
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 22. september 2016 
 
Kl.: 8.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
 
 
 
 
 





 

Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-80/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 22. september 2016: 
 

Sak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 102-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2016 Side 3 
Sak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 

Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård - oppfølging av 
styresak 98-2016/2, sak d) 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 14 

Sak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av 
lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, 
oppfølging av styresak 136-2015 

Side 15 

Sak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 20 

Sak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering, oppfølging av 
styresak 20-2014 og 53-2016 

Side 21 

Sak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 25 

Sak 108-2016 Orienteringssaker Side 26 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - 

nasjonale og lokale resultater (PasOpp) 
Denne styresaken er utsatt fra styremøte i Helse Nord 
RHF 31. august 2016, jf. styresak 98-2016-4. 

Side 29 

Sak 109-2016 Referatsaker Side 33 
 1. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. 

Regional handlingsplan for rekruttering 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved 
møtestart. 

  

 2. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. 
Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for 
lokaliseringsalternativene, oppfølging av styresak 136-
2015 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved 
møtestart. 
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 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse 
Nord RHF 14. september 2016 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved 
møtestart. 

  

Sak 110-2016 Eventuelt Side 37 
 
 
Bodø, den 9. september 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-81/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 102-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

31. august 2016 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 31. august 2016 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 31. august 2016 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 9. september 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/32-76/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 22.9.2016 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 31. august 2016 - kl. 10.30 
Møtested: SANKS’ lokaler, Karasjok 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
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 

 
Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter

Side 4

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


I forkant av styremøtet orienterte med. rådgiver Jan Norum om utredningen av det 
regionale tilbudet inn PCI - en presentasjon av den foreløpige rapporten. 
 
I forbindelse med dette styremøtet besøkte styret SANKS Karasjok og fikk en 
presentasjon av Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus: 
Utfordringer og muligheter og Samisk helsepark: Utfordringer og muligheter, 
internasjonalt samarbeid. 
 
 
Styresak 89-2016 Etablering av partikkelterapi og 

protonbehandling - konseptfaserapport 
Saken ble behandlet elektronisk 16. juni 2016, og vedtaket 
protokollføres i styremøte 31. august 2016. 

 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om konseptfaserapporten for etablering 

av partikkelterapi og protonbehandling til orientering. 
 
2. Styret støtter adm. direktørs anbefaling om valg av alternativ 2b, to sentre i Oslo og 

Bergen, med maksimal kapasitet.  
 
3. Dersom endelig beslutning faller på utbygging av ett protonsenter, kan styret 

anbefale dette subsidiært, under forutsetning av at man går for en regionalisert 
modell med utbygging i flere regioner. I en slik regionalisert modell vil det være 
naturlig å starte utbyggingen i Oslo.  

 
4. Styret forutsetter at det legges til rette for forskning ved alle alternativene. 
 
 
Styresak 90-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 89-2016 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - 
konseptfaserapport 
Saken ble behandlet elektronisk 16. juni 2016, og vedtaket 
protokollføres i styremøte 31. august 2016. 

Sak 90-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 91-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. juni 2016 
Sak 92-2016 Virksomhetsrapport nr. 6-2016 og nr. 7-2016 
Sak 93-2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark - 

organisasjonsutvikling og brukermedvirkning, oppfølging av 
styresak 14-2016 

Sak 94-2016 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 30 april 2016 
Sak 95-2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging fra 

styremøte 17. juni 2015 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
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Sak 96-2016 Internrevisjonsrapport 10/2016: Samstemming av 
legemiddellister i Helse Nord - oppsummering 

Sak 97-2016 Lønnsjustering adm. direktør 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Sak 98-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 
- Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård  

• Ambulansefly i Finnmark 
 3. Årsplan 2017 for styret i Helse Nord RHF 
 4. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - nasjonale og 

lokale resultater (PasOpp) 
Sak 99-2016 Referatsaker 
 1. Brev av 15. juni 2016 fra overlege Anders Åvall, Ole Magnus 

Filseth, Mads Gilbert og Nina Hesselberg. Brevet gjelder 
bekymringsmelding vedr. tildeling av kontrakt for levering av 
nasjonale helikoptertjenester til luftambulansetjenestene 
Brevet var oversendt styret i Helse Nord RHF pr. e-post 15. juni 
2016. 

 2. Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder 
 3. Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder 
 4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. juni 2016 
 5. Brev av 19. juli 2016 fra Fylkesmannen i Tromsø til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. avslutning av 
tilsynssak - pliktbrudd 

Sak 100-2016 Eventuelt 
A. Rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. 

Konseptutredning helseinformasjon asylsøkere versjon 1.0 - 
hemmelighold 

B. Utviklingshemmede pasienter med samtidig psykiatrisk 
lidelse - hvem har ansvaret? 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 91-2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 15. juni 2016 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 15. juni 2016 godkjennes.  
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Styresak 92-2016 Virksomhetsrapport nr. 6-2016 og 7-2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2016 og 7-2016 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2016 og 7-2016 til orientering. 
 
 
Styresak 93-2016 Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i 

Alta/Vest-Finnmark - organisasjonsutvikling 
og brukermedvirkning, oppfølging av styresak 
14-2016 

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

Alta/Vest-Finnmark - organisasjonsutvikling og brukermedvirkning til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å bli orientert om Organisasjonsutvikling - prosjekt Alta 
Nærsykehus gjennom den ordinære tertialrapporteringen for byggeprosjekter.  
 

3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at tertialrapport for byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF pr. 2. tertial 2016 inneholder en risikovurdering i tråd med 
saksfremlegget i denne styresaken. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Utvidelse av spesialisthelsetilbudet i 

Alta/Vest-Finnmark - organisasjonsutvikling og brukermedvirkning til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å bli orientert om Organisasjonsutvikling - prosjekt Alta 
Nærsykehus gjennom den ordinære tertialrapporteringen for byggeprosjekter.  
 

3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at tertialrapport for byggeprosjekter i 
Finnmarkssykehuset HF pr. 2. tertial 2016 inneholder en risikovurdering i tråd med 
saksfremlegget i denne styresaken. 
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Styresak 94-2016 FIKS2-prosjekt: Tertialrapport pr. 30 april 2016  
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport pr. 30. april 2016 om Felles Innføring av 
Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport pr. 30. april 2016 om Felles Innføring av 
Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
 
Styresak 95-2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - 

oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om alvorlige hendelser i foretaksgruppen 

til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for åpenhet og en god melde- og varslingskultur 

i foretaksgruppen. For å oppnå en maksimal læringskultur må tilbakemelding gis til 
den som har varslet om en alvorlig hendelse. 

 
3. Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om de alvorlige hendelser i 

foretaksgruppen.                                                                                                                         
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om alvorlige hendelser i foretaksgruppen 

til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for åpenhet og en god melde- og varslingskultur 

i foretaksgruppen. For å oppnå en maksimal læringskultur må tilbakemelding gis til 
den som har varslet om en alvorlig hendelse. 

 
3. Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om de alvorlige hendelser i 

foretaksgruppen.                                                                                                                         
 

2 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 

 

                                                        

Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter

Side 8



Styresak 96-2016 Internrevisjonsrapport 10/2016: Samstemming 
av legemiddellister i Helse Nord - 
oppsummering 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 10/2016: Samstemming av 

legemiddellister i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør påse at helseforetakene følger opp anbefalingene fra 
internrevisjonen, og at gjennomføringen av anbefalingene bekreftes som del av 
statusrapportering for pasientsikkerhetsprogrammet i Årlig melding 2016. 

 
Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene følger opp 
anbefalingene fra internrevisjonen. Styrene i helseforetakene bes om å sørge for 
at det rapporteres i årlig melding 2016 på status på gjennomføringen av 
anbefalingene. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 10/2016: Samstemming av 

legemiddellister i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene følger opp anbefalingene 
fra internrevisjonen. Styrene i helseforetakene bes om å sørge for at det rapporteres 
i årlig melding 2016 på status på gjennomføringen av anbefalingene. 
 

 
Styresak 97-2016 Lønnsjustering adm. direktør 
    Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
Styrets vedtak:  
 
Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 1 992 000,- med virkning fra 1. juli 2016.  
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Styresak 98-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

a) Foretaksmøte i Helse Nord RHF og felles oppfølgingsmøte 22. juni 2016 
o Det ble vist til protokoll fra foretaksmøte.  

b) Brev av 15. juni 2016 fra overlege Anders Åvall, Ole Magnus Filseth, Mads Gilbert 
og Nina Hesselberg. Brevet gjelder bekymringsmelding vedr. tildeling av kontrakt 
for levering av nasjonale helikoptertjenester til luftambulansetjenestene 
o Styreleder orienterte om kontakt med avsender av brevet.  

c) Samhandling i foretaksgruppen og kommunikasjon 
o Styreleder orienterte om møtet med kommunikasjonsdirektør Sandvik, 

eierdirektør Rolandsen og direktør Fanghol. 
o Formålet med møtet var å diskutere hvordan Helse Nord RHF kan være mer 

proaktiv i forhold til ulike utfordringer/hendelser som venter 
foretaksgruppen.  

o Det skal utarbeides et årshjul som viser ulike utfordringer/hendelser slik at 
foretaksgruppen kan møte disse bedre forberedt og mer proaktiv. 

o Styret ga sin tilslutning til styreleders forslag om årshjul. 
d) Foretaksgruppens utfordringer høsten 2016/våren 2017 - rollefordelingen mellom 

RHF og HF-ene, styrenes ansvar og involvering m. m. 
o Informasjon om kjente utfordringer som venter foretaksgruppen høsten 

2016/våren 2017, herunder Nasjonal helse- og sykehusplan.  
o Styreleder orienterte om styreledermøte 29. august 2016. Styrelederne 

diskuterte hvordan foretaksgruppen kan og bør møte utfordringene, 
kommunikasjon/informasjon, rollefordeling mellom RHF-et og HF-ene m. m. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
a) Strategiske utviklingsplaner i HF-ene, status:  

o Det ble vist til styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016 og spørsmål fra 
styremedlem Svenn Are Jenssen i forbindelse med styrets behandling av plan 
2017-2020.  

o Adm. direktør orienterte om status på utarbeidelse av strategiske 
utviklingsplaner i HF-ene. 

b) Lærling i kontor- og administrasjonsfag i Helse Nord RHF 
o Adm. direktør orienterte om RHF-ets første lærling som starter sitt 

utdanningsløp 31. august 2016. 
c) Alvorlige hendelser: 

o Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall, jf. 
styresak 86-2016/2 Orienteringssaker, adm. direktør muntlige orienteringer 
til styret, punkt b), sak nr. 5:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 13. juni 2016:  

• Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging. 
• Saken virker godt opplyst. 
• Mest hensiktsmessig at hendelsen følges opp av helseforetaket selv. 
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o Sak nr. 2: Pasient ved fødeenhet - alvorlig hendelse med dødsfall til følge:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 6. juli 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre tilstrekkelige 
opplysninger. 

• Det er allerede opprettet tilsynssak 22. juni 2016 etter pasientklage 
på samme hendelse. 

• Fylkesmannen følger tilsynssaken opp. 
o Sak nr. 3: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 6. juli 2016:  

• Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging. 
• Vurderingene som er gjennomført, ansees som adekvate. 
• Foreligger ikke tegn til alvorlig svikt i helsehjelpen eller tilbud 

pasienten fikk. 
o Sak nr. 4: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 14. juli 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre tilstrekkelige 
opplysninger. 

• Fylkesmannen følger tilsynssaken opp. 
o Sak nr. 5: Pasient under behandling ved intensivavdeling - alvorlig hendelse 

med dødsfall til følge:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 13. juli 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre tilstrekkelige 
opplysninger. 

• Fylkesmannen følger tilsynssaken opp. 
o Sak nr. 6: Pasient under behandling ved akuttmottak - alvorlig hendelse:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 22. juli 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre tilstrekkelige 
opplysninger. 

• Fylkesmannen følger tilsynssaken opp. 
o Sak nr. 7: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 16. august 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre tilstrekkelige 
opplysninger. 

• Fylkesmannen følger tilsynssaken opp. 
o Sak nr. 8: Pasienter under behandling for akutt sykdom, forsinket diagnostikk 

- alvorlig hendelse:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 18. august 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn for å sikre tilstrekkelige 
opplysninger. 

• Fylkesmannen følger tilsynssaken opp. 
o Sak nr. 9: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 23. august 2016:  

• Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging. 
• Det har ikke skjedd en vesentlig svikt i behandlingen. 

o Sak nr. 10: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.  

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
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d) Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset 
Nord-Norge Åsgård 
o Det ble vist til e-post av 16. og 25. august 2016 med informasjon om saken. 
o Adm. direktør orienterte om RHF-ets håndtering av saken så langt og den 

planlagte videre oppfølgingen. 
e) Ambulansefly i Finnmark 

o Adm. direktør orienterte om saken, bl. a. med bakgrunn i mediaoppslag 
sommeren 2016. 

o Politikere, fagfolk m. fl. er invitert til et møte med Helse Nord RHF i 
Hammerfest 27. september 2016. 

3. Årsplan 2017 for styret i Helse Nord RHF 
4. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - nasjonale og lokale resultater 

(PasOpp) - utsettes til neste styremøte 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 98-2016/2, informasjon fra adm. direktør til styret, sak d) ad. 
Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-
Norge Åsgård vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 

2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård og påpeker at praksisen som noen 
pasienter har vært utsatt for ved Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, er 
uakseptabelt og skal ikke forekomme.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp Sivilombudsmannens besøksrapport i tråd 

med redegjørelsen i dagens styremøte.  
 
3. Styret ber videre adm. direktør om å legge frem en styresak i neste styremøte som 

redegjør for iverksatte tiltak og om de påpekte avvikene er lukket. 
 
 
Styresak 99-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 15. juni 2016 fra overlege Anders Åvall, Ole Magnus Filseth, Mads Gilbert og 

Nina Hesselberg. Brevet gjelder bekymringsmelding vedr. tildeling av kontrakt for 
levering av nasjonale helikoptertjenester til luftambulansetjenestene 
Brevet var oversendt styret i Helse Nord RHF pr. e-post 15. juni 2016. 

2. Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder 
3. Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder 
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. juni 2016 
5. Brev av 19. juli 2016 fra Fylkesmannen i Tromsø til Universitetssykehuset Nord-

Norge HF ad. avslutning av tilsynssak - pliktbrudd 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter

Side 12



Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 100-2016  Eventuelt 
 
A. Rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Konseptutredning helseinformasjon 

asylsøkere versjon 1.0 - hemmelighold 
 
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål ad. hemmelighold av rapport fra 
Helse- og omsorgsdepartementet ad. Konseptutredning helseinformasjon asylsøkere 
versjon 1.0. Rapporten er unntatt offentlighet med bakgrunn i trussel mot landets 
sikkerhet og forsvaret av Norge. 

 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å ta kontakt med Helse- og 
omsorgsdepartementet for å få tilgang til rapporten.  
 
B. Utviklingshemmede pasienter med samtidig psykiatrisk lidelse - hvem har ansvaret? 
 
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om hvem som har ansvaret for 
utviklingshemmede pasienter med samtidig psykiatrisk lidelse og hvilke tiltak som 
iverksettes ovenfor disse pasientene. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å ta kontakt med Helsedirektoratet for å 
diskutere de problemstillingene som ble tatt opp under behandling av saken.  
 
 
Tromsø, den 22. september 2016 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm  Arnfinn Sundsfjord 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Fredrik Sund    Johnny-Leo Jernsletten Kari Jørgensen 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg  Sissel Alterskjær 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 22. september 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 

28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-

Norge Åsgård - oppfølging av styresak 98-

2016/2, sak d) 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 22. september 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen  Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier 

for valg av lokalisering og tomt for 

sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av 

styresak 136-2015 
 
 
Formål 
Denne styresaken legges frem som en oppfølging av styresak 136-2015 
Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat (styremøte 16. desember 2016). Styret i 
Helse Nord RHF godkjente i denne styresaken mandatet for utredningen av det 
framtidige tjenestetilbudet for spesialisthelsetjenesten på Helgeland.  
 
Styret vedtok følgende i 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. 
 
Status 
Helgelandssykehuset HF (HSYK) behandlet i styremøte 31. august 2016 sak 61/2016: 
Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland. Styret i HF-et 
fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar de foreslåtte kriteriene for valg av lokalisering 

og tomt for sykehus på Helgeland. 
 

2. Styret for Helgelandssykehuset vedtar, med bakgrunn i disse kriteriene, at det er de fire 
byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som skal utredes 
videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg, derav Brønnøysund som DMS1 og 
styret ber om en snarlig framlegging av en plan for realisering av et DMS i 
Brønnøysund. 

 
3. Styret vedtar at Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum utredes videre som aktuell 

lokalisering for sykehusbygg. I denne sammenheng vil kriteriene byutvikling og by- og 
tettstedsnært fravikes som kriterier. 

 
Kriterier for valg av tomt 
Det foreslåtte kriteriesettet ble sendt på høring til berørte aktører 19. mai 2016, med 
svarfrist 30. juni 2016. 
 

1 DMS: Distriktsmedisinsk Senter 

 
 

                                                        

Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter

Side 15



Kriteriene, som er både planfaglige og sykehusfaglige, viser rammene som lovverk, 
føringer og retningslinjer setter for lokalisering, tomt og bygging av sykehus.  
 
Nasjonale, regionale og lokale myndigheter har gjennom vedtatte lover og planverk sagt 
noe om hvordan infrastruktur, bosetting, beredskap, miljø etc. skal ivaretas og utvikles 
for å skape gode, langsiktige løsninger for samfunnet sett under ett.  
 
Et sykehus fungerer ikke som en enhet alene, men må sees i sammenheng med andre 
funksjoner og utviklingstrekk som økt urbanisering, transport, rekruttering, ny 
teknologi og forbedrede samferdselsløsninger. Sykehus er kunnskaps- og 
arbeidsintensive organisasjoner.  
 
Med optimal lokalisering kan sykehus fungere som en positiv drivkraft for hele 
regionen og støtte opp under organisasjonens virksomhet og mål i form av rekruttering, 
sterke fagmiljøer og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Feilplassering av en offentlig 
investering i denne størrelsesorden vil kunne få motsatt effekt. De sykehusfaglige og 
planfaglige kriteriene må derfor sees i sammenheng. 
 
Kriteriene vil ikke alene bli benyttet som grunnlag for valg av lokalisering og tomt, men 
vil fungere som et verktøy og beslutningsstøtte i en helhetlig vurderingsprosess, der de 
sykehusfaglige utredningene vil være retningsgivende.  
 
En sammenstilling av kriteriene pekte ut de fire byene/tettstedene på Helgeland - Mo i 
Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund - som aktuelle for sykehusbygg (definert 
som bygg for spesialisthelsetjeneste). Brønnøysund er nevnt i denne sammenhengen 
som aktuell lokasjon for et distriktsmedisinsk senter. 
 
Kriteriene som er foreslått er bygd på objektive, overordnede føringer og retningslinjer 
- statlige og regionale. Kriteriene inneholder både sykehusfaglige og planfaglige føringer 
og retningslinjer.  
 
Vektingen av kriteriene er delt inn i: 
• MÅ-krav (forankret i lovpålegg, forskrifter og absolutte sykehusfaglige krav) 
• BØR-krav (åpner for innsigelser dersom de ikke innfris) 
• KAN-krav (krav som kan gi kommentarer ved avvik) 
• Må hensyntas (krav som det må vurderes konsekvenser for når hvert enkelt 

alternativ skal utredes) 
 
HSYK har mottatt 22 høringssvar. Disse ligger som vedlegg til helseforetakets styresak 
61/2016. I vedlegget er også kriteriesettet gjengitt. Kort oppsummert omhandler 
høringsuttalelsene: 
• Ønske om å vekte medisinskfaglige kriterier høyere. 
• Ønske om å skille mellom medisinsk faglige kriterier og øvrige kriterier. 
• Ønske om å innlemme kommunene Leirfjord og Hemnes i vurderingen av 

lokalisering og tomt for fremtidens sykehus på Helgeland. 
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Flere av innspillene ble tatt hensyn til, og revidert sett av kriterier ble lagt frem for 
styret i Helgelandssykehuset HF. Det kom tillegg inn kommentarer om valg av struktur 
for fremtidens sykehus på Helgeland. Dette var ikke en del av høringen og ble ikke 
behandlet i denne sammenheng. 
 
I styresak 61/2016 ble det fremmet for styret i HF-et at forslagene om å inkludere 
Hemnes og Leirfjord kommune i videre utredning ikke tas til følge. Dette fordi disse 
ikke samsvarer med medisinskfaglige kriterier, rikspolitiske retningslinjer og fylkesplan 
for Nordland. Det fremgår av endelig vedtak at styret likevel besluttet å ta hensyn til 
høringsuttalelsene og inkluderte Hemnes og Leirfjord i vedtakspunkt 3.  
 
Medbestemmelse 
Saken er drøftet med tillitsvalgte i Helgelandssykehuset HF, den 30. august 2016. 
Tilbakemeldingene fra fagforeningene er som følger (sitat): 
 
• Det må beskrives hvilke konkrete medisinskfaglige kriterier man henviser til når man 

avviser forslag om å vurdere Hemnes kommune og Leirfjord kommune som aktuelle 
for lokalisering av sykehus. 
 

• NITO synes det er beklagelig at administrerende direktør i HSYK HF blir uanmeldt 
fraværende fra drøftingsmøtet med de tillitsvalgte, et møte som arbeidsgiver selv har 
innkaldt til. De tillitsvalgte forsøker etter beste evne å delta på møtene med 
foretaksledelsen, men episoder som dette gjør det problematisk for de tillitsvalgte å 
planlegge arbeidsdagen». NITO ber om en skriftlig og utdypende redegjørelse, med 
konkrete henvisninger til regelverk, for premissene som ligger til grunn for at Hemnes 
og Leirfjord forkastes som alternative kommuner for plassering av nytt sykehus på 
helgeland». 
 

• NITO mener at fristen for å sette seg inn i saksdokumentene til dette drøftingsmøtet 
har vært for kort gitt mengden og viktigheten denne sak omhandler. NITO mener at 
drøfting av denne saken må utsettes slik at de tillitsvalgte får den tiden de trenger til å 
sette seg godt inn i dokumentene. 

 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO) ble i 
samarbeidsmøte 14. juni 2016 informert om de foreløpige kriterier for 
lokaliseringsalternativer og valg av tomt i forbindelse med idéfase Helgelandssykehuset 
2025. KTV/KVO ble invitert til å gi innspill til kriteriene for valg av lokalisering og tomt 
(jf. sak 65-2016).  
 
Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for 
sykehusbygg på Helgeland vil bli drøftet med KTV/KVO, den 13. september 2016. 
Drøftingsprotokoll ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF er holdt løpende orientert om prosjektet 
gjennom sin representasjon i styringsgruppen. Brukerrepresentant blir også involvert i 
arbeidsgruppene.  
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Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for lokaliseringsalternativene, oppfølging av RBU-
AU-sak 18-2015 vil bli behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 
14. september 2016. Protokoll fra RBU-møtet ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering  
Adm. direktør er enig i kriteriesettet som styret for HSYK i sak 61/2016 har besluttet å 
legge til grunn for lokalisering av tomt, og tilrår overfor styret i Helse Nord RHF at 
kriteriene legges til grunn for det videre arbeidet med idéfasen.  
 
Adm. direktør vurderer i tråd med helseforetakets vedtak at det er de fire 
byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som skal utredes 
videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. For sistnevnte skal det snarlig legges 
frem en plan for realisering av et distriktsmedisinsk senter i samarbeid med 
kommunen. 
 
Statlige myndigheters retningslinjer kan ikke alene bli benyttet som grunnlag for valg 
av lokalisering og tomt. De skal fungere som et verktøy og beslutningsstøtte i en 
helhetlig vurdering, hvor også de sykehusfaglige utredningene vil være 
retningsgivende.  
 
Adm. direktør mener at en utredning av lokalisering av sykehus enten i Leirfjord eller i 
Hemnes, vil styrke grunnlaget for endelig beslutning. Disse alternativene fraviker 
statlige retningslinjer, og må derfor særskilt begrunnes i den videre prosessen. 
 
Adm. direktør vil be styret i Helgelandssykehuset HF ha særskilt oppmerksomhet på 
erfaringene fra andre byggeprosjekter i Skandinavia som har valgt lokalisering mellom 
byer/tettsteder.  
 
Styret i Helse Nord RHF vil bli holdt løpende orientert om prosjektets utvikling gjennom 
tertialrapporteringen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtak i styret i Helgelandssykehuset HF om 

hvilke kriterier som skal ligge til grunn for valg av tomt og sykehus på Helgeland, jf. 
vedlegg 1 (styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for 
sykehusbygg på Helgeland). 

 
2. Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen 

og Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum skal 
utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for realisering av et 
distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem 
snarest mulig. 
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3. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller Hemnes kommune, 
begrunnes særskilt. 

 
 
Bodø, den 9. september 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  
1. Styresak 61/2016 Kriterier for valg av lokalisering og tomt (Helgelandssykehuset HF) 
2. Styresak 61/2016 Vedlegg 1 Høringsnotat (Helgelandssykehuset HF) 
3. Styresak 61/2016 Vedlegg 2 Sammenstilling høringsuttalelser (Helgelandssykehuset HF) 
4. Overordnede føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt (Helgelandssykehuset HF) 
 
Utrykt vedlegg: 
Presseprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 31. august 2016 
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Møtedato: 22. september 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av 

alternativer 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 22. september 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Elise Sønderland, 977 96 175  Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering, 

oppfølging av styresak 20-2014 og 53-2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2 i 
styremøte 26. februar 2014. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. 
direktør om å sørge for at det utvikles regionale strategier med konkrete rullerende 
handlingsplaner innen HR, utdanning, rekruttering, stabilisering og videreutvikling av 
medarbeidere i Helse Nord. …  
 
I styresak 53-2016 Spaniaprosjektet - metodikk for rekruttering fra utlandet, sluttrapport 
(styremøte 26. april 2016) ba styret adm. direktør om å sørge for at 
rekrutteringsmetodikken utviklet i Spaniaprosjektet, implementeres i foretaksgruppen 
gjennom regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering (jf. punkt 2 i vedtaket). 
 
Utkast til Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering slik den nå legges frem 
for styret, er en oppfølging av disse to styresakene.  
 
Mandat for arbeidet med Regional handlingsplan for rekruttering ble vedtatt i april 
2015. I Helse Nords oppdragsdokument til helseforetakene i 2016 var det krav om at 
helseforetakene skulle bidra til å utvikle handlingsplan for rekruttering som oppfølging 
av Strategisk kompetanseplan.  
 
Utarbeidelse av handlingsplanen 
Det ble opprettet en arbeidsgruppe for å utarbeide handlingsplanen, bestående av 
rekrutteringsrådgivere fra Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF, samt 
konserntillitsvalgt og konsernverneombud.  
 
Det er orientert om arbeidet i samarbeidsmøtet1 flere ganger, og handlingsplanen er 
godkjent av alle HR-sjefene i Helse Nord i møte 31. august 2016. Arbeidet med 
handlingsplanen har bidratt til at det er opprettet et regionalt nettverk for rekruttering 
og stabilisering. 
 
  

1 Samarbeidsmøte: Møteforum for KTV/KVO og RHF-ledelsen 
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Handlingsplanens fire rekrutteringsstrategier er videreført fra Strategisk 
kompetanseplan:  
1. Profesjonalisering av rekruttering 
2. Informasjon og markedsføring 
3. Stabiliserende organisasjon 
4. Utdanning og kompetanseutvikling. Handlingsplanen bygger også på erfaringer fra 

rekrutteringsprosjektene Recruit & Retain, Legerekrutteringsprosjektet og 
Spaniaprosjektet. 

 
Visjon, strategier og mål 
Handlingsplanen støtter opp om Helse Nords visjon Pasientene skal bli møtt med rett 
kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord.  
 
Helse Nords målsettinger innenfor strategien er: 
• Å utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov. 
• Å stabilisere fagmiljøene gjennom gode og utviklende arbeidsmiljø. 
• Å være en attraktiv arbeidsgiver som skaper sterk faglig utvikling. 
 
Ett av hovedmålene i Plan for Helse Nord 2016-2019 er å sikre gode arbeidsforhold samt 
tilstrekkelig og kvalifisert personell. Personellet er helsetjenestens viktigste ressurs. Å 
ha medarbeidere med rett kompetanse, ledet av ledere med gode forutsetninger, er 
avgjørende for å sikre god kvalitet på våre tjenester. Helse Nord skal arbeide strategisk 
og langsiktig regionalt og interregionalt for å sikre riktig kompetanse på rett plass til 
rett tid, tilstrekkelig helsepersonell og god utnyttelse av personellressursene.  
 
Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering skal sikre at Helse Nord innfrir 
visjonen, strategier, og mål innenfor rekruttering, stabilisering og utvikling av 
kompetanse. 
 
Krav til helseforetakene 
De viktigste kravene til helseforetakene i handlingsplanen er: 
• Helseforetakene er ansvarlige for å dekke eget kompetansebehov, og skal ha egne 

planer for rekruttering og stabilisering. 
• All rekruttering skal skje i tråd med lov og avtaleverk, og i henhold til Helse Nords 

visjon, strategier, verdier og mål. 
• Det skal i hovedsak rekrutteres til faste heltidsstillinger for å redusere vikarbruk, 

overtid og uønsket deltid. 
• Det skal legges til rette for rekruttering av samisktalende helsepersonell. 
• Ved bruk av vikar- og rekrutteringstjenester skal gjeldende rammeavtaler benyttes. 
• Rekruttering fra utlandet skal skje i samsvar med WHOs internasjonale kode for 

rekruttering av helsepersonell. 
• Alle beslutninger om rekruttering og stabilisering skal skje med pasienten i fokus. 
 
Krav til helseforetakene vil bli fulgt opp gjennom oppdragsdokument. 
 
 
  

 
Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter

Side 22



Beslutningsgrunnlag 
Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering legger føringer for rekruttering, 
og er et verktøy for ledere og HR-personell. Den skal gjøre Helse Nord rustet til å møte 
nåværende og fremtidig kompetansebehov. På grunn av utfordringer med å dekke 
kompetansebehovet sees rekruttering i en sammenheng med stabilisering, utvikling og 
avvikling av kompetanse.  
 
Endringer i kompetansebehovet og utfordringer med å tiltrekke kvalifisert personell 
gjør at foretaksgruppen må jobbe langsiktig og strategisk med rekruttering og 
stabilisering. Mer regionalt samarbeid vil være en styrke for å møte utfordringene. 
 
Medbestemmelse 
Konsernverneombud og representant for de konserntillitsvalgte har deltatt aktivt i 
arbeidet med å utarbeide handlingsplanen. Det har vært informert om arbeidet med 
handlingsplanen i samarbeidsmøte flere ganger. 
 
Regional handlingsplan for rekruttering vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. september 2016. Drøftingsprotokoll 
ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering understøtter Helse Nords visjon, 
strategier og mål. Pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene er avhengig av 
tilstrekkelig tilgang på personell med riktig kompetanse.  
 
Ansvaret for planlegging og gjennomføring av kompetansestyringen må være forankret 
i ledelsen. Helseforetakene må til enhver tid ha oversikt over kompetansebeholdningen 
og kompetansebehovet.  
 
Helse Nord må være godt forberedt på å møte utfordringene med rekruttering og 
stabilisering. Adm. direktør mener at Regional handlingsplan for rekruttering og 
stabilisering blir et viktig bidrag til å møte fremtidig behov for kompetanseutvikling.  
 
Helse Nord skal være en attraktiv arbeidsgiver med et godt arbeidsmiljø for å tiltrekke 
og beholde dyktige medarbeidere.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional handlingsplan for rekruttering og 

stabilisering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Regional handlingsplan for rekruttering og 

stabilisering implementeres i foretaksgruppen og følges opp gjennom 
oppdragsdokument til helseforetakene. 

 
 
Bodø, den 9. september 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering, utkast 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 22. september 2016  
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Møtedato: 22. september 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-82/012  diverse     Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 108-2016 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. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - nasjonale og lokale resultater (PasOpp) 

Denne styresaken er utsatt fra styremøte i Helse Nord RHF 31. august 2016,  
jf. styresak 98-2016-4. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. september 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-82/012  Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 108-2016/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-82/012  Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 108-2016/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    I. Jakobsen/R. Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 108-2016/3 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - 

nasjonale og lokale resultater (PasOpp) 
Denne styresaken er utsatt fra styremøte i Helse Nord RHF 
31. august 2016, jf. styresak 98-2016-4. 
Saksfremlegget er uendret fra det som ble lagt frem i 
styremøte 31. august 2016.  

 
 
Formål 
I denne styresaken legges frem informasjon om resultatene etter PasOpp-undersøkelsen 
i 2015, for nasjonale og lokale resultater. Rapportene vil brukes til lokalt 
forbedringsarbeid i helseforetakene, og skal bidra til en bedre kvalitet i tjenestene. 
 
Bakgrunn 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har siden 2011 
gjennomført årlige undersøkelser om pasienters erfaringer med døgnopphold på 
somatiske sykehus.  
 
For 2015 ble totalt 23 460 pasienter inkludert i undersøkelsen. Det ble trukket ut 400 
tilfeldige pasienter fra hvert av landets 61 sykehus. Disse fikk tilsendt et spørreskjema 
med mulighet til å svare på papir eller elektronisk. Totalt i hele landet besvarte 12 884 
pasienter undersøkelsen (59 prosent). Oppdragsgiver for undersøkelsen var 
Helsedirektoratet. 
  
Positiv utvikling i pasienterfaringer med sykehus på landsbasis 
Pasienter rapporterer stadig bedre erfaringer med norske sykehus. I 2015 var syv av i 
alt ni pasienterfaringsindikatorer signifikant bedre enn i 2011. Dette er én mer enn i 
2014.  
 
Det er nå kun indikatoren for samhandling og indikatoren for hvordan sykehusene 
ivaretar pårørende som ikke er signifikant forbedret siden 2011. Pasientene 
rapporterte i 2015 best erfaringer med ivaretakelse av pårørende og erfaring med 
pleiepersonalet og legene, mens utskrivingsprosessen, samhandling mellom sykehus og 
kommunale tjenester, ventetid for elektive pasienter og organisering av sykehusets 
arbeid er de områdene som skårer dårligst.  
  
Det er betydelig variasjon i pasienterfaringer mellom sykehusene, men variasjonen er 
noe mindre enn undersøkelsen i 2014. Minst forskjell mellom beste og dårligste 
sykehus var det på indikatorene som omhandler legene og pleiepersonalet (14 poengs 
forskjell på skal fra 0 til 100). Størst forskjell var det på indikatoren Standard (28 
poengs forskjell).  
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Spørreskjemaet inneholdt 53 spørsmål om erfaringer med sykehuset, når det gjelder 
struktur, prosesser, pasientsikkerhet og ventetid. Svarene på spørsmålene er analysert 
enkeltvis og ved å gruppere spørsmålene i følgende ni indikatorer (1-9) som beskriver 
pasientenes erfaringer med sykehusoppholdet og én (10) pasientsikkerhetsindikator: 
 
1. Pleiepersonalet  (7 spørsmål) 
2. Legene (7 spørsmål) 
3. Informasjon  (3 spørsmål) 
4. Organisering  (4 spørsmål) 
5. Pårørende  (2 spørsmål) 
6. Standard  (6 spørsmål) 
7. Utskriving  (2 spørsmål) 
8. Samhandling  (2 spørsmål) 
9. Ventetid  (1 spørsmål) 
10. Pasientsikkerhet  (12 spørsmål)  
 
Svarene er omregnet til en skala fra 0 til 100, hvor høy skår angir en positiv vurdering 
av sykehuset. 
 
Det ble også laget en totalvurdering av pasienterfaringer ved sykehusene på tvers av de 
ni pasienterfaringsindikatorene (indikator 1-9 ovenfor). Denne vurderingen vises kun 
på sykehusnivå og ikke samlet på HF- eller RHF-nivå. Formålet er at pasienter og 
befolkningen skal få resultatene presentert på en enkel og forståelig måte. Her er det en 
gruppering fra 1 til 5 hvor de sykehus som scorer dårligst havner i gruppe 1, mens de 
sykehus som scorer best havner i gruppe 5. Grupperingen viser hvordan sykehuset 
vurderes sammenlignet med de øvrige sykehusene. Den forteller ikke at de med lavest 
skår nødvendigvis er dårlige, eller at de med høyest skår nødvendigvis er bra. Den viser 
heller ikke hvor stor avstand det er mellom de ulike gruppene. Tabellen under viser 
hvor mange sykehus som inngår i hver gruppe på totalvurderingen. 
 

Gruppe Antall sykehus 
i gruppen 

Prosent 

1 5 8 
2 17 28 
3 21 34 
4 14 23 
5 4 7 
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Resultater i Helse Nord 
Tabellen under viser resultatene på ni indikatorene for Helse Nord (1-9 over) på en 
skala fra 0 til 100: 
 

Indikator Antall 
svar 
2015 

Gjennomsnitt 
2015 

Landssnitt 
2015 

Endringer 
2014-2015 

Endringer 
2011-
2015 

Pleiepersonalet 1943 76 77 ↔ ↑ 
Legene 1953 75 76 ↔ ↑ 
Informasjon 1944 71 73 ↔ ↔ 
Organisering 2031 67 68 ↔ ↑ 
Pårørende 1452 75 77 ↓ ↔ 
Standard 2047 70 73 ↔ ↑ 
Utskriving 1654 56 58 ↔ ↔ 
Samhandling 1247 60 64 ↔ ↔ 
Ventetid 587 62 65 ↔ ↔ 

 
Resultatene fra undersøkelsen i 2015 viser liten endring på resultatene fra 
undersøkelsen i 2014. Det som skiller seg ut av forbedring siden 2011 er indikatorene 
for pleiepersonalet, legene, organisering og standard.  
 
Indikatoren Pleiepersonalet sier noe om hvordan pleiepersonell kommuniserer med 
pasienter, om pasientene føler at pleiepersonell hadde omsorg for en under oppholdet, 
og tillit til pleiepersonellets faglige dyktighet. Her skårer de fleste av sykehusene bedre 
enn tidligere år. Foretaksgruppen Helse Nord ligger like under landsgjennomsnittet.  
 
For indikatoren Legene skårer Helse Nord også her like opp til landsgjennomsnittet, og 
mange av sykehusene har en forbedring fra tidligere år. Denne indikatoren sier noe om 
at pasientene føler at legene snakker til dem på en måte de forestår, samt at pasientene 
har tillit til legenes faglige dyktighet.  
 
Indikatoren Organisering sier noe om pasientens opplevelse av at én lege hadde 
hovedansvar for den enkelte pasient, om personalet var godt informert om sine 
pasienter og at sykehusets arbeid var godt organisert.  
 
På indikatoren Standard går spørsmålene på sykehusenes standard, rom og mat. Her 
varierer det veldig ut fra hvilke sykehus som er gamle og slitte eller nye og oppusset.  
 
Sammenlignet med undersøkelsen i 2014 har det vært en nedgang i indikatoren 
Pårørende. Denne indikatoren sier noe om pasientens oppfatning om pårørende ble tatt 
godt imot, og om det var enkelt for pårørende å få informasjon mens pasienten var 
innlagt på sykehuset. 
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Videre forbedringsarbeid for Helse Nord 
I Helse Nords kvalitetsstrategi 2016-2020 (Det gode pasientforløp) er pasientsikkerhet 
og pasientopplevd kvalitet sentrale områder. Gjennom satsningsområdet 
pasientsikkerhet skal tiltakspakkene utarbeidet av det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet implementeres, og arbeidet med å lære av uønskede 
hendelser skal løftes frem. Gjennom satsningsområdet pasientens helsetjeneste vil vi 
legge til rette for en aktiv pasient- og brukerrolle. Strategien beskriver konkrete tiltak 
som nå er i ferd med å iverksettes.  
 
De neste årene vil det satses på bedre samhandling med kommunene i form av 
helhetlige og sammenhengende pasientforløp, der pasienten hele tiden er i sentrum. Vi 
vil at pasienten skal oppleve hele forløpet, fra hjem innom helsetjenesten og hjem igjen, 
som godt koordinert og at tjenestene er samkjørte.  
 
Forhåndsdefinerte og standardiserte pasientforløp gir en større forutsigbarhet for 
pasient, pårørende, fastlege og annet helsepersonell i behandlingen. For å oppnå dette 
skal Helse Nord RHF utarbeide en plan for helsetjenester for eldre hvor kommunene 
skal delta som likeverdig part, samt en strategiplan for samhandling som skal være 
ferdig i løpet av 2017. Helseforetakene vil framover følge opp og realisere 
tjenesteavtalene som er inngått med kommunene.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Det er positivt at pasientene i Helse Nord er mer fornøyd med pleiepersonalet, legene 
og hvordan vi er organisert. Det videre arbeidet med Helse Nords kvalitetsstrategi og 
samhandling med kommunesektoren vil forhåpentligvis bidra til at fremtidige 
pasienterfaringsundersøkelser viser ytterligere fremgang for vår helseregion.   
 
 
 
Referanse:  For mer informasjon om undersøkelsen og publikasjon av rapporten(e),  

se her: Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - resultater etter en 
nasjonal undersøkelse 
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-83/012  diverse     Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 109-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. Regional handlingsplan for 

rekruttering 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 

2. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. Helgelandssykehuset 2025 
idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland 
Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 

3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 14. september 2016  
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 9. september 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-83/012       Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 109-2016/1 Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 

ad. Regional handlingsplan for rekruttering 
    Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-83/012       Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 109-2016/2 Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 

ad. Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier 

for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på 

Helgeland 
    Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-83/012       Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 109-2016/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i 

Helse Nord RHF 14. september 2016 
    Kopi av protokollen ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-84/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 9.9.2016 
 

Styresak 110-2016 Eventuelt 
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