
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 26. april 2016 
 
Kl.: 8.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
 
 
 
 
 



 

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF 
Mildrid Pedersen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
 
 
Deres ref.: 

 
Vår ref.: 
2016/32-41/012   
 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 906 88 713 

Sted/Dato: 
Bodø, 15.4.2016 
 

Innkalling til styremøte i Helse Nord RHF, den 26. april 2016 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 

tirsdag, den 26. april 2016 - fra kl. 8.30 
på Radisson Blu Hotel, Tromsø. 

 
Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av styresaker og/eller 
orienteringer som er unntatt offentligheten.  
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, stabsdirektør Karin Paulke på 
tlf. 906 88 713. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg 
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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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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-42/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 48-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 26. april 2016: 
 

Sak 48-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 49-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. april 2016 Side 3 
Sak 50-2016 Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk 
helse, revisjon 

Side 24 

Sak 51-2016 FIKS1-prosjektet - realisering av nytteverdien 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 32 

Sak 52-2016 FAKT2-programmet: Sentralt datasenter i Helse Nord - 
migrering/flytting og konsolidering, oppfølging av 
styresak 96-2015 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24, 3. ledd 
(figur 1). 

Side 33 

Sak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra utlandet, 
sluttrapport 

Side 43 

Sak 54-2016 Virksomhetsrapport nr. 3-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 46 

Sak 55-2016 Orienteringssaker Side 47 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen, 

oppfølging av styresak 147-2015, sak A 
Side 50 

 4. Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse Nord - 
status på foretaksspesifikke tiltak, oppfølging av 
styresak 117-2015 

Side 55 

 5. Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering Side 60 
 6. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. 

mars 2016 
Side 63 

Sak 56-2016 Referatsaker Side 67 
 1. Brev av 6. april 2016 fra Sametinget ad. oppnevning av 

styrer i underliggende helseforetak i Helse Nord RHF 
  

 2. E-post av 7. april 2016 fra HLF Finnmark ad. 
resolusjon årsmøte HLF Finnmark 2016 - 
audiografsituasjonen 

  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 FAKT: Felles Arkitektur Konsolidering og Teknologi 
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 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. mars 2016   
 4. Protokoll fra drøftingsmøte 19. april 2016 ad. 

Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk 
helse, revisjon 
Saksdokumentene ettersendes/legges frem ved 
møtestart. 

  

 5. Brev av 14. april 2016 fra styreleder Marianne Telle til 
Sametinget ad. oppnevning av styrer i underliggende 
helseforetak i Helse Nord - tilbakemelding, jf. styresak 
56-2016/1 Referatsaker 

  

Sak 57-2016 Eventuelt Side 81 
 
 
Bodø, den 15. april 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-43/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 49-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

6. april 2016 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 6. april 2016 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 6. april 2016 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 15. april  2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/32-32/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713 

Sted/Dato: 
Tromsø, 26.4.2016 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 6. april 2016 - kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Ann-Mari Jenssen varamedlem - møtte for styremedlem Alterskjær 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Eirik Holand styremedlem 
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 

Navn:  
Sissel Alterskjær styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian I. Fanghol direktør 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 

  

 
 
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 Eva Stensland ved SKDE (Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering) om medisinske kvalitetsregistre, en presentasjon av 
regionale resultater. 
 
 
Styresak 28-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 28-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 29-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

24. februar 2016, 1. mars 2016 og 16. mars 2016 
Sak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018,  

jf. helseforetaksloven § 21 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,  
 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1). 

Sak 31-2016 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2016-2018 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1). 

Sak 32-2016 Valg av revisor 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Sak 33-2016 Årlig melding 2015 
Sak 34-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015 – herunder 

disponering av resultat 
Sak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 36-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig organisering etter 

innføring av ny løsning Mine pasientreiser 
Sak 37-2016 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfase, mandat 
Sak 38-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. 

desember 2015 
Sak 39-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. 

desember 2015 
Sak 40-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2015 
Sak 41-2016 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2015 
Sak 42-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - innhold 

og dimensjoner for tilbudet, oppfølging av styresak 143-2015 
Sak 43-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i 

helseforetakene i Helse Nord 
Sak 44-2016 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle 

underliggende helseforetak 
Sak 45-2016 Orienteringssaker  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av 

planlagte operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 20-
2015 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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 4. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger 
og ventelister i Helse Nord - HF-enes handlingsplaner, jf. 
styresak 46-2015/5    

Sak 46-2016 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

17. mars 2016 
 2. Protokoll fra drøftingsmøte 4. april 2016 ad. 

Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfase, utkast til 
mandat 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 3. Protokoll fra drøftingsmøte 4. april 2016 ad. Pasientreiser uten 
rekvisisjon - fremtidig organisering etter innføring av ny løsning 
Mine pasientreiser 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 4. Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 47-2016 Eventuelt 

A. Medisinske kvalitetsregistre - oppfølgingsspørsmål 
B. Ambulansetjenesten i Helse Nord - strukturendringer 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 29-2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte  
 24. februar 2016, 1. mars 2016 og 16. mars 2016 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 24. februar 2016, 1. mars 2016 og 16. mars 2016 
godkjennes.  
 
 
Styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018,  
 jf. helseforetaksloven § 21 

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1). 

 
Styrets arbeidsutvalg la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
A. For perioden 7. april 2016 til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2018 foreslår 

styret at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene: 
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1. Helgelandssykehuset HF 
 

o Direktør Frode Mellemvik, Bodø  
o Apoteker Tone Hauge, Mosjøen  
o Daglig leder Sonja Djønne, Mo i Rana 
o Adm. direktør Paul Birger Torgnes, Brønnøysund (ny) 
o Helseleder Jørgen Pedersen, Leirfjord 
o Økonomidirektør Jann Georg Falch, Bodø 
o Enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen, Herøy (ny) 

 
Som styreleder velges Frode Mellemvik, og Tone Hauge velges som nestleder. 
 

2. Finnmarkssykehuset HF 
 

o Rådmann Harald Larsen Lebesby (ny) 
o Lektor Kristin Rajala, Tana 
o Adm. direktør Gudrun Rollefsen, Hammerfest 
o Spesialrådgiver Ivan Olsen, Alta 
o Rådgiver Jan Petter Monsen, Bodø 
o Overlege Ann Ragnhild Broderstad, Harstad (ny) 
o Direktør Trond Haukanes, Sør-Varanger (Brussel) (ny) 
 
Som styreleder velges Harald Larsen, og Kristin Rajala velges som nestleder. 

 
3. Nordlandssykehuset HF 

 
o Divisjonsdirektør Hulda Gunnlaugsdottir, Oslo (ny) 
o Adm. direktør Odd Roger Enoksen, Andenes (ny) 
o Regnskapssjef Erik Arne Hansen, Bodø 
o Overlege Margit Steinholt, Sandnessjøen (ny) 
o Universitetslektor Nina Kramer Fromreide, Bodø (ny) 
o Advokat Olav Farstad, Svolvær (ny) 
o Daglig leder Børge Selstad, Meløy 

 
Som styreleder velges Hulda Gunnlaugsdottir, og Odd Roger Enoksen velges som 
nestleder. 
 

4. Sykehusapotek Nord HF 
 

o Etatsjef Bjørg Jensen, Bodø 
o Rådgiver Jan Norum, Tromsø 
o Førsteamanuensis Lars Småbrekke, Tromsø (ny) 
o Adm. sjef Svein Iversen, Alta 
o Avdelingsleder Hilde Gustavsen Erstad, Sørreisa (ny) 

 
Som styreleder velges Bjørg Jensen, og Jan Norum velges som nestleder. 
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5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 

o Daglig leder Jorhill Andreassen, Silsand 
o Fastlege Erling Espeland, Alta 
o Rådgiver Rolf Utgård, Oslo (ny) 
o Direktør Eivind Mikalsen, Mosjøen  
o Rektor Kjersti Markusson, Evenes (ny) 
o Avdelingsleder Helga Marie Bjerke, Tromsø 
o Rådgiver Tove Skjelvik, Bodø 
o Seniorrådgiver Jan Tore Nedrejord, Karasjok (ny) 

 
Som styreleder velges Jorhill Andreassen, og Erling Espeland velges som 
nestleder. 

 
B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 7. april 2016. 
 
C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
A. For perioden 7. april 2016 til avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2018 foreslår 

styret at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene: 
 

1. Helgelandssykehuset HF 
 

o Direktør Frode Mellemvik, Bodø  
o Apoteker Tone Hauge, Mosjøen  
o Daglig leder Sonja Djønne, Mo i Rana 
o Adm. direktør Paul Birger Torgnes, Brønnøysund (ny) 
o Helseleder Jørgen Pedersen, Leirfjord 
o Økonomidirektør Jann Georg Falch, Bodø 
o Enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen, Herøy (ny) 

 
Som styreleder velges Frode Mellemvik, og Tone Hauge velges som nestleder. 
 

2. Finnmarkssykehuset HF 
 

o Rådmann Harald Larsen Lebesby (ny) 
o Lektor Kristin Rajala, Tana 
o Adm. direktør Gudrun Rollefsen, Hammerfest 
o Spesialrådgiver Ivan Olsen, Alta 
o Rådgiver Jan Petter Monsen, Bodø 
o Overlege Ann Ragnhild Broderstad, Harstad (ny) 
o Direktør Trond Haukanes, Sør-Varanger (Brussel) (ny) 
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Som styreleder velges Harald Larsen, og Kristin Rajala velges som nestleder. 
 
3. Nordlandssykehuset HF 

 
o Divisjonsdirektør Hulda Gunnlaugsdottir, Oslo (ny) 
o Adm. direktør Odd Roger Enoksen, Andenes (ny) 
o Regnskapssjef Erik Arne Hansen, Bodø 
o Overlege Margit Steinholt, Sandnessjøen (ny) 
o Universitetslektor Nina Kramer Fromreide, Bodø (ny) 
o Advokat Olav Farstad, Svolvær (ny) 
o Daglig leder Børge Selstad, Meløy 

 
Som styreleder velges Hulda Gunnlaugsdottir, og Odd Roger Enoksen velges som 
nestleder. 
 

4. Sykehusapotek Nord HF 
 

o Etatsjef Bjørg Jensen, Bodø 
o Rådgiver Jan Norum, Tromsø 
o Førsteamanuensis Lars Småbrekke, Tromsø (ny) 
o Adm. sjef Svein Iversen, Alta 
o Avdelingsleder Hilde Gustavsen Erstad, Sørreisa (ny) 

 
Som styreleder velges Bjørg Jensen, og Jan Norum velges som nestleder. 

 
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
o Daglig leder Jorhill Andreassen, Silsand 
o Fastlege Erling Espeland, Alta 
o Rådgiver Rolf Utgård, Oslo (ny) 
o Direktør Eivind Mikalsen, Mosjøen  
o Rektor Kjersti Markusson, Evenes (ny) 
o Avdelingsleder Helga Marie Bjerke, Tromsø 
o Rådgiver Tove Skjelvik, Bodø 
o Seniorrådgiver Jan Tore Nedrejord, Karasjok (ny) 

 
Som styreleder velges Jorhill Andreassen, og Erling Espeland velges som 
nestleder. 

 
B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 7. april 2016. 
 
C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. 
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Styresak 31-2016 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2016-2018 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1). 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
A. Nytt regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden  

april 2016 til mars 2018 med representasjon fra følgende 
organisasjoner/fagområder:  
• 6 medlemmer og 6 varamedlemmer fra FFO 
• 1 medlem og 1 varamedlem fra SAFO 
• 1 medlem fra hvert av de 3 Fylkeseldrerådene og 1 varamedlem fra hvert av de 3 

Fylkeseldrerådene 
• 1 medlem og 1 varamedlem fra fagområdet rus 

 
B. Følgende velges som medlemmer i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF: 
 

1. FFO Jørgen Dahl, Vadsø  
2. FFO Else Marie Isaksen, Karasjok  
3. FFO Bjørn Helge Hansen, Alstahaug 
4. FFO Marit Sirijord, Hattfjelldal  
5. FFO Arne Ketil Hafstad, Lenvik   
6. FFO Randi Nilsen, Harstad   
7. SAFO Gunn Strand Hutchinson, Bodø 
8. Fylkeseldreråd Finnmark Olaf B. Johansen, Varangerbotn   
9. Fylkeseldreråd Troms Inge Hyld, Tromsø 
10. Fylkeseldreråd Nordland Kari Sletten, Bodø 
11. RIO Asbjørn Larsen, Tromsø 

 
C. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for perioden 

2016-2018, velges: 
Leder:  Arne Ketil Hafstad, Lenvik 
Nestleder:  Gunn Strand Hutchinson, Bodø 
 

D. Som varamedlemmer i rekkefølge og med det antall varamedlemmer for perioden 
mars 2016 til mars 2018 for hver gruppe som har forslagsrett, velges: 

 
1. FFO Alf Ingulv Bjørn, Talvik 
2. FFO Knut Hartviksen, Gullesfjord 
3. FFO Gunhild Berglen, Svanvik 
4. FFO Rigmor Sæternes, Tromsø 
5. FFO Nina Danielsen, Kirkenes, Finnmark 
6. FFO Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske 

 
1. SAFO Liv Ellinor Hammer, Tana 
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1. Fylkeseldreråd Finnmark, Gunvor Einvik, Honningsvåg 
2. Fylkeseldreråd Troms, Francis Mennen, Tromsø 
3. Fylkeseldreråd Nordland, Karsten Kristoffersen, Myre 

 
1. Fagområdet rus, Vidar Hårvik, MARBORG 

 
E. Styret ber adm. direktør om å se nærmere på kriterier og prosessen for oppnevning av 

Regionalt brukerutvalg, før neste valg av RBU.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
A. Nytt regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden  

april 2016 til mars 2018 med representasjon fra følgende 
organisasjoner/fagområder:  
• 6 medlemmer og 6 varamedlemmer fra FFO 
• 1 medlem og 1 varamedlem fra SAFO 
• 1 medlem fra hvert av de 3 Fylkeseldrerådene og 1 varamedlem fra hvert av de 3 

Fylkeseldrerådene 
• 1 medlem og 1 varamedlem fra fagområdet rus 

 
B. Følgende velges som medlemmer i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF: 
 

1. FFO Jørgen Dahl, Vadsø  
2. FFO Else Marie Isaksen, Karasjok  
3. FFO Bjørn Helge Hansen, Alstahaug 
4. FFO Marit Sirijord, Hattfjelldal  
5. FFO Arne Ketil Hafstad, Lenvik   
6. FFO Randi Nilsen, Harstad   
7. SAFO Gunn Strand Hutchinson, Bodø 
8. Fylkeseldreråd Finnmark Olaf B. Johansen, Varangerbotn   
9. Fylkeseldreråd Troms Inge Hyld, Tromsø 
10. Fylkeseldreråd Nordland Kari Sletten, Bodø 
11. RIO Asbjørn Larsen, Tromsø 

 
C. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for perioden 

2016-2018, velges: 
Leder:  Arne Ketil Hafstad, Lenvik 
Nestleder:  Gunn Strand Hutchinson, Bodø 
 

D. Som varamedlemmer i rekkefølge og med det antall varamedlemmer for perioden 
mars 2016 til mars 2018 for hver gruppe som har forslagsrett, velges: 

 
1. FFO Alf Ingulv Bjørn, Talvik 
2. FFO Knut Hartviksen, Gullesfjord 
3. FFO Gunhild Berglen, Svanvik 
4. FFO Rigmor Sæternes, Tromsø 
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5. FFO Nina Danielsen, Kirkenes, Finnmark 
6. FFO Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske 

 
1. SAFO Liv Ellinor Hammer, Tana 

 
1. Fylkeseldreråd Finnmark, Gunvor Einvik, Honningsvåg 
2. Fylkeseldreråd Troms, Francis Mennen, Tromsø 
3. Fylkeseldreråd Nordland, Karsten Kristoffersen, Myre 

 
1. Fagområdet rus, Vidar Hårvik, MARBORG 

 
E. Styret ber adm. direktør om å se nærmere på kriterier og prosessen for oppnevning 

av Regionalt brukerutvalg, før neste valg av RBU.  
 
 
Styresak 32-2016 Valg av revisor 

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at tilbudet fra 
BDO antas, og at dette firmaet dermed velges som revisor for foretaksgruppen i Helse 
Nord RHF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at tilbudet fra 
BDO antas, og at dette firmaet dermed velges som revisor for foretaksgruppen i Helse 
Nord RHF. 
 
 
Styresak 33-2016 Årlig melding 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2015 for Helse Nord til Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
 
2. Årlig melding 2015 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller 

virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte.  
 

3. Styret ber adm. direktør om å ha betydelig oppmerksomhet i 2016 på 
foretaksgruppens arbeid med å redusere ventetider, unngå fristbrudd og styrke 
kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. 
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4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at krav som ikke er fullt ut 
gjennomført i 2015 følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av 
helseforetakene.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2015 for Helse Nord til Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
 
2. Årlig melding 2015 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller 

virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte.  
 

3. Styret ber adm. direktør om å ha betydelig oppmerksomhet i 2016 på 
foretaksgruppens arbeid med å redusere ventetider, unngå fristbrudd og styrke 
kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. 

 
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at krav som ikke er fullt ut 

gjennomført i 2015 følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av 
helseforetakene.   

 
 
Styresak 34-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets 

beretning 2015 - herunder disponering av 
resultat 
I forbindelse med behandling av saken la revisjonsselskapet 
KPMG frem en oppsummering av revisjon 2015 for 
foretaksgruppen og Helse Nord RHF.  

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør 

med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt 
disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2015.  

 
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer 

for lederlønnsfastsettelse. 
 
3. Styrets beretning 2015 vedtas. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør 

med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt 
disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2015.  

 
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer 

for lederlønnsfastsettelse. 
 
3. Styrets beretning 2015 vedtas. 
 
 
Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å videreføre arbeidet med reduksjon av ventetider i 

foretaksgruppen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å videreføre arbeidet med reduksjon av ventetider i 

foretaksgruppen. 
 
 
Styresak 36-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig 

organisering etter innføring av ny løsning 
Mine pasientreiser 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at ansvar for oppgaver innenfor pasientreiser 

uten rekvisisjon på kort sikt overføres til Helgelandssykehuset HF. 
 
2. Styret ber adm. direktør om at plan for overføring av oppgaver til Pasientreiser ANS 

utarbeides innen ett år etter at ny løsning er satt i drift, og at denne legges frem for 
styrets beslutning. 
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3. Styret ber om at forholdet til ansatte og deres muligheter for å søke jobb i 
Helgelandssykehuset HF, Pasientreiser ANS eller innplassering/søke jobb i eget 
helseforetaket avklares nærmere. Styret ber om en tilbakemelding på disse 
spørsmålene i et senere styremøte. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at ansvar for oppgaver innenfor pasientreiser 

uten rekvisisjon på kort sikt overføres til Helgelandssykehuset HF. 
 
2. Styret ber adm. direktør om at plan for overføring av oppgaver til Pasientreiser ANS 

utarbeides innen ett år etter at ny løsning er satt i drift, og at denne legges frem for 
styrets beslutning. 

 
3. Styret ber om at forholdet til ansatte og deres muligheter for å søke jobb i 

Helgelandssykehuset HF, Pasientreiser ANS eller innplassering/søke jobb i eget 
helseforetaket avklares nærmere. Styret ber om en tilbakemelding på disse 
spørsmålene i et senere styremøte. 

 
 
Styresak 37-2016 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest 

sykehus - idéfase, mandat 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner styringsdokument og mandat for utredningen 

av Nye Hammerfest sykehus innenfor en ramme på 6 mill. kroner ekskl. interne 
ressurser.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem idéfaserapport med plan for start av 
konseptfasen, når den er behandlet i Finnmarkssykehuset HF. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner styringsdokument og mandat for utredningen 

av Nye Hammerfest sykehus innenfor en ramme på 6 mill. kroner ekskl. interne 
ressurser.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem idéfaserapport med plan for start av 
konseptfasen, når den er behandlet i Finnmarkssykehuset HF. 
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Styresak 38-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 31. desember 2015 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2015 om byggeprosjekter 
i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2015 om byggeprosjekter 
i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 39-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2015 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2015 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 40-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. 
desember 2015 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2015 om byggeprosjekter 
i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2015 om byggeprosjekter 
i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
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Styresak 41-2016 FIKS2-prosjekt: Tertialrapport pr.  
 31. desember 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2015 om Felles 

Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å planlegge videre regionalt samarbeid om en felles 

journal og videreutvikling av denne, før FIKS-programmet avsluttes. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2015 om Felles 

Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å planlegge videre regionalt samarbeid om en felles 

journal og videreutvikling av denne, før FIKS-programmet avsluttes. 
 
 
Styresak 42-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 

helsevern - innhold og dimensjoner for 
tilbudet, oppfølging av styresak 143-2015 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om protokollen som beskriver rammene 

for etableringen av et medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern til 
orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at det fra 1. juni 2016 opprettes en medikamentfri 
behandlingsenhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Psykisk helse- og 
rusklinikken) med seks døgnplasser.  

 
3. Styret gir sin tilslutning til budsjettrammer for den medikamentfrie enheten og den 

foreslåtte finansieringen. 
 

4. Styret ber om en orientering høsten 2017, når de første erfaringer fra det 
medikamentfrie behandlingstilbudet foreligger. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 

2 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om protokollen som beskriver rammene 

for etableringen av et medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern til 
orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at det fra 1. juni 2016 opprettes en medikamentfri 
behandlingsenhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Psykisk helse- og 
rusklinikken) med seks døgnplasser.  

 
3. Styret gir sin tilslutning til budsjettrammer for den medikamentfrie enheten og den 

foreslåtte finansieringen. 
 

4. Styret ber om en orientering høsten 2017, når de første erfaringer fra det 
medikamentfrie behandlingstilbudet foreligger. 

 
 
Styresak 43-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og 

varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. 

januar 2016 som følger:  
 

Styreleder  - fra kr 161 400,-  til kr 172 200 
Styrets nestleder  - fra kr 106 700,-  til kr 113 800  
Styremedlem  - fra kr 98 600,-   til kr 105 200  
 

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 

 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer 

hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for 
styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 
2011.  

 
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies 

å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik 
kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende 
rapportering i styret. 
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6. Varamedlemmer honoreres med kr. 4 050,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt 
arbeidsfortjeneste.  

 
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med %-

sats lik fravær. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. 

januar 2016 som følger:  
 

Styreleder  - fra kr 161 400,-  til kr 172 200 
Styrets nestleder  - fra kr 106 700,-  til kr 113 800  
Styremedlem  - fra kr 98 600,-   til kr 105 200  
 

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 

 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer 

hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for 
styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 
2011.  

 
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies 

å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik 
kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende 
rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 4 050,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt 

arbeidsfortjeneste.  
 

7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med %-
sats lik fravær. 
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Styresak 44-2016 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF 
og alle underliggende helseforetak 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 

helseforetak i Helse Nord fastsettes som følger: 
a. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr 22.740,-  
b. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr 16.650,- 
c. Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr 11.400,- 

 
2. Møtehonorar til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 

helseforetak fastsettes som følger: 
a. Fysiske møter, uansett varighet, kr 1.700,-  
b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, iflg. oppsatt møtetid,  kr 1.700,- 
c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, iflg. oppsatt møtetid,  kr 850,- 

 
3. Brukerrepresentanter i råd og utvalg utnevnt av brukerutvalgene i Helse Nord RHF 

og av brukerutvalgene i alle underliggende helseforetak honoreres for møter etter 
vedtatte satser for brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 
helseforetak. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 

helseforetak i Helse Nord fastsettes som følger: 
a. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr 22.740,-  
b. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr 16.650,- 
c. Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr 11.400,- 

 
2. Møtehonorar til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 

helseforetak fastsettes som følger: 
a. Fysiske møter, uansett varighet, kr 1.700,-  
b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, iflg. oppsatt møtetid,  kr 1.700,- 
c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, iflg. oppsatt møtetid,  kr 850,- 

 
3. Brukerrepresentanter i råd og utvalg utnevnt av brukerutvalgene i Helse Nord RHF 

og av brukerutvalgene i alle underliggende helseforetak honoreres for møter etter 
vedtatte satser for brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 
helseforetak. 
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Styresak 45-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte Helse Nord RHF 30. mars 2016 ad. inngåelse av finansiell 
leasingavtale av 3.900 m2 kontorarealer - PET-senter Tromsø, jf. vedtektenes § 
12 Låneopptak 

- Styreleders representasjon i ulike arenaer 
o Styreleder ønsker en tematime med styret om dette temaet ved en senere 

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

- Rekruttering direktør SKDE:  
o Barthold Vonen tiltrådte 1. april 2016.  
o Informasjon om foreløpige planer for senteret, f. eks. større grad av 

internasjonalisering. 
- Digitale pasienttjenester i nord, kritisk feil i journal: 

o Informasjon om feil, der to personer har oppdaget en annen persons 
journaldokumenter i egen journal.  

o Informasjon om gjennomførte og planlagte tiltak. 
- Helseforetakenes bruk av nasjonale rammeavtaler for leie av helsepersonell, jf. brev 

fra Riksrevisjonen av 9. mars 2016 
o Informasjon om variasjon mellom HF-ene i bruken av nasjonale 

rammeavtaler i perioden 2013-2015. 
o Informasjon om tilbakemelding fra Helse Nord RHF. 
Informasjonen ble gitt utsatt offentlighet, jf. Rrevl. § 18 (2). 

- Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Pasient under behandling på hjerte-/lungeavdeling - dødsfall:  

- Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 11. mars 2016:  
• Nødvendig med tilsynsmessig oppfølging. 
• Før valg av tilsynsmessig oppfølging vurderes, har Helsetilsynet bedt 

om redegjørelse fra HF-et på syv konkrete spørsmål. 
o Sak nr. 2: Pasient under behandling ved fødeenhet - dramatisk hendelse:  

- Tilbakemelding fra Statens foreligger ikke på nåværende tidspunkt. 
o Sak nr. 3: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  

- Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 15. mars 2016:  
• Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging i saken.  
• Oversendt Fylkesmannen som orienteringssak. 
• Tilstrekkelig opplyst gjennom innhentet informasjon. Ingen mistanke 

om svikt i helsehjelpen. 
• Oppfølging av varslet er avsluttet. 

o Sak nr. 4: Hendelse i forbindelse med et trafikkulykke - dødsfall:  
- Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 4. april 2016: 

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn. 
• Saken følges tilsynsmessig opp av Fylkesmannen både overfor 

spesialist- og ev. kommunehelsetjenesten. 
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o Sak nr. 5: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - alvorlig 
hendelse:  
- Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende 

tidspunkt.  
o Sak nr. 6: Pasient under behandling ved fødeenhet - alvorlig hendelse:  

- Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende 
tidspunkt.  

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
- Dialogmøte med Finnmarkssykehuset HF ad. samisk helsepark 3. mars 2016: 

Informasjon om videomøtet, oppfølging av møtet med representanter fra 
Sametingsrådet 19. februar 2016 (jf. styresak 23-2016/1 Orienteringssaker, 
styreleders muntlige orienteringer, tredje strekpunkt). 

- Helse- og kvalitetsregisterkonferanse i Oslo 10. - 11. mars 2016: Informasjon 
- Foretaksmøte Helse Nord RHF 30. mars 2016 ad. inngåelse av finansiell 

leasingavtale av 3.900 m2 kontorarealer - PET-senter Tromsø, jf. vedtektenes § 
12 Låneopptak 

- Møte om kommunereformen 1. april 2016 i Tromsø: Arrangement i 
Fylkesmannens regi. 

- Konferanser - deltakelse fra RHF-styret, policy: Adm. direktør orienterte kort om 
aktuelle konferanser for deltakelse fra styret. Styret ba om at adm. direktør 
informerer om aktuelle konferanser og andre arrangement i styremøtene for ev. 
avklaringer. 

- Avtale med Norwegian: Informasjon om nylig inngått avtale for pasient- og 
tjenestereiser. 

- Utskrivingsklare pasienter og kapasitet i kommunene: Informasjon om 
situasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, jf. brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet av 31. mars 2016.  

3. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte 
operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 20-2015 

4. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse 
Nord - HF-enes handlingsplaner, jf. styresak 46-2015/5 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 46-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. mars 2016 
2. Protokoll fra drøftingsmøte 4. april 2016 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest 

sykehus - idéfase, utkast til mandat 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

3. Protokoll fra drøftingsmøte 4. april 2016 ad. Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig 
organisering etter innføring av ny løsning Mine pasientreiser 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
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4. Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 47-2016  Eventuelt 
 
A. Medisinske kvalitetsregistre - oppfølgingsspørsmål 
Styremedlem Svenn Are Jenssen stilte spørsmål ad. ventetider for angiografi/PCI (jf. 
figur 19 i gårsdagens presentasjon under tematimen om medisinske kvalitetsregistre).  
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om en tilbakemelding, hvorfor pasienter 
utenfor Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø har lengre ventetid enn pasienter 
fra eget nedslagsfelt. 
 
 
B. Ambulansetjenesten i Helse Nord - strukturendringer 
Vararepresentant Ann Mari Jenssen viste til pågående og planlagte strukturendringer i 
ambulansetjenesten i foretaksgruppen og stilte ulike spørsmål til styret i den 
forbindelse, bl. a. RHF-ets ansvar for å bringe kompetent personell fram til alvorlig syke 
eller skadde pasienter innen fastsatte tidsfrister. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en 
orientering om ambulansestrukturen i foretaksgruppen, herunder hvilke 
forskrifter/føringer som er gjeldende for denne delen av tjenesten.  
 
 
Tromsø, den 26. april 2016 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm  Arnfinn Sundsfjord 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Eirik Holand     Johnny-Leo Jernsletten Kari Jørgensen 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg  sett: Sissel Alterskjær 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 26. april 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 50-2016 Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig 

spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse, 

revisjon 
 
 
Formål/Bakgrunn  
Dagens modell for fordeling av ressurser innen psykisk helse og rus ble vedtatt i 
styresak 65-2011 Etablering av inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykiatri – utvidelse av 
inntektsfordelingsmodellen (styremøte 22. juni 2011). Modellen er innfaset i regional 
inntektsfordeling i løpet av perioden 2011-2015.  
 
I styresak 65-2011 ble det redegjort for at det er behov for å gjennomgå og oppdatere 
modellen og beregningene i den, når modellen har vært i bruk noen år. Bakgrunnen for 
dette var noe usikkerhet i datagrunnlag og kostnadsberegninger. På oppdrag fra adm. 
direktør i Helse Nord RHF har en regional arbeidsgruppe nå gjennomgått 
inntektsmodellen og foreslått justeringer.  
 
Modellen fordelte henholdsvis 2,2 mrd. kroner (psykisk helse) og 330 mill. kroner 
(TSB) mellom helseforetakene (i 2015). For å sikre sammenlignbarhet med rapporten 
fra prosjektet og vise effekter isolert av justering av modellen, brukes fordeling av 
ressurser i 2015 som sammenligningsgrunnlag.  
 
Modellens hovedmål er å legge til rette for et godt og likeverdig tilbud for befolkningen, 
basert på Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og respekt 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Det er ikke laget forslag til ny modell, men det er gjort justeringer av allerede vedtatt 
modell. Viktige prinsipper som ligger til grunn for dagens modell foreslås videreført:  
• Likeverdig tilbud til alle pasientene uavhengig av hvor de bor. 
• Arbeidsdeling mellom sykehus-, regionsfunksjoner og distriktspsykiatriske sentre 

(DPS) 
• Alle tilbud skal være åpne for alle pasienter, uavhengig av bostedsforetak.  
• Samhandling og ivaretakelse av regionale kompetansemiljø i foretaksgruppen 
• Effektiv ressursbruk og utnyttelse av kapasitet 
• Behandling så nært hjem som mulig 
 
  

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
26. april 2016 - saksdokumenter 
offentlig utgave

side 24



Når dagens inntektsfordelingsmodell fra 2011 ble innført, ble det for første gang innført 
en stykkpris/mobilitetskomponent. Det innebærer at utførende helseforetak får en 
betaling pr. liggedøgn (og konsultasjon), når pasienten kommer fra et annet 
foretaksområde. Dette var en stor prinsipiell endring sammenlignet med slik det var 
tidligere, hvor døgnbehandlingen var rammefinansiert i sin helhet. Dagens modell er 
dermed en mer dynamisk finansieringsmodell som i større grad stimulerer til aktivitet 
enn tidligere. Pengene følger pasienten. Dette er et viktig grunnleggende prinsipp også i 
den oppdaterte modellen.  
 
Inntektsfordelingsmodellene som er i bruk i Helse Nord er bygd opp med en 
behovskomponent, en kostnadskomponent og en mobilitetskomponent.  
 
Behovskomponenten kompenserer helseforetakene for variasjoner i behovsrelaterte 
forhold som alderssammensetningen og innslag av sosioøkonomiske kjennetegn i 
opptaksområdet. Det foreligger ikke nye data og analyser som muliggjør en oppdatering 
av behovskomponentene, og forslag til endringer er derfor i stedet knyttet til kostnads- 
og mobilitetskomponentene. 
 
Mobilitetskomponenten sikrer at ressurser tilfaller helseforetaket som leverer 
aktiviteten, når pasienter i ett helseforetak får behandling i et annet helseforetak i Helse 
Nord. Dette er en nødvendig justering, når ressursene i utgangspunktet fordeles til 
bostedsforetaket i behovskomponenten. Prosjektgruppen har nå foreslått at de 
nasjonale gjestepasientprisene, som har blitt etablert etter innføringen av dagens 
modell, legges til grunn for mobilitetskomponenten. Dagens priser bygger på egne 
kostnadsberegninger i Helse Nord. Overgang til nasjonale gjestepasientpriser medfører 
at en går vekk fra en ordning hvor egne kostnader er bestemmende for betalingen en 
mottar. Dette vil stimulere til et mer kostnadseffektivt tjenestetilbud. Overgangen 
innebærer en redusert mobilitetsbetaling mellom helseforetakene, fordi de nasjonale 
prisene er lavere enn dagens priser.  
 
Mobilitetskomponenten håndterer i dag også to andre forhold utover pasientmobilitet. 
Det ene forholdet er en betaling for ambulerende tjenester på tvers av 
foretaksgrensene. I dagens modell er det særlig Nordlandssykehuset HF (NLSH) som 
kompenseres for ambulering, men også Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). 
Prosjektgruppen har foreslått å fjerne denne kompensasjonen, med bakgrunn i de 
opplysninger som kom frem i prosjektet. UNN ambulerer ikke til Finnmarkssykehuset i 
den forstand at de reiser ut og behandler pasienter i eget navn. UNN leier ut 
helsepersonell som arbeider for Finnmarkssykehuset HF. Representanten for NLSH 
opplyste at helseforetaket skulle avslutte ambulering. Adm. direktør vurderer dette 
nærmere senere i denne saken.  
 
Det andre forholdet som håndteres i mobiltetskomponenten er at helseforetakene gis 
betalingsansvar for bruk av private tilbydere som er direkte finansiert fra Helse Nord 
RHF. Dette gjøres for å legge til rette for et likeverdig tilbud. Prosjektgruppen foreslår at 
dette betalingsansvaret utvides i forslag til oppdatert modell ved at aktivitet ved Viken 
Senter og deler av aktiviteten ved Kløveråsen i Bodø innarbeides i modellen og påvirker 
fordelingen av ressurser mellom helseforetakene.   
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Flesteparten av endringene prosjektgruppen foreslår, er knyttet til 
kostnadskomponenten innen psykisk helse. De viktigste endringsforslagene er at 
bevilgningen til Samisk Nasjonalt Kompetansesenter (SANKS) baseres på dokumenterte 
kostnader, og at finansieringen som gis til akutt- og alderspsykiatriske 
sykehusbehandlinger samt dobbeltdiagnoser, beregnes på bakgrunn av nasjonalt 
avtalte gjestepasientpriser. I dagens modell er det egne kostnader som ligger til grunn 
for beregningene. Bakgrunn for overgang til nasjonale gjestepasientpriser er et ønske 
om å stimulere til effektivitet. Videre foreslår prosjektgruppen å fjerne særskilt 
bevilgninger i kostnadskomponenten til funksjoner som er lagt ned og tilbud som i all 
hovedsak leverer tjenester til eget befolkningsområde, da dette forutsettes finansiert 
gjennom behovskomponenten.  
 
Kompensasjon for kostnadsulemper (antall asylmottaksplasser og avstand knyttet til 
ambulering i eget helseforetak) er foreslått videreført i oppdatert modell.  

 
Foreslåtte justeringer av modellen innebærer ikke at de samlede ressursrammer for 
psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord reduseres, men oppdateringen viser at 
fordelingen av ressurser mellom helseforetakene bør justeres noe.  
 
Omfordelingsvirkningene av prosjektgruppens forslag er økte bevilgninger til UNN og 
Helgelandssykehuset HF, og redusert bevilgning til Finnmarkssykehuset HF og 
Nordlandssykehuset HF. 

 
Prosess og høring 
Prosjektet som har gjennomgått inntektsmodellen for psykisk helse og TSB har vært 
bredt sammensatt. Både fag og økonomi i helseforetakene, i tillegg til ekstern 
kompetanse, representant fra brukerutvalget og konserntillitsvalgte, har bidratt i 
arbeidet. Det har vært etablert en prosjektgruppe og en styringsgruppe (tillitsvalgt og 
brukerutvalg har vært representert i styringsgruppen).  
 
NLSHs representant i styringsgruppen har i prosessen fremmet 
protokolltilførsel/mindretallsmerknad. Disse fremkommer av rapportens kapittel 7.  
 
Forslag til oppdatert modell har vært sendt på høring til helseforetakene og Regionalt 
brukerutvalg. Det foreligger høringsuttalelser fra alle.  
 
Helse Nord RHF ba om tilbakemelding på følgende i høringen:  
• En vurdering av om modellen støtter opp om: 

o Vedtatt funksjonsfordeling 
o Nasjonale og regionale føringer 
o Behandling på rett nivå og så nært hjem som praktisk mulig 
o Samarbeid internt i og mellom helseforetak 
o Omstilling og effektivisering i sektoren 

• Innfasing av modellen 
• Andre forhold i modellen 
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Med unntak av NLSH gir styrene i helseforetakene tilslutning til hovedprinsippene i 
modellen og foreslått innfasing. Styret i NLSH mener at den framlagte modellen for 
inntektsfordeling innen psykisk helse og rusbehandling har for store svakheter til å 
være en godt egnet modell for finansiering av fagområdene. NLSH mener videre at det 
er uheldig at den regionale planen for psykisk helse rusomsorg ikke er ferdigstilt, før 
finansieringsmodellen er behandlet.  Helseforetaket ber også RHF-et om å ta initiativ for 
å utvikle nye data for beregning av behovskomponenten.  
 
Høringsuttalelsene og styrevedtakene er tilgjengelig som utrykte vedlegg.  
 
Høringsinnspill - gjennomgang: 
I det følgende gjennomgås de konkrete høringsinnspill fra helseforetakene.  
 
• Innspill fra NLSH om at enhet for nysyke med psykose håndteres som regional funksjon 

i modellen.  
Prosjektet som gjennomgikk inntektsmodellen har ikke tatt stilling til om enheten er en 
regional funksjon, da inntektsmodellarbeidet ikke skal definere nye regional funksjoner.  
 
Fagrådet for psykisk helse og rus har diskutert saken i møte 14. mars 2016, og flertallet 
tilråder at enheten håndteres som en regional funksjon i inntektsmodellen.  
 
Adm. direktør foreslår at 9 mill. kroner legges inn i kostnadskomponenten som 
delfinansiering av den regionale funksjonen, beregnet etter samme prinsipp som for 
andre enheter i kostnadskomponenten. Enheten vil også finansieres av 
behovskomponenten og mobilitetskomponenten. 
 
Adm. direktør mener at det som en del av videre utvikling av psykisk helse, må vurderes 
om det er behov for et tilsvarende tilbud ved UNN.  
 
• Innspill fra NLSH om å bruke senger som fordelingsnøkkel for bevilgning knyttet til 

akuttposter, og ikke liggedøgn som i foreslått modell. 
NLSH mener det er uhensiktsmessig å legge aktivitet målt ved siste års liggedøgn til 
grunn for beregning av inntekter (kostnadskomponenten) til akuttpsykiatriske 
avdelinger. Det argumenteres for at dette ikke er en god finansiering av beredskap og 
ikke stimulerer til god gjennomstrømming og lav liggetid.  
 
Prosjektgruppens hovedtilnærming har vært å benytte nasjonale gjestepasientpriser 
som grunnlag på de områder hvor det er etablert nasjonale priser.  
 
Liggedøgn/utskrivninger og konsultasjoner er pr. dags dato de eneste indikatorene vi 
har for å måle aktivitet. Det foreligger nasjonale gjestepasientpriser for 
akuttbehandling. Når kostnadskomponenten for akuttavdelingene er beregnet, låses 
fordelingen mellom helseforetakene, og endring i liggedøgn vil således ikke påvirke 
størrelsen på finansieringen i kostnadskomponenten.  
 
Fordeling i henhold til senger ville gitt en større andel til NLSH enn fordelingen basert 
på liggedøgn. Årsaken til dette er at NLSH har ledig kapasitet, mens UNN har større 
kapasitetsutnyttelse (høyt belegg).  
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Fordeling i henhold til liggedøgn samsvarer imidlertid i størst grad med 
behovsfordeling, og adm. direktør foreslår at liggedøgn brukes som foreslått for å 
definere aktivitetsnivå.  
 
Adm. direktør mener at det som en del av den videre utviklingen av fagområdet psykisk 
helse må vurderes om det er behov for større kapasitet i nord enten ved UNN eller i regi 
av Finnmarkssykehuset HF. Prosjektsekretariatet har laget et eget notat som drøfter 
problemstillingen. Dette følger som vedlegg 2 til saken.  
 
• Innspill fra UNN om OCD1-team for barn og unge som regional funksjon 
Tilbudet fungerer så langt ikke som en regional funksjon. Når teamet fungerer som et 
regionalt tilbud, kan funksjonen innarbeides i kostnadskomponenten. Adm. direktør 
mener at UNN bør vurdere å samordne tilbudet for voksne og barn og unge for å sikre et 
robust tilbud.  
 
• Finansiering av SANKS2 
I prosjektarbeidet har SANKS flere ganger vært utfordret på å dokumentere sine 
merkostnader, men det har vist seg svært vanskelig å dokumentere kostnader til 
nasjonale oppgaver og merkostnader knyttet til samisk helsetjeneste.  
  
Med bakgrunn i blant annet sterk prioritering av samisk helse, både regionalt og 
nasjonalt (jf. Nasjonal helse- og sykehusplan), vil adm. direktør likevel tilråde at 
foreslått finansiering i kostnadskomponenten økes skjønnsmessig fra 10,1 til 16,1 mill. 
kroner. Funksjonen har i tillegg et øremerket tilskudd på 3,7 mill. kroner utenfor 
modellen.  
 
• Ambulering over foretaksgrensene 
Prosjektet har foreslått at betalingen for ambulerende tjenester over foretaksgrensene 
tas ut av modellen. NLSH opplyste at ambulering skulle avsluttes og ”personellflyt” 
mellom UNN og Finnmarkssykehuset vurderes som innleie av personell og ikke 
ambulering.  
 
Fagavdelingen i Helse Nord RHF har tatt opp at forslaget om å fjerne finansiering av 
ambulering bryter med føringer i Nasjonal helse- og sykehusplan og regionale føringer.  
 
Det er de senere år kommet klare krav om at tjenesten skal øke grad av ambulering. Det 
å fjerne finansiering av ambulering og dermed ta det ut av modellen, er ikke i tråd med 
nasjonale og regionale føringer. I etterkant av prosjektet er det avklart med NLSH at det 
er stabene på døgnenhetene som vil redusere/har stoppet sin ambulering. Funksjonene 
psykiatrisk innsatsteam, autismeteamet og spiseteam (ban og voksen) driver 
ambulerende virksomhet og vil fortsette med det. Adm. direktør foreslår derfor at det 
legges inn en betaling fra helseforetakene som mottar tjenestene, basert på 
behovskomponenten og kostnader og aktivitet fra dagens modell.  
 
 

1 OCD: Obsessive Compulsive Disorder (tvangslidelser) 
2 SANKS: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern 
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Kvalitetsregister for spiseforstyrrelser driftes av Nordlandssykehuset HF. Det ble fra 
2015 bevilget 0,9 mill. kroner til dette formålet. Men dette har lagt som en særskilt 
finansiering og var ikke inkludert i prosjektgruppens arbeid. Adm. direktør foreslår at 
dette legges inn i kostnadskomponenten.  
 
Konsekvenser 
Prosjektet har foreslått at effektene av justeringene i modellen for psykisk helse fases 
gradvis inn over tre år. Justeringene for rus innarbeides i sin helhet i 2017 (rammene er 
justert i 2016 for endring i ansvar for LAR3). Adm. direktør anbefaler også en slik 
gradvis innfasing. Årlige oppdateringer av behovskomponent og mobilitetskomponent 
kan dempe disse effektene, men de kan også forsterkes, dersom helseforetakene i større 
grad behandler kun egne pasienter. Det er en betydelig omstilling for særlig NLSH. Det 
bør vurderes om deler av frie inntektsøkninger i planperioden bør prioriteres til 
psykisk helse slik at noe av omfordelingseffektene kan dempes med inntektsvekst. 
Tilsvarende ble gjort ved innfasing av revidert inntektsmodell for somatikk. 
 
Etter adm. direktørs forslag til endringer i modellen vil de økonomiske konsekvensene 
isolert sett endres slik:  
 

 
 
Ingen av adm. direktørs forslag i saken endrer konsekvensene for fordeling av ressurser 
til rusbehandling. Den foreslåtte endringen i prisene for mobilitet medfører 
omfordeling. Ansvarsoverføring av legemiddelassistert behandling (LAR) fra UNN til de 
øvrige helseforetakene medfører at ressurser, men også kostnader, flyttes mellom 
helseforetakene og de totale konsekvenser er vanskeligere å vurdere.  
 

 

3 LAR: Legemiddelassistert rehabilitering 

Til fordeling 2 183 145 
Inntektsmodell psykisk helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Behovskomponent 1 851 158 305 568                  728 041           514 333         303 216         1 851 158          
Kostnadskomponent 331 987     22 473                    148 795           155 455         5 264              331 987             
Mobilitetskomponent -             -58 063                   36 017             71 838            -49 792          -                      
Sum psykisk helse oppdatert mode 2 183 145 269 977                  912 853           741 626         258 688         2 183 145          

Fordeling budsjett 2015 278 557                  890 607           771 349         242 632         2 183 144          
Omfordeling etter adm dirs forslag -8 580                    22 247            -29 723         16 057           0                         

Omfordeling opprinnelig forslag fra prosjektet -11 734                   30 177             -37 799          19 356            0                          

Inntektsmodell TSB 
Til fordeling 322 090    
Inntektsmodell TSB Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Behovskomponent 299 965    50 053                   116 916          84 695           48 301           299 965             
Kostnadskomponent 22 125       -                          19 088            3 037             -                 22 125               
Mobilitetskomponent -             -9 828                    34 372            -16 541         -8 003            -                     
Sum TSB 322 090    40 225                   170 375          71 192           40 298           322 090             

Fordeling budsjett 2015 34 850 186 867 65 120 35 253 322 090             
Omfordeling opprinnelig forslag fra prosjektet 5 375                     -16 492          6 072            5 044            0                        
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Medbestemmelse 
Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB) og psykisk helse, revisjon vil bli drøftet med KTV/KVO, den 19. april 2016. 
Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regional inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk 
helse, gjennomgang og oppdatering ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse 
Nord RHF, den 20. januar 2016, jf. RBU-sak 6-2016. Følgende vedtak ble fattet: 
 
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. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er enig i vurderingen om at eksisterende modell er godt egnet for 
fordeling av ressurser mellom helseforetakene. Det er ikke en ny modell som er laget, 
men en oppdatering og kvalitetssikring av eksisterende modell. Inntektsmodellen er 
ikke perfekt, men den er forbedret fra eksisterende modell. Bruk av egne kostnadsdata 
er redusert, og det brukes i større grad nasjonale gjennomsnittspriser. Dette vil i større 
grad stimulere til effektivitet.  
 
Adm. direktør er enig i at liggedøgn, utskrivninger og polikliniske konsultasjoner ikke er 
ideelle indikatorer for aktivitet, men det foreligger ikke andre måleenheter pr. dags 
dato. Det pågår nå et arbeid med å innføre innsatsstyrt finansering i poliklinisk 
virksomhet innen psykisk helse og rus fra 2017. På sikt kan et slikt arbeid bidra til 
bedre aktivitetsmål og styringsdata, men dette ligger flere år frem i tid.  
 
Adm. direktør vil ikke tilråde at Helse Nord RHF skal ta initiativ for å utvikle nye data 
for beregning av behovskomponenten. Dette er et betydelig arbeid og hvor de evt. 
økonomiske omfordelingseffektene mellom helseforetakene er små.  
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Den regionale utviklingsplanen for psykisk helsevern og rus er nå på høring med 
høringsfrist 3. mai 2016. Arbeidet med inntektsmodell har pågått parallelt med arbeidet 
med utviklingsplanen At planen ikke foreligger før inntektsmodellen, jf. 
Nordlandssykehuset HFs høringsinnspill, vurderes som uproblematisk.  Fagområdene 
vil utvikles og evt. justeringer som følge av utviklingsplanen kan innarbeides i 
inntektsmodellen. 
 
Adm. direktør legger oppdatert inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse med forslag til justeringer 
som redegjort for under høringsinnspillene, frem for styret i Helse Nord RHF. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til oppdatert inntektsfordelingsmodell for 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse 
med adm. direktørs forslag til justeringer.  

 
2. Inntektsfordelingsmodell for psykisk helse fases gradvis inn over tre år fra og med 

2017. Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB) fases i sin helhet inn i 2017.  

 
 
Bodø, den 15. april 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg: 
Vedlegg 1: Gjennomgang og oppdatering av regional inntektsfordelingsmodell for  

tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helse - Innstilling fra 
prosjektgruppe oppnevnt av adm. direktør i Helse Nord RHF 

Vedlegg 2: Finansiering av akuttposter i inntektsmodellen  
– Notat fra prosjektsekretariatet  

Vedlegg 3: Høringsbrev  
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2016  
 
Utrykte vedlegg: 
• Høringsinnspill fra helseforetakene  
• Styrevedtak i helseforetakene 
• Høringsinnspill fra fagavdelingen i Helse Nord RHF 
• Høringsinnspill fra LMS Fagnettverk Nord/Pasient og pårørende i HN 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 26. april 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 51-2016 FIKS1-prosjektet - realisering av nytteverdien 
    Saksdokumentene ettersendes. 
 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Møtedato: 26. april 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Lyshoel/Nilsen/Rolandsen  Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 52-2016 FAKT1-programmet: Sentralt datasenter i Helse 

Nord - migrering2/flytting og konsolidering, 

oppfølging av styresak 96-2015 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 96-2015 Sentralt datasenter i Helse Nord - 
migrering/flytting og konsolidering, oppfølging av styresak 55-2015 i styremøte, den 30. 
september 2015. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at migreringsprosjektet gjennomføres 

innenfor en ramme på 150 mill. kroner. 
 

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

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

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

 
I styresak 96-2015 er det redegjort for at etablering av sentralt kjøremiljø og flytting av 
data og funksjonalitet fra lokal til regional plattform, kommer som et eget prosjekt. 
 
Helse Nord har nå fullført etableringen av nye datasentre for regionen.  
 
Denne styresaken omhandler vedtakspunkt 2 og 3. 
 
Historikk 
Migreringsprogrammet er etablert som FAKT-programmet. Dette er et helhetlig 
program for modernisering, etablering, migrering og realisering av regionale tjenester 
og teknologi i Helse Nord. Denne saken omhandler første fase for tilrettelegging og 
effektivisering av Helse Nord IKT, etablering av rammebetingelser for senere 
konsolidering av kliniske og administrative systemer, samt gjennomføring av første 
pulje av migrering. 

1 FAKT: Felles Arkitektur Konsolidering og Teknologi 
2 Migrering: Å flytte noe fra et område/sted til et annet område/sted. Innen IKT brukt for å gå fra en 
database/applikasjon eller lignende til en annen database/applikasjon. Migrering må ikke forveksles med 
oppgradering som er fra en versjon til en annen, men ved store oppgraderinger kan migrering være 
nødvendig. Kilde: Integrasjonshåndboken database/ 
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Det vises til styresak 96-2015, side 7, andre avsnitt - som følger: Før gjennomføring av 
migreringspakke 1 vil programmet levere site-rapport for hver lokasjon. Site-rapportene 
skal inneholde fullstendig informasjon om IKT-systemer og tjenester for den enkelte 
lokasjonen, inkludert klienter og lokal nettverksinfrastruktur. 
 
Program-organisasjonen har utarbeidet følgende leveranser som er vedlagt denne 
saken: 
• Site-rapport 
• Gevinstrealiseringsplan 
• Migreringsstrategi 
 
Dokumentene er godkjent av FAKT-programmets styringsgruppe i møte, den 30. mars 
2016. 
 
Leveranser 
Site-rapporten inneholder informasjon om IKT-systemer og -tjenester for den enkelte 
lokasjon i regionen. En oppsummering av site-rapporten er gjengitt i figuren under: 

Figur 1 Oppsummering Site-rapport. Denne figuren er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24, 3. ledd.  
 
Det fremgår av denne figuren at en stor andel av IKT-løsningene i Helse Nord er 
lokalisert i Bodø og Tromsø.  Det er imidlertid fortsatt behov for konsolidering og 
migrering av IKT-løsninger. Denne fasen av FAKT-programmet er avgrenset til 
migreringspakke 1 (M1). Dette innebærer migrering av 25 % av etablerte virtuelle 
servere i 2017 til sentralt kjøremiljø innen utgangen av 2018.  
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Innhold og leveranser fra prosjektene i programmet 
FAKT-programmet består av fire prosjekter: 
1. Prosjekt Migreringsklargjøring 
2. Prosjekt Sentralt kjøremiljø  
3. Prosjekt Arkitektur 
4. Prosjekt Test og kvalitet 
 
Sammendrag av innhold og leveranser for prosjektene følger nedenfor, se også 
rapporter i utrykte vedlegg 1a til 1c. 
 
Prosjekt Migreringsklargjøring 
Prosjektet Migreringsklargjøring har som formål å definere FAKT-programmets 
migreringspakker og effektivisere gjennomføringen av de tilhørende 
migreringsprosjektene. Prosjektets leveranser fremgår av tabell 1 nedenfor: 
 

Produkter Beskrivelse 
Applikasjons- og 
tjenesteliste 

Liste («site rapport») over applikasjoner, tjenester, klienter og 
lokal nettverksinfrastruktur med tilhørende informasjon om 
hvordan disse blir benyttet og i hvilket omfang for alle klinikker 
i Helse Nord). Dette inkluderer applikasjoner som ligger på de 
ulike datarommene, foruten FIKS-applikasjoner. Prosjektet vil 
videre kartlegge grensesnitt til medisinteknisk Utstyr (MTU). 
Klientapplikasjoner begrenses til de data som allerede finnes i 
Altiris. 

Migreringsprinsipp Beskrivelse av hvilke prinsipper migreringen skal følge, f.eks. 
rom for rom, én og én tjeneste, eller en kombinasjon av disse.  

Migreringspakker En sammensetting av tjenester og applikasjoner som skal 
migreres samtidig. Prosjektet foreslår at det utarbeides forslag 
til 3 konkrete migreringspakker. 

Prioritert 
migreringsliste 

En liste over prioriteringsrekkefølge for applikasjoner og 
tjenester som ikke er med i Migreringspakke 1-3. 

Migreringsprosess En beskrivelse av prosessen som skal følges ved gjennomføring 
av migreringspakkene. Denne inkluderer verktøy, prosess og 
sjekklister for prioritering, valg, migrering, kvalitetssikring, 
overvåkning og driftssetting av de nye regionale tjenestene. 

Migreringsmalverk Et sett med maler som skal brukes ved gjennomføring av 
migreringspakkene. 

Tabell 2 Sammendrag leveranser av delprosjekt “Migreringsklargjøring” (Utrykt vedlegg 1a) 
 
Prosjekt Sentralt kjøremiljø 
Prosjektet skal etablere et sentralt kjøremiljø med infrastruktur- og plattformtjenester i 
det regionale datasenteret som understøtter Helse Nords krav til regionalisering og 
konsolidering av applikasjoner/tjenester, se tabell 2 nedenfor: 
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Produkter Beskrivelse 
Anskaffelse og 
etablering av 
regionale 
infrastrukturtjenester 
iht. omforent 
tjenestekatalog. 

Prosjektet skal i planleggingsfasen ta frem et overordnet 
design som skal danne grunnlaget for anskaffelse og 
etablering av en ny infrastrukturplattform i regionalt 
datasenter. Plattformen skal være det prefererte 
kjøremiljøet for alle eksisterende og fremtidige IT-tjenester i 
Helse Nord.  
 
I gjennomføringsfasen skal prosjektet anskaffe og etablere 
en infrastrukturplattform som tilfredsstiller omforente 
design og kravdokumenter fra planleggingsfasen. 

Anskaffelse og 
etablering av 
nødvendige regionale 
plattformtjenester. 

I prosjektets planleggingsfase skal det utføres en analyse av 
eksisterende plattformtjenester og utarbeides design for nye 
plattformtjenester. 
 
Prosjektet skal i gjennomføringsfasen sikre at det er etablert 
eller etableres løsninger for: 

• Katalogtjeneste 
• E-post 
• Database 
• Web 

Tabell 2 Sammendrag leveranser av delprosjekt “Sentralt kjøremiljø” (Utrykt vedlegg 1b) 
 
Prosjekt Arkitektur 
Arkitekturprosjektet skal videreutvikle arkitekturfunksjonen i Helse Nord IKT og sørge 
for involvering og overlevering til linjen som videre tilrettelegger for etterlevelse etter 
at prosjektet er avsluttet. 
 
Prosjektet skal ta utgangspunkt i allerede påbegynt arbeid og veikart. Dette inkluderer 
arbeid som er gjennomført som en del av FIKS-programmet. Videre skal 
arkitekturprosjektet samarbeide tett med pågående programmer, prosjekter og andre 
initiativ for å sikre at det etableres metodeverk og leveranser som bidrar til effektiv 
deling og gjenbruk. 
 
Arkitekturprosjektet skal i tillegg understøtte et konsoliderings- og migreringsprogram 
- heretter kalt FAKT-programmet. FAKT-programmet er avhengig av leveranser fra 
arkitekturprosjektet for å kunne gjennomføres. Se tabell 3 nedenfor: 
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Produkter Beskrivelse 
Definerte 
arkitekturleveranser 
som understøtter en 
omforent 
styringsmodell. 

Arkitekturprosjektet skal bidra til at det etableres og 
forankres en omforent styringsmodell i samarbeid med 
andre tiltak i regionen.  
Prosjektet skal beskrive hvordan arkitekturfunksjonen 
understøtter en styringsmodell og definere leveranser til en 
slik styringsmodell. 

Definerte 
arkitekturleveranser 
som understøtter en 
effektiv 
porteføljestyring. 

Arkitekturprosjektet skal bidra til at det etableres en 
effektiv porteføljestyring i regionen.  
Videre skal prosjektet beskrive hvordan 
arkitekturfunksjonen skal understøtte porteføljestyring og 
definere leveranser som beslutningsunderlag for 
porteføljestyring. 

Etablert 
arkitekturforvaltning 

Prosjektet skal bidra til at det etableres en forvaltning av 
arkitektur i regionen. En slik forvaltning skal sikre 
nødvendig forankring av overordnede målbilder samt 
arkitekturmessige føringer og retningslinjer.  
Videre skal en slik forvaltning ha tydelige rutiner og 
prosesser for håndtering av avvik fra de definerte 
målbilder, føringer og retningslinjer. 

Roller og ansvar Sammen med andre pågående tiltak bidra til å definere og 
beskrive relevante roller og ansvar som HNIKT er 
avhengige av for å bygge opp en god 
forvaltningsorganisasjon for arkitektur og tjenester.  

Arkitekturvisjon Definere en overordnet arkitekturvisjon for HN IKT. Dette 
inkluderer omfang, avgrensninger og forventninger, samt 
hvordan arkitekturvisjonen understøtter de ulike drivere, 
krav og interessenter.  

Tidlige målbilder som 
understøtter 
anskaffelse av sentralt 
kjøremiljø. 

Etablere tidlige versjoner av relevante målbilder for de 
områder som forventes å påvirke anskaffelse av sentralt 
kjøremiljø, eller de krav som settes for et slikt miljø. Det er 
forventet at slike tidlige målbilder vil omhandle sikkerhet 
og teknologi.  

Samle og konkretisere  
HN IKT målbilde  

Samle og konkretisere målbilder for HN IKT på et 
overordnet nivå, slik at dette legges til grunn for målbilder 
på andre områder. Dette vil ta utgangspunkt i det som 
finnes av styrende dokumenter og strategier for regionen. 

Målarkitektur Samkjøre med andre pågående tiltak og bidra til at det 
etableres en overordnet målarkitektur for regionen. 
Målarkitekturen utarbeides ved å analysere behov og 
drivere fra de ulike interessenter, og vil legge overordnede 
føringer for videre kravsetting og løsningsdesign for 
sentralt kjøremiljø. Målarkitekturen skal bidra til å sikre at 
FAKT-programmet ivaretar HN IKT sine langsiktige behov 
for sentralt kjøremiljø. 
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Tydelige 
arkitekturleveranser 
innen de ulike 
arkitekturdomener. 

Prosjektet skal lage beskrivelser og eksempler på 
arkitekturleveranser innen de ulike arkitekturdomenene 
som virksomhetsarkitektur, informasjonsarkitektur, 
applikasjonsarkitektur og teknologiarkitektur.  
Slike leveranser skal fungere som rettledning for hvilke 
arkitekturleveranser som skal etableres i forbindelse med 
prosjekter og tiltak i regionen. 

Etablere 
kunnskapsbase 

Bygge en felles kunnskapsbase som gir underlag for 
beslutninger. Videre bidra til at det etableres en omforent 
begrepskatalog som sikrer en felles forståelse av sentrale 
begreper og termer i regionen. 
Definere en beskrivelse av de standarder og retningslinjer 
som skal tas hensyn til ifm. utvikling og implementering av 
løsninger.  
Etablere verktøystøtte for arkitektur som sikrer effektiv 
gjenbruk. 

Aktiv deltager i 
migreringsplanlegging i 
FAKT-programmet 

Arkitekturprosjektet skal bidra aktivt til å skaffe nødvendig 
beslutningsunderlag for FAKT-programmet. Dette gjøres i 
tett samarbeid med delprosjektet Migreringsklargjøring. 

Tabell 3 Sammendrag leveranser av delprosjekt “Arkitekturprosjektet” (Utrykt vedlegg 1c) 
 
Prosjekt Test og kvalitet 
Test og kvalitet-prosjektet skal etablere en testfunksjon i FAKT-programmet som sikrer 
driftssetting av tjenester samt etablere metodikk og prosesser for kvalitet og 
kontinuerlig forbedring. Se tabell 4 nedenfor: 
 

Produkter Beskrivelse 
Etablere ALM3-
prosess 

Prosjektet skal gi FAKT-programmet alle forutsetninger til å 
kunne etablere en ALM-prosess for samtlige tjenester som 
etableres i det nye datasenteret.  

Etablere test og 
kvalitet som en 
programfunksjon 

Prosjektet skal etablere test og kvalitet som en programfunksjon 
som skal støtte migreringsprosjektene i gjennomføringene.  

Tabell 4 Sammendrag leveranser av delprosjekt “Test og kvalitet” (Utrykt vedlegg 1d) 
 
  

3 ALM-prosess: Application Lifecycle Management (Applikasjonsforvaltning) 
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Gjennomføring 
Etter at sentralt kjøremiljø er etablert, gjennomføres migreringspakke 1 (M1) hvor 
basistjenester flyttes fra eksisterende infrastruktur til sentralt kjøremiljø. Eksempel på 
tjenester som er anbefalt for flytting som del av M1: 
a) Katalogtjeneste (Active Directory) 
b) E-post (Exchange) 
c) Fil-/print-løsning for brukere i Helse Nord IKT 
d) Databaseplattform/instanser 
e) Webplattform/webapplikasjoner 
f) PC klient 
g) PKI/autentisering 
h) Basert på kartlegging og analyse, eventuelt andre tjenester og systemer som er 

hensiktsmessige å migrere som en del av M1. 
 
Utstyr og applikasjoner i FIKS-programmet etablert i midlertidige datarom, flyttes inn i 
permanente datarom som en del av driftsoppgavene i Helse Nord IKT. Migrering til ny 
infrastruktur i regionalt datasenter gjøres som en del av naturlig utskifting, når 
kost/nytte tilsier det.  
 
Tidsplan  
Overordnet tidsplan for FAKT-programmet frem til 1. juli 2017 er gjengitt i figur 2 
nedenfor: 
 

 
Figur 3 Tidsplan 
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Budsjett 
Programbudsjettet er uendret fra styresak 96-2015 og er gjengitt i tabell 5 nedenfor. 
 

Investeringsutgifter Usikkerhet Samlet utgift 2015 2016 2017 
Intern arbeidskraft (timer) +/- 10% 37 500 000 7 500 000 17 000 000 13 000 000 
Konsulentutgifter (inkl. reise) +/- 10% 17 500 000 5 000 000 10 000 000 2 500 000 

Software - lisenskjøp +/- 30% 15 000 000   15 000 000   
Hardware - utstyr +/- 30% 30 000 000   30 000 000   
Migreringspakke 1 +/- 30% 50 000 000   50 000 000 
SUM Prosjektinvestering  kr 150 000 000 12 500 000 72 000 000 65 500 000 

Tabell 5 Budsjett for FAKT-programmet, inklusive migreringspakke 1 
 
Gevinster 
FAKT-programmet har utarbeidet gevinstrealiseringsplan, som er godkjent av 
programmets styringsgruppe, den 30. mars 2016, se også vedlegg 2.  
 
I gevinstrealiseringsplanen er det identifisert nytteeffekter, som er kategorisert i tre 
områder: 
1. Effektivisering av IKT  
2. Økt kvalitet på tjenesteleveransene 
3. Styrket informasjonssikkerhet og redusert operasjonell risiko 
 
Det er utarbeidet to alternative beregninger av kost-nytte-effekter, ett med og ett uten 
vekst4 i Helse Nord IKT. Beregningene av nytteeffektene har tatt utgangspunkt i 
forskjellen mellom et nullalternativ og gjennomføringen av FAKT-programmets 
migreringsfase 1 i henhold til programforslaget.  
 
Beregning av kost-nytte for FAKT-programmet gir en positiv netto nåverdi på 9 mill. 
kroner for alternativ uten vekst og 106 mill. kroner for alternativ med vekst. Det er 
forventet at alternativet uten vekst innen 2026 vil gi økonomiske gevinster som dekker 
investeringskostnaden som er beregnet til 150 mill. kroner fordelt på perioden 2015 til 
2017. For alternativet med vekst vil nytteverdi oppveie investeringskostnad innen 2022 
(ref. vedlegg 2). 
 
Medbestemmelse 
Programforslaget er behandlet i styringsgruppen for FAKT og Helse Nord IKT. Her er 
tillitsvalgte i Helse Nord IKT og KTV/KVO representert.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Site-rapporten dokumenterer at nåsituasjonen er et svært uoversiktlig bilde. Et stort 
antall databaser er så gamle at det ikke lenger gis support fra leverandør. Vi har 24 
datarom, 2.353 fysiske og virtuelle servere, og et stort antall applikasjoner. Det er behov 
og potensiale for en vesentlig opprydding, forenkling og modernisering. Kompleksiteten 
representerer også en betydelig utfordring for informasjonssikkerheten i regionen. 
 
  

4 Med vekts menes vekst i utstyrspark, databasebehov, antall servere, lagringskapasitet etc. 
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For å møte disse utfordringene står Helse Nord i prinsippet overfor tre valg:  
 
1. Nullalternativet – videreføre dagens situasjon i regionalt datasenter  

Dette innebærer å flytte eksisterende maskinvare fra lokale datarom til regionalt 
datasenter. 

2. Flytte bare de mest moderne og nyeste IKT-løsningene til regionalt datasenter 
3. Etablere et felles sentralt kjøremiljø for regionalisering og standardisering av 

tjenester 
 
Alternativ 1 og 2 medfører at Helse Nord vanskelig kan imøtekomme det nasjonale 
målbildet innenfor IKT og e-helse. Dette er nærmere beskrevet i programforslaget, se 
vedlegg 1, tabell 2 (programmets mål) og tabell 3 (rammebetingelser) for vurdering av 
alternativene. 
 
Adm. direktør mener at site-rapporten dokumenterer at videreføring av dagens 
situasjon er en kortsiktig løsning, og heller ikke er gjennomførbar. 
 
Alternativ 2 er å ikke etablere et sentralt kjøremiljø, men å flytte de nyeste og mest 
moderne systemene og utstyret til regionalt datasenter. Dette alternativet innebærer de 
samme kostnadselementene som nullalternativet. Det vil i tillegg være nødvendig å 
etablere egen infrastruktur og driftsmiljø (såkalte «siloer») for hver tjeneste/system. 
Dette vil øke kompleksiteten og medføre årlige merkostnader vesentlig større enn for 
nullalternativet.  
 
Adm. direktør mener at alternativ 1 og 2 ikke er fremtidsrettede løsninger, og mener 
derfor at alternativ 3 velges. Alternativ 3 er i tråd med langsiktig strategi, og i tråd med 
tidligere vedtak fattet av styret i Helse Nord RHF.  
 
FAKT-programmet etablerer en ny fremtidsrettet, sikker, skalerbar IT infrastruktur 
med nye tjenester i det nye regionale datasenteret. Programmet er i tillegg et viktig steg 
for å lukke kjente svakheter rundt informasjonssikkerheten. Gjennomføringen av 
programmet gir økte kostnader på kort sikt, men vil over tid være en lønnsom 
investering.  
 
Øvrige migreringspakker (M2…..Mn) vil bli organisert som egne prosjekt. Det er på 
nåværende tidspunkt ikke beregnet kost/nytte for videre migreringspakker, fordi 
ytterligere kartlegging og prioritering pågår. Adm. direktør vil derfor komme tilbake 
med vurdering av ytterligere migreringsbehov i forbindelse med rullering av langsiktig 
plan i juni 2016. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner plan og delprosjekter for etablering av sentralt 

kjøremiljø, felles arkitektur, testregime og migreringspakke 1 for regionale 
datasenter innenfor en kostnadsramme på 150 mill. kroner.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem forslag til innhold og omfang av ytterligere 
migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. juni 2016. 

 
 
Bodø, den 15. april 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  
1. Programforslag migreringsprogrammet - versjon 1.1 
2. Gevinstrealiseringsplan for FAKT-programmet basert på 1.0-versjon, presentasjon 

datert 30. mars 2016 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2016  
 
Utrykte vedlegg:  
1. Prosjektforslag delprosjektene  

a. Migreringsklargjøring versjon 1.0 
b. Sentralt kjøremiljø versjon 1.21 
c. Arkitekturprosjektet versjon 1.19 
d. Test og kvalitet versjon 1 

2. Site-rapport versjon 1.0 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24, 3. ledd. 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 26. april 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2014/14   Elise Sønderland, 977 96 175  Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering 

fra utlandet, sluttrapport 
 
 
Formål 
Spaniaprosjektet ble avsluttet 1. mars 2016, og sluttrapport foreligger. Prosjektet har 
pågått i to år, og har vært et samarbeid mellom Helse Nord RHF som prosjekteier, 
Nordlandssykehuset HF som pilot, og Nordland fylkeskommune, NAV EURES1 og NAV 
Nordland. Prosjektleder har vært ansatt i Helse Nord RHF i 50 % stilling. 
 
Hovedmålet med prosjektet var å utvikle en helhetlig og overførbar metodikk for 
rekruttering fra utlandet. Metodikken er utviklet i samarbeid mellom flere aktører, noe 
som underbygger Helse Nords strategi Forbedring gjennom samarbeid. Metodikken 
bygger på Strategisk kompetanseplan, fase 2. Metodikken har vært testet ut i 
Nordlandssykehuset HF som pilot, ved rekruttering av legespesialister fra Spania.  
 
Ett av Helse Nords fokusområder er rekruttering og stabilisering. Helse Nord skal 
utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov. Målrettet 
rekruttering fra utlandet kan være med å dekke en liten del av kompetansebehovet, selv 
om det er mer krevende. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Prosjektet er gjennomført etter mandatet i prosjektdirektivet. Prosjektet har vært fulgt 
opp av jevnlige styringsgruppemøter. Samarbeidet mellom de ulike aktørene i 
prosjektet har vært godt. Nordlandssykehuset HF som pilot har gjort en stor innsats i 
prosjektperioden. Prosjektet har bidratt til flere forbedringsprosesser.  
 
Nordlandssykehuset HF har fått tre nye fast ansatte legespesialister, og Nordland har 
fått totalt ni nye innbyggere som følge av prosjektet. 
 
Prosjektet har gitt nyttig kunnskap om rekruttering fra utlandet, og satt mer fokus på 
rekruttering. Det har vært noen utfordringer underveis, som beskrevet i sluttrapporten. 
Rekruttering fra utlandet er som nevnt mer krevende og tar tid. Prosjektet har vært 
krevende for Nordlandssykehuset HF, både med henhold til bruk av menneskelige 
ressurser og uventede utgifter. En del uforutsette hendelser har komplisert oppstart 
ved sykehuset i Stokmarknes og har påført klinikken merarbeid og kostnader. 
 
  

1 EURES: European Employment Services - et formelt samarbeidsnettverk mellom EU-kommisjonen og de 
nasjonale arbeidsmarkedsetatene i EU/EØS-landene og Sveits. 
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Medbestemmelse 
Rekruttering fra Spania – utvikling av helhetlig metodikk for rekruttering fra utlandet, 
prosjektdirektiv ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 5. juni 2014 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til prosjektets mandat, organisering og arbeidsform, slik det 

er lagt frem i utkast til prosjektmandat Rekruttering fra Spania – utvikling av helhetlig 
metodikk for rekruttering fra utlandet. 

 
2. KTV/KVO oppnevner Eirik S. Holand og Sissel Alterskjær til styringsgruppen.  

 
3. Partene ber om at prosjektgruppens sammensetning vurderes nærmere med hensyn til 

medisinskfaglig representasjon. 
 

4. Partene forutsetter at forankring i helseforetakene ivaretas, og at prosessen må være 
preget av god informasjon og kommunikasjon med alle interessenter i dette prosjektet. 

 
Spaniaprosjektet - utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport ble 
lagt frem for KTV/KVO til orientering i samarbeidsmøtet, den 15. februar 2016, jf. sak 
22-2016.  
 
I samarbeidsmøte med KTV/KVO, den 19. april 2016 legges sluttrapporten frem for ny 
behandling, jf. sak 48-2016. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Spaniaprosjektet har tilført Helse Nord nyttig kompetanse om rekruttering fra utlandet, 
og det har satt mer fokus på rekruttering og stabilisering. Målrettet rekruttering for å 
ansette fast, for eksempel gjennom EURES, kan gi god gevinst på sikt.  
 
Adm. direktør forutsetter at all rekruttering fra utlandet skjer i samsvar med WHO2s 
internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering av helsepersonell.  
 
Rekrutteringsmetodikken utviklet i prosjektet er tenkt videreført i regional 
handlingsplan for rekruttering og stabilisering. HR-sjefene støtter også opprettelsen av 
et regionalt fagnettverk for rekruttering og stabilisering. 
 
 
  

2 WHO: World Health Organization 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapporten Spaniaprosjektet - metodikk for 

rekruttering fra utlandet til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om sørge for at rekrutteringsmetodikken utviklet i 

Spaniaprosjektet, implementeres i foretaksgruppen gjennom regional handlingsplan 
for rekruttering og stabilisering. 

 
 
Bodø, den 15. april 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
 
Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport 
 
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2016  
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Møtedato: 26. april 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 54-2016 Virksomhetsrapport nr. 3-2016 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-44/012  diverse     Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 55-2016 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 147-2015, sak A 
4. Fødselsomsorgen i Helse Nord - status på foretaksspesifikke tiltak, oppfølging av 

styresak 117-2015 
5. Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering 
6. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. mars 2016 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. april 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-44/012  Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 55-2016/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-44/012  Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 55-2016/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Spørck/ Finnsson, 75 51 29 00  Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 55-2016/3 Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen, 

oppfølging av styresak 147-2015, sak A 
 
 
Formål 
Denne styresaken er en oppfølging av styresak 147-2015 Eventuelt, sak A ad. 
Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen (styremøte 16. desember 2016). Styret fattet 
følgende 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.  
 
Videre følger en tabellarisk fremstilling av hvilke områder helseforetakene rapporterer 
at det ambuleres på innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Ambulering er et 
virkemiddel som bidrar til å gi spesialisthelsetjeneste nærmest mulig pasientene. 
 
Bakgrunn 
En økende spesialisering av helsetjenesten har vanligvis en sterk sentraliserende kraft. 
Det er derfor viktig å ha et sterkt ledelsesmessig fokus på hva som er faglig og 
økonomisk mulig å desentralisere.  
 
Hvilke typer diagnoser/sykdomsbilder som er aktuelt for ambulant virksomhet, vil 
avhenge av hvor god tilgang de ulike helseforetakene har på spesialister. De fleste 
fagområder i somatikk og psykisk helsevern kan være aktuell for ambulering med 
unntak av de områder som er funksjonsfordelt (for eksempel kreftkirurgi).  
 
Avtalespesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF gir også et viktig bidrag til 
desentraliserte tjenester. 
 
UNN har vaktansvar og oppfølging (inkludert opplæring, jevnlig besøk) innen 
spesialiteten immunologi og transfusjonsmedisin for alle fire sykehusforetakene i 
regionen. Dette er regulert i egne avtaler. 
 
Det er ulikt hva som legges i begrepet ambulering i noen sammenhenger. Her 
presenteres virksomhet som innebærer at behandlingspersonell reiser ut (til annet 
sykehus, til kommunal enhet eller hjem til pasienten) som ambulering uten hensyn til 
økonomiske implikasjoner. 
  
  

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
26. april 2016 - saksdokumenter 
offentlig utgave

side 50



Oversikt over fagområder hvor det utføres ambulering innenfor somatikk 
Sykehus Fagområde 

Nyre 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø  Narvik (dialyse og 
poliklinikk). 
Planlagt ambulering til 
Finnsnes og Storslett 
(dialyse). 

Hammerfest og Alta 

Finnmarkssykehuset 
klinikk Kirkenes 

 Vadsø  

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Vesterålen (kun 
dialyse)  

 

 
Sykehus Fagområde 

Revmatologi 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø   Hammerfest og Alta 
Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten og Vesterålen  

Finnmarkssykehuset 
klinikk Kirkenes 

 Karasjok  

Avtalespesialist Jan Arne Lund ambulerer mellom Narvik/Ørnes.  
 

  Sykehus Fagområde 
Hud 

Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø  Troms militære 
sykehus (så lenge 
driften opprettholdes) 
Finnsnes DMS 
Sonjatun DMS 
Narvik 

 

Finnmarkssykehuset 
klinikk Kirkenes 

 Vadsø  

Spesialistlegesenteret 
i Karasjok 

 Honningsvåg 
Hammerfest  
Alta 
 

 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Vesterålen  

 
Sykehus Fagområde 

Øye 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten  

Avtalespesialist Atle Lyslo ambulerer fra Tromsø til Finnsnes 50 %.             
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Sykehus Fagområde 
Øre Nese Hals 

Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø  Harstad Hammerfest og Alta 
Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten og Vesterålen  

Finnmarkssykehuset 
klinikk Kirkenes 

 Alta 
Vadsø (audiograf) 

 

Helgelandssykehuset 
Sandessjøen 

 Mo i Rana  

Avtalespesialist Bjørn Steve Solem fra Tromsø (Finnsnes/Storslett) 20 %.           
 

Sykehus Fagområde 
Ortopedi 

Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Helgelandssykehuset 
Mo i Rana  

 Sandnessjøen, 
Mosjøen, 
 

 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten og Vesterålen  

Finnmarkssykehuset 
klinikk Hammerfest 

 Alta  

 
Sykehus Plastikkirurgi Ambulering innenfor 

eget helseforetak 
Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø   Hammerfest 
 

Sykehus Radiologi Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø  Harstad  
 

Sykehus Fagområde 
Kirurgi 

Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Finnmarkssykehuset 
klinikk Hammerfest 

 Alta  

 
Sykehus Fagområde 

Gynekologi 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen 

 Brønnøysund  

 
Sykehus Fagområde 

Urologi 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Finnmarkssykehuset 
klinikk Hammerfest 

 Alta  

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten   
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Sykehus Fagområde 
Kreft 

Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø  Onkolog til Narvik og 
Harstad 

 

 
Sykehus Fagområde 

Kardiologi 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten  

UNN Tromsø   Hammerfest 
 

Sykehus Fagområde 
Lunge 

Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø  Skånland, Salangen og 
Narvik (pasienter 
utenfor institusjon 
med spesielle lidelser) 

Finnmark  

 
Sykehus Fagområde 

Nevrologi 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten og Vesterålen  

 
Sykehus Fagområde 

Infeksjon 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten   

 
Sykehus Fagområde 

Endokrinologi 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten og Vesterålen Helgeland 

 
Sykehus Fagområde 

Barnesykdommer 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten og Vesterålen  

Helgelandssykehuset 
Sandessjøen 

 Mosjøen og 
Brønnøysund 

 

 
Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er det ikke 
hensiktsmessig å beskrive all ambulerende virksomhet innenfor eget helseforetak. 
Bakgrunnen for dette er at ambulering i eget helseforetak er en godt integrert 
arbeidsform i mange enheter. Det er blant annet etablert ambulerende akuttenheter i 
alle helseforetak. Tabellen viser de enheter som regelmessig ambulerer på tvers av 
foretaksgrensene i Helse Nord.  
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Oversikt over fagområder hvor det utføres ambulering innenfor psykisk helsevern 
Sykehus Fagområde – 

Psykisk helsevern  
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Alderspsykiatrisk 
avdeling 
 

 Finnmarkssykehuset 

Nordlandssykehuset Psykiatrisk 
innsatsteam 
 
Regionalt 
kompetanseteam -  
spiseforstyrrelser 
(RKT)  
 
Fagenhet for 
autismebehandling  
 
Fagenhet for 
spiseforstyrrelser  

 Hele regionen 
 
Hele regionen  
 
 
Helgelandssykehuset 
 
 
Helgelandssykehuset 

Avtalespesialister (psykologer) som ambulerer er: Olger Storfjell fra Tromsø til Svolvær, Carl-Fredrik Gamst 
ambulerer fra Harstad til Lødingen 20 %, og Rigmor Moelv ambulerer fra Storslett til Skjervøy 20 %. 
 
Mye av døgnbehandlingen er organisert slik at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH) har ansvar for pasienter tilhørende andre 
helseforetak. I forbindelse med døgnbehandling av pasienter ved UNN/NLSH 
forekommer det ofte at det arbeides på tvers av foretaksgrensene. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er tilfreds med oversikten som er skissert, og er enig i at grad av 
ambulering avhenger av faktorer som for eksempel spesialisttilgang, rekruttering, 
utdanning, funksjonsfordeling og hvordan tjenesten organiseres. Det er imidlertid 
lokale forhold som sammen med de faglige og økonomiske vurderingene avgjør hvilke 
tjenester som bør desentraliseres og til hvilket nivå.  Dersom sykehusene skal kunne 
ambulere, forutsetter dette en tilstrekkelig grunnbemanning i det sykehuset som skal 
avgi spesialister. 
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tove E. Svee/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 55-2016/4 Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse 

Nord - status på foretaksspesifikke tiltak, 

oppfølging av styresak 117-2015 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en 
analyse av kvalitet og vurdering av risiko, oppfølging av styresak 121-2012 i styremøte, 
den 25. november 2015.  
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge frem en 
orientering innen 1. april 2016 med status på de foretaksspesifikke tiltak for å redusere 
risikoen i fødselsomsorgen. 
 
Styresak 117-2015 redegjorde for helseforetakenes gjennomføring av en 
risikovurdering av fødselsomsorgen våren 2015. I tråd med kvalitetskrav til 
fødselsomsorgen ble det satt fem hovedmål med fire til syv delmål. Alle mål ble vurdert 
med tanke på sannsynlighet og konsekvens, dersom målet ikke nås. Formålet med 
denne styresaken er å informere om status i de foretaksspesifikke tiltak knyttet til mål 
med middels og høy risiko, jf. styrets vedtak i styresak 117-2015, punkt 2.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Stortingsmelding nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet la føringer for utviklingen 
av en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Norge. 
Stortingsmeldingen ble fult opp av Helsedirektoratet med rapporten Et trygt fødetilbud, 
forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner (IS1803-april 2010).  
 
Helse Nord RHF iverksatte i 2012 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- 
og barselomsorg i Helse Nord. På bakgrunn av eventuelle endringer på grunn av nye 
krav ba styret om en risikovurdering av fødselsomsorgen (jf. styresak 117-2015). 
Denne følges nå opp med en statusrapport. 
 
Risikovurderingene og status i tiltak i helseforetakene pr. april 2016  
Nedenfor er dagens status i de enkelte helseforetak angitt for hvert målområde som 
hadde middels og høy risiko.  
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Mål 1: Helseforetakene ivaretar sin del av en helhetlig svangerskapsomsorg i tråd med 
regionale kvalitetskrav. 
Svangerskapsomsorgen ble før tiltak vurdert gjennomsnittlig til middels skår. Alle 
punkter ble vurdert til risikonivå grønn eller gul skår, med ett unntak ved 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) (rød skår). Begrunnelsen for rød skår var at oppfølging 
av seleksjon under graviditet og fødsel er viktig. Det var liten risiko for at det ikke skal 
skje i henhold til retningslinjene, men mulighet for stor konsekvens ved avvik.  
 
Status: 
NLSH: Helseforetaket har gjennomført intern revisjon i forhold til etterlevelse av 
seleksjonskriteriene ved fødestua i Lofoten. Bruk av seleksjonskriteriene og vurdering 
av fødested har fått større fokus. Det er nå fast agenda på personalmøter ved alle 
aktuelle enheter. 
 
Øvrige helseforetak: Ingen utfordringer. 
 
Mål 2: Et differensiert fødetilbud i tråd med regionale kvalitetskrav. 
Fødetilbudet ble, både før og etter foreslåtte tiltak, vurdert til et litt høyere risikonivå. 
Alle helseforetak vurderte fra ett til tre delmål til rød skår. Ved NLSH ble ikke seleksjon 
gjennomført fullt ut i henhold til regionale kvalitetskrav for fødested og fødenivå.  
 
Tilstedeværelse av nødvendig personell med tilstrekkelig kompetanse under fødsler ble 
vurdert til rød skår ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 
Finnmarkssykehuset HF (FSYK).  
 
Unødig inngrep under normal fødsel unngås ble vurdert til rød skår ved NLSH og FSYK.  
 
Overflytting til høyere nivå skjer uten unødvendige forsinkelser ble markert rødt ved 
NLSH og Helgelandssykehuset HF (HSYK). Helseforetakene foreslo tiltak som reduserte 
risiko for de fleste av disse målene til gul sone.  
 
Status:  
NLSH: Helseforetaket har gjennomført en audit/fagfellevurdering av de gjennomførte 
keisersnittene i Lofoten for perioden april 2012 til april 2014. På bakgrunn av 
resultatene av dette arbeidet ble rutinene ytterligere skjerpet, og seleksjonskriteriene 
gjennomgått og repetert med alle ansatte. Det har kun vært utført ett nødkeisersnitt i 
Lofoten etter at audit/fagfellevurderingen ble gjennomført. I Bodø er rutinene for intern 
seleksjon gjennomgått. Det er utarbeidet prosedyrer for hvem som skal kategoriseres 
som lavrisiko eller høyrisiko fødende. 
 
FSYK: Har inngått avtale med Alta kommune om bakvaktsordning for jordmor. Alta 
kommune skal nå lyse ut 1,3 jordmorstillinger. Klinikkledelsen har satt et klart mål om 
å unngå inngrep/keisersnitt i den normale fødselen. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN): Helseforetaket mangler fortsatt 
bakvaktsordning ved Sonjatun, men har laget en skisse til løsning. På grunn av få 
jordmorstillinger (få fødsler) kan ikke bakvakt planlegges inn i en fast turnus. Ved 
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behov for ekstra jordmor har man derfor etablert en ordning med tilkalling av jordmor 
på ”frivakt”. Får man ikke tak i jordmor tilkalles vakthavende legevaktslege.  
 
I Tromsø er det satt i gang tiltak med avtale om bakvaktsordning for jordmor på kritiske 
vakter. Dette er basert på frivillighet, og det er ikke etablert en fast turnus. 
Helseforetaket angir ressursmessige utfordringer som gjør det krevende å øke 
bemanningen slik at kravet kan oppfylles fullt ut. UNN Harstad og UNN Narvik har 
allerede innført en tidlig varsling av operasjonsteam ved risiko for keisersnitt med hast. 
Helseforetaket angir å ikke ha tilstrekkelige ressurser til å innføre ordningen med 
jordmor i bakvakt i Narvik. 
 
HSYK: Det er innført tiltak hvor vakthavende gynekolog har ansvar og tar direkte 
kontakt med AMK ved overflyttinger. Det er arbeidet med følgetjenesten for å bedre 
denne. 
 
Mål 3: En familievennlig barselomsorg i tråd med intensjonen i Nasjonal faglig 
retningslinje for barselomsorgen. 
Barselomsorgen ble vurdert til middels skår ved tre helseforetak og grønn ved NLSH. 
UNN og FSYK ga rød skår til punktet om individuell støtte med ammeveiledning. 
Risikoen kan reduseres, dersom det innføres tiltak. Flere av enhetene var ikke 
sertifisert som mor-barn vennlige.  
 
Status:   
NLSH: I NLSH er resertifisering som mor-barn vennlig nå på plass. Vesterålen ble 
godkjent i november 2015, og Lofoten fikk sin resertifisering i januar 2016. Vesterålen 
og Lofoten kan nå tilby partner og søsken opphold i barselavdelingen. Ved 
kvinneklinikkens fødeavdeling i Bodø er dette dog ikke mulig å gjennomføre, før 
utbyggingen er ferdigstilt.  
 
UNN: For å styrke dette har helseforetaket gjennomført betydelige kompetansehevende 
tiltak, og to hjelpepleiere har startet på videreutdanning i barne- og barselpleie i 2016. 
Innsparingskrav har blitt løst med færre barnepleiere (1,8 stilling), og dette er krevende 
for klinikken.  
 
FSYK: Ved Finnmarkssykehuset HF er det i Hammerfest opprettet en 
ammeveiledningsgruppe som omfatter begge sengeposter. Det arbeides med mål om å 
bli et godkjent mor-barn vennlig sykehus fra oktober 2016. I Kirkenes har dette vært 
krevende, da antall barnepleiere er redusert fra syv til to. Dette for å styrke 
jordmorbemanningen (to jordmødre/skift). Som kompenserende tiltak arbeides det nå 
med kompetanseheving for jordmødre.  
 
HSYK: Helseforetaket har styrket internundervisningen, og hospitering er godt i gang 
for alle yrkesgrupper. 
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Mål 4: Kvalitet i alle ledd. 
Kvalitet fikk en gjennomsnittsskår på gult nivå. Tre helseforetak hadde fra ett til tre 
røde områder. Den største utfordringen var IKT-løsninger og manglende integrasjon 
mellom Partus (journalsystem for fødselsomsorg) og DIPS (sykehusenes elektroniske 
pasientjournalsystem) samt manglende brukerstøtte fra Helse Nord IKT. Det lå også 
risiko i at helsestasjoner ikke kunne motta elektronisk epikrise. Fagmiljø med ustabil 
bemanning var en risikofaktor i gul sone i alle helseforetak.  
 
Status:  
FSYK: Her er det inngått avtale om at fastlegene i Alta har ansvar for undersøkelse av 
nyfødte. I Kirkenes har gynekologene dette ansvaret.  
 
UNN: Helseforetaket rapporterer at bemanningen ved alle lokalisasjoner og 
yrkesgrupper har behov for støtte fra ledelsen. Situasjonen er utfordrende. 
 
HSYK: Helseforetaket har aktiv vakt av to jordmødre på dag og natt. Beredskapsordning 
der enkelte vakter må dekkes av jordmor og barnepleier. Det er styrket deltakelse fra 
fødselsomsorgen i samarbeidsmøter med kommunehelsetjenesten. Videre har 
helseforetaket ute på høring en sak om nedleggelse av fødestuen i Mosjøen. Dette med 
mål om å styrke både kvaliteten og effektiviteten i helseforetaket, da et stadig synkende 
fødselstall gir utfordringer. Saken skal styrebehandles i helseforetaket i løpet av april 
2016. 
 
Alle helseforetak påpeker at manglende integrasjon mellom Partus og DIPS fortsatt gir 
utfordringer (rød risiko). Dette gjelder dels også samhandlingen med 
kommunehelsetjenesten. Data som manuelt må overføres mellom to 
dokumentasjonssystemer, gir mulighet for at feil oppstår. CTG1 må fortsatt skannes og 
legges manuelt inn i DIPS. Dette ansees som en utfordring som må løses på RHF-nivå. 
 
Mål 5: Et bredt brukerperspektiv. 
UNN vurderte brukerperspektivet til lav skår, og de andre helseforetakene satte en 
middels skår. Kun FSYK hadde rød sone og påpekte at kommunikasjon, 
kulturforskjeller, språk og bruk av tolk var risikoområder.  
 
Status: 
FSYK: Ved FSYK er det for samisk tolking opprettet en prosjektstilling for iverksetting 
av tolkeprosjektet i klinikk Hammerfest. Dette er planlagt iverksatt i løpet av 2016. Når 
dette er gjennomført i Hammerfest, vil det også kunne iverksettes i Kirkenes. For andre 
språk brukes Norikom tolketjeneste.  
 
UNN: Ingen utfordringer. 
 
NLSH: Helseforetaket gjennomfører lokale brukerundersøkelser ved alle enheter. 
Resultat av disse brukes aktivt i forbedringsarbeidet. Det er fortsatt et behov for 
oppdatering av nettsider og informasjonsmateriell.  

1 CTG: Kardiotokografi (CTG, etter engelsk cardiotocography) er en teknisk undersøkelse til bruk i 
svangerskap og fødsel som registrerer fosterhjerteaktivitet og livmorsammentrekninger. 
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HSYK: Det er utarbeidet prosedyre for bruk av tolk.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Helseforetakene har gjennomført en rekke tiltak for å redusere risiko i 
fødselsomsorgen. Tiltakene har gitt en ytterligere styrket fødselsomsorg, men det er 
fortsatt ikke gjennomført en tilstrekkelig bakvaktsordning i UNN, hverken i Tromsø 
eller Narvik. Det er også tilsvarende utfordringer i Alta, men her er en løsning under 
etablering. I UNN angis det ressursmessige utfordringer i Kvinneklinikken som 
begrunnelse for manglende tiltak. Adm. direktør vil gjennom dialog og 
oppfølgingsmøter med UNN avklare og vurdere de ressursmessige utfordringer.  
 
Løsningen med frivillighet og bruk av legevakt, slik det er skissert for Sonjatun, er 
akseptabel sett i lys av det meget lave fødselstallet og kommunens stabile legedekning. 
Helse Nord forutsetter at legene som deltar i legevakt, kontinuerlig sikres faglig 
oppdatering innen fødselshjelp. Forholdene i Alta og tolkeprosjektet vil bli fulgt opp i 
dialogen med FSYK.  
 
Den manglende integrasjon mellom Partus og DIPS vil bli fulgt opp på RHF nivå i 
samarbeid med Helse Nord IKT.  
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 55-2016/5 Nasjonal helse- og sykehusplan, orientering 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til innstillingen av 10. mars 2016 fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal 
helse- og sykehusplan, se her: Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal 
helse- og sykehusplan (2016–2019) 
 
Helse Nord RHF vil få sitt oppdrag om gjennomføringen av Stortingets politikk fra 
Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte 4. mai 2016. Til styremøtet 19. mai 
2016 vil det bli laget en sak med mandat for gjennomføringen av oppdraget fra 
helseministeren.  
 
Nedenfor refereres flertallsvedtakene fra Stortinget som antas å bli det oppfølgingen 
skal handle om. Til hvert punkt er det knyttet noen kommentarer om hvordan vi 
allerede nå planlegger oppfølgingen, inkludert hvordan forankringen av dette skal skje 
m. m.  
 
Generelt må det også sies at kravet til involvering av samarbeidsparter/relevante 
aktører på alle nivå må oppfylles, og dette vil også være en viktig del av det mandatet 
som skal behandles i styremøte 19. mai 2016. 
 
Tilrådningen fra Stortingets helse- og omsorgskomité 
Vi vil i det følgende gå gjennom tilrådningen fra Stortingets helse- og omsorgskomité 
med kommentarer om den planlagte oppfølgingen i Helse Nord.  
 
Komiteens tilråding, punkt I: 
Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for 
at stedlig ledelse blir hovedregelen ved norske sykehus. (Fremmet av komiteens 
medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 
Venstre.) 
 
Kommentar om oppfølging i Helse Nord: 
Stortingets helse- og omsorgskomité skriver om ledelse på side 31 i innstillingen. Her er 
hovedinnholdet: 
- Generelt om betydningen av ledelse, høyere og nye krav til ledelse, kvalitet og 

pasientsikkerhet og pasientforløp på tvers av enheter og profesjoner 
- Stedlig ledelse, sykehus lar seg ikke fjernstyre kombinert med krav lik behandling  
- Førstelinjeledelse  
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Stedlig ledelse eller faglig gjennomgående ledelse er ikke entydige begreper som 
praktiseres likt over alt. Mange helseforetak har varianter av begge deler ved at noen 
fagområder har en faglig gjennomgående ledelse kombinert med at det er stedlig 
ledelse på enkeltområder. Hos oss har Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset 
HF stedlig ledelse med noen gjennomgående klinikker. Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjennomgående ledelsesstrukturer 
kombinert med ulike varianter av lokale koordineringsorgan. 
 
Generelt er spørsmål om intern organisering det enkelte helseforetakets eget ansvar. 
Helse Nord RHF har i liten grad lagt føringer for hvordan organiseringen utover det som 
følger av formelle krav om enhetlig ledelse. Stortingets formulering er her imidlertid så 
tydelig at organiseringen må gjennomgås og reflektere innholdet i Stortingets vilje.  
 
Så viser Stortingets formuleringer at de skjønner at det er mange hensyn som skal tas, 
og at en rekke faglige forhold understreker behovet for et sterkt gjennomgående 
ledelsessystem. Sentrale tema i diskusjonen framover må derfor bli: 
- Hvordan skal et faglig gjennomgående ledelsessystem kombineres med en stedlig 

lederfunksjon? 
- Stedlig leder som en lokal representant utad for helseforetaket 
 
Prosessen i Helse Nord for arbeidet med tema om stedlig ledelse, som oppfølging av 
nasjonal helse- og sykehusplan, er tidsmessig slik: 
- Orientering i samarbeidsmøtet med KTV/KVO 19. april 2016 
- Foretaksmøte i Helse Nord RHF 4. mai 2016 
- Samarbeids-/drøftingsmøte med KTV/KVO i mai 2016 (dato foreløpig ikke avklart) 
- Møte i Regionalt brukerutvalg 18. mai 2016 
- Styresak med mandat for oppfølging i styremøte i Helse Nord RHF 19. mai 2016 
 
Komiteens tilråding, punkt II: 
Stortinget ber regjeringen sørge for at sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud, 
fortsatt vil ha dette når hensynet til pasienten gjør det nødvendig, og kvalitet og 
pasientsikkerhet er ivaretatt. (Fremmet av komiteens medlemmer fra Høyre, 
Fremskrittspartiet og Venstre.) 
 
Komiteens tilråding, punkt V: 
Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for 
at de regionale helseforetakene starter en prosess med å flytte mer av den elektive 
kirurgien i foretaket til akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette, for derigjennom 
å styrke den generelle kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene. (Fremmet av 
Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.) 
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Kommentar om oppfølging i Helse Nord: 
Arbeidet med kirurgisk akuttberedskap er satt i gang med innsamling av data.  Sentrale 
temaer er: 
- En løsning som gir en avklaring og som er bærekraftig for framtiden 
- Hva skjer med spesialistutdanningen? 
- Skal spesialiteten generell kirurgi videreføres eller blir spesialistutdanningen som 

foreslått? 
- En ordning med elektive sykehus skal også innebære beredskap for elektive 

pasienter  
- Spørsmålet om konsekvenser av krav til kompetanse i traumeplanen og 

konsekvenser av ny organisering, jf. Nasjonal helse- og sykehusplan og elektive 
sykehus.  

 
Det vises også til oppdrag om elektiv kirurgi. Disse to vedtakene må ses i sammenheng. 
Prosessen for tema om kirurgisk akuttberedskap i nasjonal helse- og sykehusplan kan 
skisseres slik: 
- Diskusjon i direktørmøte1 14. april 2016 
- Orientering i samarbeidsmøtet med KTV/KVO 19. april 2016 
- Orientering i styremøte i Helse Nord RHF 26. april 2016 
- Foretaksmøte i Helse Nord RHF 4. mai 2016 
- Samarbeids-/drøftingsmøte med KTV/KVO i mai 2016 (dato foreløpig ikke avklart) 
- Møte i Regionalt brukerutvalg 18. mai 2016 
- Styresak med mandat for oppfølging i styremøte i Helse Nord RHF 19. mai 2016 

 
Komiteens tilråding, punkt III: 
Stortinget ber regjeringen om at scenarioene som er beskrevet i Nasjonal helse- og 
sykehusplan, ikke skal være førende for de lokale og regionale utviklingsprosessene som 
skal gjennomføres etter at Stortinget har behandlet planen. (Fremmet av komiteens 
medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.) 
 
Kommentar om oppfølging i Helse Nord: 
Dette vedtaket er det, så langt vi vet, ingen spesielle oppfølgingspunkt for. 
 
Komiteens tilråding, punkt IV: 
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak om basestrukturen 
for luftambulansen i Norge. (Fremmet av komiteens medlemmer fra Høyre, 
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.) 
 
Kommentar om oppfølging i Helse Nord: 
Dette punktet fordrer heller ingen spesiell oppfølging fra vår side, før vi evt. får et 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

1 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i underliggende helseforetak i Helse Nord 
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Line Strømhaug Grongstad, 78 97 34 36 Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 55-2016/6 Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord 

pr. mars 2016 
 
 
Spredningsoversikt tre ganger i året 
Styringsgruppen i Pasientsikkerhetsprogrammet avholder fortsatt tre møter i året. Til 
disse møtene blir det utarbeidet en spredningsoversikt på implementering av 
innsatsområdene fra helseforetakene.  
 
Styringsgruppens siste møte ble avholdt 31. mars 2016. Vedlagte oversikt ble fremlagt i 
dette møtet og viser spredningsoversikten fra juni 2015, november 2015 og siste 
oversikt fra mars 2016. 
 
Utfordringer med definisjon av fargekodene 
Fortsatt melder flere av programlederne i helseforetakene inn utfordringer ved å sette 
fargekode for spredning. Det hersker fortsatt uklarheter både lokalt og sentralt i 
sekretariatet med hensyn til hvilken definisjon som skal anvendes for de ulike 
fargekodene. Dette bidrar til at kodene fremdeles defineres noe ulikt mellom 
helseforetak og regioner. Sekretariatet har lovet å se på forbedringer av definisjonen av 
fargekodene. 
 
Utfordringer med kontinuerlige målinger 
Det er fortsatt en utfordring nasjonalt å få til kontinuerlige målinger over tid, særlig 
etter at målingene har blitt stabile. Sekretariatet har presisert i tidligere 
styringsgruppemøter at team bør måle kontinuerlig, inntil målene er nådd og målingene 
er vedvarende. Deretter holder det med stikkprøver. Sekretariatet skulle ved 
styringsgruppemøte 19. november 2015 utarbeide en beskrivelse av hvordan 
stikkprøver kunne gjennomføres, men dette ble ikke gjort.  
 
Endringer i spredningsoversikter 
I spredningsoversiktene nedenfor vises en endring i skjema fra juni 2015 til november 
2015/mars 2016. Det blir her vist antall enheter totalt hvor tiltakspakker skal 
implementeres, og hvor mange som til nå er implementert. I tillegg viser de blå ringene, 
der det har vært endringer siden sist. 
 
 
Vedlegg:  Spredningsoversikt juni 2015 - mars 2016 
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-45/012  diverse     Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 56-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev av 6. april 2016 fra Sametinget ad. oppnevning av styrer i underliggende 

helseforetak i Helse Nord RHF 
2. E-post av 7. april 2016 fra HLF Finnmark ad. resolusjon årsmøte HLF Finnmark 

2016 - audiografsituasjonen 
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. mars 2016 
4. Protokoll fra drøftingsmøte 19. april 2016 ad. Inntektsfordelingsmodell for 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse, 
revisjon 
Saksdokumentene ettersendes/legges frem ved møtestart. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. april 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-45/012       Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 56-2016/1 Brev av 6. april 2016 fra Sametinget ad. 

oppnevning av styrer i underliggende 

helseforetak i Helse Nord RHF 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
26. april 2016 - saksdokumenter 
offentlig utgave

side 68



Styremøte Helse Nord RHF 
26. april 2016 - saksdokumenter 
offentlig utgave

side 69



Styremøte Helse Nord RHF 
26. april 2016 - saksdokumenter 
offentlig utgave

side 70



 

Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-45/012       Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 56-2016/2 E-post av 7. april 2016 fra HLF Finnmark ad. 

resolusjon årsmøte HLF Finnmark 2016 - 

audiografsituasjonen 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Anne-Karin Ingebrigtsen[anka74@hotmail.com]
Dato: 07.04.2016 21:36:44
Til: Postmottak Finnmarkssykehuset; RHF-Postmottak; finnmark@pasientogbrukerombudet.no
Kopi: Alf Bjørn; postmottak@ffk.no; finnmark@pasientogbrukerombudet.no; buan@getmail.no; 
nina.haugen@nav.no; tips@fd.no; kundesenter@altaposten.no; avisa@sagat.no; redaksjon@sva.no; 
finnmark@nrk.no
Tittel: Resolusjon årsmøte HLF Finnmark 2016- Audigrafsituasjonen

<Vedlagt følger resolusjon enstemmig vedtatt på årsmøte i HLF Finnmark 13.mars 2016>

Med hilsen
Anne-Karin Ingebrigtsen
Sekretær

Side 1 av 1
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Audiografsituasjonen i Finnmark

Fra: Årsmøte i HLF Finnmark, Hammerfest, 13.mars 2016.
Til:  Finnmarkssykehuset HF v/styreleder, Helse Nord RHF
Kopi til: Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører Runar Sjaastad

Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sanks Helse Finnmark – Samisk nasjonalt kompetansesenter
Lokalavisene i Finnmark/media, NRK 
Troms/Finnmark/Oddasat/”Nordpå”
Pasientombudet i Finnmark

                      Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 
                      Sentralstyret i HLF
                      Felles brukerutvalg NAV Finnmark

Siden høsten 2011 har HLF Finnmark arbeidet aktivt for å forbedre 
audiografsituasjonen for fylkets omtrent 11 000 mennesker med en eller annen form 
for hørselshemming.  Følgende enstemmige uttalelser/vedtak vedrørende 
audiografsituasjonen i fylket er i denne perioden oversendt styret i 
Finnmarkssykehuset HF og med kopi til Helse Nord RHF:
09.11.2011 Uttalelse fra styret i HLF Finnmark
04.03.2012 Årsmøteuttalelse fra HLF Finnmark sitt årsmøte i Karasjok
10.03.2013 Årsmøteuttalelse fra årsmøtet HLF Finnmark i Vadsø
11.10.2013 Uttalelse fra styremøte i HLF Finnmark i Alta
16.03.2014      Årsmøteuttalelse fra HLF Finnmark sitt årsmøte i Lakselv.
30.11.2014      Uttalelse fra styremøte i Lakselv 
15.03.2015      Årsmøteuttalelse fra HLF Finnmark sitt årsmøte i Kirkenes.
23.10.2015      Uttalelse /vedtak fra styremøte i Alta .

Styret og administrasjonen i Finnmarkssykehuset HF har imidlertid de 2 siste årene 
virkelig tatt tak i audiografsituasjonen i fylket.
Dette har ført til at HLF Finnmark endelig etter vel 4 års kontinuerlig arbeid har 
opplevd å få tilnærmet 
fullt gjennomslag hos Finnmarkssykehuset HF i kravet om minst 4 hele 
audiografstillinger i Finnmark.

I løpet av de siste månedene av 2015 fikk Finnmarkssykehuset HF både ansatt 
audiograf i 100 % stilling i Karasjok samt endelig også ansatt audiografen i Alta i en 
80 % fast stilling.
Dermed har Finnmarkssykehuset HF siden desember 2015 hatt 4 audiografer fast 
tilsatt i 3,8 stillinger i
henholdsvis Kirkenes, Karasjok, Hammerfest og Alta.

Situasjonen for de hørselshemmede i fylket er dermed nå blitt sterkt forbedret.

HLF Finnmark
Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund

Leder Alf Bjørn
Åsbakken 17
9540 Talvik

Epost: alfibjor@online.no
Telefon: 990 47 824

Hørselshemmedes Landsforbund   •   Din hørsel – vår sak www.hlf.no
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Likevel er ventetida for tilpasning og utprøving av høreapparater fortsatt i dag for 
lang de fleste steder i 
fylket, men HLF Finnmark håper nå virkelig at ventetida i løpet av et års tid vil ha 
gått kraftig ned og 
nærmet seg en akseptabel ventetid på 12 uker.
Dersom så ikke har skjedd, regner årsmøtet i HLF Finnmark imidlertid med at 
Finnmarkssykehuset HF vil være med på å vurdere en ytterligere styrking av 
audiografsituasjonen i fylket.
HLF Finnmark vil i alle fall ikke slå seg til ro før ventetida alle steder i fylket er 
kommet ned i tilnærmet 12 uker.

I dag vil imidlertid årsmøtet i HLF Finnmark på vegne av alle hørselshemmede i 
fylket rette en stor takk 
til Finnmarkssykehuset HF for å ha styrket audiografsitasjonen i Finnmark såpass 
kraftig, noe som viser at Finnmarkssykehuset nå virkelig tar de mange 
hørselshemmede i fylket på alvor og er innstilt på å bidra til å skape en bedre hverdag 
for alle mennesker i fylket som sliter med en eller annen form for hørselshemming.
Årsmøtet i HLF Finnmark vil også oppfordre Finnmarkssykehuset HF å gi alle 
audiografene i fylket gode lønns- og arbeidsforhold slik at de blir i Finnmark, og slik 
at eventuell rekruttering av nye audiografer kan skje lettere.

Alta, 3.april 2016

Rett utskrift bekreftes.

Anne-Karin Ingebrigtsen (sign)
Sekretær 
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
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Styresak 56-2016/3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

30. mars 2016 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752

Deres ref.: Vår ref.:
2015/705

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg, 917 68 828

Sted/dato:
Bodø 30.03.2016

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 30. MARS 2016

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 30. mars 2016 kl. 10.00 – 11.30.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Sissel Alterskjær

Forfall: Arnfinn Sundsfjord 

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen

I tillegg deltok (sak 06/16):

Erik Arne Hansen, regnskapsleder Helse Nord RHF
Ingar Andreassen, partner KPMG (eksternrevisor)
Remi Selsbakk, oppdragsleder KPMG (eksternrevisor)

Følgende saker var til behandling: 

Sak 06/16: Foretaksgruppens årsregnskap for 2015
Sak 07/15: Godkjenning av protokoll fra møte 27.01.2016 (godkjent via e-post)

                       
                                              

SAK 06/16 FORETAKSGRUPPENS ÅRSREGNSKAP FOR 2015

Erik Arne Hansen, regnskapsleder i Helse Nord RHF, orienterte om foretaksgruppens 
årsregnskap for 2015, med fokus på følgende:

- Resultat per foretak

- Endring pensjon

- Av- og nedskrivning av bygg

- Tariffestet utdanningspermisjon

- Pasientskadeerstatning

- IKT-kontroller
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Eksternrevisor kommenterte sentrale regnskapsposter med fokus på risikoområder, bl.a. pensjon
og byggeprosjekter. Det er ikke konstatert vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapspostene.
Det ble også orientert om utvidete revisjonshandlinger vedrørende intern kontroll knyttet til IT-
kontroller, og utvidet gjennomgang av byggeprosjekter. Avslutningsvis ga eksternrevisor uttrykk 
for at det er høy kvalitet på regnskapet/regnskapsarbeidet i foretaksgruppen, og fremhevet den 
innsatsen som er gjort på området.  

Konklusjon:
Revisjonsutvalget tok regnskapsleders og eksternrevisors orientering om foretaksgruppens 
årsregnskap for 2015 til orientering.

SAK 07/16 PROTOKOLL FRA REVISJONSUTVALGETS MØTE 27.01.2016 

Utsendt utkast til protokoll fra møte 27.01.2016 ble godkjent via e-post 28.01.2016.

Godkjent 01.04.2016

_______________ ________________   ________________
Inger Lise Strøm Sissel Alterskjær Kari Jørgensen
        leder

Sett 01.04.2016

_________________
Arnfinn Sundsfjord
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-45/012       Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 56-2016/4 Protokoll fra drøftingsmøte 19. april 2016 ad. 

Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig 

spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse, 

revisjon 
    Saksdokumentene ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 26. april 2016 
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Styresak 56-2016/5 Brev av 14. april 2016 fra styreleder Marianne 

Telle til Sametinget ad. oppnevning av styrer i 

underliggende helseforetak i Helse Nord - 

tilbakemelding, jf. styresak 56-2016/1 

Referatsaker 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Sametinget - Sàmediggi 
v/Henrik Olsen - rådsmedlem 
Àvjovàgeaidnu 50 
9730 Karasjok 
 
 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/703-17/012 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Kristian Fanghol, 75 52 19 00 

Sted/dato: 
Bodø, 14.4.2016 

 

Oppnevning av styrer i underliggende helseforetak i Helse Nord - tilbakemelding 

 
Vi viser til brev fra Sametinget av 6. april 2016, tidligere brev med forslag på kandidater til 
styrene og til kontakten med representanter for Sametinget underveis i 
oppnevningsprosessen. 
  
I arbeidet med oppnevning av styrene er det svært mange hensyn å ta. Ikke minst gjelder 
dette det enkelte helseforetaks særlige utfordringer. Dette er bakgrunnen for at 
oppnevningen ble slik den ble denne gangen. Vi redegjør gjerne ytterligere for dette i møtet 
med Sametinget 12. mai 2016. 
  
Helse Nord RHF vil ved neste oppnevning av styrer ta initiativ til et forberedende møte med 
Sametinget, med den hensikt å utarbeide retningslinjer og felles forståelse for hvordan 
sørge for god ivaretakelse av de samiske perspektivene i alle styrene.  
  
Dette som en kort tilbakemelding, før vi møtes 12. mai 2016. 
  
Beste hilsen 
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
  
Marianne Telle 
Styreleder 
 
 
 

Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
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Møtedato: 26. april 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-46/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 57-2016 Eventuelt 
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