
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 18. - 19. mai 2016 
 
Kl.: 19.30 til ca. 20.30, dag 1 
 08.00 til ca. 12.30, dag 2 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø 
 





 

Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-50/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 58-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 18. - 19. mai 2016: 
 

Sak 58-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 59-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2016 Side 3 
Sak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre 

arbeidet 
Saksdokumentene ettersendes.  

Side 12 

Sak 61-2016 Samisk helsepark - idé- og konseptfase for bygg for 
somatiske spesialisthelsetjenester, styringsdokument og 
mandat 

Side 13 

Sak 62-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til 
psykisk helsevern og rusbehandling, idéfase - mandat 

Side 16 

Sak 63-2016 Samhandlingsreformen – resultater/konsekvenser, 
oppfølging fra styremøte 28. oktober 2015 og 6. april 
2016 

Side 21 

Sak 64-2016 Verdibasert hverdag - etikk- og verdiarbeidet i 
foretaksgruppen, evaluering - oppfølging av styresak 8-
2012 

Side 25 

Sak 65-2016 Virksomhetsrapport nr. 4-2016 
Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 

Side 31 

Sak 66-2016 Møteplan 2017 Side 32 
Sak 67-2016 Orienteringssaker Side 35 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, 

jf. styresak 105-2009/3 
Side 38 

 4. Ambulansestrukturen i foretaksgruppen - orientering, 
oppfølging av styresak 47-2016, sak B 

Side 46 

 5. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 Side 50 
Sak 68-2016 Referatsaker Side 75 
 1. Protokoll fra drøftingsmøte 18. mai 2016 ad. sak om 

Nasjonal helse- og sykehusplan, mandat for det videre 
arbeidet 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
18. mai 2016 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
 

  

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
18. - 19. mai 2016 - saksdokumenter

side 1



 3. Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. sak om 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til 
psykisk helsevern og rusbehandling, idéfase - mandat 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved 
møtestart. 

  

 4. Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. sak om 
Samisk helsepark - idé- og konseptfase for bygg for 
somatiske spesialisthelsetjenester, styringsdokument 
og mandat 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved 
møtestart. 

  

Sak 69-2016 Eventuelt Side 80 
 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-51/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 59-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

26. april 2016 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. april 2016 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. april 2016 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/32-48/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 18./19.5.2016 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 26. april 2016 - kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Ann Mari Jenssen vararepresentant - møtte for Sissel Alterskjær 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Eirik Holand styremedlem 
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Bjørn Helge Hansen vararepresentant for observatør fra Regionalt 

brukerutvalg - møtte for RBU-leder Arne Ketil Hafstad 
 

Forfall 
 

Navn:  
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian I. Fanghol direktør 
Rune Sundset kvalitets- og forskningsdirektør 
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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Styresak 48-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

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

rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse, revisjon 
Sak 51-2016 FIKS1-prosjektet - realisering av nytteverdien 

Saksdokumentene var ettersendt. 
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). 

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

Sak 54-2016 Virksomhetsrapport nr. 3-2016 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 55-2016 Orienteringssaker 
 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. Risikovurdering av 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 
Sak 56-2016 Referatsaker 
 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 var ettersendt.. 

 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 

 6. Brev av 25. april 2016 fra Jan Størmer ad. spørsmål om bistand 
vedrørende uavklarte svar på spørsmål til administrasjonen i 
Helse Nord RHF om oppfølging av beslutninger i styresaker 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 FAKT: Felles Arkitektur Konsolidering og Teknologi 
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Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 
Sak 57-2016 Eventuelt 

Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 49-2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 6. april 2016 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 6. april 2016 godkjennes.  
 
 
Styresak 50-2016 Inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig 

spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse, 
revisjon 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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.  
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Styresak 51-2016 FIKS3-prosjektet - realisering av nytteverdien 
Saksdokumentene var ettersendt. 

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

av kliniske system og realisering av nytteverdien av FIKS-programmet til 
orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til et eget prosjekt knyttet til arbeid med 
ny generasjon EPJ4 og optimalisering av pasientforløp parallelt med innføringen av 
elektronisk medikasjon og kurve. Rammer og innhold bes lagt frem i forbindelse 
med rullering av langsiktig plan i styremøte 15. juni 2016. Mandat for prosjektet bes 
lagt frem til orientering innen utgangen av 2016. 
 

3. Styret ber adm. direktør innarbeide finansiering av tilstrekkelige ressurser til 
funksjonell forvaltning av kliniske system ved rullering av langsiktig plan.  
 

4. Styret ber adm. direktør legge frem sluttrapport for FIKS-programmet i løpet av 1. 
tertial 2017. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om etablering av funksjonell forvaltning 

av kliniske system og realisering av nytteverdien av FIKS-programmet til 
orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til et eget prosjekt knyttet til arbeid med 
ny generasjon EPJ5 og optimalisering av pasientforløp parallelt med innføringen av 
elektronisk medikasjon og kurve. Rammer og innhold bes lagt frem i forbindelse 
med rullering av langsiktig plan i styremøte 15. juni 2016. Mandat for prosjektet bes 
lagt frem til orientering innen utgangen av 2016. 
 

3. Styret ber adm. direktør innarbeide finansiering av tilstrekkelige ressurser til 
funksjonell forvaltning av kliniske system ved rullering av langsiktig plan.  
 

4. Styret ber adm. direktør legge frem sluttrapport for FIKS-programmet i løpet av 1. 
tertial 2017. 

 

3 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
4 EPJ: Elektronisk Pasientjournal 
5 EPJ: Elektronisk Pasientjournal 
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Styresak 52-2016 FAKT6-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). 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 

 
 
Styresak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering 

fra utlandet, sluttrapport 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

6 FAKT: Felles Arkitektur Konsolidering og Teknologi 
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Styrets 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. 

 
 
Styresak 54-2016 Virksomhetsrapport nr. 3-2016 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at kravet om høyere 

vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn 
for somatikk nås (jf. Oppdragsdokument 2016). 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at kravet om høyere 

vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn 
for somatikk nås (jf. Oppdragsdokument 2016). 

 
 
Styresak 55-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøter med underliggende helseforetak i Helse Nord 7. april 2016 
- Styreledermøte i Helse Nord 21. april 2016: Møte med nye styreledere 
- Felles møte mellom styreledere og AD-er i RHF-ene 25. april 2016: Informasjon om 

sakslisten 
- Møte med Sametinget 12. mai 2016 - sammen med styremedlem Jernsletten og 

adm. direktør Vorland 
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2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Muligheter for arealeffektivisering, oversikt over arealbehov og effektivisering - 

kontorplasser og Arealbehov i HF-ene - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-
2014 
o Det vises til styremøte 26. mars 2015 ad. utsettelse av denne 

oppfølgingssaken til høsten 2015, jf. styresak 35-2015/2 Orienteringssaker, 
adm. direktørs muntlige orienteringer, første strekpunkt. 

o Helseforetakene er ikke ferdig med arbeidet, og styresaken må derfor 
utsettes til august/september 2016.  

- Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  

- Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 25. april 2016:  
 Ikke nødvendig med stedlig tilsyn. 
 Ingen tilsynsmessig oppfølging. 

o Sak nr. 2: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
- Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende 

tidspunkt. 
o Sak nr. 3: Pasient under behandling ved fødeenhet - dramatisk hendelse, jf. 

styresak 45-2016/2 Orienteringssaker, adm. direktørs informasjon til styret, 4. 
strekpunkt, sak nr. 2:  
- Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 19. april 2016:  

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

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
- Middag med helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 13. april 2016: Sammen 

med styreleder Marianne Telle. Informasjon. 
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 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 56-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
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4. Protokoll fra drøftingsmøte 19. april 2016 ad. Inntektsfordelingsmodell for 
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helse, 
revisjon 
Saksdokumentene var ettersendt. 

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 

6. Brev av 25. april 2016 fra Jan Størmer ad. spørsmål om bistand vedrørende 
uavklarte svar på spørsmål til administrasjonen i Helse Nord RHF om oppfølging av 
beslutninger i styresaker 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 57-2016  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 18./19. mai 2016 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm   Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Eirik Holand     Johnny-Leo Jernsletten  Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Kari B. Sandnes   sett: Line Miriam Sandberg   sett: Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for 

det videre arbeidet 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 90 84 79 10  Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 61-2016 Samisk helsepark - idé- og konseptfase for bygg 

for somatiske spesialisthelsetjenester, 

styringsdokument og mandat 
 
 
Innledning/bakgrunn 
I denne styresaken legges utkast til Styringsdokument og mandat for idé- og konseptfase 
for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark frem for styret i Helse 
Nord RHF til orientering. Styringsdokument og mandat oversendes vedlagt denne 
saken.  
 
Saken vil bli behandlet i styret i Finnmarkssykehuset HF samme dag som i Helse Nord 
RHF, og eventuelle endringer i dokumentene vil bli lagt frem for styret i møtet. Utkast til 
styresak i Finnmarkssykehuset HF oversendes vedlagt. 
 
Med bakgrunn i vedtatt Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF (FIN), 
Prosjektrapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark 2013, Rapport Samisk helsepark 
Finnmarkssykehuset HF 2015, vedtak i styret i FIN i desember 2015 og styringssignaler 
fra Helse Nord RHF om utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske 
befolkningen i Nord-Norge, skal helseforetaket iverksette arbeid med idé- og 
konseptfase for bygg for somatiske helsetjenester i Samisk helsepark i Karasjok. I den 
forbindelse er det utarbeidet et styringsdokument og mandat for arbeidet. 
 
Styrevedtaket i sak 101/2015 i Finnmarkssykehuset HF ad. Planlegging og bygging av 
Samisk Helsepark legger noen rammer for den somatiske virksomheten som 
Finnmarkssykehuset HF skal bygge opp i Karasjok og Samisk helsepark. I etterkant er 
det etter oppdrag fra Helse Nord RHF og gjennom møter med Sametinget og 
kommunene, gjort noen endringer i disse rammene, som er gjenspeilet i mandatet til 
idé- og konseptfasen for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester. 
 
Styringsdokumentet og mandatet gir oversikt over sentrale forhold i arbeidet i idé- og 
konseptfasen og skal sikre at leveransen til forprosjektet blir av god kvalitet. 
 
Kostnadene er beregnet til 2,2 mill. kroner for gjennomføring av idé- og konseptfasen. 
Disse dekker prosjektledelse i 20 % stilling, prosjektsekretær i 20 % stilling og andre 
prosjektkostnader.  
 
Styringsdokumentet, mandatet og budsjettforslaget til idé- og konseptfasen anbefales 
godkjent av styret i Finnmarkssykehuset HF og legges herved frem for styret i Helse 
Nord RHF til orientering. 
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Kort om mandatet for idé og konseptfasen 
1. Idé- og konseptfasen skal avklare muligheter for samlokalisering av 

Finnmarkssykehuset HFs virksomhet i Karasjok, utvidelse av det somatiske 
tjenestetilbudet, etablering av LMS1-tilbud og ivaretagelse av Helse Nords ansvar for 
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen i Nord Norge. 
 

2. Planlegging gjøres med bakgrunn i en investeringsramme på 40 mill. kroner (2012-
kroner) for bygg til den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten i Samisk 
helsepark. 
 

3. Endelig valg av konsept for bygging sees i sammenheng med styrevedtak 
vedrørende Klinikk Psykisk helsevern og rus, pågående prosess for overordnet 
organisering av Finnmarkssykehuset HF og Helse Nords overordnede ansvar for 
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen. 
 

4. Det skal etableres et tilbud til geriatriske pasienter i Karasjok, med oppbygging av 
geriatrisk kompetanse og geriatrisk team.  
 

5. Det skal legges til rette for oppbygging av øvrige nye tjenestetilbud i samarbeid med 
Helse Nord.  
 

6. Idé- og konseptfasen skal gi et faglig grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg 
av det bygningsalternativet som best oppfyller målene. 

 
Planlagt oppstart for bygging av bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk 
helsepark er 2017.  
 
Foreløpig framdriftsplan: 
Styringsdokument:  desember 2015 - mai 2016 
Idé- og konseptfase  mai 2016 - januar 2017 
Forprosjektfase:  januar 2017 - august 2017 
Byggefase:  september 2017 – 2018/2019 
 
Medbestemmelse/brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset HF 
Styringsdokumentet har vært drøftet med de tillitsvalgte i Finnmarkssykehuset HF, den 
9. mai 2016. Saken ble også drøftet i forbindelse med styremøtet i Finnmarkssykehuset 
HF, den 2. - 3. desember 2015. Finnmarkssykehuset HFs arbeid med Samisk helsepark 
og mandatet for denne idé- og konseptfasen har vært diskutert i møter med Sametinget 
i mars og april 2016, og de fem kommunene i samisk språkområde har også vært 
innkalt til dialogmøte om dette 27. april 2016. Karasjok og Porsanger kommuner møtte.   
 
Medbestemmelse i Helse Nord RHF 
Samisk helsepark - idé- og konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester, 
styringsdokument og mandat vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 12. mai 2016. Protokoll fra drøftingsmøtet 
ettersendes/legges frem ved møtestart. 

1 LMS: Lærings- og mestringssenter 
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Brukermedvirkning i Helse Nord RHF 
Samisk helsepark - idé- og konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester, 
styringsdokument og mandat vil bli behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse 
Nord RHF, den 18. mai 2016. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg legges frem 
ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er tilfreds med at arbeidet med idé- og konseptfase nå starter, og tilrår 
overfor styret i Helse Nord RHF om å gi sin tilslutning til mandatet for idé- og 
konseptfasen for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester - Samisk helsepark. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idé- og konseptfasen for 

Samisk helsepark - bygg for somatiske spesialisthelsetjenester slik det fremgår av 
styringsdokumentet. 

 
2. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 

vernetjenesten og brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF. 
 
3. Styret ber om at idé- og konseptrapporten med plan for oppstart av forprosjektet 

legges frem for styret, når den er behandlet av styret i Finnmarkssykehuset HF. 
 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Finnmarkssykehuset HF - styresak Samisk helsepark mai 2016 (utkast) 
2. Styringsdokument Samisk helsepark (versjon 29. april 2016) 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 19. mai 2016  
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 90 84 79 10  Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 62-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 

arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, 

idéfase - mandat 
 
 
Innledning/formål 
I denne saken legges styringsdokument og mandat for arbeidet med idéfasen for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling 
frem for styrets behandling.  
 
Saken anbefaler at idéfaseutredningen gjennomføres i henhold til Veileder IS-1369 – 
Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter i løpet av 2015. På grunn av omfattende 
omorganisering og sammenslåing av de to store psykisk helse og rusklinikkene på 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i 2015 er arbeidet med idéfaseutredningen 
utsatt til 2016. Kostnadsrammen for idéfasen er satt til 3,5 mill. kroner inklusive 
merverdiavgift og eksklusive interne timeressurser. Det er avsatt midler til dette i UNNs 
budsjett for 2016.  
 
Mandatet går frem av styringsdokument for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 
arealer til psykisk helsevern og rusbehandling - se vedlegg. 
 
Det er behov for en betydelig oppgradering av bygningsmassen ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Åsgård, både med hensyn til tekniske, 
drifts-, verne- og lovmessige krav, samt tilpasning til moderne pasientbehandling 
innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Behovet er 
godt dokumentert i rapport Kartlegging av bygningsmassen ved UNN HF i regi av Helse 
Nord RHF i 2011 og bekreftet i revidert tilstandsrapport fra februar 2015.  
 
Strategisk Utviklingsplan for UNN 2015-2025 ble vedtatt av styret i UNN i sak 109/2014. 
Den beskriver behovet for å se psykisk helsevern og rusbehandling i sammenheng med 
somatiske lidelser, og ber om en vurdering av en eventuell framtidig 
samlokaliseringsgevinst. Arbeidet med Strategisk Utviklingsplan 2016-2025, del II 
bygningsmessig utviklingsplan pågår i UNN og vil ferdigstilles underveis i arbeidet med 
idéfaseutredningen for psykisk helse- og rusbehandling.  
 
Disse forholdene danner grunnlaget for å vurdere ulike alternativer for renovering og 
eventuelt nybygg for hele eller deler av bygningsmassen for psykisk helsevern og 
rusbehandling i Tromsø.  
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Tidspunkt for realisering av planen innarbeides i årlig rullering av investeringsplan for 
foretaksgruppen. Adm. direktør ønsker å behandle sak om oppstart av idéfasen med 
godkjenning av styringsdokument og mandat som egen styresak. 
 
Bakgrunn 
Psykisk helsevern og rusbehandling er ett av fire prioriterte områder i utviklingsplanen 
til UNN. Det fremgår av planen at det er behov for å se psykisk helsevern og 
rusbehandling i sammenheng med somatiske lidelser, ved å vurdere en eventuell 
samlokaliseringsgevinst.  
 
Den bygningsmessige tilstandsanalysen fra 2011 er revidert i 2015 og bekrefter 
behovet for en betydelig oppgradering av bygningsmassen på Åsgård. Målet for 
idéfaseutredningen er derfor å identifisere mulige fremtidige løsninger for psykisk 
helsevern og rusbehandlingen i UNN. Dette omfatter både virksomhetsmessige og 
fysiske løsninger. Det planlegges utredning av nullalternativet (videre utvikling av 
eksisterende bygningsmasse) og tre alternative løsninger, hvorav en vil være nybygg i 
Breivika.  
 
Styret i UNN vedtok i sak 5/2015 Idéfaseutredning for arealer til psykisk helse- og 
rusbehandling ved UNN (styremøte 11. februar 2015, se utrykt vedlegg) oppstart av 
idéfaseutredningen og forslag til mandat slik det fremkommer av styringsdokument for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling 
- se vedlegg. 
 
Den bygningsmessige tilstandsanalysen viser at bygningsmassen ved de 
distriktspsykiatriske sentrene er god. Unntaket er Senter for psykisk helse Ofoten, hvis 
behov allerede er planlagt løst i prosjektet Nye UNN Narvik. Utviklingen av 
bygningsmassen for psykisk helsevern og rusbehandling i Tromsø er det neste store 
prosjektet som må ha prioritet i UNN etter realisering av A-fløyen, PET-senteret og Nye 
UNN Narvik. Styret i UNN anbefaler derfor at styret i Helse Nord RHF godkjenner 
oppstart av idéfase for psykisk helsevern og rusbehandling ved UNN Tromsø, i tråd med 
vurderingene og mandatet i vedlagte styringsdokument. 
 
Idéfasens innhold 
Målet for idéfasen er - på bakgrunn av vedtatt Strategisk Utviklingsplan UNN 2015-2025 
og Tilstandsanalyse - UNNs eiendommer 2015 - å identifisere mulige prinsipielle 
løsninger for psykisk helsevern og rusbehandling ved UNN Tromsø. I tillegg er det viktig 
å identifisere og videreutvikle de alternativene (konseptene) som best understøtter 
visjoner og målsetninger for helsetjenestene i hele opptaksområdet til UNN. Dette 
omfatter både virksomhetsmessige og fysiske løsninger. Første aktivitet i idéfasen er å 
presisere og avgrense det valgte prosjektet i forhold til andre tiltak.  
 
Idéfasen skal gjennomføres i henhold til Veileder IS-1369 - Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter, og skal omfatte alternativutredninger for psykisk helsevern og 
rusbehandling med tilhørende støtte- og servicefunksjoner. I tillegg skal relevante 
universitets- og fylkeskommunale funksjoner medtas. 
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Idéfasen planlegges sluttført i 2016, og deler av arbeidet utføres parallelt med 
Strategisk Utviklingsplan 2016-2025, del II bygningsmessig utviklingsplan for å utnytte 
ressursene best mulig. Kostnadsrammen er satt til 3,5 mill. kroner inklusive 
merverdiavgift og eksklusive interne timeressurser, og det er avsatt midler til dette i 
UNNs budsjett for 2016. 
 
Idéfasen skal redegjøre for fire ulike alternativer, inklusive nullalternativet, på en slik 
måte at det tydelig framkommer hvilke av disse som er hensiktsmessig å utrede videre i 
en konseptfase. Nullalternativet skal vise krav til kostnadsoptimal utvikling av 
nåværende bygningsmasse som er påkrevet for å opprettholde akseptabel ytelse for 
virksomheten over byggets resterende levetid. Alternativene skal være 
- relevante: Oppfylle de overordnete målene som gjelder for UNN. 
- gjennomførbare: Kunne gjennomføres innenfor UNNs finansielle handlingsrom. 
- levedyktige: UNNs økonomiske bæreevne skal kunne opprettholdes gjennom 

prosjektets levetid. 
 
Alternativene som idéfasen skal omhandle er: 
• Alternativ 0: Oppgradere eksisterende bygg på Åsgård (”0- alternativet”) 
• Alternativ 1: Delvis oppgradere eksisterende bygg og delvis bygge nytt på Åsgård. 
• Alternativ 2: Bygge nytt på eksisterende tomt på Åsgård. 
• Alternativ 3: Bygge nytt i Breivika i kombinasjon med helt (3a) eller delvis å forlate 

Åsgård (3b). 
 
Alternative tomtealternativer som skal vurderes i Breivika, må utredes i løpet av 
idéfasen. Viktige vurderingsforhold er parkeringsmuligheter, logistikkforhold, 
fotavtrykk1/volum/utvidelsesmuligheter og friluftsareal. 
 
Idéfasen skal avsluttes med en idéfaserapport. Den skal omfatte bearbeidet informasjon 
fra Strategisk Utviklingsplan UNN 2016-2025 inklusive Del II – bygningsmessig 
utviklingsplan (under utarbeidelse) for de aktuelle alternativene. I tillegg skal den 
oppsummere og presisere utredningene og analysene i idéfasen. Idéfaserapporten skal 
også redegjøre for mandat, og fremme forslag til plan for arbeidet med konseptfasen.  
 
Medbestemmelse i UNN 
Det er lagt opp til en bred medvirkningsprosess i utredningsarbeidet, og 
prosjektorganiseringen bygger på tidligere erfaringer i større utredningsarbeider i 
UNN.  
 
Saken er forelagt brukernes arbeidsutvalg, arbeidsmiljøutvalget, ansattes 
organisasjoner og vernetjenesten i egne møter 27. og 28. januar 2015.  Protokoller og 
referater fra møtene ble behandlet som egne referatsaker under UNNs styremøte, den 
11. februar 2015. Det er bred tilslutning til at arbeidet iverksettes. 
 
  

1 fotavtrykk: Bebygd areal, arealet som bygningen opptar av terrenget. 
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Medbestemmelse i Helse Nord RHF 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, 
idéfase - mandat vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 12. mai 2016. Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes/legges 
frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helse og rusbehandling, 
idéfase - mandat vil bli behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 
18. mai 2016. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Psykisk helsevern og rusbehandling er ett av fire prioriterte utviklingsområder i UNNs 
strategiske utviklingsplan. Bygningsmassen ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) 
i UNN er hovedsakelig av nyere dato og i god stand. Unntaket er Senter for psykisk helse 
Ofoten, hvis behov er planlagt løst i prosjektet Nye UNN Narvik.  
 
Utvikling av bygningsmassen for psykisk helse og rusbehandling i Tromsø er derfor det 
neste store prosjektet som UNN-styret mener må ha prioritet etter realisering av A-
fløyen, PET-senteret og Nye UNN Narvik i UNN. Igangsettingen av idéfaseutredning er 
derfor nødvendig. 
 
Grunnlaget som foreligger i Strategisk Utviklingsplan for UNN 2015-2025, komplettert 
underveis med Del II Bygningsmessige utviklingsplan 2025, vurderes som tilstrekkelig 
for oppstart og fullføring av idéfaseutredningen i løpet av 2016. Vedlagte 
styringsdokument er i tråd med Veileder IS-1369 - Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter, og mandatet gir et godt grunnlag for gjennomføringen av 
idéfaseutredningen.  
 
Adm. direktør anbefaler styret å godkjenne start av idéfasen for bygg til psykisk 
helsevern og rusbehandling ved UNN Tromsø i tråd med vurderingene og mandatet i 
det vedlagte styringsdokumentet. Videre prosess avstemmes med Strategisk 
Utviklingsplan 2015-2025, del II bygningsmessig utviklingsplan (UNN).  
 
Det understrekes at forventet tidshorisont fra oppstarten av idéfaseutredning til 
innflytting i eventuelt nytt bygg/ombygg forventes å være minst ti år. Det er derfor 
nødvendig å videreføre verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen på 
Åsgårdområdet i mange år fremover slik at UNN på en best mulig måte kan løse sine 
oppgaver. Det er gjort, og må fortsatt gjøres, bygningsmessige tilpasninger og 
arealeffektivisering som bygger på funnene i den oppdaterte tilstandsanalysen fra 2015. 
 
Adm. direktør vil be om at representant fra Helse Nord RHF inngår i styringsgruppen 
for prosjektet. 
 
Adm. direktør mener at det fremlagte styringsdokumentet legger til rette for en 
forutsigbar prosess med bred involvering. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idéfasen for 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og 
rusbehandling slik det fremgår av styringsdokumentet. 
 

2. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
3. Styret ber adm. direktør om legge frem idéfaserapporten med plan for oppstart av 

konseptfasen, når den er behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Styringsdokument for Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 

arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, vedlegg til styresak 
5/2015 (Universitetssykehuset Nord-Norge HF) 

 
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 19. mai 2016  

 
 
Utrykt vedlegg:  Styresak 5/2015 Idéfaseutredning for arealer til psykisk helse- og 

rusbehandling ved UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
styremøte 11. februar 2015) 

 
Utrykt vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Raymond Dokmo, 75 51 29 00  Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 63-2016 Samhandlingsreformen – 

resultater/konsekvenser, oppfølging fra 

styremøte 28. oktober 2015 og 6. april 2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 108-2015 Tertialrapport nr. 2-2015 i 
styremøte 28. oktober 2016. Under behandling av styresaken ba styret om en 
orientering hvilke resultater samhandlingsreformen har hatt, f. eks. på reinnleggelser, 
og hvilke konsekvenser samhandlingsreformen har hatt for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten? 
 
Videre bare styret i styremøte 6. april 2016 (i forbindelse med behandling av styresak 
35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016) om en orientering om sammenhenger mellom 
økning i antall utskrivningsklare pasienter som følge av blant annet manglende 
kapasitet i kommunene og utfordringer i spesialisthelsetjenesten med ventetider, 
fristbrudd, reinnleggelser, sykefravær og korridorsenger. 
 
Denne styresaken er en oppfølging av disse spørsmålene. 
 
Samhandlingsreformens hovedmål 
Målet med reformen var å bedre folkehelsen og bedre helse- og omsorgstjenester på en 
bærekraftig måte. 
 
Strategiene var å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og 
brukere skulle få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor.  
 
Man skulle få rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom en helhetlig og koordinert 
helse- og omsorgstjeneste som var tilpasset den enkelte bruker.   
 
Det var særlig viktig med god samhandling, når ansvaret for pasienten flyttes mellom 
sykehus og kommuner, og mellom avdelinger og enheter innen sykehus og kommuner. 
Gode samarbeidsavtaler og samlokalisering i lokalmedisinske sentre kunne bidra til det.  
 
Reinnleggelser 
Etter at betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter ble innført, har en sett en økning 
av antallet reinnleggelser (figur 1), mens antall liggedøgn for utskrivningsklare 
pasienter er halvert (figur 2). Dette gjelder for hele landet. I vår region er det siste året 
(2015) dog sett en liten reduksjon, men ikke så lavt som nivået var før betalingsplikten 
ble innført. Færre pasienter blir liggende på sykehus etter at de er ferdig behandlet. 
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Pasientene har kortere liggetid, er sykere og mer komplekse, når de skrives ut. Dette 
har gitt økt press på omsorgstjenestene hvor kapasiteten ikke har økt tilsvarende. Dette 
har igjen ført til mer bruk av institusjonsplasser i kommunene og lengre ventetid på 
sykehjemsplass for egne innbyggere.  
 

 
Figur 1 viser at andel reinnleggelser (%) har økt etter innføring av samhandlingsreformen.  
 

 
Figur 2 viser en halvering av antallet liggedager for utskrivningsklare pasienter fra 2011-2015. 
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Hvilke konsekvenser har samhandlingsreformen hatt for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten? 
Fagavdelingen i Helse Nord RHF vil komme med en grundig redegjørelse til høsten for 
hvordan samhandlingsreformen har påvirket samarbeidet mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. Det finnes en del rapporter nasjonalt, men det er også 
interessant hvordan reformen har påvirket vår region. Dette er et større arbeid og 
krever mer utfyllende utredning.  
 
Fagavdelingen i Helse Nord RHF har igangsatt et samarbeid med 
samhandlingsavdelingene i helseforetakene. Samhandlingssjefene, som er uvurderlige 
samarbeidspartnere opp mot kommunene, vil bli invitert til et samarbeid om å evaluere 
hvilke konsekvenser reformen har hatt for spesialist- og kommunehelsetjenesten. Vi vil 
på bakgrunn av evalueringen utarbeide en strategi for samhandling i Helse Nord. 
 
Økning av utskrivningsklare pasienter 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tatt i bruk samhandlingsbarometeret1. Dette 
er utviklet gjennom et samarbeid med Helse Vest. Barometeret gir blant annet en 
oversikt over utskrivningsklare pasienter på foretaks- og kommunenivå. Gjennom 
barometeret vises det at det er en økning av utskrivningsklare pasienter for enkelte 
kommuner, i særlig grad Tromsø og Harstad kommune. I sum er antallet 
utskrivningsklare pasienter i 2015 på 2011-nivå for Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF. For de andre helseforetakene skal samhandlingsbarometeret innføres i år.  
 
Virksomhetsdata pr. mars 2016 (jf. presentasjon i styremøte 26. april 2016) viser at 
antall fristbrudd og ventetider har gått ned, samtidig som antall utskrivningsklare 
pasienter har økt. Det er ikke mulig å se en sammenheng mellom reduserte 
fristbrudd/ventetider og tilsvarende reduksjon for utskrivningsklare pasienter. Dette 
kan skyldes at fristbrudd og ventetider er sterkt knyttet til poliklinisk kapasitet, mens 
tallene for utskrivningsklare pasienter primært gjelder innlagte pasienter.    
 
Videre oppfølging 
For at Helse Nord skal kunne gjennomføre samhandlingsreformen etter intensjonen 
foreslås følgende tiltak: 
• Helse Nord skal utarbeide en plan for eldreomsorg i Nord Norge. Planen skal sikre at 

samarbeidet mellom kommunene og helseforetakene bedres. Kommunene inviteres 
inn i dette arbeidet som likeverdig part. 

• Etablere gode løsninger og prosedyrer for oppfølging av tjenesteavtalene.   
• Videreutvikle elektronisk meldingsutveksling, for å få bedre samstemming av 

pasientopplysninger og medikamentlister. 
• Økt bruk og etablering av definerte pasientforløp. 
• Etablere flere felles behandlingsenheter mellom spesialist- og 

kommunehelsetjenesten, for eksempel pasientsentrerte helsetjenesteteam. 
• Helse Nord RHF er i dialog med KS2 og kunnskapssenteret om læringsnettverk for 

helhetlig pasientforløp. 

1 www.samhandlingsbarometeret.no  
2 KS: Kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon 
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• Helseforetakene har fått krav i oppdragsdokument 2016 om å implementere 
samhandlingsbarometeret. 

• Med utgangspunkt i erfaringene som er og blir gjort på samhandlingsfeltet vil Helse 
Nord RHF utarbeide en strategi for samhandling. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Gjennomføringen av samhandlingsreformen må ha et langsiktig perspektiv. Reformen 
er en retningsreform som må følges opp kontinuerlig. I løpet av høsten 2016 vil styret 
bli orientert om hvilke konsekvenser samhandlingsreformen har hatt for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten.  
 
Adm. direktør vil på grunnlag av resultatvurderingene legge frem en styresak i løpet av 
2017 med en strategi for samhandling 2017-2020. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultater og konsekvenser av 

samhandlingsreformen til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp arbeidet med samhandlingsreformen i 

foretaksgruppen, herunder tiltakene som er foreslått i denne saken. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering høsten 2016 om 

konsekvenser av samhandlingsreformen for spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Elise Sønderland, 97 79 61 75  Bodø, 11. mai 2016 
    Anita Mentzoni-Einarsen, 96 23 97 23 
 

Styresak 64-2016 Verdibasert hverdag - etikk- og verdiarbeidet i 

foretaksgruppen, evaluering - oppfølging av 

styresak 8-2012 
 
 
Formål 
Det vises til styresak 8-2012 Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet (styremøte 13. 
februar 2012). Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret ber adm. 
direktør om å gjennomføre en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i organisasjonen som 
helhet i 2015. 
 
Styret ønsket videre en revidering av de etiske retningslinjene og en synliggjøring av 
kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt. Arbeidet skulle utføres innenfor rammen 
av prosjekt Verdibasert hverdag (VH), jf. styresak 111-2009 Evaluering av etiske 
retningslinjer - Helse Nord (styremøte 15. desember 2009). Arbeidet ble startet i juni 
2009 og pågikk ut 2011.  
 
Prosjektet anbefalte avslutningsvis at styret og ledere på alle nivåer skulle ha ansvaret 
for videreføringen av verdiarbeidet gjennom å etterspørre og sørge for å utvikle det 
kontinuerlig.  
 
I tillegg ble strukturer som HMS1, KVAM2, AMU3 og KEK4, samt kommunikasjon, 
HR/ledelsesutvikling og brukerutvalg trukket fram som egnede støttefora for praktisk 
verdiarbeid.  
 
Prosjektet hadde hovedfokus på tre områder:  
1. skape rom for refleksjon 
2. fremme dialog 
3. fokusere på den enkeltes betydning for helheten.  
 
Hovedmetoden i prosjektperioden var kafedialogen hvor alle medarbeidere og ledere i 
samarbeid skulle sette av tid til refleksjon og dialog, for å kunne gi verdiene innhold og 
betydning for sitt arbeidsområde.  
 

1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
2 KVAM: Kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg 
3 AMU: Arbeidsmiljøutvalg 
4 KEK: Klinisk etikk-komite 
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HR/org-seksjonen i Helse Nord RHF har hatt ansvar for denne evalueringen med hjelp 
fra en referansegruppe som har bestått av seniorforskere på arbeidsliv Trude Furunes 
og professor Kristin Akerjordet (Universitetet i Stavanger), Baard Einar Martinsen 
(konserntillitsvalgt), Gunn Strand Hutchinson (Regionalt brukeruvalg) og Gunnel 
Axelsson (tidligere prosjektleder VH, nå ansatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF). 
 
Beslutningsgrunnlag 
Basert på anbefalinger i sluttrapporten til prosjektet har Helse Nord RHF i denne 
evalueringen sett nærmere på hvordan verdiene kvalitet, trygghet og respekt 
synliggjøres og etterleves, etter avslutningen av prosjekt VH i 2011 og fram til 2015.  
 
Det ble i oppsummeringen av prosjekt VH konkludert med at: 
- Prosjektet må sees i sammenheng med andre konkrete prosjekt, for eksempel 

forbedringsarbeidet innen pasientforløp og kvalitet. Her har vi sett nærmere på 
innhold og fokus i ny kvalitetsstrategi for Helse Nord i tillegg til pågående 
forbedringsarbeid i forhold til kvalitet og pasientsikkerhet.  

- Prosjektet har bidratt til å sette lys på mellomlederens behov for lederstøtte. Dette 
blir fulgt opp i egne prosjekt. Her har vi valgt å ta med generelle tilbakemeldinger 
tilknyttet lederutvikling og lederstøtte fra helseforetakenes HR-avdelinger. 

- Måling og tilbakemelding er sentralt for å holde fokus. Kontinuerlig evaluering 
foreslås gjennom medarbeiderundersøkelser (MU) og pasient-
/brukerundersøkelser. Her har vi sett på relevante spørsmål i regional MU-rapport 
fra 2014. Vi har ikke lyktes i å finne noen tilgjengelige data fra brukerundersøkelser, 
men vi har fått opplyst at dette er noe som er under utvikling. Pasientsikkerhet, 
kvalitet og trygghet er tema i den nasjonale pasientsikkerhetsundersøkelsen (PSKU). Vi 
kan ikke finne at VH eller verdiarbeidet har vært kontinuerlig evaluert eller etterspurt 
i andre undersøkelser.   

- Det er viktig at tillitsvalgte og vernetjenesten aktivt deltar i arbeidet og i videre 
utvikling av arbeidsmåter for å fremme etikk- og verdiarbeidet. Her har vi intervjuet 
representanter fra samarbeidsmøte hvor konserntillitsvalgte og konsernverneombud 
representerer det regionale nivået. Vi har i tillegg involvert det Regionale 
brukerutvalget og brukerutvalgene i helseforetakene. 

 
Noen tendenser 
Det kan virke som at det etter at prosjektet ble avsluttet ikke lenger er et like tydelig 
synlig fokus på kjerneverdiene. Metoden kafedialog benyttes i mange sammenhenger 
fortsatt, men ikke så ofte som verktøy for å gi verdier innhold og betydning. Dersom 
kafedialogen fortsatt skal prioriteres i et kontinuerlig verdiarbeid, så er det nødvendig 
at dette gis som et tydeligere oppdrag, som signaliseres og etterspørres klarere 
gjennom hele styringslinjen. 
 
Er ikke verdiene lenger like synlige som de var i prosjektperioden? 
En del av forklaringen kan være at verdiene er blitt så integrerte, at det anses som 
unødvendig med skriftliggjøring av det som oppfattes som en selvfølge. For å nevne 
noen eksempler så er verdiordene ikke lenger en del av de faste malene for styresaker, 
signaturfelt i e-poster, eller generelt infomateriell som lages.  
 

 
Styremøte Helse Nord RHF 
18. - 19. mai 2016 - saksdokumenter

side 26



Har nye verdibegreper basert på de samme kjerneverdiene vokst frem over tid? 
Forståelsen av verdiene er innarbeidet, men fokuset kan ha endret seg fra refleksjon og 
dialog, til mer praktiske prosessorienterte tilnærminger. Over tid har det kanskje 
tilkommet nye begreper som kan føles mer naturlig, eller beskrivende for de samme 
kjerneverdiene. Eksempler på det kan være pasientsikkerhet i stedet for trygghet, 
pasientens helsetjeneste i stedet for respekt og kvalitet, medarbeidertilfredshet, 
inkluderende arbeidsliv, helsefremmende ledelse, eller kvalitetsledelse som nye 
begreper for medarbeiderskap og verdibasert ledelse. Helseforetakene har etter endt 
prosjekt hatt et sterkt fokus på forbedrings- og kvalitetsarbeid, eksempelvis oppfølging 
av pasientsikkerhetsundersøkelse/-programmet, medarbeiderundersøkelser og 
systemer for forbedringsarbeid og avvikshåndtering. 
 
Styres det etter andre mindre uttalte verdier? 
En annen forklaring kan være at andre, kanskje ikke like uttalte eller etisk funderte 
verdier, har vokst frem og fått mer fokus over tid. En enkel tekstanalyse i 
medieovervåkningstjenesten Retriever genererte ordskyer som viser at av de sakene 
som oftest fremkommer i medieomtaler tilknyttet helseforetakene i Helse Nord 
inneholder ord som likeverdig, helhetlig, brukermedvirkning, forbedring, 
forutsigbarhet, pasientsikkerhet, helhetsansvar, ærlighet, fokus, endringsvilje, 
engasjert, samhandling, omstilling, forbedringsarbeid, pasientflyt og liggetider, 
elektronisk journal /kjernejournal, fristbrudd, ventetider, økonomi og innsparinger. 
Kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt og verdibasert ledelse ga få eller ingen treff.  
 
I forbindelse med denne evalueringen har Helse Nord RHF hatt tilgang til to 
studentoppgaver på tema verdibasert ledelse i Helse Nord. Begge oppgaver er skrevet 
av operative ledere fra foretaksgruppen som er studenter på Helse Nords Master i 
helseledelse. I begge besvarelsene stilles det spørsmål ved om det kan være en konflikt 
mellom det uttalte ideelle verdigrunnlaget og andre verdier som helsevesenet har 
hentet fra mer industri- og effektivitetsbaserte ledelsesfilosofier, som New Public 
Management (NPM). 
 
En av studentoppgavene oppsummerer følgende: Verdier handler om kulturbygging. 
Endring av kultur i organisasjoner tar lang tid. Prosjektet Verdibasert Hverdag varte i to 
år. Det var to år med fokus på verdier, det ble laget materiell, det ble undervist på 
ledermøter, fagdager, personalmøter og kjerneverdiene ble innlemmet i de aller fleste 
styresakene. Når man vet at det tar såpass lang tid å endre organisasjonskulturer på alle 
nivå, er kanskje en prosjekttid på to år altfor kort tid til at det skal få satt seg i 
organisasjonen. Burde man hatt ressurspersoner som fulgte opp verdiarbeidet i 
organisasjonen også etterpå? Høy utskiftning av både ledere og medarbeidere er også en 
faktor som taler for at det trenges ressurspersoner som følger opp og driver med 
kontinuerlig opplæring av spesielt nye ledere. 
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Når det gjelder medarbeiderskap og verdibasert ledelse, så viser resultater på regionalt 
nivå i MU for 2014, at kun 38 % av de spurte hadde gjennomført utviklingssamtaler i 
foregående år. Til sammenligning svarer i overkant av 70 % av medarbeiderne i Helse 
Sør-Øst og Helse Midt-Norge bekreftende på dette spørsmålet. I tillegg viser det seg at 
ledere konsekvent svarer mer positivt enn ansatte på spørsmål knyttet til 
kjerneverdiene, som er en del av helseforetakenes felles mal for utviklingssamtalene i 
Personalportalen. 
 
I sluttrapport for VH ble det foreslått at metodikk og infomateriell, som ble utarbeidet 
under prosjektperioden, skulle brukes for å sikre verdifokuset i helseforetakene 
fremover. En del av dette materiellet kunne finnes igjen, men det meste ligger godt 
skjult. Et eksempel på dette er e-læringen om etikk som ble utarbeidet, men som ikke er 
tilgjengelig i e-læringsportalen Campus. 
 
Konklusjonen i oppsummeringen ved prosjektslutt var at både oppmerksomhet og 
fokus på verdier og etikk var økt, og sterkere koblet til verdigrunnlaget kvalitet i prosess 
og resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg og respekt i møte med pasienten.  
 
Ved gjennomgang av tilgjengelig info ser det ut som at fokus og etterspørsel etter 
kjerneverdiene har vært noe dalende etter at prosjektet ble avsluttet. Verdibegrepene 
er likevel i større grad kjent nå enn før prosjektet, men de er ikke lenger like synlige 
med samme begrepsbruk verken for medarbeidere eller pasienter. Det er litt uklart 
hvem som har ansvar for å følge dette opp, og det som ikke etterspørres blir kanskje 
heller ikke prioritert.  
 
Medbestemmelse 
Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 8-2012 ble behandlet i 
samarbeidsmøte mellom RHF-ledelsen og konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF (KTV/KVO), den 7. mars 2016, jf. sak 34-2016. Følgende ble referatført: 
• Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering.  
• Samarbeidsmøtet diskuterte ulike tiltak som kan være aktuelle for å øke fokuset på 

verdibasert hverdag igjen, f. eks. e-læring, personalmøter m. m. 
• Samarbeidsmøtet ber om at anbefalingene fra evalueringen følges opp for ev. 

utarbeidelse og implementering av aktuelle tiltak.  
• KTV/KVO inviteres til det videre arbeidet med medvirkning i foretaksgruppen. 
• Samarbeidsmøtet mener at det er viktig å styrke ulike samarbeidsarenaer helt ytterst i 

foretaksgruppen for å skape gode relasjoner mellom arbeidstaker- og 
arbeidsgiversiden, f. eks. gjennom medvirkningsavtaler på lavest mulig nivå. 

 
KTV/KVO vil få en orientering om Verdibasert hverdag - evaluering i samarbeidsmøte, 
den 12. mai 2016, jf. sak 58-2016.  
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Brukermedvirkning 
Evaluering verdibasert hverdag, oppfølging av styresak 8-2012 ble behandlet i det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 17. mars 2016, jf. RBU-sak 24-2016. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering verdibasert 

hverdag i Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU ber om at anbefalingene fra evalueringen av arbeidet med verdibasert hverdag 

følges opp. Arbeidet med verdibasert hverdag i foretaksgruppen må følges opp og det 
må legges til rette for etiske refleksjoner i arbeidshverdagen for de ansatte.  

 
3. RBU ønsker at tema verdibasert hverdag innarbeides i oppdragsdokumentet fra Helse- 

og omsorgsdepartementet.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Oppfølging av denne saken bør ses i sammenheng med oppfølging av oppdrag fra 
statsråd Bent Høie (bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av 16. mars 
2016), hvor Helse Nord RHF har fått i oppdrag fra HOD å utvikle strategier for å få frem 
kunnskap om vilkårene for en kultur preget av åpenhet og læring, og følge opp med 
tiltak for å endre kulturen, der det avdekkes behov for dette. 
 
Helse Nord RHF bør kreve konkrete tiltak i oppdragsdokumentet og kreve at 
helseforetakene rapporterer på verdiarbeid i årlig melding. 
 
Kjerneverdiene bør løftes i kommunikasjonssammenheng, og settes i forbindelse med 
ett nytt blikk på omdømme og kommunikasjonsstrategier. Verdiene anbefales å 
synliggjøres både internt og eksternt. En interessentanalyse kan være et bra startpunkt 
for målrettede kommunikasjonsstrategier. 
 
Verdiene bør evalueres også i lokale brukerundersøkelser slik det allerede gjøres i 
medarbeiderundersøkelsen og pasientsikkerhetsundersøkelsen. 
 
Gjennomføring av utviklingssamtaler etter gjeldende mal i personalportalen bør 
vurderes å være obligatorisk og etterspørres i lederlinjen. Det anbefales økt fokus på 
kjerneverdiene i egen enhet, i oppfølgingsarbeid etter årlige utviklingssamtaler, og etter 
medarbeider- og pasientsikkerhetsundersøkelser. Etikk og verdier bør fortsatt være en 
del av lederopplæring og generell opplæring av medarbeidere. 
 
En mer forskningsbasert analyse på fremtredende verdier og prioriteringer i ledelse og 
medarbeiderskap kunne antakelig gitt et godt grunnlag for videre arbeid og nytt fokus 
på verdier. Begrepene må sannsynligvis fornyes og tilpasses dagens drift og føringer i 
større grad. 
 
  

 
Styremøte Helse Nord RHF 
18. - 19. mai 2016 - saksdokumenter

side 29



Oppdraget og målet med prosjekt Verdibasert hverdag var å øke oppmerksomheten på 
verdier og etikk i Helse Nord. Prosjektet skulle være en begynnelse på et langsiktig 
kulturbyggingsarbeid. Prosjektleder var i sluttrapporten for prosjektet inne på at denne 
form for verdiarbeid ikke er noe man kan gjøre som et tidsavgrenset prosjekt, men 
heller vurdere en forvaltning som sørger for kontinuitet og jevnlig fokus. Et samlet og 
helhetlig verdiarbeid i en såpass kompleks organisasjon som Helse Nord fordrer et mer 
kontinuerlig fokus og regional oppfølging. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om evalueringen av prosjekt Verdibasert 

hverdag til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp anbefalingene fra evalueringen i det videre 

arbeid med åpenhet og godt dialog i sykehusene, jf. brev av 16. mars 2016 fra 
statsråd Bent Høie. 

 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Evaluering Verdibasert hverdag - rapport av 26. april 2016 
 Brev fra statsråd Bent Høie av 16. mars 2016 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 19. mai 2016  
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 65-2016 Virksomhetsrapport nr. 4-2016 
    Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016  
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2016/32-57/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 66-2016 Møteplan 2017 
 
 
Formål/sammendrag 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse 
Nord RHF for 2017.  
 
Som tidligere år foreslås det å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at 
virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.  
 
I februar 2017 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak 
oppdragsdokument 2017 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2017 og 
virksomhetsrapportering for 2016.  
 
Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag, og vi planlegger også i 2017 med 
to styreseminarer, våren og høsten.   
 
Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar 
og mai/juni 2017. Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes etter 
styremøtene i februar og mars/april 2017 for å overlevere oppdragsdokument, 
behandle årsregnskap m. m. og ellers ved behov. 
 
Styret har tidligere gitt uttrykk for at det er ønskelig at styremøtene avholdes 
fortrinnsvis i Bodø/Tromsø. Tidligere år har styret imidlertid lagt noen styremøter til 
vertskommunene for sykehusene i regionen, og det ble avtalt besøk med HF-enes 
ledelse for å få presentert HF-et og besøke sykehuset i kommunen. Adm. direktør har 
derfor i 2017 foreslått ulike møtesteder for styremøtene. 
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Forslag til møteplan for 2017 er som følger: 
 

Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
Styremøter 
Helse Nord 
RHF  

 11 
22 292 26 24 14  30 27 25 22 13 

Styresemina
r HF-styrene   29-

30       25-
26   

Foretaksmøt
e HN RHF X    X        

Foretaksmøt
er HF-ene  X3  X4         

 
Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder: 
 
• 1. februar 2017:  Bodø (oppdragsdokument 2017 til helseforetakene) 
    – foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 22. februar 2017:  Tromsø - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• 29. mars 2017:  Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 
    – foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap  
    2015 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016  
• 26. april 2017:   Mo i Rana - besøk av Helgelandssykehuset HF   
• 24. mai 2017:  Hammerfest - besøk av Finnmarkssykehuset HF   
• 14. juni 2017:   Bodø 
• 30. august 2017:   Tromsø - besøk av Sykehusapotek Nord HF 
• 27. september 2017: Bodø - besøk av Nordlandssykehuset HF  
• 25. oktober 2017:  Tromsø 
• 22. november 2017:  Tromsø  
• 13. desember 2017:  Bodø  
 
Andre arrangement:  
 
• 29. - 30. mars 2017: Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 25. - 26. oktober 2017: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
 
 
  

1 Oppdragsdokument 2017 til HF-ene og Budsjett 2017 – konsolidert  
2 Årsregnskap og styrets beretning 2016. Årlig melding 2016 sendes administrativt til Helse- og 
omsorgsdepartementet innen 15. mars 2017, styrebehandling 29. mars 2017. 
3 For overlevering av oppdragsdokument 2017 til HF-ene. Avholdes så raskt som mulig etter styremøte 1. 
februar 2017, fortrinnsvis samme dag. 
4 For behandling av årlig melding og årsregnskap 2016 m. m.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplan for 2017 godkjennes som følger: 
 
… 
 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 

a. innen 25. mars 2017:  Årsregnskap og årlig melding for 2016 
b. innen 6. juni 2017:  Tertialrapport nr. 1-2017 
c. innen 6. oktober 2017:  Tertialrapport nr. 2-2017 

 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF 
18. - 19. mai 2016 - saksdokumenter

side 34



 

Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-52/012  diverse     Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 67-2016 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. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
4. Ambulansestrukturen i foretaksgruppen - orientering, oppfølging av styresak 47-

2016, sak B  
5. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den11. mai 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-52/012  Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 67-2016/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-52/012  Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 67-2016/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-58/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 67-2016/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november 2009. 
 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for 
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte, 
den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering, sist i styremøte, den 25. 
november 2015, jf. styresak 131-2015/6. 
 
Sammendrag 
Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på 
tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, 
hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i 
gjennomføringen.  
 
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte. 
 
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er 
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig, dersom en styresak 
må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm. 
direktør til styret. 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

FAKT-program - forslag til 
innhold og omfang av 
ytterligere migreringsbehov, 
oppfølging av styresak 52-
2016 

o ref. styresak 52-2016, vedtakets punkt 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. 

15JUN2016 Implementeres i styresak om Plan 
2017-2020.  

FIKS-prosjekt - ny generasjon 
EPJ og optimalisering av 
pasientforløp parallelt med 
innføringen av elektronisk 
medikasjon og kurve, rammer 
og innhold, oppfølging av 
styresak 51-2016 

o ref. styresak 51-2016, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør legge frem forslag til et eget 
prosjekt knyttet til arbeid med ny generasjon EPJ 
og optimalisering av pasientforløp parallelt med 
innføringen av elektronisk medikasjon og kurve. 
Rammer og innhold bes lagt frem i forbindelse 
med rullering av langsiktig plan i styremøte 15. 
juni 2016. Mandat for prosjektet bes lagt frem til 
orientering innen utgangen av 2016. 

o ref. styresak 51-2016, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør innarbeide finansiering av 
tilstrekkelige ressurser til funksjonell forvaltning 
av kliniske system ved rullering av langsiktig 
plan. 

15JUN2016 Implementeres i styresak om Plan 
2017-2020. 

Pasienttransport - tiltak for å 
bedre kvaliteten, oppfølging av 
styresak 23-2016/4 

o ref. vedtak i styresak 23-2016/4: Styret i Helse 
Nord RHF ber adm. direktør om å gi styret 
tilbakemelding i styremøtet i mai 2016 om tiltak 
som er iverksatt for å bedre kvaliteten på 
pasienttransporten.  

15JUN2016 • Dato for styrebehandling i 
Universitetssykehuset Nord-
Norge HF er ikke satt.  

• Foreløpig satt opp til styremøte i 
Helse Nord RHF i JUN2016. 

Helgelandssykehuset HF - 
idéfase, alternativer og 
kriterier for 
lokaliseringsalternativene, 

o ref. styresak 136-2015, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør innen juni 2016 legge frem en 
styresak om hvilke alternativer som skal utredes 
videre i idéfasen, samt hvilke kriterier 
lokaliseringsalternativene skal vurderes mot. 

31AUG2016 Ingen spesielle anmerkninger. 
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oppfølging av styresak 136-
2015 
Muligheter for 
arealeffektivisering, oversikt 
over arealbehov og 
effektivisering - kontorplasser, 
oppfølging av styresak 62-
2014 

o ref. styresak 62-2014, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om å se på mulighetene for 
arealeffektivisering i tråd med vurderingene i 
denne saken. Sak med ny oversikt over 
arealbehov og forslag til effektivisering av 
arealbruk bes fremlagt for styret i løpet av første 
halvår 2015. 

 

AUG/SEP201
6 

• Usikkert, når denne saken kan 
komme.  

• Arealdel av 
Universitetssykehuset Nord-
Norge HFs utviklingsplan må 
utarbeides og styrebehandles i 
HF-et først. 

Arealbehov i HF-ene - 
kontorplasser, oppfølging av 
styresak 62-2014 

o ref. styresak 62-2014, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å få seg forelagt en ny 
oversikt over behovet for arealer i 
helseforetakene, når utviklingsplanene er ferdig 
utarbeidet, og registreringen av arealer i 
helsebyggene i den nasjonale databasen for 
klassifikasjonssystemet, er gjennomført. 

 

AUG/SEP201
6 
 
Sees i 
sammenheng 
med 
ovennevnte 
sak. 

se ovenfor 

Regional handlingsplan for 
rekruttering, oppfølging av 
styresak 53-2016 

o ref. styresak 53-2016, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om sørge for at 
rekrutteringsmetodikken utviklet i 
Spaniaprosjektet, implementeres i 
foretaksgruppen gjennom regional handlingsplan 
for rekruttering og stabilisering 

31AUG2016 Ingen spesielle anmerkninger. 

Utvidelse av 
spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark, OU-
prosessen - oppfølging av 
styresak 14-2016 

o ref. styresak 14-2016, vedtakets punkt 5: Styret 
ber adm. direktør om en halvårlig orientering på 
OU-prosessen i prosjektet.  

 

31AUG2016 Ingen spesielle anmerkninger. 

HF-enes beredskap innen IKT, 
vann, strøm og 

o ref. styresak 46-2015/3, ADs 
vurdering/konklusjon:  

innen 
01SEP2016 

• Fremdrift innenfor 
informasjonssikkerhet er noe 
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informasjonssikkerhet, 
oppfølging av styresak 46-
2015/3 

o Adm. direktør forventer at foretaksgruppen i 
løpet av 2016 har lukket de svakheter som 
Riksrevisjonen har påpekt i sin rapport. 

o Adm. direktør vil innen 1. september 2016 legge 
frem en nærmere redegjørelse for styret i Helse 
Nord RHF om status innenfor begge områdene. 

uklar på grunn av utsatt sak om 
logganalyse i Nasjonal IKT.  

• Tentativ dato ferdigstillelse er 
31DES2017 istedenfor 
01JUL2017.  

• Følges opp! 
Regional fagplan habilitering, 
oppnådde resultater - 
oppfølging av styresak 113-
2014 

o ref. styresak 113-2014, vedtakets punkt 5: Styret 
ber adm. direktør om tilbakemelding av de 
oppnådde resultatene innen utgangen av 2016. 

innen 
utgangen av 
2016 

Ingen spesielle anmerkninger. 

Oppfølging av IR-rapport 
05/2014 Kompetanse, 
arbeids- og hviletid i 
bilambulansetjenesten i Helse 
Nord - status i 
helseforetakene, oppfølging av 
styresak 106-2014 og 69-2015 

o ref. styresak 69-2015, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å sikre at anbefalingene i 
Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, 
arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i 
Helse Nord følges videre opp i helseforetakene. 
Uavhengig av hvilke vaktordninger (arbeids- og 
hviletid) som besluttes, forutsetter styret at det 
inngås avtaler i tråd med lov- og avtaleverk. 
Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet 
innen utgangen av 2016. 

innen 
utgangen av 
2016 

Ingen spesielle anmerkninger. 

Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 
08/2015: Refusjon fra NAV for 
Helse Nords løpende ytelser 
ved arbeidstakers fravær - 
oppfølging av styresak 86-
2015 

o ref. styresak 86-2015, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om å legge fram en orientering 
om status for helseforetakenes oppfølging av 
internrevisjonens anbefalinger i løpet av våren 
2016. 

 

SEP2016 Settes foreløpig opp til styremøte i 
SEP2016.  

Ledelsens gjennomgang av 
virksomheten, oppfølging av 
de viktigste risikoområdene i 

o ref. styresak 141-2015, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å gi tilbakemelding i et 
senere styremøte hvordan foretaksgruppen som 
helhet skal følge opp de viktigste risikoområdene. 

SEP/OKT201
6 

Ingen spesielle anmerkninger. 
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foretaksgruppen - oppfølging 
av styresak 141-2015 

 

Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 
09/2015: Oppfølging av 
vedtatte fagplaner i Helse 
Nord, oppfølging av styresak 
21-2016 

o ref. styresak 21-2016, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 
2016, om hvordan rapportens anbefalinger følges 
opp. 

høsten 2016 Ingen spesielle anmerkninger. 

Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø - 
bygging av parkeringshus, 
vurdering egenregi vs. OPS-
avtale, oppfølging av styresak 
150-2014/5 

o ref. styresak 150-2014/5 høsten 2016 • Tidspunkt fases inn som følge av 
fremdriften for riving av 
brakker/bygg knyttet til store 
utbyggingsprosjekt. 

• Saken følges opp videre. 
• Styrebehandling muligens først 

våren 2017. 
FIKS-prosjekt - ny generasjon 
EPJ og optimalisering av 
pasientforløp parallelt med 
innføringen av elektronisk 
medikasjon og kurve, prosjekt 
mandat, oppfølging av 
styresak 51-2016 

o ref. styresak 51-2016, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør legge frem forslag til et eget 
prosjekt knyttet til arbeid med ny generasjon EPJ 
og optimalisering av pasientforløp parallelt med 
innføringen av elektronisk medikasjon og kurve. 
… Mandat for prosjektet bes lagt frem til 
orientering innen utgangen av 2016. 

innen 
utgangen av 
2016 

Ingen spesielle anmerkninger. 

Informasjonssikkerhet i 
foretaksgruppen - lukking av 
svakheter, oppfølging av 
styresak 95-2015 

o ref. styresak 95-2015, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å legge frem en helhetlig 
plan innen utgangen av 2016 for lukking av 
svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens 
rapport Riksrevisjonens kontroll med 
forvaltningen av statlige selskaper for 2013. 
Dokument 3:2 (2014-2015), del II, sak 2 og 3. 

innen 
utgangen av 
2016 

• Tidspunkt for styrebehandling 
foreløpig ok. 

• Fremdrift ROS-analyser følges 
månedlig gjennom fagråd for 
informasjonssikkerhet (FRIS). 
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Prosjekt lærlinger i Helse Nord 
– sluttrapport, oppfølging av 
styresak 153-2012 

o ref. styresak 153-2012, vedtakets punkt 3: Styret 
i Helse Nord RHF ber om at det utarbeides en 
sluttrapport som legges frem for styret, når 
prosjektet er gjennomført, forslagsvis i slutten av 
2015. 

o ref. styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets 
vedtak: Må muligens utsettes til 2016. Ikke 
endelig avklart. 

14DES2016 Ingen spesielle anmerkninger. 

Finnmarkssykehuset Nye 
Hammerfest sykehus - 
idéfaserapport med plan for 
start av konseptfasen, 
oppfølging av styresak 37-
2016 

o ref. styresak 37-2016, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å legge frem idéfaserapport 
med plan for start av konseptfasen, når den er 
behandlet i Finnmarkssykehuset HF. 

DES2016/FEB
2017 

Styrebehandles i 
Finnmarkssykehuset HF først. 

Prosjekt Elektronisk Kurve og 
Medikasjon – plan for 
gevinstrealisering, oppfølging 
av styresak 125-2014 

o ref. styresak 125-2014, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør legge frem plan for 
gevinstrealisering som en del av 
beslutningsunderlaget for gjennomføringen av 
hovedprosjektet (fase 3). 

DES2016/FEB
2017 

Ingen spesielle anmerkninger. 

Prosjekt Elektronisk Kurve og 
Medikasjon – rapport fra 
forprosjekt, oppfølging av 
styresak 125-2014 

o ref. styresak 125-2014, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør legge frem rapport fra 
forprosjekt med anbefaling om videre fremdrift, 
når aktivitetene i fase 2 er gjennomført. 

DES2016/FEB
2017 

• Prosjektet er behandlet i 
styringsgruppen FIKS 
14APR2016.  

• Det kommer 
tilleggsinvesteringer i trådløst 
nett og toskjermsløsning. 
Innarbeides i langsiktig plan. 

Utvidelse av 
spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark, OU-
prosessen - oppfølging av 
styresak 14-2016 

o ref. styresak 14-2016, vedtakets punkt 5: Styret 
ber adm. direktør om en halvårlig orientering på 
OU-prosessen i prosjektet.  

FEB2017 Ingen spesielle anmerkninger 
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Forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen, oppfølging 
av styresak 15-2016 

o ref. styresak 15-2016, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på 
status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen. 

FEB2017 Det er etablert et 
forskningslederforum, der 
forskningslederne i hvert HF deltar. 
Dette forumet møtes jevnlig, og er 
en ressurs for RHF-et. 
Forskningslederne i HF-ene vil, både 
i kraft av sine funksjoner i HF-et, og 
som medlemmer i 
forskningslederforumet, gjøre rede 
for forskningsaktiviteten innenfor 
hvert enkelt HF som vil bli 
sammenstilt og presentert i 
styresak. 

FIKS-programmet - 
sluttrapport, oppfølging av 
styresak 51-2016 

o ref. styresak 51-2016, vedtakets punkt 4: Styret 
ber adm. direktør legge frem sluttrapport for 
FIKS-programmet i løpet av 1. tertial 2017. 

i løpet av 1. 
tertial 2017 

Ingen spesielle anmerkninger. 

Pasientreiser uten rekvisisjon 
- plan for overføring av 
oppgaver til Pasientreiser ANS, 
oppfølging av styresak 36-
2016 

o ref. styresak 36-2016, vedtakets punkt 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. 

høsten 2017 Ingen spesielle anmerkninger. 

Medikamentfritt 
behandlingstilbud i psykisk 
helsevern - erfaringer, 
oppfølging av styresak 42-
2016 

o ref. styresak 42-2016, vedtakets punkt 6: Styret 
ber om en orientering høsten 2017, når de første 
erfaringer fra det medikamentfrie 
behandlingstilbudet foreligger. 

høsten 2017 Ingen spesielle anmerkninger. 

Seniorpolitikk i Helse Nord – 
evaluering, oppfølging av 
styresak 34-2014 

o ref. styresak 34-2014, vedtakets punkt 5: Styret 
ber om at det gjennomføres en evaluering av den 
nye seniorpolitikken innen utgangen av 2017 for 
å se om målsettingene i planen er oppnådd. 

 

høsten 2017 Ingen spesielle anmerkninger. 
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Forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen, oppfølging 
av styresak 15-2016 

o ref. styresak 15-2016, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på 
status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen. 

FEB2018 Se anmerkning under styresak i 
FEB2017.  

 
Styresaker – ikke datofestet Anmerkning planlagt til 

styremøte 
status 

AMK-strukturen i Helse Nord, 
utredning to sentraler, 
oppfølging av styresak 48-
2014 

o ref. styresak 48-2014, vedtakets punkt 4:  
o Styret ber adm. direktør utrede nærmere 

muligheten for en organisering med to AMK-
sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens 
utredning. En beslutning om en eventuell 
overgang til to må baseres på en nærmere 
vurdering av: 

• God kvalitet på tjenesten 
• Bruken av personellressurser 
• Økonomiske konsekvenser 
• Organisatoriske konsekvenser 

ikke tidfestet Ingen spesielle anmerkninger. 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 67-2016/4 Ambulansestrukturen i foretaksgruppen - 

orientering, oppfølging av styresak 47-2016, 

sak B 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 47-2016 Eventuelt, sak B ad. 
Ambulansetjenesten i Helse Nord - strukturendringer i styremøte, den 6. april 2016. 
Styret fattet følgende 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.  
 
Orienteringsgrunnlag 
Organisering 
Ambulansetjeneste er spesialisthelsetjeneste og omfattes av Helse Nord RHFs sørge-for-
ansvar.  I alle helseregionene er det slik at det enkelte helseforetaket har oppgaven med 
planlegging og drift av ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste (AMK- 
sentralene) - de såkalte prehospitale tjenester.  Likeledes har kommunene et 
selvstendig ansvar for medisinsk nødmeldetjeneste (Legevaktsentralene) og 
legevakttjeneste. Samlet skal dette gi et godt tilbud til befolkningen. 
 
Helseforetakene har ansvar for lokalisering, dimensjonering og kompetanse i 
ambulansetjenesten. Det forutsettes at de til enhver tid gjeldende forskriftskrav til 
tjenesten ivaretas av helseforetakene. 
 
Helse Midt-Norge skiller seg noe ut fra de andre tre regionene ved at det er opprettet en 
fellesfunksjon etter at ambulansetjenesten ble tilbakeført til helseforetakene (fra eget 
ambulanse-HF). Fellesfunksjonen er organisatorisk lagt til St. Olavs Hospital HF på 
vegne av RHF-et.  Fellesfunksjonen omfatter bl. a. felles faglige løsninger på en rekke 
områder, driftsstøtte for fagsystemer til klinikkene samt forvaltning og fornying av 
ambulansekjøretøy med utstyr (logistikkfunksjoner).  Denne organiseringen skal 
evalueres til høsten. 
 
Krav til ambulansetjenesten 
Den første forskriften Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus som regulerer 
de prehospitale tjenestene kom i 2005. Som eneste region utviklet Helse Nord - i 
samråd med Helsetilsynet - egne retningslinjer for å sikre lik tolkning og at 
minimumskrav ble oppfylt. 
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Revidert Akuttmedisinforskrift (se Lovdata: Forskrift om krav til og organisering av 
kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. 
(akuttmedisinforskriften)) trådte i krav 1. mai 2015.  Helse Nord RHF (eller andre) har 
ikke laget egne retningslinjer knyttet til denne.  De viktigste endringen for 
ambulansetjenesten er: 
• Unntak fra regel om tilstedevakt er skjerpet. Begge kriteriene skal nå være oppfylt: 

Både at det er lavt antall akuttoppdrag pr. år samt at ambulansen kan være 
bemannet innen forsvarlig tid etter varsling. 

• Skjerpede krav vedrørende førerkort/kompetansebevis for utrykningskjøring. 
• Krav til at personell to på bilen skal ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell. 
• Bil-, båt- og luftambulansetjenesten skal i nødvendig grad være samordnet 

nasjonalt. 
 
Forskriften setter ikke krav til responstid (fra nødhenvendelse til ressurs er fremme 
hos pasient). I St.melding nr. 43/2000 (Om akuttmedisinsk beredskap) fremkommer 
imidlertid føringer på hvilke responstider som bør tilstrebes. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har signalisert en revisjon av 
akuttmedisinforskriften etter behandlingen av NOU 2015:17 Først og fremst - Et 
helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus, tidligst 
ultimo 2016.  
 
Videre utvikling 
Det nedsatte Akuttutvalget har levert NOU 2015:17, og HOD har gjennomført en 
høringsrunde. Høringssvarene er publisert på nett - se her: Høring – NOU 2015:17 Først 
og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor 
sykehus  
 
Dette er en grundig gjennomgang av prehospitalt område med mange forslag til 
forbedringer, særskilt innenfor kommunalt ansvarsområde og samhandling mellom 
ansvarsnivåene.  Helse Nord RHF har i sitt høringssvar påpekt forbedringspotensial på 
mange områder.   
 
Helse Nord RHF er enig i utvalgets forslag om utvikling av kvalitetsindikatorer for de 
prehospitale tjenestene i stedet for bastante responstidskrav.  Betydningen av 
samhandlingen mellom tilgjengelige prehospitale ressurser er viktigere enn å fastsette 
responstidskrav for en enkelt ressurs.  Denne vurderingen støttes av Helsetilsynet. 
 
Mulige endringer etter HODs gjennomgang/forskriftsendringer må innarbeides i 
helseforetakenes planer for de prehospitale tjenestene, når disse foreligger. 
 
 
 
Vedlegg:  Virksomhetsdata 2015 
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Virksomhetsdata ambulansebil 2015 pr. helseforetak: 
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Sammendrag Helse Nord: 
 

 
(5.153.391 km er 128,6 x jordens omkrets) 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF 
18. - 19. mai 2016 - saksdokumenter

side 49



 

Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
131 2013/306   Erik Arne Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 67-2016/5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 
 
 
Vedlagt følger styrets årsberetning 2015 for de felleseide selskapene som Helse Nord 
RHF er medeier i sammen med de andre regionale helseforetakene. 
 
I 2015 er det opprettet et nytt felleseid helseforetak: 
- Sykehusinnkjøp HF (jf. styresak 120-2015 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for 

samordning innen innkjøp – Sykehusinnkjøp HF) 
 
For Sykehusinnkjøp HF er det ikke avlagt årsregnskap for 2015, siden aktiviteten 
starter opp i 2016. 
 
Når det gjelder aktiviteten i de enkelte selskapene, vises det til foretakenes egne 
beretninger.  
 
 
Vedlegg: 
Styrets beretning 2015 for Helseforetakenes nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 
Styrets beretning 2015 for Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF 
Styrets beretning 2015 for Nasjonal IKT HF 
Styrets beretning 2015 for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
Styrets beretning 2015 for Pasientreiser ANS 
Styrets beretning 2015 for Sykehusbygg HF 
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Årsberetning for 2015 

 
Formål og eierskap. 
Sykehusbygg HF ble stiftet 23. oktober 2014, og er et nasjonalt helseforetak eid av de fire regionale 
helseforetakene med 25 % hver. Foretaket er en internleverandør for de regionale helseforetakene 
og landets helseforetak. Sykehusbygg har hovedkontor i Trondheim, og det er i løpet av 2015 også 
etablert kontor i Oslo. 
 
Sykehusbygg skal være et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og –bygging på høyt 
internasjonalt nivå. Virksomheten skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusbygging gjennom 
læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. 
 
For å oppnå dette skal Sykehusbygg legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, 
god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen planlegging, prosjektering og bygging av sykehus. 
Sykehusbygg skal sørge for at erfaring fra forvaltning og drift av sykehuseiendom tas hensyn til i nye 
prosjekter og kommer sykehusenes eiendomsforvaltning til nytte. Oppdraget omfatter også utvikling 
og forvaltning av kunnskap, metoder og verktøy for bygg- og eiendomsrelatert sykehusplanlegging, 
samt å gi tilgang på personell med spisskompetanse vedrørende alle faser i livsløpet til en 
sykehuseiendom. 
 
Sykehusbygg skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av 
byggeprosjekter. Dette omfatter blant annet prosjekt- og prosessledelse vedrørende 
tidligfaseplanlegging samt prosjektledelse og rådgivning ved utbygging av sykehus. 
 
Foretaket er organisert som en del av spesialisthelsetjenesten, og de overordnede politiske 
målsettingene for helsetjenestene gjelder for virksomheten. Sykehusbygg skal utføre sine oppgaver 
og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt 
til rådighet. 
 
 
 

Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling. 
Foretaket er under oppbygging, og det var i gjennomsnitt 22 årsverk ansatt i 2015. Ved årets slutt 
hadde Sykehusbygg 43 ansatte, hvorav 17 kvinner og 26 menn.  
 
Ann Elisabeth Wedø tiltrådde som adm. direktør 1. august 2015. Før dette var Bjørn Remen 
konstituert adm. direktør. Foretakets ledergruppe består av 4 kvinner og 3 menn. 
 
Foretakets styre består av 4 kvinner og 3 menn. 
 
Sykefraværet var på 4,1 %. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. 
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det er ikke vurdert å være nødvendig å iverksette spesielle 
tiltak knyttet til arbeidsmiljøet. 
 
Sykehusbygg arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre 
diskriminering. Foretaket ansetter de best kvalifiserte søkere til stillinger uavhengig av kjønn, etnisk 
bakgrunn mv. 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-53/012  diverse     Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 68-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra drøftingsmøte 18. mai 2016 ad. sak om Nasjonal helse- og sykehusplan, 

mandat for det videre arbeidet 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 18. mai 2016 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

3. Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. sak om Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling, idéfase - mandat 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 

4. Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. sak om Samisk helsepark - idé- og 
konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester, styringsdokument og 
mandat 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. mai 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-53/012       Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 68-2016/1 Protokoll fra drøftingsmøte 18. mai 2016 ad. 

sak om Nasjonal helse- og sykehusplan, mandat 

for det videre arbeidet 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-53/012       Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 68-2016/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

18. mai 2016 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-53/012       Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 68-2016/3 Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. 

sak om Universitetssykehuset Nord-Norge 

Tromsø - arealer til psykisk helsevern og 

rusbehandling, idéfase - mandat 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-53/012       Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 68-2016/4 Protokoll fra drøftingsmøte 12. mai 2016 ad. 

sak om Samisk helsepark - idé- og 

konseptfase for bygg for somatiske 

spesialisthelsetjenester, styringsdokument 

og mandat 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 18. - 19. mai 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-54/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 11.5.2016 
 

Styresak 69-2016 Eventuelt 
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