle relevante ansatte får opplæring i pasientadministrative 
systemer.   

• Definere fem mål for datakvalitet - med tiltak, for å forbedre kvaliteten i PAS/EPJ.  
• Bruke tilbakemeldingene fra NPR aktivt for å redusere feilkoding. 
• Sikre at alle helseforetak innregistrerer data i relevante (der de har pasienter) 

nasjonale kvalitetsregistre. 
• Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som grunnlag for beslutninger 

om innføring av nye metoder og ved endring av praksis/avvikling av metoder. 
• Gjennomføre hendelsesanalyser, og ha klare prosedyrer for åpenhet og 

oppfølging av pasienter og pårørende som har vært utsatt for alvorlige hendelser 
og for personell som har vært involvert i hendelsene. 
 

Foretaksspesifikke mål 2016 
  
Nordlandssykehuset 

• I samarbeid med Helse Nord RHF løfte eksisterende ASJ[1]-løsning over på ny 
plattform innen 1/7 2016 og delta som superbruker i videre utrulling av 
løsningen til UNN, HSYK og FIN høsten 2016. 

• Bidra i å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak som sikrer 
kostnadseffektivitet ved anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av 
legemidler. 

 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Legge frem en handlingsplan for utrulling og bruk av ASJ innen andre tertial 2016 
sammen med hovedprosjekt for innføring av ASJ, med tertialvis rapportering på 
status. 

• Bidra i å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak som sikrer 
kostnadseffektivitet ved anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av 
legemidler. 

 
Sykehusapotek Nord 

• Ansvar for å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak som sikrer 
kostnadseffektivitet ved anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av 
legemidler. 

 
4.2 Pasientsikkerhet  
 
Mål 2016 

• Alle innsatsområder igangsatt i Pasientsikkerhetskampanjen skal være spredt til 
alle relevante enheter.  

[1] Automatisert strukturert journalundersøkelse 
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• Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig 
virksomhetsrapport.  

• Bidra i prosjekt for å beskrive en løsning for elektronisk bestilling og utarbeide 
dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler. 

 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Sykehusapotek Nord 

• Representere Helse Nord RHF i nasjonale fora etter nærmere avtale med 
fagdirektøren i Helse Nord RHF. 
 

4.3 Smittevern 
 
Langsiktige mål 

• Utdype og styrke smittevern i tjenesteavtalene mellom hvert helseforetak og 
deres opptakskommuner. 

 
Mål 2016 

• Krav fra HOD er at andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7 prosent 
ved prevalensundersøkelsene. Helse Nord RHF opprettholder kravet til 
helseforetakene om at sykehuspåførte infeksjoner som kan forebygges, skal være 
null innen utgangen av 2016. 

• Det skal implementeres antibiotikastyringsprogram ved alle helseforetak13. Dette 
skal blant annet omfatte: 

o Årlig rapportering av antibiotikaforbruk, fordelt på antibiotikagrupper 
og avdelinger. 

o Implementering og etterlevelse av nasjonal faglig retningslinje for 
antibiotikabruk. 

• Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to 
ganger årlig i henhold til forskrift. Hvert helseforetak skal rapportere og 
kommentere sine prevalenstall to ganger i året til Helse Nord RHF. 

• NOIS-registrering: Det skal være minst 95% oppfølging for alle inngrep som 
omfattes av forskriften. Hvert helseforetak skal rapportere og kommentere sine 
infeksjonstall for hvert tertial til Helse Nord RHF. 

 
4.4 Beredskap  
 
Langsiktige mål 

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

• Utarbeide treårig rullerende plan for øvelser i beredskapssammenheng, 
herunder vann, IKT og strøm.  

13 Et styringsprogram skal sikre rasjonell antibiotikabruk og implementering av nasjonale retningslinjer.  
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• Ha en teknisk infrastruktur som gjør det mulig med akuttmedisinsk 
videokommunikasjon mellom sykehus i sann tid. Utstyret inngår i Barents 
helsesamarbeidsprogram 2016–2019. 
 

Mål 2016:  
• Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser innen utløpet av 2016 for de systemer 

som inneholder sensitiv personopplysninger i tråd med gjeldene lover og 
forskrifter. 

• Ivareta arbeidet med løpende oppfølging av planverk for beredskap. 
• Følger opp at påtalte avvik i Riksrevisjonens rapport om beredskap lukkes og at 

oppfølgingen rapporteres i tertialrapportene. 
 

Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge  

• Ferdigstille prosjekt «VAKe2». Det skal utarbeides driftskonsept og 
dokumentasjon av løsningen i 1.7.2016 utgangen av 2016, i nært samarbeid med 
helseforetakene og Helse Nord IKT. Forslag til finansieringsmodell skal 
utarbeides innen utgangen 30.04.2016. 

 
5 Personell, utdanning og kompetanse 
 
Langsiktige mål:  

• Riktig kompetanse på rett plass til rett tid, tilstrekkelig helsepersonell og god 
utnyttelse av personellressursene. 

• Bidra til riktig og god bruk av de samlede ressurser i foretaket til beste for 
pasienter, medarbeidere og foretaket. 

• Bidra til å utvikle leder- og ledelsesutvikling som får frem det beste i 
medarbeiderne og som legger grunnlag for godt arbeidsmiljø, samarbeid og 
kvalitet. 

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

• Alle avdelinger i alle foretak skal bruke aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. 
• De fire regionale helseforetakene skal ha en felles handlingsplan for utvikling av 

e-læring, herunder samarbeid med kommunal sektor. Denne skal bidra til at e-
læring anvendes systematisk i kompetanseutvikling på en kostnadseffektiv måte. 
NLSH har regionalt ansvar for samhandlingen med det nasjonale nettverket. 

• Bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere. 
• Mer innovasjon i tjenesteutvikling, arbeids- og samarbeidsformer 

 
Mål 2016: 

• Bidra til å videreutvikle og ta i bruk fremskrivninger fra Nasjonal 
bemanningsmodell. 

• Ta i bruk regional handlingsplan for rekruttering. 
• Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1. 

Tilleggskrav for ambulansefaglærlinger: 50 % skal rekrutteres fra videregående 
skole i egen helseregion. 
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• Delta i prosjekt «ledermobilisering». 
• Rekruttere deltakere til Master i helseledelse i henhold til målgruppe og 

intensjon for studiet. 
• Rekruttere deltakere til Nasjonalt topplederprogram.   
• Måltall ufrivillig deltid og stillingsandel blant fast ansatte per 31.12.16 per 

foretak: 
Foretak Andel deltid mindre enn Stillingsandel større enn 
FIN 16 % 92 % 
UNN 19 % 92 % 
NLSH 30 % 92 % 
HSYK 30 % 92 % 

• Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 30. juni, med seks 
måneders planleggingshorisont, både i Gat og DIPS.  

• Bidra i arbeidet med å innføre ny legespesialitetsstruktur 
• Delta i prosjekt for utvikling og innføring av regionalt system for 

kompetanseledelse, og ta dette i bruk. 
• Bidra til kompetanseutvikling, samt videreutvikle tilbud gjennom e-læring, 

simulatortrening mv. 
• Gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling gjennom kurs og møteplasser 

som dekker den basiskompetanse ledere skal ha. 
• Gi lederstøtte ved å ta i bruk Helse Nords lederhåndbok.  
• Legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i 

eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre 
helseforetak i landet.  

• Ha oppdaterte planer for videreutdanning innen 1. juni 2016 og ha oversikt over 
utdanningskapasitet. 

 
Foretaksspesifikke mål  
Universitetssykehuset Nord- Norge 

• Etablere et regionalt utdanningssenter for å ivareta utdannings- og 
læringsaktiviteter, samt andre oppgaver i ny ordning for legenes 
spesialistutdanning. Delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet 
spesialistutdanning. Planlegge for iverksetting av læringsaktiviteter for oppstart i 
2017 av spesialistutdanningens del 1 etter ny ordning.  

• Forberede at regional finansiering knyttet til helseompetanse.no f.o.m. 2017 vil 
overføres til regionalt nettverk for e-læring. 

• Legge til rette for at utvikler kompetansen innenfor e-læring gjøres tilgjengelig 
for regionalt utdanningssenter og e-læringsnettverket. 

• Helsekompetanse.no sin utvikling av e-læringskurs skal være basert på 
etterspørsel og koordinering med samarbeidspartnere og KS Læring.  

 
Nordlandssykehuset 

• Ansvar for prioritering, koordinering og utvikling av nye e-læringskurs i 
regionen. 

• Ansvar for å bidra til at felles nasjonal kurskatalog utvikles, og at generell avtale 
om deling av kurs utarbeides. 
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• Teste ut og etablere et felles LRS14 mellom helseregionene. 
• Videreutvikle dagens nettverk for e-læring, og opprette et adminforum bestående 

av e-læringskoordinator i hvert HF. 
• Ansvar for at det opprettes en styringsgruppe innenfor e-læring sammen med 

regionalt utdanningssenter. 
 
5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Langsiktige mål:  

• HMS skal være en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. 
• Helse Nords kjerneverdier skal synliggjøres og foretakene skal legge til rette for 

et verdibasert arbeidsmiljø. 
 
Mål 2016 

• Følge opp felles regional plan for gjennomføring og videreutvikling av 
medarbeiderundersøkelsen. 

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

• Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016.  I første tertial 
rapporteres tiltak for å nå målet. 
 

6 Forskning og innovasjon  
 
Langsiktige mål 

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

• Antall pasienter som får tilbud om deltakelse i kliniske studier skal økes. 
• Innovasjonseffekt av anskaffelser skal økes. 
• Implementert relevante tiltak i HelseOmsorg21 strategien.15 

 
Mål 2016 

• Forskningsmiljøene skal gå sammen med miljøer i andre regioner for å søke på 
prosjekter i nytt felles program (utarbeidet av RHF-ene i samarbeid med Norges 
forskningsråd) for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten. 

14 Learning Record Store 
15 Nasjonal strategi som skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, 
utvikling og innovasjon i helse- og omsorgsområdet.   
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• Delta i arbeidet med å utvikle en modell for budsjettering av totale kostnader i 
eksternt finansiert forskning i helseforetak, jf. rapport16 fra arbeidsgruppe fra 
2015.  

• Det er i samarbeid mellom de fire RHF-ene og under ledelse av Helse Sør-Øst RHF 
gjennomført et forskningsbasert pilotprosjekt basert på et egnet 
informasjonssystem for måling av innovasjonsaktivitet i helseforetakene, med 
deltakelse fra både universitetssykehus og helseforetak uten 
universitetsfunksjon, jf. anbefalinger i rapport fra NIFU17 fra 2015. 

• Implementere tiltakene i Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016–
2020, sammen med RHF-et.  

 
Foretaksspesifikke mål 2016:  
Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Infrastruktur for utprøving av nye innovasjoner som nytt medisinsk-teknisk 
utstyr skal styrkes. 

• Prioritere gjennomføring av egne multisenterstudier, samt internasjonale, 
nasjonale og studier knyttet til NorCRIN (Norwegian Clinical Research 
Infrastructures Network). 

• I samarbeid med Helse Nord RHF sørge for at det nyetablerte Nasjonalt senter for 
e-helseforskning (NSE) organiseres med en fagprofil og tilhørende ledelses- og 
styringsformer som kan ivareta de forpliktelser og formål som følger av 
bevilgningen over statsbudsjettet. Senteret skal i tillegg til sin frie forskning 
finansiert gjennom søknader (forskningsråd, regionale forskningsmidler, EU mv.) 
også ha en anvendt profil med vekt på følgeforskning og utredninger på bestilling 
fra helsemyndighetene. Det skal etableres en nasjonalt sammensatt 
styringsgruppe for senterets virksomhet, og i samarbeid med det nye e-
helsedirektoratet utvikles rutiner for bestillinger og leveranser. Helse Nord RHF 
vil spesifisere dette oppdraget ytterligere gjennom et særskilt oppdragsbrev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 Rapport 06.03.2015 fra arbeidsgruppe nedsatt av HOD og KD – se 
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/rapport-nasjonal-
gruppe-6-mars-2015.pdf 
17 Rapport september 2015: NIFU arbeidsnotat 16-2015 - Måling av innovasjonsaktiviteten i 
helseforetakene: En videreutvikling av de nasjonale indikatorene for innovasjon i helsesektoren. 
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7 Styringsparametere 2016 
Styringsparametere er valgt for å gi et mest mulig samlet bilde av kvalitet, 
pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. Helse Nord RHF vil i 
oppfølgingsmøtene med helseforetakene følge opp de valgte styringsparametere samt 
andre kvalitetsindikatorer ved behov. Styret og ledelsen i helseforetakene har et ansvar 
for å følge med på kvalitetsindikatorene som Helsedirektoratet publiserer og iverksette 
tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene. 
Tabell 1. Mål 2016. Datakilder og publiseringsfrekvens. 
 

Mål 2016 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten 

Under 65 
dager  

Helsedirektoratet Månedlig 

Andel fristbrudd for avviklede pasienter 0 % Helsedirektoratet Månedlig 
Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- 
bryst, prostata- og tykk- og endetarmskreft) 

Minst 70 %  Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk 
krefttype henholdsvis brystkreft, tykk- og 
endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen 
maksimal anbefalt forløpstid  

Minst 70 %  Helsedirektoratet Tertialvis 

Pakkeforløp for kreft (samlet for 28 krefttyper totalt) Minst 70 %  Helsedirektoratet Tertialvis 
Gjennomføring av Pakkeforløp for kreft (per type kreft, 
28 krefttyper totalt) innen maksimal anbefalt forløpstid 

Minst 70 %  Helsedirektoratet Tertialvis. 

2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Veksten måles i 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede, kostnader 
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon 
synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak 
og "private institusjoner med oppdragsdokument"18) og 
aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 

Prosentvis 
større 
reduksjon i 
ventetid. 
Prosentvis 
større økning i 
kostnader, 
årsverk og 
aktivitet.  

Gjennomsnittlig 
ventetid: 
Helsedirektoratet 
Kostnader: de 
regionale 
helseforetakenes 
regnskap  
Årsverk: de regionale 
helseforetakenes HR-
systemer og SSB for 
private 
Polikliniske 
konsultasjoner: 
Helsedirektoratet 
(Helfo) 

 

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne  
per 1000 innbyggere i helseregionen 
 

Redusert 
sammenlignet 
med 2015 

Helsedirektoratet Årlig 

Andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre og sykehus i 
psykisk helsevern for voksne 

Økt andel 
årsverk i DPS 
sammenliknet 
med 2015 

Helsedirektoratet 
(SSB) 

Årlig 

 
 
 

18 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen 
Hospital, Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, 
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss.  
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3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Andel sykehusinfeksjoner Mindre enn 
4,7% 

Folkehelseinstituttet 2 ganger årlig 

Andel korridorpasienter på sykehus 0 % Helsedirektoratet  Tertialvis  
 
Tabell 2. Rapportering 2016. Datakilder og publiseringfrekvens. 

 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Publiseres 2016 

Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter) 
(PasOpp)  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig  

30 dagers overlevelse etter hjerneslag    Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig 

30 dagers overlevelse etter hoftebrudd  Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig 

Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene Reduseres 
med 25 pst. 
innen 
utgangen av 
2018, målt ut 
fra GTT-
undersøkelsen 
for 2012. 

GTT-undersøkelsene. 
Helsedirektoratet 

Årlig 

Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert.  

100 % RHFs rapportering til 
pasientsikkerhetsprog
rammet 

Årlig 

Bruk av disse fem bredspektrede midlene: karbapenemer, 
2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner. 

30 % 
reduksjon i 
samlet bruk i 
2020 
sammenlignet 
med 2012 

Sykehusenes 
legemiddelstatistikk 

Årlig 

Antall bidrag fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 
a) vitenskapelige artikler og b) konkrete prosjekt for 
klinisk kvalitetsforbedring 

 Årsrapporter fra de 
nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene 

Årlig 
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8 Oppfølging og rapportering 
 
I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2015, 
foretaksspesifikke mål 2015 og styringsparametrer 2015. Det skal ikke rapporteres på 
langsiktige mål. Kravene til enhetlig og standardisert regnskapsføring i foretaksgruppen 
gjelder all offisiell rapportering. Der det er mulig skal data til rapportering hentes fra 
virksomhetsportalen Helse Nord LIS.  
 
Oversikt over rapporteringsrutiner og frister  
 

Rapporterin
g 

Innhold Frister 

Månedlig Månedsrapport i tråd med mal. Månedsregnskap skal være avsluttet innen 
fem virkedager i påfølgende måned.   
ØBAK og virksomhetsrapport skal 
oversendes RHF senest fire virkedager etter 
regnskapsavslutning.   

Tertial-
rapport  
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes    
 
 

Styrebehandlet tertialrapport 
(styrevedtak): 
3. juni 2016 
6. oktober 2016 
 
Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
20. mai 2016 
30. september 2016 
NB: Fullstendig ØBAK og 
virksomhetsrapport sendes fire virkedager 
etter regnskapsavslutning. 

Årlig 
melding 
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes   
 

Styrebehandlet årlig melding 
(styrevedtak): 29. mars 2017. 
Administrativt behandlet årlig melding: 
06. februar 2017. 
Økonomidelen tas ut av årlig melding, 
leveres som ordinær virksomhetsrapport. 

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

Styrebehandling av årsregnskap for 2016:  
29. mars 2017.  
 

Datoer for styrebehandling av årlig melding og årsregnskap for 2016 fastsettes når 
møteplan er endelig.   
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9 Vedlegg 
 
9.1 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering 
 
GRUNNUTDANNING omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og 
universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena. 
Fylkeskommunene har ansvar for de videregående skolene. Fylkenes opplæringskontor 
skal i samarbeid med praksisarenaene sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene. 
VIDEREUTDANNING omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler, 
høgskoler og universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og 
arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med 
helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i 
samarbeidsorganet. 
 
Kunnskapsdepartementet har tidligere fastsatt årlige aktivitetskrav for enkelte studier 
ved utdanningsinstitusjonene. Fra og med 2014 ble styringen av dimensjonering for 
enkelte utdanninger endret til kandidatmåltall. Nedenfor gjengis 
Kunnskapsdepartementets forslag til kandidatmåltall for 2016. Kandidatmåltallet for 
den enkelte institusjon er et minstekrav. Endelige tall vil foreligge i KDs 
tildelingsbrev/tilskuddsbrev for 2016 til utdanningsinstitusjonene og kan formidles fra 
institusjonene i de regionale samarbeidsorganene. Flere institusjoner slår seg sammen 
med virkning fra 1.1.2016. Flere av disse institusjonene vil være lokalisert i flere 
helseregioner. For utdanningene ved disse institusjonene må RHFene finne en 
hensiktsmessig fordeling av praksisplasser i samarbeid med institusjonene.  
 
Tabell 1 

Høgskole 
Universitet 
 

Helseregion Obligatorisk praksis Ikke obligatorisk praksis ABIOK-
sykeplei
e 

Jord-
mor 
 

  Syke- 
pleie 

Radio- 
grafi 

Bio- 
ingeniør 

Fysio- 
terapi 

Ergo- 
terapi 

Verne-
pleie 

  

Universitetet i 
Nordland 

Helse Nord 159      26  

Univ. i 
Tromsø 

Helse Nord 261 24 20 25 20  50 20 

 
*Institusjonene er bedt om å legge frem en plan i Årsrapport for økning til 20 over en periode på tre år, jf. 
Tildelingsbrev for 2014. 
 
Tabell 2 kandidatmåltall er fastsatt for hhv. medisin, psykologi og farmasi ved 
universitetene: 

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

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

Foretak Kull 
2014– 
2016 

Kull 
2015–
2017 

Kull 2016–
2018 

Totalt 
inne i 
2015 

Totalt 
inne i 
2016 

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

(ferdig i 2015) 
6 6 6 12 

Helgelandssykehuset 6 2 8 8 10 
Sum 19 24 30 42 54 

 
 
Tabell 4:  
Måltall for turnusplasser medisin 

 
 
 
  

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

1. Månedlig oppfølging av regionale kvalitetsindikatorer og alvorlige 
uønskede hendelser.  

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

3. Status, handlingsplaner og utfordringer for pasientsikkerhet og kvalitet i 
pasienttilbudet en gang årlig. Blant annet skal sakene omfatte status for 
innføringen av tiltakspakker i Pasientsikkerhetsprogrammet, GTT19-
resultater og oppfølging av disse. 

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

5. Helseforetakene skal styrebehandle tiltaksplaner innen 31.03.16 for å sikre 
at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2017–2020.  

6. Skal gjennomføre investeringsplanen slik den er vedtatt i budsjett 2016. 
Eventuelle avvik i fremdrift og behov for omprioriteringer skal fortløpende 
behandles i eget styre.  

7. Styret skal minimum en gang i året skal ha en samlet gjennomgang av 
tilstanden i foretaket med henhold til oppfølging av internkontrollen, og 
tiltak for å følge opp avvik. 

8. Tertialvis styrebehandling av status for oppfølging av oppdragsdokument 
2016, med fokus på krav som blir vanskelig å få gjennomført i 2016, med 
tiltak. 

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

10. Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser 
skal behandles særskilt av helseforetakets styre innen 1.1.17. Styresaken 
skal beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som 
er tillagt databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i 
leveranseavtaler. Alle kjente avvik slik disse er beskrevet av Riksrevisjonen 
skal være lukket innen utløpet av 2016. 
 

 
 
 

 
 
 

19 Global Trigger Tool  
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9.3 Vedlegg 3 Tilleggsliste til oppdragsdokument 2016 

 
 

 
 

Fra Helse Nord RHF til helseforetakene 
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HOD forutsetter at relevante mål gitt i tidligere oppdragsdokumenter fortsatt er 
gjeldende. Denne listen består av krav fra tidligere års oppdragsdokumenter fra Helse 
Nord RHF til helseforetakene (2004-2015).  Årstallet i parentes angir året oppdraget ble 
gitt. Krav fra tidligere år er ikke tatt med dersom de omfattes av nye krav i OD for 2016. 
 
2.3 Risikostyring og internkontroll  

Verifisere at leverandører som innehar rollen databehandlere oppfyller de krav i lover 
og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og at nødvendige krav er nedfelt i 
leveranseavtaler. (2012) 
 
Ha kontrollsystemer for overvåkning av at funksjonsfordelinger blir fulgt. (2011) 
 

2.4 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvalting  

Utarbeide utviklingsplaner i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging forut for 
planlegging av investeringsprosjekter i samarbeid med Helse Nord RHF. 
Utviklingsplanene skal ha to hovedelementer: i a) organisasjonsutvikling, pasientforløp, 
faglig utvikling og b) gjennomgang av bygningsmessige ressurser, tilstand og behov for 
endringer i bygningsmassen for å dekke behovet for den spesialisthelsetjenesten 
foretaket skal levere. (2013) 
 
Informere berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom, 
uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak, på et så tidlig tidspunkt som 
mulig. (2011) 
 
Begrense betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og at de 
rutiner man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye 
parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling. (2011) 
 
2.5Innkjøp 

Innen 31.03.15 tilpasse lokal innkjøpsstrategi i samsvar med regional og nasjonal 
innkjøpsstrategi. Følge opp Helse Nords forpliktelser ved å delta i utforming og følge opp 
handlingsplan for etisk handel. (2015) 
 
Sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort 
målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt 
miljøkrav. (2015) 
 
  
3 Pasientens helsetjeneste  

 
Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter skal ha forløpskoordinatorer med 
nødvendige fullmakter. (2015) 

 
Delta i oppfølgingsteam for avtalene med de private rehabiliteringsinstitusjonene. 
(2015) 
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Tilby pasienten tilgang til egen pasientinformasjon (journaldokumenter, timer, 
innsynslogg, etc.) i tråd med fremdriften i prosjektet «Pasientens tilgang til egen 
journal».(2015) 
 
3.1 Somatikk 

 
Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og 
brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- 
og utmattelsestilstander av uklar årsak. (2014) 
 
Etablere en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i faglige retningslinjer 
fra Helsedirektoratet og ”Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og 
omsorgstjenesten” (Helsedirektoratet 2012). (2013) 
 
Foretaksspesifikke mål: 
Nordlandssykehuset 
Etablere kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i Statens 
barnehus og barneavdeling. (2015) 
 
Bygge opp kapasitet innen karkirurgi og intervensjonsradiologi (2013) 
 
UNN 
Etablere kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i Statens 
barnehus og barneavdeling. (2015) 
 
 3.2 Psykisk helsevern og rus 

Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern på DPS-nivå.(2015) 
 
Foretaksspesifikke mål: 
UNN 
Øke døgnplasser innen psykisk helsevern for barn og ungdom. (2015) 
 
3.3 Samhandling 

 
Bistå i å utvikle kommunenes kompetansebehov som følger av Samhandlingsreformen. 
Rapporten ”Kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen”20 skal legges 
til grunn for det videre arbeidet. (2015) 
 
Delta i planlagt samarbeidsprosjekt ”Et friskere Nordland” med Nordland 
fylkeskommune. (2015) 
 

20 Styresak Helse Nord RHF, sak 90/2014 
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Bruke sykehusapotek Nord aktivt i samhandling med kommunene på 
legemiddelområdet for å forebygge pasientskader og øke kompetansen. (2014) 
 
Sørge for at dokumentasjon på ernæringsstatus foreligger og følger pasienten ved 
overflytting mellom behandlingsenheter eller mellom tjenestenivåer. (2012) 
 
 
 
4. Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap 

 
Det skal etableres regionale prinsipper for legemiddellogistikk, både knyttet til 
standardiserte rutiner og prosedyrer og plan for bruk av elektroniske verktøy og utstyr, 
herunder blant annet elektroniske legemiddelkabinett og lagerroboter(2015) 
 
Ha gode strukturer for formidling og kommunisering av kvalitetsresultater og uønskede 
hendelser til pasienter, pårørende og offentligheten.(2015) 
 
I samarbeid med berørte parter gjennomgå avtalene om studenthelsetjenesten slik at 
studenter får et tilfredsstillende tilbud(2015) 
 
Implementere oppdaterte nasjonale kliniske retningslinjer, legge disse i Docmap og 
sørge for at disse legges til grunn for medisinsk praksis (2013) 
 
 
4.2 Pasientsikkerhet 

Skal ha etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og TSB får 
behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende, at pasienter som behandles for 
somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller 
rusproblemer. (2015) 
 
5.1 Helse, miljø og sikkerhet  

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

 
For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om 
begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring 
av kliniske studier eller helsetjenesteforskning. (2015) 
 
Data fra kvalitetsregistrene skal nyttiggjøres til forskningsformål. Flere 
forskingsprosjekter må realiseres med bruk av data fra nasjonale 
kvalitetsregistre.(2015) 
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Det skal vurderes gjennomført førkommersielle prosjekter som en del av oppfølgingen 
av ”Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom 
offentlige anskaffelser” fra 2012.(2015)  
 
Implementere endret forskningsfinansiering på RHF-finansierte prosjekter. Sosiale 
utgifter på lønn inkluderes i nye RHF-finansierte prosjekter innen tildelingssummen. For 
nye ph.d. og post.doc.- stillinger fra RHF skal HF-et sette av 20 % av rundsummen, dvs. 
165 000 kr ved heltidsstipend med tildelingssum på 825 000 kr. Midlene skal øremerkes 
forskning internt i HF-et21. (2011) 
 

 
Foretaksspesifikke mål: 
UNN 
Sikre og videreutvikle humane miljøgiftanalyser som ledd i global helseforskning. 
(2015) 
 
 
 
 
 
 
 

21 Satsene for 2015 er: Rundsum 938 000 kr for ph.d.- og post.doc.-stipend. 20 % av dette er 187 600 kr. 
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Møtedato: 3. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Fanghol/Paulke/Rolandsen  Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 6-2016  Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 

    2016-2018, oppnevning av arbeidsutvalg 
 
 
Formål 
Valg av styrer i helseforetakene for perioden 2016-2018 er planlagt behandlet i 
styremøte 24. februar 2016 eller 30. mars 2016 med påfølgende oppnevning i 
foretaksmøter med helseforetakene. Dato for foretaksmøter er foreløpig ikke fastsatt.  
 
Formålet med styresaken er å få oppnevnt et arbeidsutvalg som på vegne av styret og i 
samarbeid med RHF-administrasjonen, utarbeider et forslag til HF-styrenes 
sammensetning.  
 
I tillegg legges til rette for at styret kan gi føringer for arbeidet med sammensetning av 
styrene for neste periode.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Å ha kompetente styrer i helseforetakene er en viktig forutsetning for god styring av 
helseforetakene og se helseforetakenes viktige rolle i samspill med omgivelsen. Dette 
gir kvalitet til de avgjørelser som styrene må fatte i en tid med stadige endringer og 
omstillinger, og det gir trygghet og stabilitet. Kompetente styrer vil også gi den 
nødvendige respekten for de vedtak som fattes av styrene i helseforetakene. 
 
Bakgrunn/sammendrag 
I Helseforetakslovens § 21 reguleres styrets sammensetning i helseforetakene, jf. 3. og 
4. ledd som følger: 
 
Styremedlemmene velges av foretaksmøtet med de unntak som følger av §§ 22 og 23. I 
regionalt helseforetak skal styremedlemmene som velges av foretaksmøtet, ha tilknytning 
til den regionen som foretaket hører under. Styremedlemmenes godtgjørelse fastsettes av 
foretaksmøtet.  
 
Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av foretaksmøtet. Det kan bestemmes i 
vedtektene at styret velger leder og nestleder blant de styremedlemmene som 
foretaksmøtet har valgt.  
 
Styret i Helse Nord RHF valgte nye styrer i helseforetakene for perioden 2014-2016 i 
styremøtet 27. mars 2014, jf. helseforetaksloven § 21. Styrene i helseforetakene ble 
deretter oppnevnt i foretaksmøter, den 28. mars 2014.  
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I forbindelse med tidligere valg av styrer i helseforetakene har styret i Helse Nord RHF 
nedsatt et arbeidsutvalg bestående av to eiervalgte styremedlemmer og ett ansattevalgt 
styremedlem. Arbeidsutvalget har på vegne av styret og i samarbeid med RHF-
administrasjonen, utarbeidet forslag til styrenes sammensetning.  
 
Prinsippene for sammensetning av styrene  
I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene av 19. 
november 2013 heter det: 
 
Regjeringen har besluttet å oppheve kravet om at et flertall av de eieroppnevnte 
styremedlemmene til de regionale helseforetakene skal oppnevnes blant politikere 
foreslått av fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Dette innebærer at 
helseforetakslovens minimumskrav legges til grunn for utnevning av styrer for 
helseforetak.  
 
Politisk og samfunnsmessig kompetanse vil fortsatt være viktig for styrene, men eier vil 
med disse endringene få større fleksibilitet til å sette sammen kompetente styrer tilpasset 
utfordringsbildet for det enkelte helseforetak. Det samlede antall styremedlemmer skal 
også reduseres. 
 
Sametinget, fylkeskommunene i Nord-Norge og KS Nord-Norge er, som tidligere, 
invitert til å foreslå kandidater. I brevet er følgende omtalt når det gjelder styrenes rolle 
og kompetansebehov.  
 
Styrenes rolle og kompetansebehov   
Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. 
Helseforetaksloven og forarbeider til denne setter rammer for styrenes ansvarsområde 
og arbeidsoppgaver. Styrets ansvar er overordnet og omfatter både strategiske, 
driftsmessige og økonomiske forhold. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene 
nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon, og at ressursene 
brukes mest mulig effektivt. Styrets primære oppgave er å ivareta eiers interesse, 
gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i virksomheten. 
 
Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av 
fellesskapet. Styrene må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som 
svar på de oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Styrene 
må ha et nødvendig helhetsperspektiv på de oppgaver som skal løses.   
 
De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere politiske organisasjoner, 
geografiske områder eller andre interessegrupper. Styrene i helseforetakene består av 
både ansattevalgte (inntil en tredel) og eieroppnevnte styremedlemmer.   
 
Antall medlemmer i styrene 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har åtte eiervalgte medlemmer. Styrene i 
Nordlandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har seks 
eiervalgte medlemmer. De fire sykehusforetakene har fire ansattevalgte medlemmer i 
styrene. Styret i Sykehusapotek Nord HF har fem eiervalgte og to ansattevalgte 
medlemmer.  
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Minimum to og maksimalt 1/3 av styremedlemmene kan være ansattevalgte, jfr. 
Helseforetakslovens bestemmelser. I helseforetak med mer enn 200 ansatte skal det 
velges et styremedlem og vararepresentant i tillegg til minimumsrepresentasjonen.  
Endringer i representasjon av ansattevalgte kan skje, når nåværende valgperiode for 
disse går ut. Det er noe forskjellig tidspunkt på dette i helseforetakene.  
 
Tidsplan  
Styremøte 3. februar 2016:   Oppnevning av arbeidsutvalg og første forberedende  

diskusjon 
Styremøte 24. februar 2016:  Valg av HF-styrer eller underveisdiskusjon 
Styremøte 30. mars 2016:   Eventuelt valg av HF-styrer, dersom valget ikke  

foretas i styremøte 24. februar 2016 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide 

et forslag til HF-styrenes sammensetning: 
• NN 
• NN 
• NN 

 
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å 

utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer 
fra styret. 

 
 
Bodø, den 22. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 75 51 29 00  Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 7-2016 Forskrift om styringssystem i helse- og 

omsorgstjenesten, høringsuttalelse 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 3. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 8-2016  Møteplan 2016 - oppdatering 
 
 
Formål/sammendrag 
Vi viser til styresak 57-2015 Møteplan 2016 (styremøte 27. mai 2015). Styret vedtok 
møteplanen for 2016 som følger: 
 
• 3. februar 2016: Bodø (oppdragsdokument 2016 til helseforetakene) 

– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 24. februar 2016:  Tromsø  
• 30. mars 2016: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 

– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 
2015 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016  

• 27. april 2016:  Tromsø 
• 25. mai 2016: Bodø  
• 15. juni 2016:  Bodø 
• 31. august 2016:  Tromsø  
• 28. september 2016: Bodø  
• 26. oktober 2016:  Tromsø 
• 23. november 2016:  Tromsø  
• 14. desember 2016:  Bodø  
 
Andre arrangement:  
 
• 25. - 26. mai 2016: Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 26. - 27. oktober 2016: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
 
Styremøtene i Helse Nord RHF avholdes rundt den 20. i hver måned, slik at 
virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.  
 
Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag.  
 
Det avholdes to styreseminarer, våren og høsten.  Styreseminaret på våren er lagt til 
mai 2016, siden det skal oppnevnes nye styrer i helseforetakene, sannsynligvis i 
mars/april 2016. 
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Beslutningsgrunnlag 
Nyoppnevnt styreleder har bedt om en gjennomgang av møteplanen for 2016, siden 
noen av datoene kolliderer med andre møteavtaler som ikke kan endres på. Dette 
gjelder følgende møter: 
 
• 30. mars 2016: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 
• 27. april 2016:  Tromsø 
• 25. mai 2016: Bodø  
• 25. - 26. mai 2016:  Styreseminar 
• 28. september 2016: Bodø  
 
Styreleder Marianne Telle har foreslått alternative datoer som er koordinert med adm. 
direktørs kalender.  
 
Det foreslås følgende endringer: 
• Styremøte 30. mars 2016 flyttes til  
 6. april 2016 
 7. april 2016 

• Styremøte 27. april 2016 flyttes til  
 26. april 2016 

• Styremøte 25. mai 2016 flyttes til  
 19. mai 2016 
 20. mai 2016 

• Styreseminar 25. til 26. mai 2016 flyttes til 19. - 20. mai 2016. 
• Styremøte 28. september 2016 er foreslått flyttet til uke 40 som er høstferieuke 

mange steder. Av hensyn til dette foreslås at møtet flyttes til uke 38, gjerne i 
tilknytning til den nasjonale pasientsikkerhetskonferansen som i 2016 avholdes i 
Tromsø (21. til 22. september 2016).  
 

Styret i Helse Nord RHF har tidligere år lagt styremøtene til de ulike vertskommunene 
for sykehusene i regionen. I forbindelse med styremøtene ble programmet lagt opp slik 
at styret besøkte sykehuset/HF-et, fikk en presentasjon av HF-ets status og utfordringer 
og gjerne en omvisning på helseforetaket, dersom tiden tillot det. 
 
De senere år har styret vedtatt møteplanen med møtested i all hovedsak lagt til 
Bodø/Tromsø. Siden styret nå har nye medlemmer, tas dette opp til ny diskusjon for ev. 
endringer i møteplanen med hensyn til møtested. 
 
 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
3. februar 2016 - saksdokumenter

side 70



Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplan for 2016 endres som følger (endringer i kursiv): 
 
… 
 
 
 
Bodø, den 22. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-8/012   diverse     Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 9-2016  Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Resultat 2015 – foreløpige regnskapstall 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 22. januar 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-8/012   Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 9-2016/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 3. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-8/012   Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 9-2016/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 3. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-7/012   diverse     Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 10-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2016 
2. Brev fra Skjervøy kommune av 6. januar 2016 ad. Uttalelse fra Skjervøy 

kommunestyre vedrørende sykestuene i Nord-Troms 
3. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 18. desember 2015 ad. Høringsuttalelse 

- «På ramme alvor - Alvorlighet og prioritering» 
4. Uttalelse fra Narvik kommune av 22. desember 2015 ad. akuttkirurgi 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 22. januar 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 3. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-7/012        Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 10-2016/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

20. januar 2016 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/8/012 

Referent/dir.tlf.: 
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø, 20.1.2016 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 20. januar 2016 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 17. mars 2016 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Asbjørn Larsen nestleder RIO 
Bjørg Molander varamedlem - møter for Bjørn Helge Hansen FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 
Arnfinn Hanssen medlem FFO 
Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO 
Kari Sletten varamedlem - møter for Astri Daniloff Fylkeseldrerådene 
Alvhild Yttergård varamedlem - møter for Inge Hyld Fylkeseldrerådene 
May Anne Brand medlem  Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Ingvild Fjellberg rådgiver Helse Nord RHF 
Arpad Totth rådgiver Helse Nord RHF 
Jan Norum med. rådgiver Helse Nord RHF 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF 
Tove K. Nilssen forskningssjef Helse Nord RHF 
Jann Georg Falch økonomidirektør  Helse Nord RHF 
Jan Petter Monsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Astri Daniloff medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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RBU-sak 1-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 1-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. 

november 2015 og fra møte i Arbeidsutvalget til det regionale 
brukerutvalget 15. desember 2015 

Sak 3-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene 
Sak 4-2016 Strategi for forskning og innovasjon i 

Helse Nord 2016-2020 
Sak 5-2016 Strategi for det regionale arbeidet med medisinske 

kvalitetsregistre 2016-2020, høring 
Sak 6-2016 Regional inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling og psykisk helse, gjennomgang og oppdatering 
Sak 7-2016 Utredning av det regionale tilbudet innen perkutan koronar 

intervensjon (PCI), prosjektplan 
Sak 8-2016 Utredning av det regionale tilbudet innen klinisk nevrofysiologi i 

Helse Nord, prosjektplan 
Sak 9-2016 Rehabiliteringstilbudet i regionen: Etablering av regionalt 

kvalitetsteam, oppfølging av RBU-sak 39-2015 - informasjon og 
oppnevning av brukerrepresentant 

Sak 10-2016 Regionalt fagråd for øyefaget i Helse Nord, oppnevning av 
brukerrepresentant 

Sak 11-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Budsjett 2016 foretaksgruppen - konsolidert budsjett, 
informasjon 

• RBU-AU-sak 1-2016 Invitasjon til å delta i 
styringsgruppen for nasjonalt samordnet 
spesialistutdanning for leger 
Stadfesting av oppnevning etter elektronisk behandling, jf. 
e-post av 11. januar 2016 til arbeidsutvalget. 

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

Sak 12-2016 Referatsaker 
 1. Møtereferat for styringsgruppemøtet i prosjektet Mine 

pasientreiser 24. november 2015 
 2. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 24. november 2015 
 3. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 11. desember 2015 
 4. Møtereferat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehus  

Nord-Norge HF 4. november 2015 
 5. E-post fra Norges Parkinsonforbund av 21. oktober 2015 med 

uttalelser ad. Krav om kommunal parkinsonteam og Med hjerte f  
hjernen 
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 6. Redegjørelse fra Pingvinhotellet v/hotellsjef Astrid Ronesen 
av 15. september 2015 ad. egenbetaling, jf. BU-sak 39/15 ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (BU-møte 15. 
september 2015) 

 7. Henvendelse fra Brukerutvalget ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF av 4. september 2015 til Kirurgi-, kreft- og 
kvinnehelseklinikken ad. tilbakemeldinger fra 
strålepasienter som bor på Pingvinhotellet, jf. BU-sak 35/15, 
punkt 12 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (BU-
møte 15. september 2015) 

Sak 13-2016 Eventuelt 
A. Regional fagplan for geriatri - informasjon 
B. Kurs i brukermedvirkning i forskning - innspill 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 2-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 11. november 2015 
og protokoll fra møte i Arbeidsutvalget til det 
Regionale brukerutvalget 15. desember 2015 

 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. november 2015 og protokoll fra 
møte i Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget, 15. desember 2015 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 3-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til de krav og prioriteringer 

som framgår av utkast til oppdragsdokument 2016 til helseforetakene. 
 
2. RBU ber om at brukermedvirkning ivaretas i arbeidet med tiltak for å nå Helse 

Nords overordnede mål om reduksjon av unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling og bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 
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RBU-sak 4-2016 Strategi for forskning og innovasjon i  
 Helse Nord 2016-2020 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til utkast til Strategi for forskning 
og innovasjon i Helse Nord 2016-2020, med den endringen som kom frem under 
behandling av saken (siste setning i vedleggets pkt. 9.1, avsnitt Aldersforskning strykes).  
 
 
RBU-sak 5-2016 Strategi for det regionale arbeidet med 

medisinske kvalitetsregistre 2016-2020, høring 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om arbeidet med en strategi for det 

regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 2016-2020 til orientering.  
 
2. RBU har følgende innspill til strategien: 

a. Styrking av pasient- og pårørendeopplæring 
b. God og tilrettelagt informasjon om med. kvalitetsregistre til pasienter og 

pårørende 
 
 
RBU-sak 6-2016 Regional inntektsfordelingsmodell for 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 
psykisk helse, gjennomgang og oppdatering 

Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til prinsippene i modellen:   

a. Likeverdig tilbud til alle pasientene uavhengig av hvor de bor. 
b. Arbeidsdeling mellom sykehus, regionsfunksjoner og distriktspsykiatriske 

sentre (DPS). 
c. Samhandling og ivaretakelse av regionale kompetansemiljø i foretaksgruppen. 
d. Effektiv ressursbruk og utnyttelse av kapasitet. 
e. Behandling så nært hjemmet som mulig, om ikke pasienten ønsker noe annet 

 
RBU ber om at det vurderes å bruke en annen måleindikator enn antall liggedøgn 
ved fordeling av inntekter for TSB og psykisk helse i regionen. 

 
RBU ber videre om en avklaring hva som er et forsvarlig belegg i psykisk helse, jf. 
punkt 1d ovenfor. 

 
2. RBU er enig i en gradvis innfasing over tre år av effektene av oppdateringen.  
 
3. Innspill og spørsmål fra RBU som kom frem under behandling av saken, tas med i 

det videre arbeidet med strategisk utviklingsplan for psykisk helse/rus. 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
3. februar 2016 - saksdokumenter

side 80



RBU-sak 7-2016 Utredning av det regionale tilbudet innen 
perkutan koronar intervensjon1 (PCI), 
prosjektplan 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om prosjektplan for utredning av det 
regionale tilbudet innen perkutan koronar intervensjon (PCI) til orientering.  
 
 
RBU-sak 8-2016 Utredning av det regionale tilbudet innen 

klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, 
prosjektplan 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om prosjektplan for utredning av det 
regionale tilbudet innen klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, prosjektplan til orientering.  
 
 
RBU-sak 9-2016 Rehabiliteringstilbudet i regionen: Etablering 

av regionalt kvalitetsteam, oppfølging av RBU-
sak 39-2015 - informasjon og oppnevning av 
brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om rehabiliteringstilbudet i regionen og 

etablering av et regionalt kvalitetsteam til orientering.  
 
2. RBU oppnevner Gunn Strand Hutchinson som representant i det regionale 

kvalitetsteamet for rehabiliteringsinstitusjonene. 
 
 
  

1 perkutan koronar intervensjon: Metode hvor man blokker opp trange partier i hjertets kransårer ved 
hjelp av et kateter som føres gjennom huden, via en pulsåre til hovedpulsåren, og deretter inn i den 
trange kransåren. 
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RBU-sak 10-2016 Regionalt fagråd for øyefaget i Helse Nord, 
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg oppnevner Ernly Eriksen, Mo i Rana som brukerrepresentant 

i det regionale fagrådet for øyefaget i Helse Nord. 
 
2. RBU oppnevner kontaktperson for Ernly Eriksen på et senere tidspunkt. 
 
 
RBU-sak 11-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Konferanse Friskliv, Læring, Mestring – Brukerne i sentrum, 18. - 20. november 
2015 i Oslo: Informasjon - se også Friskliv • Læring • Mestring – med brukerne i 
sentrum: program og presentasjoner 

- Møte i Tildelingsutvalget for forskningsmidler, 23. november 2015 i Bodø: 
Presentasjon av innstilling - se også Helse Nord RHFs nettsted 

- Styremøte i Helse Nord RHF, 25. november 2015 i Tromsø: Informasjon 
- Styremøte i Helse Nord RHF, 16. desember 2015 i Bodø: RBU-leder måtte melde 

forfall på kort varsel. Vararepresentant kunne ikke møte. 
- Helseministerens sykehustale 2016, 12. januar 2016 i Oslo: Informasjon - se også: 

Sykehustalen 2016 
- Foretaksmøter i Helse Nord RHF, 12. januar 2016: Informasjon om endring av 

styrets sammensetning 
- Seminar om pasient- og brukermedvirkning i nasjonale kvalitetsregistre, 18. 

februar 2016 i Oslo: Informasjon og avklaring av deltakelse. Fra Regionalt 
brukerutvalg deltar RBU-leder Mildrid Pedersen og RBU-varamedlem Alvhild 
Yttergård. 

- Helse- og kvalitetsregisterkonferanse, 10. og 11. mars 2016 i Oslo: Informasjon 
og avklaring av deltakelse. Fra Regionalt brukerutvalg deltar RBU-leder Mildrid 
Pedersen og RBU-medlem Bjørn Helge Hansen. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Gunn Strand Hutchinson: 

o Møte i Fagråd for habilitering, 7.desember 2015 
o Møte referansegruppe for evaluering av prosjektet verdibasert hverdag, 7. 

januar 2016 
o Konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap i 

nord 5. januar 2016 i Bodø 
- RBU-varamedlem Kari Sletten: 

o Konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap i 
nord 5. januar 2016 i Bodø 

- RBU-medlem Werner Johansen: 
o USAM-møte, 18. november 2015: Meldt forfall 
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o Styringsgruppemøte Mine Pasientreiser, 24. november 2015 og 8. januar 
2016 

o Styremøte Pasientreiser ANS, 24. november 2015 og 8. januar 2016 
- RBU-medlem Jørgen Dahl: 

o Programkomiteen for Forskningskonferansen 2.-3. september 2016: 
Informasjon om telefonmøte 1. desember 2015 og planlagt møte 27. januar 
2016 

o LHLs konferanse for medlemmer i lokale og regionale brukerutvalg, 8. - 9. 
desember 2015 i Oslo - sammen med RBU-medlem Arnfinn Hansen 

o Revisjon av Smittevernplan Helse Nord 2016-2020: Informasjon om møte 15. 
januar 2016 og planlagt møte 29. februar 2016 

o Revisjon av Tuberkulosekontrollprogrammet Helse Nord: Informasjon om 
planlagt møte 5. februar 2016 

- RBU-nestleder Asbjørn Larsen: 
o Møte i fagrådet TSB, 10. desember 2015: Informasjon 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Budsjett 2016 foretaksgruppen - konsolidert budsjett, informasjon 
- Årlig melding 2015 - informasjon om fremdriftsplan og behandling i Regionalt 

brukerutvalg, herunder invitasjon til dialogmøte i slutten av februar 2016 
- RBU-AU-sak 1-2016 Invitasjon til å delta i styringsgruppen for nasjonalt 

samordnet spesialistutdanning for leger 
RBU-AU foreslo Mildrid Pedersen som brukerrepresentant til styringsgruppen.  
Stadfesting av oppnevning etter elektronisk behandling, jf. e-post av 11. januar 
2016 til arbeidsutvalget.  

- Ny reisebyråavtale fra og med 1. februar 2016 - informasjon 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 12-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
1. Møtereferat for styringsgruppemøtet i prosjektet Mine pasientreiser 24. november 2015 
2. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS  

24. november 2015 
3. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS  

11. desember 2015 
4. Møtereferat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

4. november 2015 
5. E-post fra Norges Parkinsonforbund av 21. oktober 2015 med uttalelser ad. Krav om 

kommunal parkinsonteam og Med hjerte for hjernen 
6. Redegjørelse fra Pingvinhotellet v/hotellsjef Astrid Ronesen av 15. september 2015 ad. 

egenbetaling, jf. BU-sak 39/15 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (BU-møte 15. 
september 2015) 
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7. Henvendelse fra Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 4. 
september 2015 til Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ad. tilbakemeldinger fra 
strålepasienter som bor på Pingvinhotellet, jf. BU-sak 35/15, punkt 12 ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (BU-møte 15. september 2015) 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 13-2016  Eventuelt 
 
A. Regional fagplan for geriatri - informasjon 
 
RBU-varamedlem Kari Sletten stilte spørsmål om status i arbeidet med regional fagplan 
for geriatri. RHF-ledelsen orienterte om fremdriftsplanen for arbeidet, samarbeid med 
kommunene og implementering av føringer fra overordnede styringsdokumenter, f. eks. 
Nasjonal helse- og sykehusplan.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet med regional plan for 
geriatri til orientering. 
 
 
B. Kurs i brukermedvirkning i forskning - innspill 
 
RBU-medlem Jørgen Dahl viste til planene om et kurs i brukermedvirkning i forskning. 
Regionalt brukerutvalg inviteres til å komme med innspill til aktuelle temaer for et slikt 
kurs. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg ber medlemmene om å sende innspill til aktuelle temaer for et 
kurs i brukermedvirkning i forskning til RBU-medlem Jørgen Dahl.  
 
 
Bodø, den 20. januar 2016 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 20JAN2016 – kl. 14.20 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
3. februar 2016 - saksdokumenter

side 84



 

Møtedato: 3. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-7/012        Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 10-2016/2 Brev fra Skjervøy kommune av 6. januar 2016 

ad. Uttalelse fra Skjervøy kommunestyre 

vedrørende sykestuene i Nord-Troms 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Skjervøy kommune 

Skjervøy kommune 
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9189  SKJERVØY           
E-post:  

post@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto:  

 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR» «POSTSTED» 

«KONTAKT» 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2015/484-7 93/2016 C83 06.01.2016 

 

Uttalelse fra Skjervøy kommunestyre vedrørende sykestuene i Nord-Troms 

 

Sender vedtak fra Skjervøy kommunestyre, den 16. desember 2015. 

 

Vedtaket var enstemmig vedtatt og sier som følger: 

 

Kommunestyret ser positivt på et møte mellom Helse Nord RHF, UNN HF og kommunene i Nord 

Troms. 

 

Det forutsettes at dette er et møte mellom likeverdige parter som preges av dialog og samhandling. 

Det forutsettes at møtet kan vurdere hvordan sykestuetilbudet kan opprettholdes i alle de fire Nord 

- Troms kommunene og ikke bare samlokalisering til en lokasjon. 

 

Kommunestyret forutsetter en møteagenda hvor Nord - Troms kommunene legger frem en 

evaluering av sykestuedrifta og også presenterer et samfunnsregnskap med utgangspunkt i å 

opprettholde sykestuer i alle fire kommunene. 

 

Bakgrunnen for forslaget til vedtak: 

 

Det vises til brev fra Helse Nord datert 04.12.15 til Nord-Troms Regionråd hvor det innkalles til 

møte mellom Helse Nord RHF, UNN HF og kommunene i Nord-Troms vedr. finansiering av 

sykestuer den 8.januar 2016. 

 

Helse Nord skriver: "I henhold til tidligere avtale vil sykestuesengene finansieres i 2016, under 

forutsetning av at disse samles på DMS i Nordreisa." 
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Helse-Nord skriver i brev til helse- og omsorgsdepartement 26.05.15 slik i 1. avsnitt: "Helse Nord 

har etter nøye overveielser funnet å kunne videreføre nåværende finansieringsordning også i 2016. 

Forutsetningen for dette er at arbeidet med å samlokalisere samtlige sykestuesenger i Nord-Troms 

til en felles sykestue i Nordreisa(Sonjatun) starter omgående og fullføres innen årets utgang". 

Skjervøy formannskap behandlet Helse Nord sitt brev datert 26.05.15 i møte 01.06.15 og fattet 

vedtak som ble oversendt Helse Nord. I vedtaket fremgår bl.a.: " Skjervøy formannskap har ingen 

forståelse for at Helse Nord skriver et slikt brev, utformet nærmest som en trussel overfor våre 4 

sykestuer." Videre i vedtaket følger argumentasjon for opprettholdelse av de 4 sykestuene og en 

beskrivelse av de uheldige konsekvensene ved en sentralisering av sykestuesengene til Nordreisa.   

 

Vi oppfatter det som særdeles uheldig at Helse Nord ikke i det hele tatt forholder seg til 1) Skjervøy 

formannskaps vedtak av 01.06.15, 2) Helse- og omsorgskomitéens behandling av 

representantforslag om sykestuer dok. 8:84 S(2014-2015) og Helseministerens uttalelse om 

nødvendigheten av dialog mellom partene.  

                                  

Det vises i brevet fra Helse Nord til en avtale som ingen i Nord Troms kommunene kjenner til. Og 

det konkluderes med at kommunene skal få midler i 2016 under forutsetning av sykestuesengene 

samles under DMS i Nordreisa.  Dette i seg selv en umulig tanke ettersom arbeidet med en 

samlokalisering ikke har startet pr. utgangen av 2015. 

 

Dette oppfattes som et ultimatum, et diktat, og er totalt i konflikt med tanken om samhandling, 

samarbeid og dialog som er bærende prinsipper i Samhandlingsreformen. 

 

Skjervøy kommune ser  frem til et møte med Helse Nord RHF/UNN HF. Vi forutsetter at dette 

møtet skal bære preg av dialog hvor kommunene får mulighet til å legge frem begrunnelser for 

opprettholdelse av en desentralisert modell for Nord-Troms, evaluering av sykestuedrifta som 

inneholder antall pasienter, pasientbehandling, diagnoser, mottak av utskrivningsklare pasienter 

og ikke minst et samfunnsregnskap hvor alle økonomiske elementer trekkes inn. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ørjan Albrigtsen 

Ordfører 

 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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Dette brev sendes til: 

Styre i UNN    

Jorhill Andreassen    

HelseNord    

Bjørn Kaldhol    

Lars Vørland    

Karin Paulke    
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Møtedato: 3. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-7/012        Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 10-2016/3 Brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 

18. desember 2015 ad. Høringsuttalelse - «På 

ramme alvor - Alvorlighet og prioritering» 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 3. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-7/012        Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 10-2016/4 Uttalelse fra Narvik kommune av 22. desember 

2015 ad. akuttkirurgi 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 3. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-9/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 22.1.2016 
 

Styresak 11-2016 Eventuelt 
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