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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-14/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 17.2.2016 
 

Styresak 12-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 24. februar 2016: 
 

Sak 12-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste  Side 1 
Sak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Side  
Sak 14-2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-

Finnmark, forprosjekt 
Side  

Sak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020 Side  
Sak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Side 3 

Sak 17-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 1 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 14 

Sak 18-2016 Spaniaprosjektet - utvikling av metodikk for 
rekruttering fra utlandet, sluttrapport 

Side  

Sak 19-2016 Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016-2019 Side  
Sak 20-2016 Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen - evaluering, 

oppfølging av styresak 8-2012 
Saken er trukket fra styrets behandling i dette styremøtet. 

Side  

Sak 21-2016 Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte 
fagplaner i Helse Nord 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 19 

Sak 22-2016 Revisjonsutvalgets årsrapport 2015, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport 2015 

Side  

Sak 23-2016 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Side 22 

 4. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 
- område Midt-Troms, oppfølging av styresak 133-
2015, sak A og C 

Side  

 5. Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med 
rekvisisjon Helse Nord 

Side  

Sak 24-2016 Referatsaker Side  
 1. Brev fra Samisk legeforening av 11. februar 2016 ad. 

utbygging av Samisk helsepark i Karasjok 
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 2. Brev fra Lenvik kommune til Fylkeslegen i Troms av 
5. februar 2016 ad. uttalelse fra Utvalg for helse- og 
omsorg i Lenvik kommune angående 
pasienttransport i Midt-Troms 

  

 3. Brev fra Alta kommune av 4. februar 2016 ad. Alta 
nærsykehus - kommunestyrets innspill 

  

 4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. januar 
2016 

  

 5. Notat fra Raymond Londal, oversendt pr. e-post 8. 
februar 2016 ad. innspill til behandling av 
forprosjektet «Alta nærsykehus» 

  

 6. Protokoll fra drøftingsmøte 18. februar 2016 ad. 
forprosjekt - utvidelse av spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 14-2016 
Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 

  

 7. Protokoll fra drøftingsmøte 18. februar 2016 ad. 
strategi for forskning og innovasjon 2016-2020, jf. 
styresak 15-2016 
Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 

  

 8. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. februar 2016 
Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 

  

Sak 25-2016 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 12. februar 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 24. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Sund/Eichler, 75 51 29 00  Bodø, 17.2.2016 
 

Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken redegjør kort for økonomisk resultat i foretaksgruppen etter januar 
2016. Mer detaljert status for ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og 
sykefravær vil presenteres ved rapportering pr. februar 2016. 
 
Regnskapet i de første to månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og 
estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet.  
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd i januar 2016 innen somatikk er på 2,1 %, psykisk helsevern er   
2,1 %, og innen rus er andel fristbrudd 7,0 %.  Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen 
somatikk, med 184 av 204 fristbrudd for januar 2016.  
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 71 dager i januar 2016. Psykisk 
helsevern hadde en ventetid på 54 dager i januar 2016. Innen rus er gjennomsnittlig 
ventetid i januar 2016 på 43 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid i januar 2016 for hele landet er 65 dager. Helse Vest har 63 
dager, Helse Sør-Øst har 64 dager, Helse Midt-Norge 64 dager, og Helse Nord 71 dager. 
Private har et gjennomsnitt på 76 dager. 
 
Aktivitet 
Det vil redegjøres nærmere for aktivitetsutviklingen i rapport pr. februar 2016. 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på + 36,4 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på + 3,3 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 409 mill. 
kroner, jf. styresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert. 
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Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. januar 2016. Kilde: Regnskap pr. januar 2016 
 
For foretaksgruppen samlet er prognosen i tråd med styringskravet på 409 mill. kroner.  
 
Personal   
Forbruket av månedsverk i foretaksgruppen for januar 2016 er 13.076, som er 135 mer 
enn januar 2015.  
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av 
Nordlandssykehuset 2016, som har hatt en nedgang på ca. 40 månedsverk.  
 
Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF representerer henholdsvis 40, 60 og 30 månedsverk hver av 
den totale økningen, og resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. 
 
Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel 
Andel deltid er ca. 24 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i  
Helse Nord. 
 
Sykefravær 
Samlet sykefravær har en svak økning på 0,02 % poeng for desember 2015 
sammenlignet med samme måned 2014. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2016 til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. februar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 1-2016  
 

Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

januar januar januar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF -1,9 1,7 -3,6 -1,9 1,7 -3,6 0,0 20,0
Nordlandssykehuset HF 0,6 0,4 0,2 0,6 0,4 0,2 -6,7 5,0
UNN HF 7,1 3,3 3,8 7,1 3,3 3,8 3,1 40,0
Finnmarkssykehuset HF 2,9 3,1 -0,1 2,9 3,1 -0,1 3,9 37,0
Sykehusapotek Nord HF -0,3 0,0 -0,4 -0,3 0,0 -0,4 -0,2 0,0
Helse Nord IKT 0,4 -1,0 1,4 0,4 -1,0 1,4 -0,4 0,0
Helse Nord RHF 27,7 25,6 2,1 27,7 25,6 2,1 33,6 307,0
SUM Helse Nord 36,4 33,1 3,3 36,4 33,1 3,3 33,4 409,0
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Virksomhetsrapport 1-2016 
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Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og 
estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet. Dette gjenspeiles 
i en noe redusert rapport for januar 2016. 
 
Kvalitet  
All statistikk over kvalitetsindikatorer er hentet fra Helsedirektoratets dashboard, og 
viser samlet oversikt for foretaksgruppen: 
 
Somatikk 

 

 

 
Tabell 1: Nøkkeltall somatikk – januar 
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Psykisk helsevern 

 
 

 

 
Tabell 2: Nøkkeltall psykisk helsevern – januar 
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TSB 

 

 

 
Tabell 3: Nøkkeltall somatikk – januar 
 
Aktivitet 
Det vil redegjøres nærmere for aktivitetsutviklingen i rapport per februar.  
 
I styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. 
oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk 
helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet.  
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Økonomi 
 
Resultat   
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +36,4 mill. kroner som gir 
et budsjettavvik på +3,3 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 409 mill. kroner, 
jf. styresak 4-2016 Budsjett 2016 – konsolidert. 
  

 Tabell 4 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. januar 2016. Kilde: Regnskap pr. januar 2016 
 
Helgelandssykehuset HF har i januar 2016 et regnskapsresultat på -1,9 mill. kroner, noe 
som gir et negativt budsjettavvik på 3,6 mill. kroner. Av dette kan 1,0 mill. kroner 
forklares med at kvalitetsbasert finansiering ikke ble bokført på januar. Videre er ISF-
inntektene 1,0 mill. kroner lavere enn budsjett, mens varekostnadene er noe over 
budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som 
tilsvarer styringskravet for 2016. 
 
Nordlandssykehuset HF har i januar 2016 et regnskapsresultat på +0,6 mill. kroner, som 
er i tråd med budsjett. Prognosen er et resultat på +5 mill. kroner, noe som er 
styringskravet for 2016. 
  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i januar 2016 et regnskapsresultat på +7,1 
mill. kroner som gir et positivt budsjettavvik på +3,8 mill. kroner.  Helseforetaket 
planlegger med et regnskapsresultat på 90 mill. kroner, dvs. et resultat på +50 mill. 
kroner overstyringskravet for 2016. 
 
Finnmarkssykehuset HF har i januar 2016 et regnskapsresultat på 2,9 mill. kroner som 
er i tråd med budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat på +37 mill. 
kroner, noe som er styringskravet for 2016. 
 
Sykehusapotek Nord HF har i januar 2016 et regnskapsresultat på -0,3 mill. kroner, som 
er 0,3 mill. kroner under budsjett. Helseforetaket har et styringskrav i balanse. 
Prognosen er lik styringskrav.     
 
Helse Nord IKT har i januar 2016 et regnskapsresultat på +0,4 mill. kroner som er +1,4 
mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på balanse. Prognosen er 
lik styringskrav.     
 
Helse Nord RHF har i januar 2016 et bokført regnskapsresultat på 27,7 mill. kroner som 
gir et positivt budsjettavvik på 2,1 mill. kroner. Styringskravet for Helse Nord RHF er på 
307 mill. kroner, og prognosen er i tråd med styringskravet.  
 
For foretaksgruppen samlet er prognosen i tråd med styringskravet på 409 mill. kroner.  

Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

januar januar januar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF -1,9 1,7 -3,6 -1,9 1,7 -3,6 0,0 20,0
Nordlandssykehuset HF 0,6 0,4 0,2 0,6 0,4 0,2 -6,7 5,0
UNN HF 7,1 3,3 3,8 7,1 3,3 3,8 3,1 40,0
Finnmarkssykehuset HF 2,9 3,1 -0,1 2,9 3,1 -0,1 3,9 37,0
Sykehusapotek Nord HF -0,3 0,0 -0,4 -0,3 0,0 -0,4 -0,2 0,0
Helse Nord IKT 0,4 -1,0 1,4 0,4 -1,0 1,4 -0,4 0,0
Helse Nord RHF 27,7 25,6 2,1 27,7 25,6 2,1 33,6 307,0
SUM Helse Nord 36,4 33,1 3,3 36,4 33,1 3,3 33,4 409,0

6 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

24. februar 2016 - saksdokumenter, ettersendelse
side 10



 
Tabell 5  Resultat og budsjettavvik for januar 2016. Kilde: Regnskap januar 2016

jan Resultat hittil Budsjett hittil Årsbudsjett
Basisramme -1 058 448 -1 058 448 -1 058 448 -12 869 311
Kvalitetsbasert finansiering -5 161 -5 161 -6 114 -73 369
ISF egne pasienter (ekskl. KMF) -242 517 -242 517 -244 464 -2 893 398
Samlet ordinær ISF-inntekt -242 517 -242 517 -244 464 -2 893 398
ISF av legemidler utenfor sykehus -16 204 -16 204 -14 951 -121 923
Gjestepasienter -3 602 -3 602 -5 803 -82 223
Polikliniske inntekter -33 168 -33 168 -34 133 -398 074
Utskrivningsklare pasienter -3 076 -3 076 -1 969 -23 633
Inntekter "raskere tilbake" -4 741 -4 741 -5 215 -61 878
Andre øremerkede tilskudd -29 681 -29 681 -26 991 -353 893
Andre driftsinntekter -59 741 -59 741 -71 098 -865 233
Sum driftsinntekter -1 456 339 -1 456 339 -1 469 186 -17 742 934
Kjøp av offentlige helsetjenester 80 093 80 093 81 745 1 035 643
Kjøp av private helsetjenester 60 595 60 595 71 688 828 685
Varekostnader knyttet til aktivitet 136 323 136 323 139 324 1 662 884
Innleid arbeidskraft 6 473 6 473 3 684 71 473
Lønn til fast ansatte 635 764 635 764 647 847 7 563 459
Overtid og ekstrahjelp 42 830 42 830 26 015 394 396
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 173 911 173 911 174 063 2 087 675
Off. tilskudd og ref. vedr arb kraft -36 190 -36 190 -33 489 -410 190
Annen lønn 49 928 49 928 49 985 591 997
Avskrivninger 66 753 66 753 66 921 823 234
Nedskrivninger 0 0 0 70
Andre driftskostnader 206 601 206 601 211 234 2 712 717
Sum driftskostnader 1 423 083 1 423 083 1 439 017 17 362 044
Driftsresultat -33 257 -33 257 -30 169 -380 891
Finansinntekter -6 133 -6 133 -7 072 -84 868
Finanskostnader 3 040 3 040 4 092 56 473
Finansresultat -3 093 -3 093 -2 980 -28 395
Ordinært resultat -36 350 -36 350 -33 149 -409 286
Ekstraord inntekter 0 0 0 0
Ekstraord kostnader 0 0 0 0
Skattekostnad -48 0 76 259
(Års)resultat -36 397 -36 350 -33 073 -409 026
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Personal   
 
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Forbruket av månedsverk i foretaksgruppen for januar 2016 er 13.076, som er 135 mer 
enn januar 2015.  

 
Figur 1: månedsverk Helse Nord 2014 – 2016 
 
Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av 
Nordlandssykehuset HF, som har hatt en nedgang på ca. 40 månedsverk.  
 
Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset 
HF representerer henholdsvis 40, 60 og 30 månedsverk hver av den totale økningen, og 
resten fordeler seg på de øvrige helseforetak. 
 
Lønnskostnader 
Kostnader knyttet til innleie er 2,8 mill. kroner høyere enn budsjettert for januar 2016. 
Sammenlignet med samme periode 2015 er kostnadene knyttet til innleie 1,2 mill. 
høyere. 
 
Samlede lønnskostnader 
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 4,6 mill. lavere enn budsjett for januar. 
 
Hittil i år er lønnskostnadene 38 mill. kroner høyere enn i 2015. Hvorav fast lønn har økt 
med 2,9 % og variabellønn har økt med 5 %. Pensjonskostnadene inkl. 
arbeidsgiveravgift er 10 % høyere enn for samme periode i 2015. Offentlige tilskudd og 
refusjoner er 12 % høyere enn for samme periode 2015. Lønnskostnader utgjør hittil i 
år ca. 61 % av totale kostnader. 
 
  

8 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

24. februar 2016 - saksdokumenter, ettersendelse
side 12



Sykefravær 

 
Tabell 6: sykefravær per foretak 2014-15 
 

 
Tabell 7: langtidsfravær > 16 dager per foretak 2014-15 
 
Andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel 
Andel deltid er ca. 24 % og gjennomsnittlig stillingsandel er ca. 92 % blant fastansatte i  
Helse Nord. 
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Møtedato: 24. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.2.2016 
 

Styresak 17-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 1 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å redegjøre for endringer i budsjettpremisser og andre 
forhold som må håndteres i budsjett 2016.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Endringer i eksterne rammebetingelser  
I budsjettforliket i Stortinget i desember 2015 ble den vedtatte avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen forsterket, og Helse Nords basisramme ble redusert med 
ytterligere 11,9 mill. kroner.  
 
Flyseteavgift økes fra 1. april 2016, og dette medfører anslagsvis 10 mill. kroner i økte 
kostnader for helseforetakene i 2016.  
 
Resultatkravet for Helse Nord RHF ble redusert med 20 mill. kroner i styresak 4-2016 
Budsjett 2016 – konsolidert for å ta høyde for disse forholdene.  
 
Forslag til disponeringer av RHF-styrets avsatte midler  
Følgende midler avsatt av styret i Helse Nord RHF, inklusive redusert resultatkrav, er 
disponible:    
 

 
 
I tillegg til disse 37,9 mill. kroner er det satt av følgende sentrale budsjettposter hos 
styret:  
• Oppfølging av den ”gylne regel” (videreutvikling av psykisk helse og TSB): 14,5 mill. kroner 
• Tiltak for reduksjon av ventetid og fristbrudd: 8 mill. kroner 
 
Adm. direktør tilråder at følgende tiltak disponeres av styrets disp. på 37,9 mill. kroner:  
• Inntektssvikt (forsterket avbyråkratisering- og effektiviseringsreform): 11,9 mill. kroner 
 
• Kompensasjon til helseforetakene for økt flyseteavgift: 10 mill. kroner (fordeles basert 

på inntektsfordeling for pasientreiser) 
 

 

Redusert resultatkrav RHF 20 000 000       
Styrets disp 15 000 000       
Styrets disp (reserve astma og allergi) 2 900 000         
SUM til disp 37 900 000       
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• Forvaltningskostnader Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal 
Den 10. desember 2015 fikk pasienter i Helse Nord digital tilgang til sin 
sykehusjournal gjennom den nasjonale helseportalen Helsenorge.no. Driftsbudsjettet 
for prosjektet i 2016 er nå klart. Samlet kostnad for Helse Nord RHF er budsjettert 
til 7 mill. kroner. Dette foreslås finansiert fra styrets disp. 

  
• Medikamentfritt tilbud psykisk helse 

Det vises til oppdragsdokument for Helse Nord RHF i 2015 hvor det står:  
Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike 
behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten medikamenter (medikamentfritt). 
Tilbudet utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene.  
 
I oppdragsdokumentet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i 2016 er 
følgende krav stilt fra Helse Nord RHF: Sikre tilgjengelighet til forsvarlige 
medikamentfrie tilbud for pasienter i psykisk helsevern innen 1. juni 2016. Tilbudet 
utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. 
 
Det foreslås at deler av forventet kostnad for etablering av tilbudet i 2016 (5 mill. 
kroner) finansieres fra styrets disp. Etablering av medikamentfritt tilbud i Helse 
Nord og øvrige tiltak i plan for psykisk helse og rus, vil bli behandlet i egen styresak 
etter at Utviklingsplan for psykisk helse og TSB 2015-2025 har vært på høring. 

 
• “Samvalg”   

Samvalg betyr at pasient og helsepersonell går sammen om å finne den beste 
behandling for pasienten. For å legge til rette for dette har UNN utviklet Mine 
behandlingsvalg, et internettbasert beslutningsstøtteverktøy hvor pasienter, 
pårørende og helsepersonell finner informasjon om ulike behandlingsmuligheter, 
risiko og nytteverdi.  
 
Nettstedet er utviklet i nært samarbeid med pasienter, helsepersonell, forskere og 
utviklere fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, 
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, og Takepart media & science.  
 
Mine behandlingsvalg er finansiert av Helse Nord RHF og UNN.  
 
Adm. direktør tilråder at Helse Nord RHF bidrar med 4,9 mill. kroner i henhold til 
budsjettinnspill fra UNN for 2016, hvorav 4 mill. kroner fra styrets disp. og 0,9 mill. 
kroner fra ADs disp.  
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Oppsummert er følgende disponeringer foreslått fra styrets disp:  
 

 
 
Adm. direktør tilråder at følgende disponeres fra styrets sentrale budsjettpost for 
oppfølging av ventetider og fristbrudd (8 mill. kroner):  
 
• Innsatsteam 

I styresak 111-2015 Budsjett 2016 Helse Nord RHF (styremøte 28. oktober 2015) ble 
det satt av 8 mill. kroner til oppfølging av krav i Oppdragsdokumentet til reduksjon 
av ventetid og fristbrudd. 
 
Det er etablert et regionalt innsatsteam hvor det kjøpes fri ressurser fra 
Finnmarkssykehuset HF. Adm. direktør foreslår at 0,9 mill. kroner overføres til 
Finnmarkssykehuset HF.  

 
• Økt tilbud innen gastro/koloscopier  

For å redusere ventetider og fjerne fristbrudd innen området gastro/koloscopier 
foreslår adm. direktør å styrke Nordlandssykehuset HF med en overlegestilling og 
en sykepleierstilling.  Totale kostnader er estimert til 2,5 mill. kroner. I første 
omgang vil dette være definert som prosjektstillinger, og tiltaket vil bli nærmere 
spisset for å sikre optimal kapasitetsutnyttelse, effektivitet og ressursplanlegging.  

 
Fordeling av særskilte tilskudd/avsatte poster i RHF-budsjettet  
Regional pasientsikkerhetskonferanse 
Den Regionale Kompetansetjenesten for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset HF 
arrangerer årlig en konferanse som skal bidra til kompetanseheving og 
nettverksbygging på tvers av helseforetakene i regionen. Konferansen er den 3. i 
rekken, og antall deltakere har økt til ca. 300 i 2016. Adm. direktør tilråder at 
merkostnader (0,39 mill. kroner) kompenseres og finansieres av avsatte midler til 
pasientsikkerhet.  
 
Forbedringspris 3. tertial 2015 
Helse Nords pris for utmerket forbedringsarbeid gikk til Medisinsk klinikk ved UNN for 
å ha økt livskvaliteten for pasienter som er avhengige av dialyse. 0,25 mill. kroner 
tildeles helseforetaket fra sentral budsjettpost i RHF.  
 
DRG-nettverk 
0,1 mill. kroner tildeles Finnmarkssykehuset HF som leder nettverket i 2016. Beløpet 
disponeres fra egen budsjettpost i RHF-budsjettet.  

Til disp 37 900 000       

Reduserte inntekter -11 900 000      
Kompensasjon til HF for økt flyseteavgift -10 000 000      
Forvaltningskostnader helsenorge.no/innsyn -7 000 000        
Medikamentfritt tilbud -5 000 000        
Samvalg -4 000 000        
Sum disponeringer -37 900 000      
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Screening asylsøkere 
Basert på informasjon om forventede kostnader foreslås halvparten (2 mill. kroner) av 
mottatt tilskudd (4,09 mill. kroner) overført Finnmarkssykehuset HF. Så langt har ingen 
av de øvrige helseforetakene rapportert at de har gjennomført screening av asylsøkere i 
2016.   
 
Transporttilbud psykisk syke 
Tilskudd på 4,08 mill. kroner fordeles til helseforetakene basert på behovskomponent 
for psykisk helse (innspill fra seksjon for psykisk helse og rus). Tilskuddet skal bidra til 
et verdig transporttilbud.  
 
Annet 
Endelige bevilgninger til Helse Nord for kvalitetsbasert finansiering, tilskudd sykestuer 
og tilskudd for høyere arbeidsgiveravgift i Bodø og Tromsø har mindre avvik fra forslag 
til Statsbudsjett 2016, og rammene til RHF-et/helseforetakene er justert for dette.  
 
Styret er tidligere informert om at det i Helse Nord RHFs budsjett er avsatt 10 mill. 
kroner til arbeidet med implementering av kvalitetsstrategi. Midlene er planlagt 
disponert til utvikling av regionale forbedringsagenter, systematikk for klinisk 
fagrevisjon, lokale pasienterfaringsundersøkelser og automatisert “fangst” av data om 
uønskede hendelser (ASJ). 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at tiltakene i saken understøtter Helse Nords målsettinger for 
planperioden.  
 
Etter forslagene i saken gjenstår det hos styret 4,6 mill. kroner til oppfølging av tiltak 
for reduserte ventetider og fristbrudd og 14,5 mill. kroner til videreutvikling av tilbudet 
innen psykisk helse og rus.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å disponere 37,9 mill. kroner fra reserven til å 

finansiere endringer i rammebetingelser og nye tiltak.  
 
2. Styret vedtar fordelingen av særskilte tilskudd i tråd med saksutredningen.  
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3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik: 
 

 
 
 
Bodø, den 17. februar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

Justert basisramme 2016 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Budsjettforlik -11 864 (11 864)               

Vedtatt basisramme 2016 - konsolidert budsjett 1 361 333 288 327 1 586 495 5 093 238 3 120 621 1 419 294 12 869 307

Kompensasjon flyseteavgift -10 000 2 958 2 447 2 908 1 687 -                       

Prosjekt SAMVALG -900 -4 000 4 900 -                       

Tertialets forbedringsarbeid 3. tertial 2015 -250 250 -                       

DRG-nettverk -100 100 -                       

Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal 7 000 -7 000 -                       

Frikjøp ”Innsatsteam ventetid og fristbrudd” Finnmarkssykehuset -900 900 -                       

Medikamentfritt tilbud psykisk helse -5 000 5 000 -                       

Økt tilbud innen gastro/koloscopier -2 500 2 500 -                       

Regional pasientsikkerhetskonferanse -390 390 -                       

Justert basisramme 2016 1 366 693 258 927 1 590 453 5 105 836 3 126 419 1 420 980 12 869 307

Øvrig ramme 2016 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 788                       52 399                 27 107                 80 294                 

Sykestuer Finnmark 9 300                   9 300                   

Kvalitetsregistre 31 693                 31 693                 

NST 35 900                  35 900                  

Transporttilbud psykisk syke -                       673                       1 608                   1 135                   664                       4 080                   

Screening turberkolose 2 100                   2 000                   4 100                   

Partikkelterapi 4 075                   4 075                   

Tilskudd til turnustjeneste 100                       813                       2 100                   1 729                   878                       5 620                   

SUM øvrig ramme 2016 38 756                  12 786                  92 008                  29 971                  1 542                    175 062               

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Ramme 2016 9 871                   31 449                 20 390                 11 390                 73 100                 

SUM kvalitetsbasert finansiering -                        -                        9 871                    31 449                  20 390                  11 390                  73 100                  

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 - psykisk helsevern og rus 3 800                    3 800                    

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 730                    2 730                    

Ufordelt Nasjonale tjenester 184 184                       

Døvblindesentre 41 176                  7 402                    48 578                  

Forskning resultatbasert 33 546                  34 826                  3 528                    71 900                  

Forsøksordning tannhelse 1 700                   1 700                   

SUM øremerket 2016 76 977                  184                       3 800                    55 735                  3 528                    -                        140 224               

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
24. februar 2016 - saksdokumenter, ettersendelse

side 18



 

Møtedato: 24. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 917 68 828   Bodø, 17.2.2016 
 

Styresak 21-2016 Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av 

vedtatte fagplaner i Helse Nord 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har avgitt rapport for et revisjonsoppdrag hvor 
formålet har vært å bekrefte at fagplaner vedtatt av styret i Helse Nord RHF, blir fulgt 
opp av Helse Nord RHF og helseforetakene, slik at det er rimelig sikkerhet for at 
fagplanene fører til planlagt utvikling for de aktuelle fagområder.  
 
Revisjonen har omfattet rutiner for oppfølging av fagplaner generelt, samt den konkrete 
oppfølgingen av fem utvalgte fagplaner innen fagområdene nyremedisin, lungemedisin, 
diabetes, smittevern og tuberkulosekontroll. 
 
Det er skrevet én felles rapport for oppdraget. Rapporten, med internrevisjonens 
observasjoner, vurderinger, konklusjon og anbefalinger, legges i denne saken fram for 
styret i Helse Nord RHF. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Internrevisjonens konklusjon 
Internrevisjonen har konstatert at det i liten grad framkommer av formelle 
styringsdokumenter at vedtatte fagplaner er fulgt opp ved konkretisering i 
oppdragsdokument og budsjett det enkelte år, slik styrevedtakene for flere av 
fagplanene forutsetter. Implementering av fagplaner har heller ikke blitt integrert i 
helseforetakenes styringssystemer.  
 
Det er iverksatt mange tiltak i samsvar med fagplanene, men helseforetakene har ikke 
en systematisk tilnærming til gjennomføring av fagplanene, og det er ikke etablert 
rapporteringsrutiner og oppfølgingstiltak som bidrar til å sikre at eventuelle mangler i 
gjennomføringen blir avdekket og korrigert i tide. 
 
På denne bakgrunn konkluderer internrevisjonen med at Helse Nord RHF og 
helseforetakene ikke har fulgt opp styrevedtatte fagplaner med en systematikk som gir 
rimelig sikkerhet for at fagplanene fører til planlagt utvikling for de aktuelle 
fagområder. 
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Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen har anbefalt at Helse Nord RHF: 
1. Utarbeider en felles mal for fagplaner, eventuelt med tilhørende veiledning.  

Malen bør legge til rette for at det framkommer tydelig hva som er fagplanens 
formål og hvilken effekt man ønsker å oppnå gjennom foreslåtte tiltak. 

2. Vurderer, i framtidige saksframlegg for styret i Helse Nord RHF om fagplaner, å: 
a. Inkludere informasjon om hvilke særskilte tildelinger til implementering av 

fagplanen det legges opp til i planperioden. 
b. Invitere til styrevedtak som forutsetter at det utarbeides foretaksspesifikke 

implementeringsplaner som konkretiserer oppfølgingen av regional fagplan. 
3. Inkluderer konkrete krav i helseforetakenes oppdragsdokumenter om 

implementering av fagplaner. 
4. Avklarer i budsjettdokumenter hvordan midler tildelt til gjennomføring av 

fagplaner kan benyttes, fortrinnsvis ved å relatere tildelingen til et konkret krav i 
oppdragsdokumentet. 

5. Aktivt følger opp helseforetakenes gjennomføring av egne implementeringsplaner. 
6. Vurderer/klargjør fagrådenes rolle i oppfølging av fagplaner og forsikrer seg om at 

alle fagrådene har en arbeidsform som samsvarer med ønsket praksis. 
7. Forsikrer seg om at rolle og styringslinjer for rådgiver/regional diabetessykepleier 

er avklart og hensiktsmessig, både i forhold til Fagavdelingen i Helse Nord RHF, 
fagrådet, Nordlandssykehuset og øvrige helseforetak i regionen. 

 
Internrevisjonen har anbefalt at Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF: 
8. Utarbeider implementeringsplaner for hver enkelt fagplan. 
9. Integrerer mål/tiltak for fagplaner i sine styringssystemer. 
10. Har en aktiv oppfølging i lederlinjen for å sikre at eventuelle mangler i 

gjennomføringen blir avdekket og korrigert i tide. 
 
Behandling i revisjonsutvalget 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen. 
Rapporten ble gjennomgått i møte 27. januar 2016 (sak 02/16), og utvalget fattet 
følgende vedtak: 
- Revisjonen har avdekket et betydelig forbedringsbehov, og revisjonsutvalget ønsker at 

det gis en spesifikk tilbakemelding fra adm. direktør til styret tidlig høst 2016, om 
hvordan rapportens anbefalinger skal følges opp. 

- Implementering av fagplaner er viktig også for sykehusenes ivaretakelse av sine 
oppgaver som utdanningsinstitusjoner, og oppfølging av disse må bl.a. ses i 
sammenheng med styresak 84/2015, Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark.  

 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til 
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor. 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
24. februar 2016 - saksdokumenter, ettersendelse

side 20



Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte 

fagplaner i Helse Nord til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2016, om hvordan rapportens 
anbefalinger følges opp. 
 

 
Bodø, den 17. februar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord 

 
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2016  
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Møtedato: 24. februar 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 
 

Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen 
    Saksdokumentene var ettersendt. 

 
 
Formål 
Denne saken legges frem for styret i Helse Nord RHF som en orientering om evaluering 
av ferieavviklingen i 2015, og om planleggingen av ferieavviklingen i helseforetakene 
for 2016. Arbeidet har vært organisert som et prosjekt med representasjon fra alle 
helseforetakene. Det opprinnelige mandatet ble ytterligere spisset i et mer detaljert 
dokument, for å synliggjøre mulighetsområder for den fremtidige ferieavviklingen i 
2016. 
 
Bakgrunn 
En del av målsettingen med prosjektarbeidet har vært å identifisere områder hvor 
pasientsikkerhet og kvalitet kan være utsatt for risiko under ferieavviklingen. Blant 
annet dreier dette seg om en forsvarlig reduksjon i vikarbruk. I kartleggingen inngår 
sikkerhetsmessige, kvalitative og økonomiske aspekter. Sistnevnte har blitt gitt lavest 
prioritet.  
 
De senere år har det blitt mer krevende å sikre gode og kvalifiserte vikarer til 
ferieavviklingen, og tilgangen på kvalifiserte vikarer er begrenset. Dette har gjort det 
nødvendig å se på løsninger for å sikre en forsvarlig drift gjennom koordinert 
samarbeid internt i det enkelte helseforetak og mellom helseforetakene. 
 
Evaluering av ferieavviklingen for 2015 
Våren 2015 ble det utarbeidet et prosjektmandat (vedlegg 1) med følgende hovedmål:  
Prosjektet skal identifisere områder hvor en kan etablere langsiktig systematikk for 
alternativ oppgavedeling og rotasjon på ferieavvikling som ut fra pasientsikkerhetsmessig, 
kvalitativ og økonomisk perspektiv er en bedre løsning enn å leie inn vikarer. 
 
I tråd med mandatet skulle det vurderes løsninger som fremover ivaretar 
pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene. Et mål var å redusere risiko for uønskede 
hendelser knyttet til bruk av vikarer. Redusert risiko kan oppnås ved å bruke færre 
vikarer og sikre at disse har nødvendig faglig kompetanse og tilstrekkelig kjennskap til 
pasientgruppene, landsdelen, nasjonale og regionale retningslinjer, rutiner, utstyr og 
systemer som brukes1. Samtidig må det sikres at man har kontinuitet i tilstedeværelsen 
av eget kompetent personell gjennom sommeren. 
 

1 Rapport om uønskede hendelser knyttet til vikarbruk i spesialisthelsetjenesten. Kunnskapssentret, 
oktober 2013 
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Det ble opprettet en regional prosjektgruppe og lokale arbeidsgrupper i 
helseforetakene. Disse ble bedt om å evaluere ferieavviklingen i forhold til spesifikke 
resultatmål. 
 
Evalueringen viste at det innen flere fagområder er et godt samarbeid og en koordinert 
ferieavvikling internt, og delvis mellom helseforetakene. Det er også fagområder hvor 
det er ønskelig å få større grad av samarbeid og koordinering.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF beskriver store 
utfordringer med å få nok vikarer innenfor spesifikke profesjoner. En oppsummering er 
vist i tabell 1. Oversikten er ikke fullstendig. 
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Tabell 1 Helseforetakenes evaluering av ferieavviklingen 2015, i forhold til resultatmålene i prosjektet.  

Finnmarkssykehuset

Fagområde

Ikke ønskelig 
med 
koordinert 
ferieavvikling 
av faglige eller 
geografiske 
hensyn

Ikke ønskelig 
med vikarer av 
kvalitetsmessige 
hensyn

Omfattende 
vikarstafetter         
i dag

Forslag til nye 
områder for 
lokalt eller 
regionalt 
samarbeid

Sommerstengt

Somatisk poliklinikk i Alta 
og Karasjok

Psykisk helse og rus X

Døgntilbud i 
voksenpsykiatri

Alternerende har 
vært praktisert, 
men ikke i 2015 
grunnet store 
omlegginger av 
tjenestetilbudet. 

Ungdomspsykriatrisk 
avdeling og familieenheten Fire uker 

Medisinsk 5-dagerspost, 
Hammerfest

Åtte uker

AMK (akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral) X

Akuttberedskap for 
medisin, kirurgi og føde
Kirkenes: Urologi, øye Hele året

Hammerfest:
ØNH, revmatologi, urologi, 
øye
Prehospital ambulansebil Lokalt
ØNH, øye, hud, revmatologi 
og nevrologi

Regionalt og noe 
lokalt

Radiologi Lokalt

Helgelandssykehuset

Fødselsomsorg

Koordinert 
stenging av 
fødeavdleingene i 
MIR og SSJ fire 
uker hver. 
Fødestuene i MSJ 
er stengt åtte uker 
og i Brønnøysund 
fire uker.

Psykisk helse, 
døgnavdeling for barn og 
unge og familieavdelingen

Fire uker

Døgntilbud 
voksenpsykiatri

DPSene i MIR og 
MSJ stenger fire 
uker hver  

Akuttberedskap
Lokalt, grunnet 
ombygging i MSJ 
og SSJ i 2016

Psykisk helse og rus X

Fødselshjelp X

Medisinske leger Hele året

Anestesileger X
ØNH, øye, nevrologi, 
rehabilitering, urologi Regionalt

Nordlandssykehuset
Klinisk nevrofysiologi Regionalt
Smerteenhet, dagkirurgisk, 
hud X

Korttidsenhet for ungdom, 
psykisk helse X

Urologi X
Ortopedi, patologi, 
mikrobiologi Med UNN

UNN
Noen DPS alternerende 
stengt X

Fødselsomsorg Alternerer mellom 
Harstad og Narvik

Kar- thoraxkirurgi Regionalt

Mange enheter har store problemer med å få tak i nok vikarer for radiologer, sykepleiere, spesialsykepleiere, barnepleiere og helsesekretærer. 
Konsekvensene av dette er redusert kompetanse og kvalitet i tjenestene, og utfordringer med å opprettholde drift på ønsket nivå.  Nordlandssykehuset 
og UNN har samarbeid mellom intensivavdelingene. UNN oppgir også at de opplever økt pågang av pasienter fra resten av regionen.  

Det er stort behov for vikarer for sykepleiere innen intensiv, anestesi, dialyse og kreftsykepleie, men liten tilgang. Videre skaper sykdom og annet 
uforutsett fravær fort store problemer på områder der bemanning er marginal i utgangspunktet. Nordlandssykehuset og UNN har samarbeid mellom 
intensivavdelingene.

Grunnet mangel på bioingeniører i ukene 28–32 måtte medisinsk avdeling i Mosjøen stenge for inntak av pasienter mellom kl. 20-08. Pasientene ble da 
innlagt ved de andre medisinske avdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen. Erfaringene er at koordinert ferieavvikling av akuttfunksjoner er krevende å 
gjennomføre. Det stiller store krav til samarbeid både internt og eksternt, og er forbundet med svært mye medieoppmerksomhet. Involvering av 
berørte parter i planleggingen og god kommunikasjonsstrategi er viktig.

Fire uker

Kan vurderes 
med god 
planlegging

Fysikalsmedisin og 
rehabilitering, ØNH, hud, 
revmatologi

Hele året

X

X

Koordinert 
ferieavvikling          
i dag

Alternerende 
stenging i tre uker 
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Mulighetsområder for ferieavviklingen i 2016. 
I vedlegg 2 (spisset mandat for videre arbeid i helseforetakene) skulle følgende områder 
vurderes:  
1. En generell nedskalering av sykehuset i perioder på sommeren.  
2. Stenging av all operativ virksomhet (kirurgi, intensiv og føde) ved sykehusene i Narvik, 

Lofoten og Mosjøen, men opprettholdelse av medisinsk avdeling. 
3. Nedskalert drift ved Alta DMS, med kun opprettholdelse av fødestuen (Finnmarkssykehuset HF). 
4. Beholde driften tilsvarende sommeren 2015. 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Nedskalering av driften ved Alta DMS2 på sommeren har vært gjennomført tidligere år. 
Finnmarkssykehuset HF vil også gjennomføre dette i 2016. Tiltaket er ROS-analysert og 
vurdert til å gi svært liten økonomisk gevinst. Mandatets punkt 3 anses derfor som 
oppfylt. 
 
Følgende er planlagt: 
• Fast og ambulerende poliklinikk i Alta stenges i tre uker.  
• Resten av sommeren skal det være lavdrift ved ambulerende poliklinikker slik at 

vaktberedskap på sykehusene i Kirkenes og Hammerfest kan prioriteres.  
• Fødestue-, dialyse- og cytostatika-tilbudet i Alta nedskaleres ikke.   
• Røntgentilbudet reduseres ved at det i noen uker er halv drift. Øyeblikkelig hjelp 

prioriteres.  
 

Med denne planen vil pasientgrupper som trenger kontinuitet (nyresvikt-, kreft- og 
øyeblikkelig hjelp pasienter samt fødende) ivaretas på en god måte gjennom sommeren. 
Tidligere erfaring er at andre pasientgrupper vil oppleve forbigående økte ventelister 
etter sommeren. Det er grunn for å anta at denne utfordringen vil bli langt mindre i år 
når HOS3 trinn 2 er gjennomført, og sykehuset får en felles venteliste. Det er planlagt å 
øke aktiviteten innen ortopedi før sommeren, slik at ventelistene reduseres i forkant av 
ferieavviklingen. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har planlagt tilsvarende ferieavvikling som i 2015. Innen 
fagområder der sykehusenhetene har mer enn én spesialist, vil tilbudet i hovedsak bli 
opprettholdt i sommerferien.  
 
Innenfor radiologi vil helseforetaket for sommeren 2016 ha en felles SECTRA-løsning 
med de øvrige helseforetakene. Dette kan gi grunnlag for en mer optimalisert 
røntgentjeneste. Helgelandssykehuset HF har over flere år høstet gode erfaringer 
gjennom planmessig alternerende stenging av en fødestue og en fødeavdeling gjennom 
sommeren. Dette vil derfor bli videreført. 
 
 
  

2 DMS: Distriktsmedisinsk senter 
3 Harmonisering, optimalisering og sammenslåing 
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Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset har vurdert det som nødvendig å stenge fødestuen i Lofoten i fire 
uker sommeren 2016, jf. styresak 122-20154 i Nordlandssykehuset HF. Dette gjøres for 
å imøtekomme kravene knyttet til kvalitet i nasjonal veileder5 som blant annet 
innebærer:  
• Begrenset vikarbruk 
• Tilstedeværelse av jordmor under aktiv fase av fødselen 
 
Ut over dette avvikles ferien tilsvarende 2015. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
UNN har planlagt å gjennomføre ferieavviklingen i 2016 tilsvarende som for 2015 med 
den justeringen at det i år vil være fødeavdelingen i Harstad som stenges, og 
fødeavdelingen i Narvik som holdes åpen.  
 
UNN v/adm. direktør foreslår et felles prosjekt i regi av Helse Nord RHF i forkant av 
ferieavviklingen i 2017. Det anbefales å vurdere en ytterligere funksjonsfordeling 
mellom helseforetakene for flere fagområder.  
 
Oppsummering 
Arbeidet med å vurdere nye områder for koordinert ferieavvikling i 2016 har ikke blitt 
oppfylt i tråd med det spissede mandatets punkt 2 - som følger: Stenging av all operativ 
virksomhet (kirurgi, intensiv og føde) ved sykehusene i Narvik, Lofoten og Mosjøen, men 
opprettholdelse av medisinsk avdeling. 
 
Tidlig felles planlegging er en kritisk suksessfaktor for å lykkes, og planarbeidet for 
sommeren 2017 bør derfor starte allerede våren 2016. Berørte samarbeidspartnere i 
primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, private aktører og andre 
helseforetak må informeres og eventuelt involveres tidlig. 
 
En mer koordinert vikarinnleie kan hindre at helseforetakene konkurrerer om de få 
vikarene som er tilgjengelig. Dette bør vurderes for 2017. 
 
Innføringen av laboratorie- og røntgentjenester og sammenslåingen av de elektroniske 
pasientjournalene åpner for nye muligheter sommeren 2017. 
 
Noen områder er utfordrende, særlig ved UNN og Nordlandssykehuset HF: 
• Begrenset tilgang på vikarer for merkantil tjeneste og spesialsykepleiere innenfor 

intensiv, anestesi, kreft, og dialyse. 
• Opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet innen fagfelt som inngår i 

kreftpakkeforløpene, for eksempel ulike kirurgiske subspesialiteter (urologi, gastro, 
thorax, etc.) og spesialister innen radiologi, onkologi, og patologi.  

 

4 Nordlandssykehuset, styresak 122-2015 Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2016  
5 Et trygt fødetilbud- kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Helsedirektoratet, 2010 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at det er ytterligere behov for å bedre ferieavviklingen i regionen.  
 
Innføringen av felles datasystemer innen røntgen og laboratoriefagene samt mulighet 
for felles tilgang til den elektroniske pasientjournalen åpner for nye muligheter 
sommeren 2017. Disse forbedringene må benyttes.  
 
Planleggingen av sommerdriften i 2017 bør derfor starte våren 2016. Det er viktig at 
helseforetakene raskt oppsummerer sine erfaringer etter sommeren 2016 og deler disse 
med hverandre. En koordinert anskaffelse av vikarer bør vurderes. Dette for å minske 
konkurransen mellom helseforetakene. 
 
En god kommunikasjonsstrategi er sentral for å sikre at alle samarbeidspartnere er godt 
informert om våre planer. Dette gjelder også pasienter og pårørende.  
 
Adm. direktør vil før årsskiftet 2016/2017 legge frem for styret i Helse Nord RHF en 
plan for en ytterligere forbedring av sommerdriften i 2017.  
 
 
 
Vedlegg: Prosjekt Identifisere områder for regionalt koordinert ferieavvikling f.o.m. 2016, 
 mandat 
 Spisset mandat for videre arbeid i helseforetakene 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2016  
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