
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 23. november 2016 
 
Kl.: 8.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
 
 
 
 
 





 

Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-98/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 129-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 23. november 2016: 
 

Sak 129-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 130-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2016 Side 3 
Sak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon 

(PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og 
videre prosess 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 21 

Sak 132-2016 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, 
oppnådde resultater - oppfølging av styresak 113-2014 

Side 22 

Sak 133-2016 Anskaffelser av tjenester for landeveistransport av 
pasientreiser - generelle retningslinjer 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet,  
jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Side 26 

Sak 134-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 3 Side 27 
Sak 135-2016 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

prosjekt regionalt PET-senter - anmodning om bruk av 
p85-rammen 

Side 32 

Sak 136-2016 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, AB-fløy - 
resultat av anbudsrunde, plan for gjennomføring av 
renoveringen, forslag til sluttfinansiering og økonomiske 
konsekvenser for HF-et, oppfølging av styresak 81-2016 
og styresak 120-2016 

Side 37 

Sak 137-2016 Virksomhetsrapport nr. 10-2016 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 41 

Sak 138-2016 Statsbudsjett 2018 - innspill fra Helse Nord RHF og felles 
innspill fra alle regionale helseforetak 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 42 

Sak 139-2016 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall 
helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven § 30 og valg 
av styret 2017-2019, jf. helseforetaksloven § 21 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 43 

Sak 140-2016 Felles eide selskap - omdanning av 
Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra 
ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 44 

Sak 141-2016 Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - 
de regionale helseforetakenes rolle og ansvar 

Side 45 
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Sak 142-2016 Orienteringssaker Side 52 
 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 55 

 4. Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - felles 
verktøykasse 

Side 66 

Sak 143-2016 Referatsaker Side 80 
 1. e-post av 28. oktober 2016 fra Alta Kommune ad. 

uttalelse fra Alta kommunestyre - samfunnsvirkninger 
av endret sykehusstruktur i Vest-Finnmark 

  

 2. e-post av 25. oktober 2016 fra FFO Nordland ad. brev 
til direktør Lars Vorland 

  

 3. e-post av 2. november 2016 fra drosjeeier Arvid 
Samuelsen ad. drosjetilbudet på Finnsnes 

  

 4. e-post av 6. november 2016 fra Raymond Londal med 
brev ad. feil i Finnmarkssykehusets utviklingsplan 

  

 5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
9. november 2016 

  

Sak 144-2016 Eventuelt Side 101 
 
 
Bodø, den 11. november 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-99/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 130-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

26. oktober 2016 
 
 
Vi viser til styremøte i Helse Nord RHF 26. oktober 2016 og behandling av styresak 114-
2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer. 
 
Under behandling av saken ble forslag til vedtak endret med hensyn til resultatkravet 
for Helse Nord RHF, jf. punkt 4 i vedtaket. Resultatkravet ble redusert med 20 mill. 
kroner. Derfor må også innledningen i punkt 4 endres tilsvarende - som følger 
(endringer i uthevet kursiv):  
 
Resultatkrav for Helse Nord RHF reduseres med 34 54 mill. kroner sammenlignet med 
styresak 72-2016. Resultatkrav for 2017 vedtas slik:   
 
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 235 215 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +30 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT HF  0  
Sum  + 330 310 mill. kroner 
 
Protokollen som nå legges frem til godkjenning for styret i Helse Nord RHF er rettet på 
dette punktet. 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. oktober 2016 til 
godkjenning.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. oktober 2016 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 11. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/32-94/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 23.11.2016 

 
 

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

 
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 
Jørgen Dahl observatør fra Regionalt brukerutvalg  

- møtte for RBU-leder Arne-Ketil Hafstad 
 

Forfall 
 

Navn:  
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 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Erik Arne Hansen regnskapssjef 
Hege Knoph Antonsen internrevisor 

  
 

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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I forkant av styremøtet presenterte revisjonsselskapet BDO en kort gjennomgang av 
risikovurderingen som er gjort, en overordnet vurdering av foretaksgruppen etter 
gjennomgangen med helseforetakene og en kort plan for årsrevisjonen. Orienteringen ble 
gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  
 
I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i 
Helse Nord, den 26. til 27. oktober 2016. 
 
Styresak 111-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 111-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 112-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. september 2016 
Sak 113-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 

Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, planlagte/iverksatte tiltak, 
oppfølging av styresak 103-2016 

Sak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 116-2016 Virksomhetsrapport nr. 9-2016 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 117-2016 Tertialrapport nr. 2-2016 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 118-2016 Sykehusinnkjøp HF – Virksomhetsoverdragelse fra Helse Nord RHF 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 119-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2016 

Sak 120-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2016 

Sak 121-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Tertialrapport pr. 31. august 2016 

Sak 122-2016 FIKS1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31 august 2016 
Sak 123-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune 
Sak 124-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus 
Sak 125-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF - stadfestelse av tidligere vedtak 
Sak 126-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for 

Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær - oppfølging av 
styresak 86-2015 

 
 
 
 

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 

 

                                                        

Styremøte Helse Nord RHF 
23NOV2016 - saksdokumenter, offentlig utgave

Side 5



Sak 127-2016 Referatsaker 
 1. Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Budsjett 2017 

foretaksgruppen – rammer og føringer 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 2. Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Tertialrapport nr. 2-
2016 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

 3. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Budsjett 2017 Helse 
Nord RHF – rammer og føringer 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 4. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Sykehusinnkjøp HF – 
Virksomhetsoverdragelse fra Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2016 
 6. E-post av 24. september 2016 fra Erik Fjeldstad, leder i Hammerfest 

Arbeiderparti ad. felles uttalelse fra Alta og Hammerfest Arbeiderparti 
vedrørende vedtak om reduksjon av antall ambulansefly i Alta 

 7. Brev fra Bodø Kommune av 14. oktober 2016 ad. Likeverdig 
behandling for hjertepasienter - uttalelse vedtatt 13.10.2016 
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 8. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. oktober 2016 
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

Sak 128-2016 Eventuelt 
A. PCI-rapporten - tidspunkt for styrets behandling 
B. Fullmaktsstrukturen i Helse Nord 
C. Spesialisthelsetjenester til samisk befolkning - status 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 112-2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 22. september 2016 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 22. september 2016 godkjennes.  
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Styresak 113-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 
26. til 28. april 2016 - 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Åsgård, planlagte/iverksatte tiltak, 
oppfølging av styresak 103-2016 

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

Sivilombudsmannens besøksrapport ved Universitetssykehuset Nord-Norge fra 
april 2016 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om en ny orientering etter at saken er behandlet i styret i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF neste gang.  
 
3. Styret ber videre om å bli orientert om resultatet av revisjonsbesøket ved 

Nordlandssykehuset HF, når besøksrapport foreligger.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av tiltak etter 

Sivilombudsmannens besøksrapport ved Universitetssykehuset Nord-Norge fra 
april 2016 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om en ny orientering etter at saken er behandlet i styret i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF neste gang.  
 
3. Styret ber videre om å bli orientert om resultatet av revisjonsbesøket ved 

Nordlandssykehuset HF, når besøksrapport foreligger.  
 
 
Styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og 

føringer 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. juni 2016). Denne skal ligge til grunn 
for virksomheten i 2017.  

 
2. Planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i helseforetakene skal innrettes mot 

områder med lange ventetider og fristbrudd, og gjennomføring av fagplanene.   
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3. Aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i 
somatisk virksomhet. Fristbrudd skal fjernes og ventetidene reduseres innen alle 
fagområder.  
 

4. Resultatkrav for Helse Nord RHF reduseres med 34 54 mill. kroner sammenlignet 
med styresak 72-2016. Resultatkrav for 2017 vedtas slik:   

 
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 235 215 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +30 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT HF  0  
Sum  + 330 310 mill. kroner 

 
5. Inntektsrammer for 2017 fastsettes til (i 1000 kr): 

 

   

 
 

  

Basisramme 2017 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2017 - per oktober 2016 1 334 599 189 000 1 509 303 4 653 198 2 925 597 1 311 225 11 922 922

Øvrig ramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 796                                    52 928              27 381              81 105                    
Sykestuer Finnmark 9 500                   9 500                      
Kvalitetsregistre | estimat, fordeles oppdragsdokument 30 700                               30 700                    
Nasjonalt senter for e-helseforskning 36 700              36 700                    
Transporttilbud psykisk syke 0 687                       1 635                 1 152                 677                       4 150                      
Nøytral mva 138 064                            138 064                  
Partikkelterapi 4150 4 150                      
Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    813                       2 100                 1 729                 878                       5 631                      
Pilot Evenes 1000 1 000                      
SUM øvrig ramme 2017 - per oktober 2016 169 671                            5 150                         11 000                 93 363              30 262              1 554                   311 000                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Ramme 2016 9 871                   31 449              20 390              11 390                 73 100                    
Oppdatering modell 2017 (3 936)                  (3 756)               (10 195)             (6 413)                  (24 300)                  
SUM kvalitetsbasert finansiering - per oktober 2016 -                                     -                             5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 800                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 838                 3 838                      
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 161                 3 161                      
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 314                                 2 314                      
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 314                 2 314                      
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 899                   3 899                      
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 801                 2 801                      
Ufordelt Nasjonale tjenester 33 33                            
Døvblindesentre 42 247                               7 594                 49 841                    
SUM øremerket 2017 - per oktober 2016 44 560                               33                              3 899                   19 708              -                     -                       68 200                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Forskning resultatbasert 41 978                               791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    
SUM øremerket forskning 2017 - per oktober 2016 41 978                               -                             791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    
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6. Helseforetakene kan i 2017 ta opp investeringslån i tråd med fremdriften i 
prosjektene med lånetilsagn.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av 

investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. juni 2016). Denne skal ligge til grunn 
for virksomheten i 2017.  

 
2. Planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i helseforetakene skal innrettes mot 

områder med lange ventetider og fristbrudd, og gjennomføring av fagplanene.   
 

3. Aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i 
somatisk virksomhet. Fristbrudd skal fjernes og ventetidene reduseres innen alle 
fagområder.  
 

4. Resultatkrav for Helse Nord RHF reduseres med 54 mill. kroner sammenlignet med 
styresak 72-2016. Resultatkrav for 2017 vedtas slik:   

 
Helse Nord RHF/Styrets disposisjon  + 215 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +30 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT HF  0  
Sum  + 310 mill. kroner 
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5. Inntektsrammer for 2017 fastsettes til (i 1000 kr): 
 

   

 
 

6. Helseforetakene kan i 2017 ta opp investeringslån i tråd med fremdriften i 
prosjektene med lånetilsagn.  

 
 
Styresak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner foreløpig det fremlagte forslaget til budsjett 

2017 for Helse Nord RHF med den endringen i overskuddskravet som ble vedtatt i 
styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer (som legges til 
styrets disposisjon). 

 
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak i styremøte i 

desember 2016 som viser den overordnete utviklingen på bemanning og 
kostnadsstrukturen på de ulike områdene og omstillingskravet i Helse Nord RHF.   

 
Enstemmig vedtatt. 
Styrets vedtak: 

Basisramme 2017 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2017 - per oktober 2016 1 334 599 189 000 1 509 303 4 653 198 2 925 597 1 311 225 11 922 922

Øvrig ramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 796                                    52 928              27 381              81 105                    
Sykestuer Finnmark 9 500                   9 500                      
Kvalitetsregistre | estimat, fordeles oppdragsdokument 30 700                               30 700                    
Nasjonalt senter for e-helseforskning 36 700              36 700                    
Transporttilbud psykisk syke 0 687                       1 635                 1 152                 677                       4 150                      
Nøytral mva 138 064                            138 064                  
Partikkelterapi 4150 4 150                      
Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    813                       2 100                 1 729                 878                       5 631                      
Pilot Evenes 1000 1 000                      
SUM øvrig ramme 2017 - per oktober 2016 169 671                            5 150                         11 000                 93 363              30 262              1 554                   311 000                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Ramme 2016 9 871                   31 449              20 390              11 390                 73 100                    
Oppdatering modell 2017 (3 936)                  (3 756)               (10 195)             (6 413)                  (24 300)                  
SUM kvalitetsbasert finansiering - per oktober 2016 -                                     -                             5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 800                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 838                 3 838                      
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 161                 3 161                      
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 314                                 2 314                      
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 314                 2 314                      
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 899                   3 899                      
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 801                 2 801                      
Ufordelt Nasjonale tjenester 33 33                            
Døvblindesentre 42 247                               7 594                 49 841                    
SUM øremerket 2017 - per oktober 2016 44 560                               33                              3 899                   19 708              -                     -                       68 200                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Forskning resultatbasert 41 978                               791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    
SUM øremerket forskning 2017 - per oktober 2016 41 978                               -                             791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    
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1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner foreløpig det fremlagte forslaget til budsjett 

2017 for Helse Nord RHF med den endringen i overskuddskravet som ble vedtatt i 
styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer (som legges til 
styrets disposisjon). 

 
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak i styremøte i 

desember 2016 som viser den overordnete utviklingen på bemanning og 
kostnadsstrukturen på de ulike områdene og omstillingskravet i Helse Nord RHF.   

 
 
Styresak 116-2016 Virksomhetsrapport nr. 9-2016 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2016 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med utviklingen av sykefraværet i foretaksgruppen og ber adm. 

direktør om å fortsatt arbeide for ytterligere reduksjon i sykefraværet. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å orientere om følgene av sykehusstreiken i neste 
virksomhetsrapport.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2016 til orientering. 
 
2. Styret er fornøyd med utviklingen av sykefraværet i foretaksgruppen og ber adm. 

direktør om å fortsatt arbeide for ytterligere reduksjon i sykefraværet. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å orientere om følgene av sykehusstreiken i neste 
virksomhetsrapport.  

 
 
Styresak 117-2016 Tertialrapport nr. 2-2016 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2016 til orientering. 
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2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid 
med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid 

med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene.  
 
 
Styresak 118-2016 Sykehusinnkjøp HF – 

Virksomhetsoverdragelse fra Helse Nord RHF 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at Helse Nord RHF overdrar 

anskaffelsesvirksomheten til Sykehusinnkjøp HF, og ber adm. direktør gjennomføre 
virksomhetsoverdragelsen i tråd med saksfremlegget. 
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp at tilsvarende virksomhetsoverdragelse finner 
sted i underliggende helseforetak innen 31. desember 2016.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at Helse Nord RHF overdrar 

anskaffelsesvirksomheten til Sykehusinnkjøp HF, og ber adm. direktør gjennomføre 
virksomhetsoverdragelsen i tråd med saksfremlegget. 
 

2. Styret ber adm. direktør følge opp at tilsvarende virksomhetsoverdragelse finner 
sted i underliggende helseforetak innen 31. desember 2016.  
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Styresak 119-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
 Tertialrapport pr. 31. august 2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2016 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2016 om utviklings- og 
byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 120-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
 Tertialrapport pr. 31. august 2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2016 om byggeprosjekter 

i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem egen sak med en nærmere orientering om 
plan for gjennomføring av renovering av AB-fløyen, forslag til sluttfinansiering og 
økonomiske konsekvenser for helseforetaket. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 

 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2016 om byggeprosjekter 

i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem egen sak med en nærmere orientering om 
plan for gjennomføring av renovering av AB-fløyen, forslag til sluttfinansiering og 
økonomiske konsekvenser for helseforetaket. 
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Styresak 121-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2016 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. august 2016 om byggeprosjekter 

i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

2. Styret er tilfreds med at utvidelsen av A-fløyen ved Universitetssykehuset i Nord-
Norge HF gjennomføres innenfor P85-rammen. 

 
3. Styret er tilfreds med at gjennomføringen av renoveringen på Åsgård er gjort 

innenfor planlagt tid og kostnad. Prosjektet utgår fra tertialrapporten. 
 
4. Styret forutsetter at gjennomføringen av PET-senteret løses innenfor P85-rammen. 

Styret ber adm. direktør legge frem en nærmere orientering om dette i neste 
tertialrapport. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. august 2016 om byggeprosjekter 

i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering. 
 

2. Styret er tilfreds med at utvidelsen av A-fløyen ved Universitetssykehuset i Nord-
Norge HF gjennomføres innenfor P85-rammen. 

 
3. Styret er tilfreds med at gjennomføringen av renoveringen på Åsgård er gjort 

innenfor planlagt tid og kostnad. Prosjektet utgår fra tertialrapporten. 
 
4. Styret forutsetter at gjennomføringen av PET-senteret løses innenfor P85-rammen. 

Styret ber adm. direktør legge frem en nærmere orientering om dette i neste 
tertialrapport. 

 
 
Styresak 122-2016 FIKS-prosjekt: Tertialrapport pr. 31 august 2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 2. tertial 2016 om Felles Innføring av 
Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 2. tertial 2016 om Felles Innføring av 
Kliniske Systemer (FIKS) til orientering. 
 
 
Styresak 123-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på 

Jansnes i Alta kommune 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 

foretaksmøte til å avhende eiendommen på Jansnes i Alta kommune (tidligere DPS-
enhet) fra Finnmarkssykehuset HF i tråd med saksfremlegget. 

 
2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i 

styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 

foretaksmøte til å avhende eiendommen på Jansnes i Alta kommune (tidligere DPS-
enhet) fra Finnmarkssykehuset HF i tråd med saksfremlegget. 

 
2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i 

styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord.  

 
 
Styresak 124-2016 Finnmarkssykehuset HF - salg av boliger og 

gamle Kirkenes sykehus 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til plan om avhending av boliger i Kirkenes og 

gamle Kirkenes sykehus i tråd med saksfremlegget. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 
foretaksmøte til å avhende eiendommene i Kirkenes i Sør-Varanger kommune 
(boliger og gamle Kirkenes sykehus) fra Finnmarkssykehuset HF. 
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3. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i 
styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til plan om avhending av boliger i Kirkenes og 

gamle Kirkenes sykehus i tråd med saksfremlegget. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i 
foretaksmøte til å avhende eiendommene i Kirkenes i Sør-Varanger kommune 
(boliger og gamle Kirkenes sykehus) fra Finnmarkssykehuset HF. 

 
3. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i 

styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 
Nord.  

 
 
Styresak 125-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF - stadfestelse 

av tidligere vedtak 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtaket i styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord 
IKT HF (styremøte 15. juni 2016), punkt 1 til 6 slik de fremgår av protokoll fra 
styremøte 15. juni 2016. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtaket i styresak 73-2016 Etablering av Helse Nord 
IKT HF (styremøte 15. juni 2016), punkt 1 til 6 slik de fremgår av protokoll fra 
styremøte 15. juni 2016. 
 
 
Styresak 126-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- 100-årsjubileum Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, anestesiavdelingen 
o Informasjon 

- Regional brukerkonferanse 20. oktober 2016 - foredrag 
o Informasjon 
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- Felles møte mellom styreledere og adm. direktører i RHF-ene 24. oktober 2016 
o Informasjon om saksliste (status i Kvinnslandsutvalgets arbeid, kontaktmøte 

med statsråden i desember 2016, refleksjoner etter streiken blant 
Akademikerne og kort gjennomgang av Husebekkutvalgets rapport). 

- Felles oppfølgingsmøte etter 2. tertial 2016 25. oktober 2016 - sammen med adm. 
direktør Lars Vorland 
o Informasjon 

- Styremøte i Helse Nord RHF i mai 2017 - endring av møtedato og avtale om 
møtested  
o Styremøtet flyttes fra 24. mai 2017 til 23. mai 2017.  
o Møtet avholdes i Mosjøen. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
a) Styresak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF:  

o Under behandling av saken informerte adm. direktør om at det er satt inn feil 
beløp i avsnittet vedr. budsjett for regional perinatalkomité i vedlegget til 
styresaken (side 6 under beskrivelse av hvordan målene i 2017 skal oppnås, 
se mål nr. 1 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i 
pasientbehandlingen).  

o Rammen er på 70.000 kroner, men det er lagt inn 0,7 mill. kroner.  
b) Streiken blant arbeidstakere organisert i Akademikerne/Den norske Legeforening - 

kort oppsummering av streiken og dens bakgrunn og informasjon om 
lønnsoppgjøret generelt 

c) Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Pasient under behandling ved kirurgisk avdeling - alvorlig 

komplikasjon: 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 26. september 2016:  

• Sjelden, men kjent og alvorlig komplikasjon. 
• Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging i saken. 

o Sak nr. 2: To pasienter ved operasjons- og intensivklinikk - forsinket 
diagnostikk og flytting av pasient mellom ulike behandlingsnivå/klinikker:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 27. september 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn. 
• Fylkesmannen følger opp sakene tilsynsmessig. 

o Sak nr. 3: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - alvorlig 
hendelse:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.  

o Sak nr. 4: Pasient under behandling ved kirurgisk enhet - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 13. oktober 2016:  

• Ikke nødvendig med stedlig tilsyn. 
• Fylkesmannen følger opp saken tilsynsmessig. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
d) Felles ledermøte med ledergruppene i HF-ene: Informasjon om ledermøtet med 

Finnmarkssykehuset HF 27. september 2016 og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 18. oktober 2016 

e) Åpen høring Stortingets helse- og omsorgskomite ad. Meld. St. 34 (2015-2016) 
Prioriteringsmelding 29. september 2016: Informasjon 
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f) Møte med Hattfjelldal kommune ad. ambulanse 13. oktober 2016: Informasjon om 
møtet og diskusjonen 

g) Nedleggelse av grunnstein for prosjekt Alta Nærsykehus 14. oktober 2016: 
Informasjon 

h) Statusmøte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. system for nye metoder 17. 
oktober 2016: Informasjon om møtet 

i) Regional brukerkonferanse 20. oktober 2016: Informasjon om konferansen og 
adm. direktørs innlegg om Nasjonal Råd og Beslutningsforum for nye metoder - 
arbeid og utfordringer 

j) Møte i Nord-norsk samarbeidsorgan for helseutdanning 21. oktober 2016: 
Informasjon og status i arbeidet 

k) Åpning av Nordlandssykehuset HF i Bodø 28. september 2016: Kort informasjon 
om åpningen v/styrets nestleder Inger Lise Strøm 

l) Møter med Finnmarkssykehuset HF, kommuneoverlegene i Finnmark og med 
politiske partier, fylkesordfører, stortingsrepresentanter m. fl. ad. framtidig 
luftambulansetjeneste 27. september 2016: Informasjon om møtet og 
konklusjonen etterpå 

m) Etablering av et felleseid foretak for sykehusapotekene i Norge, forslag: 
Informasjon om status i arbeidet og adm. direktørs vurderinger av en slik 
etablering. 

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

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 127-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Budsjett 2017 foretaksgruppen – 

rammer og føringer 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

2. Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Tertialrapport nr. 2-2016 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

3. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Budsjett 2017 Helse Nord RHF – 
rammer og føringer 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

4. Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Sykehusinnkjøp HF – 
Virksomhetsoverdragelse fra Helse Nord RHF 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. oktober 2016 
6. E-post av 24. september 2016 fra Erik Fjeldstad, leder i Hammerfest Arbeiderparti 

ad. felles uttalelse fra Alta og Hammerfest Arbeiderparti vedrørende vedtak om 
reduksjon av antall ambulansefly i Alta 
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7. Brev fra Bodø Kommune av 14. oktober 2016 ad. Likeverdig behandling for 
hjertepasienter - uttalelse vedtatt 13.10.2016 
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

8. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. oktober 2016 
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 128-2016  Eventuelt 
 
A. PCI-rapporten - tidspunkt for styrets behandling 
 
Styremedlem Svenn Are Jenssen stilte spørsmål ad. tidspunkt for styrets behandling. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.  
 
 
B. Fullmaktsstrukturen i Helse Nord 
 
Styremedlem Svenn Are Jenssen stilte spørsmål ad. beslutnings-/fullmaktsstrukturen i 
Helse Nord. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en styresak med informasjon 
om beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord. 
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C. Spesialisthelsetjenester til samisk befolkning - status 
 
Styremedlem Johnny-Leo Jernsletten stilte spørsmål ad. det strategiske ansvaret for 
spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkningen i Norge som Helse Nord RHF har 
fått i Oppdragsdokument 2017. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.  
 
 
Tromsø, den 23. november 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: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar 

intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse 

Nord? - oppfølging og videre prosess 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
327 2014/578   Knut Tjeldnes, 917 30 983  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 132-2016 Regional handlingsplan for habilitering 

2014-2017, oppnådde resultater - 

oppfølging av styresak 113-2014 
 
 
Formål/sammendrag 
Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 ble vedtatt av styret i Helse Nord 
RHF i styremøte 29. oktober 2014 (jf. styresak 113-2014). Styret vedtok følgende i 
punkt 5: Styret ber adm. direktør om tilbakemelding av de oppnådde resultatene innen 
utgangen av 2016. I det følgende redegjøres for oppfølgingen av de anbefalte tiltakene, 
jf. handlingsplanens kap. 5.  
 
Pasientgrupper for habiliteringstjenesten er barn, unge og voksne som har behov for 
habilitering på grunn av medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser eller 
kronisk sykdom. Arbeidsoppgavene omfatter diagnostikk og funksjonsutredninger, 
behandling, opptrening av funksjon og ferdighetstrening, intensiv spesialisert trening, 
opplæring til pasient og familier, og råd og veiledning til kommunene generelt og rundt 
enkeltpasienter.  
 
Habiliteringstjenesten har et nært samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre 
kommunale instanser. Det er lokale habiliteringsteam ved alle somatiske sykehus i 
Helse Nord.     
 
Planen inneholder kostnadskrevende tiltak som forutsetter ressursøkning. Det ble 
avsatt totalt 2,4 mill. kroner til tiltak i planen i 2015, økende til helårseffekt 4,8 mill. fra 
2016.  Habiliteringsplanen inneholder også en rekke tiltak som forutsetter oppfølging 
fra helseforetakene innenfor eksisterende rammer, og som følges opp av fagfeltet.   
 
Oppnådde resultater 
Bemanning 
Som følge av prioriteringer i handlingsplanen fikk Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF ressursøkning gjennom Helse Nord RHFs budsjettbehandling 
for 2015. For Finnmarkssykehuset HF ble det forutsatt at stillingsressursen skulle 
styrke tjenestens kompetanse om samiske pasienter.  
 
Stillingen i Finnmarkssykehuset HF er opprettet. Helgelandssykehuset HF har ikke 
opprettet stillingen ennå, i påvente av en omorganiseringsprosess som nylig er 
avsluttet. Det er besluttet at fagstillingene i habilitering ved de tre sykehusene skal slås 
sammen. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble i budsjett 2015 tildelt midler til regionale 
legestillinger. Stillingene er opprettet.      
 
Et tiltak i planen er å utrede ressursbehovet i HF-ene, med særlig vekt på å sikre 
tilstrekkelig medisinskfaglig bemanning. Dette arbeidet ses i sammenheng med et 
pågående nasjonalt arbeid med å kartlegge spesialisthelsetjenestens bemannings- og 
kompetansebehov i habiliteringstjenesten. Helse Nord er representert i arbeidet. 
 
Medisinskfaglig forankring  
Styrking av den medisinskfaglige kompetansen i habilitering er en viktig faglig føring i 
habiliteringsplanen, men er også forankret i krav til RHF-ene i Helse- og 
omsorgsdepartementets (HOD) oppdragsdokument for 2011. Helse Nords tiltak har 
vært å etablere en regional overlegestilling som en felles ressurs for helseforetakene. 
Stillingen er etablert fra 1. januar 2015 ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. I 
tillegg har Universitetssykehuset Nord-Norge HF etablert en LIS1-stilling som inngår i 
en rulleringsordning knyttet til leger i spesialisering innen aktuelle fagområder (f. eks. 
allmennmedisin, psykiatri, nevrologi).  Habilitering er ikke en egen legespesialitet. 
Etableringen av LIS-stillingen har som mål å tilrettelegge for å styrke legekompetansen i 
tjenesten. Hittil har fire LIS-leger i helseregionen vært knyttet til denne LIS-stillingen.  
 
Det er etablert et regionalt nettverk for leger i habiliteringstjenesten, og gjennomført 
klinisk samarbeid med deltakelse fra alle helseforetakene.          
 
Døgnplasser innen psykisk helsevern for habiliteringspasienter 
Behovet for døgnplasser innen psykisk helsevern for pasienter i habiliteringstjenestens 
målgrupper ble tatt opp i habiliteringsplanen, og fulgt opp videre i arbeidet med 
Utviklingsplan for psykisk helse og TSB 2016-2025. I budsjett for 2016 har 
Nordlandssykehuset HF fått midler til å etablere to døgnplasser for pasienter med 
samtidig utviklingshemming og psykisk lidelse. Full årseffekt av tiltaket ved 
Nordlandssykehuset HF er lagt inn fra 2017 med 5,6 mill. kroner. Tilsvarende tilbud ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF vurderes i oppfølging av utviklingsplanen for 
psykisk helse og TSB.  
 
Samarbeidet med private institusjoner 
I handlingsplanen er det et mål at habiliteringstjenestene i Helse Nord bør involvere seg 
sterkere i videre utvikling av tilbudet ved de private rehabiliteringsinstitusjonene.  Det 
er i særlig grad Valnesfjord Helsesportssenter som har tilbud til 
habiliteringspasientene. Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad i Tromsø og RIBO 
har også aktuelle tilbud. Foreløpig er ikke dette tiltaket fulgt opp.   
     
Fagutvikling, kvalitet, registrering av aktivitet og tjenester 
Fagråd for habilitering er etablert.  Det er etablert en årlig habiliteringskonferanse for 
tjenesten.  
 

1 LIS: Leger i spesialisering 
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20 % amanuensisstilling/professor 2-stilling er etablert ved Det arktiske Universitet i 
Tromsø/Institutt for klinisk medisin. Stillingens formål er å bidra til økt forskning innen 
fagområdet, samt undervisning i medisinutdanningen og andre helseprofesjoner.  
 
Regionale oppgaver og funksjoner 
Habiliteringstjenesten har en desentral struktur. Det er mange ulike fagnettverk i 
habiliteringstjenesten for ulike områder som2 
- Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourette 
- Funksjonshemmedes rettsikkerhet knyttet til å begå eller å bli utsatt for lovbrudd 
- Nettverk for kontoransatte (sikre enhetlige rutiner for koding og registrering i 

elektronisk pasientjournal m. m.) 
 
Fagnettverkene har en viktig funksjon for å binde tjenesten sammen og samarbeide om 
fagutvikling.  Det er etablert en fast struktur hvor fagnettverkene rapporterer årlig til 
det regionale ledernettverket og får tilbakemeldinger på resultater og planer for 
kommende år. Flere av tiltakene i planen forutsetter oppfølging gjennom de ulike 
fagnettverkene.   
 
Utfordringer i videre oppfølging av handlingsplanen: 
Ytterligere styrking av medisinskfaglig kompetanse må vurderes.  
 
Utvikling av helhetlige pasientforløp bør prioriteres. Viktige samhandlingsutfordringer 
er pasientforløpsprosesser innen habilitering sammen med kommunene og private 
institusjoner.   
 
Habiliteringspasienter, i særlig grad de med psykisk utviklingshemming, bør sikres 
bedre koordinerte tjenester, når de innlegges i sykehus. Etableringen av døgnplasser 
innen psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF, og videre planlegging av lignende 
døgnplasser i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, forventes å gi bedre ressurs- og 
tjenestetilgang samt økt kompetanse ovenfor pasientgruppen også innen psykisk 
helsevern. 
 
Flere av de anbefalte tiltakene i handlingsplanen er så langt ikke fulgt opp. Dette gjelder 
blant annet samarbeid mellom habiliteringstjenestene om lærings- og mestringstiltak, 
prosjekt for å utrede hvilke intensive habiliteringsopplegg som er aktuelle, og 
samarbeid mellom barne- og voksenhabilitering.  
 
Konklusjon 
De regionale nettverkene samt fagrådet har en viktig rolle i oppfølgingen av planen. 
Hovedinntrykket er at handlingsplanen for habilitering følges opp på en god måte.   
Det forutsettes at tiltak som så langt ikke er prioritert, følges opp innen utgangen av 
2017. Helseforetakenes habiliteringstjenester, samt fagrådet, vil være sentrale i 
oppfølgingen av planen. Behov for styrking av tjenestetilbudet vil bli vurdert gjennom 
budsjett og oppdragsdokument.  
 
  

2 Jf Handlingsplanens kap. 3.9. «Regionale fagnettverk» 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Regional handlingsplan for 

habilitering 2014-2017, oppnådde resultater til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om at tiltak i Regional handlingsplan for habilitering 2014-

2017 som så langt ikke er prioritert, følges opp innen utgangen av 2017.  
 

 
Bodø, den 11. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Oppfølging av handlingsplan for habilitering 2014-2018 
 

 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 23. november 2016 

 
 
Utrykt vedlegg: Styresak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 
   (med endelig vedtak) 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Nils B Normann, 40 22 65 60  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 133-2016 Anskaffelser av tjenester for 

landeveistransport av pasientreiser - generelle 

retningslinjer 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Petter Monsen/Trine B. Amundsen Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 134-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 3 
 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes for å gi presise økonomiske rammebetingelser til 
helseforetakene for å forenkle regnskapsavslutning og resultatvurdering. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Tydelige og presise rammebetingelser er en forutsetning for god økonomistyring. Det er 
nødvendig å justere helseforetakenes inntektsrammer på bakgrunn av flere forhold: 
• Forslag om nye budsjettbevilgninger til ulike prosjekter  
• Fordeling av midler foreløpig budsjettert i RHF-et 
• Fordeling av forskningsmidler 
• Gi fullmakt til adm. direktør til å foreta eventuelle justeringer som måtte følge av 

Omgrupperingsproposisjonen 2016 
 
Forslag til fordeling av sentralt budsjetterte midler 
Narkotikaprogram med domstolskontroll 
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) har vært driftet som et prøveprosjekt i 
Bergen og Oslo siden 2006. Stortinget har i Prop. 1 S (2015-2016) besluttet å gjøre 
ordningen landsdekkende og har igangsatt en landsomfattende utrulling i 2016. 
Betinget dom på narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er et alternativ til 
ubetinget fengselsstraff for rusmiddelavhengige som dømmes for kriminalitet relatert 
til rusavhengigheten. ND-oppdraget er forankret i friomsorgskontorene, og midlene 
skal benyttes til å etablere kontakt og utvikle samarbeidsavtaler mellom 
helseforetakene og friomsorgskontorene.  
 
Helse Nord RHF fikk 0,6 mill. kroner for 2017 for å utføre oppgaven. Midlene fordeles til 
helseforetakene basert på inntektsmodellen for tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusavhengige (TSB).  
 
Modulbasert opplæringsprogram for forbedringsveiledere 
I Helse Nords Kvalitetsstrategi 2016-2020 fremheves det at kvalitet og kontinuerlig 
forbedring skal være en naturlig del av arbeidshverdagen til alle ansatte. Ledere og 
ansatte trenger kunnskap om metoder og verktøy for å lede og gjennomføre 
forbedringsprosesser. Ved å lage et modulbasert opplæringsprogram, skal det legges til 
rette både for basisopplæring og opplæring tilpasset for forbedringsveiledere og 
lederroller. 
 
Det forutsettes involvering fra alle fem helseforetakene i utarbeidelse av 
opplæringsmateriale.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ansatt en prosjektleder med varighet på ett 
år. Estimerte kostnader er ca. 1,0 mill. kroner. 
 
Adm. direktør foreslår at helseforetaket tildeles halvparten av beløpet i 2016 og 
resterende beløp i 2017. 
 
Psykisk helse 
I styresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 2 (styremøte 15. juni 2016) 
gjenstod det 5,1 mill. kroner igjen til styrets disposisjon, til oppfølging av den gylne 
regel (prioritering av psykisk helse og TSB). Disse midlene ble holdt igjen, da det ikke 
var avklart hvor døgntilbud til psykisk utviklingshemmede med psykisk lidelse og 
kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse skulle lokaliseres. Disse tilbudene er 
siden blitt etablert ved Nordlandssykehuset HF.  
 
3,6 mill. kroner foreslås brukt til tilbud til psykisk utviklingshemmede, hvorav adm. 
direktør har godkjent bruk av 2,0 mill. kroner til privat tilbud i påvente av etableringen 
av tilbud ved Nordlandssykehuset HF.  
 
Nordlandssykehuset HF foreslås bevilget de resterende 1,6 mill. kroner til etablering av 
tilbudet og 1,5 mill. kroner til kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse jf. styrets 
vedtak i styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 
(styremøte 15. juni 2016). 
 
Administrative bevilgninger 
Forskningsmidler 
Det er bevilget midler til oppdragsforskningsprosjekter ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF på henholdsvis 1,045 mill. kroner og 0,43 
mill. kroner.  
 
Regionale fagnettverk  
For 2016 er det satt av 1,5 mill. kroner til fordeling til regionale fagnettverk for 2016. 
Midlene fordeles til fagnettverk etter søknad fra fagnettverkene.  
 
Barents helsesamarbeid 
Helse Nord RHF har sentralt budsjetterte midler til Nordområdesatsing. 
Finnmarkssykehuset HF har gjennom avtaler bl.a. med Murmansk oblast og Petchenga 
sykehus forpliktet seg til å videreutvikle samarbeidet med Nordvest-Russland. For at 
samarbeidet skal kunne videreføres og utvikles overføres 0,5 mill. kroner til 
helseforetaket.   
                          
Forbedringspris  
Premie for 1. tertial 2016 overføres til Nordlandssykehuset HF ved 
Laboratoriemedisinskavdeling for deres jobb med skoprosjektet Vi står han av.  
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Premie for 2. tertial 2016 overføres til Nordlandssykehuset HF ved klinisk 
ernæringstjeneste, HBEV1, KSF2 og hovedkjøkken Bodø for deres samarbeid om å bedre 
mattilbudet til pasientene. 
 
Andre forhold 
Omgrupperingsproposisjon 2016 
Omgrupperingsproposisjon for 2016 som forventes fremlagt i månedsskiftet 
november/desember 2016 kan medføre endringer i inntektsrammer og kostnader for 
helseforetakene. Ved mindre endringer som følge av omgrupperingsproposisjonen bes 
det om at adm. direktør får fullmakt til å foreta eventuelle justeringer. 
 
Konklusjon 
Fordeling av midler budsjettert i RHF vedtas som foreslått. Administrative tildelinger 
foreslås tatt til orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.  
 
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å foreta eventuelle justeringer som følger av 

omgrupperingsproposisjonen for 2016. 
 

3. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:  

1 Hode og bevegelsesklinikk 
2 Enhet for kliniske servicefunksjoner 
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Justert basisramme 2016 (konto 3300) RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

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

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

Prosjekt SAMVALG -900 -4 000 4 900 -                        

Tertialets forbedringsarbeid 3. tertial 2015 -250 250 -                        

DRG-nettverk -100 100 -                        

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

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

Medikamentfritt tilbud psykisk helse -5 000 5 000 -                        

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

Regional pasientsikkerhetskonferanse -390 390 -                        

Samhandlingskoordinator diabetes -1 000 250 250 250 250 -                        

Medikamentfritt tilbud psykisk helse -1 000 -5 000 6 000 -                        

Traumekompetanseprogram -850 99 487 167 98 -                        

Styrking av tilbud til barn og ungdom: ungdom med rus- og avhengighetsproblemer/ sped-  -4 400 728 1 733 1 221 717 -                        

LIS-stillinger Anestesi -2 400 1 200 1 200 -                        

Prosjektkostnader VAKE -200 -700 900 -                        

Registerdrift -500 500 -                        

Kompetansebygging proton -1 000 1 000 -                        

Rituell omskjæring -1 200 190 510 311 189 (0)                          

Reduserte pensjonskostnader -55 000 -59 000 -269 000 -144 000 -56 000 (583 000)              

Regional implementering av samhandlingsbarometeret -1 400 1 400 -                        

Kvalitetsregister spiseforstyrrelser, økning -400 400 -                        

Regionale fagnettverk -1 299 633 666 -                       

Narkotikaprogram med domstolskontroll -600 99 236 167 98 -                       

Modulbasert opplæringsprogram for forbedringsveiledere -500 500 -                       

døgntilbud psykisk utviklingshemmede 2 000 -3 600 1 600 -                       

kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse -1 500 1 500 -                       

Barents helsesamarbeid -500 500 -                       

Tertialets forbedringsarbeid 2. tertial 2016, bedre mattilbud -250 250 -                       

Tertialets forbedringsarbeid 1. tertial 2016, skoprosjekt "vi står han av" -250 250 -                       

Justert basisramme 2016 1 361 044 183 027 1 533 319 4 852 184 2 990 401 1 366 332 12 286 307

Øvrig ramme 2016 (konto 3350) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 788                       52 399                  27 107                  80 294                  

Sykestuer Finnmark 9 300                    9 300                    

Kvalitetsregistre 31 693                  31 693                  

NST 35 900                  35 900                  

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

Screening turberkolose 2 100                    2 000                    4 100                    

Partikkelterapi 4 075                    4 075                    

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

Forsøksordning tannhelse 1 700                    1 700                    

SUM øvrig ramme 2016 38 756                  -                        12 786                  93 708                  29 971                  1 542                    176 762               

Kvalitetsbasert finansiering (konto 3310) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

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

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

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester 2016 (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 741                    3 741                    

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 081                    3 081                    

Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 255                    2 255                    

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 255                    2 255                    

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus 3 800                    3 800                    

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 730                    2 730                    

Ufordelt Nasjonale tjenester 184 184                       

Døvblindesentre 41 176                  7 402                    48 578                  

SUM nasjonale tjenster 2016 43 431                  184                       3 800                    19 209                  -                        -                        66 624                  

Øremerket tilskudd Forskning 2016 (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Forskning resultatbasert vedtatt budsjett 33 546                  34 826                  3 528                    71 900                  

Justering forskningsmidler styresak 57-2016 (22 894)                1 525                    14 301                  6 573                    495                       -                        

Justering forskningsmidler, jf tildelingsbrev (2 788)                  (647)                      2 569                    866                       -                        

Justering forskningsmidler (1 475)                  1 045                   430                       -                        

SUM øremerket 2016 6 389                    -                        878                       52 741                  11 397                  495                       71 900                  

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 406 189 183 027 1 556 854 5 030 082 3 052 159 1 379 759 12 608 070

 
Styremøte Helse Nord RHF 
23NOV2016 - saksdokumenter, offentlig utgave

Side 30



 
 
Bodø, den 11. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 135-2016 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-

Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - 

anmodning om bruk av p85-rammen 
 
 
Bakgrunn/formål  
Formålet med denne styresaken er å behandle utvidelse av rammen for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter i Tromsø. Saken 
bygger i stor grad på tilsvarende sak som fremmes for styret i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 144-2016 Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø, PET-senter – forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014 (styremøte 17. 
desember 2014) og besluttet i denne saken investeringsrammen for prosjektet. 
Rammen er 536,3 mill. kroner (p85), og styringsmålet er 493,1 mill. kroner (p50), etter 
indeksregulering og framskrivning til 2017. 
 
I styresak 80/2016 Tertialrapport 2/2016 for utbyggingsprosjekter (styremøte 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF) rapporterte prosjektet en prognose 7,7 mill. 
kroner over p50-rammen. Det ble samtidig orientert om at det forelå risiko for 
overskridelse. Styret i HF-et vedtok å ta dette til orientering, og forutsatte 
konsekvensene bearbeidet og fulgt opp av styringsgruppen. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet samme tertialrapport i styresak 121-2016 
Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 
2016 (styremøte 26. oktober 2016). Styret vedtok følgende i punkt 4: Styret forutsetter 
at gjennomføringen av PET-senteret løses innenfor P85-rammen. Styret ber adm. direktør 
legge frem en nærmere orientering om dette i neste tertialrapport.  
 
Prosjektet har etter tertialrapporteringen arbeidet intensivt med å få oversikt over alle 
uavklarte forhold. Det er gjennomført risikoanalyser og en fullstendig gjennomgang av 
økonomien. Kuttlisten er revidert og behandlet på nytt i styringsgruppen.  
 
Gjennomgangen har avdekket flere utfordringer som må løses i prosjektet. Dette 
medfører uunngåelige kostnadsøkninger som skyldes endrede forutsetninger, mottak 
av gaver, økte arealer til forskning, mangler og feilkalkuleringer i prosjektet, samt noen 
mindre andre forhold. Dette er nærmere omtalt i styresaken i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF som følger vedlagt denne styresaken. 
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Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vil i styremøte 16. november 2016 
behandle styresak 95/2016 Regionalt PET-senter ved UNN – endret økonomisk ramme 
som grunnlag for denne styresaken (se vedlegg). I saken fremmer direktøren i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF følgende innstilling til vedtak: 
 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) godkjenner at 

investeringsrammen for PET-senteret økes til 567,9 mill kr og oversender saken til 
styret i Helse Nord RHF for endelig godkjenning. 
 

2. UNN-styret ber styret i Helse Nord RHF frigjøre hele P85-rammens sikkerhets-margin 
på 43,2 mill kr til finansiering av prosjektet.  
 

3. UNN-styret ber styret i Helse Nord RHF godkjenne at økt gavetilsagn fra Trond Mohn 
samt forventet ekstra investeringstilskudd fra Universitetet i Tromsø Norges arktiske 
universitet på til sammen 23,7 mill kr brukes til å delfinansiere kostnader som 
overstiger P85-rammen. 
 

4. UNN-styret bevilger 8,0 mill kr til full finansiering av kostnader ut over P85-rammen. 
 
Adm. direktør vil orientere styret i Helse Nord RHF om endelig vedtak i styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ved behandling av denne styresaken i styremøte 
23. november 2016.  
 
Årsak til behov for utløsing av reserver og økt ramme 
Under arbeid med medisinsk trykkluft kom det frem at Universitetssykehuset Nord-
Norge Breivika ikke har ivaretatt forsyningssikkerheten for disse anleggene, fordi alle 
eksisterende trykkluft-kompressorer er plassert i samme rom. Ved et eventuelt 
branntilløp vil anleggene med stor sannsynlighet bli satt ut av drift og føre til stans i 
sentrale deler av operasjons- og intensivavdelingene. Utbyggingsavdelingens 
konklusjon er at det anbefales å etablere en backup for medisinsk trykkluft i A-fløy i 
forbindelse med etablering av medisinsk trykkluft for PET-senteret.  
 
Kombinasjonen av preklinisk forskning, klinisk forskning og legemiddelfremstilling kan 
ikke benytte samme gassforsyning grunnet forskjellige kvaliteter og trykkbehov. Den 
prosjekterte løsningen ved felles anlegg for funksjonene vurderes å kunne forårsake 
kontaminering av legemidler ved samtidig produksjon av isotoper til forskning og FDG1. 
Det er av denne grunnen avdekket behov for forskjellige anlegg til hver enkelt funksjon.  
 
I tillegg kommer økte kostnader i forbindelse med anlegg for nødstrøm. 
 
Endringer i gjennomføringsfasen knyttet til medisinteknisk utstyr og grensesnittet til 
Universitetet i Tromsø (UiT) har økt kostnadsrammen med henholdsvis 12 og 11,7 mill. 
kroner. Se også styresak 121-2016 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF: Tertialrapport pr. 31. august 2016 (se her: Styremøte i Helse Nord RHF 26. oktober 
2016). 
  

1 FDG: Fludeoxyglukose; et radiofarmaka som inngår i behandling med PositronEmisjonsTomografi (PET) 

 

                                                        

Styremøte Helse Nord RHF 
23NOV2016 - saksdokumenter, offentlig utgave

Side 33

https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-26-oktober-2016
https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-26-oktober-2016


Finansiering 
Styringsmålet er som angitt innledningsvis 493,1 mill. kroner (p50). I endringsmelding 
E1 etter samspillsfasen godkjente adm. direktør i Helse Nord RHF å bruke 7,7 mill. 
kroner av p85-rammen for å dekke økt entreprisekostnad. Prosjektets samlede 
godkjente investeringsramme er dermed 500,8 mill. kroner. Finansieringen inkluderer 
10,0 mill. kroner fra Sykehusapoteket Nord HF.  
 
Den oppdaterte prognosen på 567,9 mill. kroner er 74,8 mill. kroner over p50-rammen, 
67,1 mill. kroner over godkjent investeringsramme og 31,7 mill. kroner over P85-
rammen. 
 
Det foreligger tilsagn fra UiT om investeringsbidrag på 13,5 mill. kroner til 
forskningsfunksjonene. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i tillegg fremmet 
krav overfor UiT om ytterligere 8,7 mill. kroner til finansiering av de økte 
forskningsarealene og 3,0 mill. kroner til gangbroen. Det er etablert muntlig enighet om 
prinsippene knyttet til dette. Felles gjennomgang av kostnadene gjenstår. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har lagt til grunn at tilsagn om 
investeringsbidrag fra samarbeidspartnere utenfor foretaksgruppen kunne dekke 
kostnader utover rammen. Dette har bygget på en feilaktig forståelse av 
investeringsregimet, og er nå avkreftet av Helse Nord RHF. Det foreliggende tilsagnet 
om investeringsbidrag på 13,5 mill. kroner fra UiT har fra Helse Nord RHF vært 
forutsatt å inngå i finansieringen av prosjektets vedtatte investeringsramme.  
 
Prosjektet har vært innforstått med at gavetilsagnene fra Trond Mohn ikke endrer 
investeringsrammen. Ytterligere gavetilsagnet fra Trond Mohn på 12 mill. kroner samt 
forventede ekstra investeringstilskudd fra UiT på omlag 11,7 mill. kroner er direkte 
relatert til utvidelser i prosjektet i gjennomføringsfasen. Resterende overskridelsen av 
finansieringsrammen ut over p85-nivå utgjør da 8 mill. kroner. 
 
Kjerneverdier 
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Ferdigstillelse av PET-
senteret i Tromsø er essensielt i forhold til det tilbudet senteret skal være for hele den 
nordnorske befolkningen, slik at bygg og infrastruktur fremstår med langsiktige og gode 
løsninger som sikrer trygghet for at pasientene skal få et behandlingstilbud av høy 
kvalitet.  
 
I tråd med investeringsreglement skal eventuelle merkostnader på enkeltprosjekt ikke 
gå ut over andre helseforetaks langsiktige planer. Dette for ikke å undergrave respekten 
for at rammer er satt for å overholdes.  
 
Medbestemmelse/brukermedvirkning 
Saken blir forelagt ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets 
arbeidsutvalg i ekstraordinært drøftingsmøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
før styremøtet i helseforetaket. Protokollene fra disse møtene behandles som egne 
referatsaker i styremøtet i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16. november 2016 og 
vil bli lagt frem under behandling av denne styresaken i styremøte 23. november 2016. 
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Adm. direktørs vurdering 
PET-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er en viktig regional 
satsning som vil gi et stort kvalitativt løft for kreftbehandlingen i regionen. Behovet for 
PET-undersøkelser øker raskt, og tempo i prosjektgjennomføringen har derfor vært 
høyt prioritert.  
 
Prosjektgjennomføringen har vært komplisert, blant annet fordi gavefinansiering av 
tilleggsfunksjoner underveis i gjennomføringsfasen har medført endringsbehov. Adm. 
direktør er fornøyd med at konsekvensene av dette er grundig vurdert slik at det nå 
foreligger en oppdatert prognose. Usikkerheten knyttet til den foreliggende prognosen 
vurderes nå som lav.  
 
Prognosen for endelige kostnader er 67,1 mill. kroner over godkjent investeringsramme 
til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 31,7 mill. kroner over p85-rammen vedtatt 
av styret i Helse Nord RHF. Dette er krevende, men håndterbart.  
 
Overskridelsene knyttet til endringer i gjennomføringsfasen har ekstern finansiering, 
forutsatt enighet med Universitetet i Tromsø. Ut over dette gjenstår en overskridelse på 
8,0 mill. kroner utover p85-rammen. 
 
Styret i Helse Nord RHF forutsatte i styresak 121-2016 at prosjektet løses innenfor p85-
rammen. Direktøren i Universitetssykehuset Nord-Norge HF anbefaler derfor at 
helseforetaket for sin del godkjenner å bruke 8,0 mill. kroner fra egen 
investeringsramme til full finansiering av PET-senteret. Adm. direktør innstiller overfor 
styret i Helse Nord at dette godkjennes. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF fastsetter endelig ramme for PET-senteret i Tromsø til 

567,9 mill. kroner. 
 

2. Styret godkjenner å frigjøre hele differansen mellom p50-rammen og p85-rammen 
på 43,2 mill. kroner til finansiering av prosjektet.  
 

3. Styret godkjenner at økt gavetilsagn fra Trond Mohn samt forventet ekstra 
investeringstilskudd fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet på til 
sammen 23,7 mill. kroner inngår i finansieringen av kostnader som overstiger p85-
rammen. 
 

4. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF omdisponerer 8,0 mill. 
kroner fra egne midler til full finansiering av prosjektet. 

Bodø, den 11. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg:  Styresak UNN HF 95/2016 Regionalt PET-senter ved UNN  
 – endret økonomisk ramme 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 23. november 2016 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 75 51 29 00  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 136-2016 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, 

AB-fløy - resultat av anbudsrunde, plan for 

gjennomføring av renoveringen, forslag til 

sluttfinansiering og økonomiske 

konsekvenser for HF-et, oppfølging av 

styresak 81-2016 og styresak 120-2016 
 
 
Bakgrunn/formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 81-2016 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016 i styremøte 15. juni 2016. 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber om å få en ny orientering om arbeidet 
med AB-fløyen, så snart resultatet av nåværende anbudsrunde foreligger. 
 
Videre behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 120-2016 Byggeprosjekter i 
Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2016 i styremøte 26. oktober 2016. 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge frem egen sak 
med en nærmere orientering om plan for gjennomføring av renovering av AB-fløyen, 
forslag til sluttfinansiering og økonomiske konsekvenser for helseforetaket. 
 
Denne styresaken er en oppfølging av begge vedtak, og formålet er således at styret i 
Helse Nord RHF tar stilling til den endelige kostnadsrammen for ferdigstillelse av 
sykehuset i Bodø. 
 
Samlet ramme for igangværende utbyggingsprosjekter i Nordlandssykehuset HF, Bodø 
Sentrum ble besluttet i flere styresaker. Rammen for Byggetrinn 2 ble sist endret i 
styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 
plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-
2013 (styremøte 26. november 2014) - som følger: 
 
Byggetrinn 2 3 574 900 000kr  
G-fløyen 134 000 000kr      
Øvrig 171 000 000kr      
Totalt: 3 879 900 000kr   
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Nordlandssykehuset HFs behandling av saken 
Nordlandssykehuset HF behandlet styresak 087-2016 Byggetrinn 2 – fase 3 – fullføring 
(styremøte 6. oktober 2016) om de økonomiske virkninger av resultatet av 
anbudsprosessen for gjennomføring av renovasjon av AB-fløyen i Bodø.  
 
Anbudsprosessen viste en budsjettmessig underdekning på 110,8 mill. kroner for å 
kunne fullføre byggetrinn 3 (AB-fløyen). Etter kuttgjennomgang er underdekningen 
redusert til 99 mill. kroner. Nærmere orientering fremgår av vedlegg 1. 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF fattet følgende vedtak i saken: 
 
1. Styret ved Nordlandssykehuset HF tilrår at styret for Helse Nord godkjenner 

igangsettelse av fase 3 etter den fremlagte plan for endelig gjennomføring. 
 

2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 99 mill kr for fullføring 
av byggetrinn 2 – fase 3. 
 

3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 73 mill kr for dekning av netto likviditetsbehov. 
 
Styresak 087-2016 med endelig vedtak er vedlagt denne saken. 
 
Forslag til løsning 
Hovedentreprise for bygg var ute på mislykket anbudsrunde våren 2016. Det resulterte 
i at anbudspakkene ble splittet opp og sendt ut i ny konkurranse. Med bakgrunn i 
signalene våren 2016 anbefalte adm. direktør å sette av en reserve i Helse Nord RHF på 
60 mill. kroner, hvilket ble vedtatt av styret ved rullering av langsiktig plan, jf. styresak 
72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. 
juni 2016). 
 
I tråd med regionens investeringsreglement skal eventuelle overskridelser av rammer i 
et helseforetak, løses med omprioritering av rammer i eget helseforetak.  
 
Styret i Nordlandssykehuset HF har besluttet å gjøre følgende omdisponeringer av 
interne rammer slik: 
 
Utsette investering ved NLSH Lofoten til etter 2020: 17 mill. kroner 
 
I tillegg anmodes Helse Nord RHF om å: 
 
Utløse p85-ramme G-fløy: 9 mill. kroner 
Frigjøre reserver fra langsiktig plan: 60 mill. kroner 
Utvide ramme for heliport/akuttheis: 13 mill. kroner 
 
Til sammen: 99 mill. kroner 
 
Dette innebærer at prosjektorganisasjonen må gjøre interne kutt i prosjektet 
tilsvarende 11,8 mill. kroner. 
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Sammenliknet med forutsetningene i langsiktig plan, jf. styresak 72-2016, innebærer 
dette en økning av investeringsrammene på 13 mill. kroner før 2020. 
 
Konsekvenser for bærekraft i Nordlandssykehuset HF 
Bærekraftsanalysen i sak 085-2016 i Nordlandssykehuset HF har allerede tatt høyde for 
investering i Lofoten med 17 mill. kroner og den ubrukte bevilgningen til G-fløy med 9 
mill. kroner. Økning av finanseringingsrammen til 99 mill. kroner innebærer derfor 
netto endring av bærekraftsanalysen med 73 mill. kroner. Videre innebærer forlengelse 
av byggetiden frem til 2020 at tidspunkt for aktivering forskyves i forhold til 
opprinnelig plan. 
 
Effekten av å øke investeringsrammen for fase 3 med 99 mill. kroner, parallelt med 
forskjøvet tidspunkt for ferdigstillelse, gir økt årlig driftskostnad med gjennomsnittlig 
0,5 mill. kroner i langtidsperioden. 
 
Konsekvenser for likviditet i Nordlandssykehuset HF 
Likviditetsbehov er beregnet med utgangspunkt i forutsetning om driftsresultat i tråd 
med resultatkrav gjennom hele langtidsperioden. Prognosen for 2016 tilsier imidlertid 
et negativt budsjettavvik på nærmere 40 mill. kroner. Likviditeten forverres i 
2019/2020. For å ha tilstrekkelig likviditet i disse årene, søker derfor 
Nordlandssykehuset HF om å ta opp lån tilsvarende netto 73 mill. kroner. 
 
Konsekvenser i tilfelle forslag til investeringsramme ikke innvilges 
Nordlandssykehuset HF vil prioritere oppgraderingen av fløy A. Dersom styret i Helse 
Nord RHF beslutter å ikke utvide rammen slik foreslått, vil renoveringen av fløy B 
utsettes inntil videre. 
 
Kjerneverdier 
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Ferdigstillelse av sykehuset i 
Bodø er essensielt, slik at bygg og infrastruktur fremstår med kvalitet og langsiktige og 
gode løsninger for pasienter, pårørende og medarbeidere.  
 
Eventuelle merkostnader på enkeltprosjekt skal ikke gå ut over andre helseforetaks 
langsiktige planer. Dette for å ikke undergrave respekten for at rammer er satt for å 
overholdes.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at utbyggingsprosjektet i Nordlandssykehuset Bodø har vært godt 
styrt, og gjennomføres med teknisk og estetisk høy standard. 
 
Antatt renoveringskostnad for AB-fløyen ble fremlagt så langt tilbake som i 2007. De 
økonomiske rammene for prosjektet ble justert i 2012 slik at de inkluderte prisstigning 
og byggelånsrenter. Rentenivået har gått ned, mens kostnadsveksten i 
bygningsindustrien har vokst kraftig, også på grunn av stor investeringsaktivitet i Bodø.  
 
Etter grundige prosesser med anbudsinnhenting konkluderer adm. direktør med at de 
tilbud som nå foreligger viser et godt bilde av hva som er mulig å oppnå i dagens 
marked.  
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I tråd med investeringsreglementet kan Nordlandssykehuset HF benytte ubrukte midler 
fra egne prosjekt. Nordlandssykehuset HF har i tillegg mulighet til å omprioritere egne 
midler tilsvarende 17 mill. kroner. Adm. direktør mener det er mulig å forhandle frem 
kostnadsreduksjoner i gjenstående prosjekt på 12,8 mill. kroner. Gitt at styret frigir 
reserven i investeringsplanen på 60 mill. kroner og p85-rammen til G-fløy (9 mill. 
kroner), gjenstår en inndekning på overskridelser av heliport/akutt-heis på 13 mill. 
kroner. 
 
Konsekvensene av en netto utvidelse av rammen for Nordlandssykehuset med 73 mill. 
kroner øker omstillingsbehovet marginalt, og er håndterlig. 
 
Konsekvensen av eventuell utsettelse av renoveringen av B-fløyen medfører stor risiko 
for at senere renovering vil bli uforholdsmessig mye mer kostbart, og vil i tillegg gjøre 
at sykehuset vil fremstå som uferdig. 
 
Det er adm. direktørs vurdering at Helse Nord er tjent med at Nordlandssykehuset HF 
gis rammebetingelser for å fullføre renoveringen av høyblokken i tråd med plan.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at investeringsrammen for Nordlandssykehuset 

Bodø økes med 99 mill. kroner fra 3 574,9 mill. kroner til 3 673,9 mill. kroner. 
 
2. Styret vedtar å frigjøre reserven i investeringsplanen på 60 mill. kroner og p85-

rammen på G-fløy på 9 mill. kroner. 
 

3. Styret forutsetter at Nordlandssykehuset Bodø omdisponerer egne rammer 
tilsvarende 17 mill. kroner. 
 

4. Investeringslånet til Nordlandssykehuset Bodø økes med 73 mill. kroner til totalt     
3 073 mill. kroner for å sikre likviditet i helseforetaket. Lånet utbetales i takt med 
fremdriften i investeringsprosjektet. 

 
 
Bodø, den 11. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Styresak NLSH 087-2016 Byggetrinn 2 – fase 3 – fullføring 

Styresak NLSH 087-2016 Byggetrinn 2 – fase 3 – fullføring – endelig vedtak 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 23. november 2016 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 137-2016 Virksomhetsrapport nr. 10-2016 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 138-2016 Statsbudsjett 2018 - innspill fra Helse Nord RHF 

og felles innspill fra alle regionale helseforetak 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 139-2016 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - endring av antall 

helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven § 

30 og valg av styret 2017-2019, jf. 

helseforetaksloven § 21 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 140-2016 Felles eide selskap - omdanning av 

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS 

fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 23. november 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Langeland, 930 63 720  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 141-2016 Etablering av ny modell for spesialistutdanning 

for leger - de regionale helseforetakenes rolle 

og ansvar 
 
 
Hva saken gjelder 
Organiseringen og ansvaret for spesialistutdanningen for leger har vært uendret i 
mange år, selv om det har vært store organisatoriske endringer i helsetjenesten. 
Forslaget til ny modell er den første helhetlige gjennomgangen av legenes 
spesialistutdanning i Norge. Hensikten er at utdanningene skal innrettes mot 
fremtidens utfordringer, endringer i pasient- og legerollen og reformene i 
helsetjenesten. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga i brev datert 17. desember 2015 føringer for 
den nye modellen, med beskrivelse av roller, ansvar og oppgaver for de fire regionale 
helseforetakene, helseforetakene/sykehusene, Helsedirektoratet og Legeforeningen. 
Kommunene og universitetenes oppgaver er også berørt. 
 
Etter dette fikk de RHF-ene følgende oppgaver i Oppdragsdokument 2016 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet: Etablere et regionalt utdanningssenter ved regionsykehusene for 
å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes 
spesialistutdanning. Delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet 
spesialistutdanning. Planlegge for iverksetting av læringsaktiviteter for oppstart i 2017 av 
spesialistutdanningens del 1 etter ny ordning.  
 
Helse Sør-Øst RHF fikk i tillegg oppgaven med å etablere en tverregional ordning for å 
sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning.  
 
HOD la i august 2016 frem forslag til ny forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning av leger (spesialistforskriften). Forskriften skal erstatte 
spesialistgodkjenningsforskriften, turnusforskriften og generelle bestemmelser for 
spesialistutdanningen av leger. Høringsfristen var 14. oktober 2016. 
 
Den nye forskriften trer i kraft 1. mars 2017 for del 1 av ny spesialistutdanning for 
leger, slik at de første legene kan starte i del 1 av ny spesialiststruktur fra 1. september 
2017. Forskriften trer i kraft 1. mars 2019 for del 2 og 3 av ny spesialistutdanning for 
leger og gjelder 42 spesialiteter, med unntak av spesialitetene allmennmedisin, 
arbeidsmedisin og samfunnsmedisin. 
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Adm. direktører i RHF-ene besluttet 14. desember 2015 å organisere det tverregionale 
arbeidet som et prosjekt, koordinert av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet skal bestå inntil 
regionale utdanningssentre som er under etablering er i full drift, og den nye modellen 
kan følges opp i ordinær styringslinje i alle helseforetak/sykehus. De regionale 
utdanningssentrene vil i den endelige løsningen ha etablert system for nasjonal 
samordning av mindre fagområder, læringsaktiviteter, kursoversikt, utdanningsløp 
med mer.  
 
Adm. direktører i RHF-ene ønsker å informere styrene om arbeidet med etablering av 
ny modell for spesialistutdanningen for leger, med vekt på RHF-enes rolle og ansvar. 
Styrene informeres om de vurderingene og prosessene RHF-ene må legge til grunn ved 
innføring av ny modell, samt betydningen av at arbeidet følges opp i styringslinjen. 
 
Likelydende styresak fremmes i alle RHF-styrene til orientering.  
 
Hovedpunkter  
Det meste av utdanningen av legespesialister skjer i klinisk praksis i HF-ene. Totalt 40 
til 50 % av legeårsverkene ved HF-ene utføres i dag av leger i utdanningsstillinger. Den 
nye modellen for legenes spesialistutdanning er en viktig og omfattende reform som vil 
påvirke den daglige driften i HF-ene/sykehusene.  
 
1. Ny spesialitetsstruktur med læringsmål 
I ny modell skal definerte krav til tjenestetid og tjenestested erstattes av en utdanning 
basert på oppnåelse av fastsatte læringsmål. Spesialitetsstrukturen vil få tre deler, med 
del 1 som erstatter dagens turnustjeneste, del 2 med felles plattformer innen 
indremedisin og kirurgi og del 3 som er unik for hver spesialitet. Noen fagområder går 
direkte fra del 1 til del 3 (se figur 1). Det er læringsmålene som blir førende for hvor 
lang tid utdanningsløpene tar, utover minstekravet som i forskriften foreslås til 6 ½ år.  

 
Figur 1. Ny spesialitetsstruktur 
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For å oppnå mer breddekompetanse innen blant annet kommunikasjon, etikk, 
systemforståelse, kunnskapshåndtering, pasient- og brukermedvirkning og 
samhandling, innføres obligatoriske kompetansemoduler med læringsmål. 
Kompetansemodulene skal integreres i hele utdanningsløpet for alle spesialiteter.  
 
Det forutsettes at virksomhetens ledelse tar ansvar for hvordan utdanningen innrettes 
og integreres som del av den ordinære virksomheten, herunder at leger i spesialisering 
får tid til læringsaktivitetene og at læringsaktivitetene inngår i tjenesteplaner osv. 
Bedre ledelsesforankring skal bidra til at veiledning, supervisjon og andre 
læringsaktiviteter kan planlegges og lettere tilpasses læringsmålene, sykehusdriften og 
pasientenes behov.  
 
HF-ene/sykehusene må utarbeide en plan for hele utdanningsløpet for hver spesialitet. 
Planen skal angi hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle, hvilke læringsarenaer 
innen virksomheten som kan tilby ulike læringsmål, og hvordan det vil legges til rette 
for veiledning og supervisjon. Teoretisk undervisning og forskning skal inngå i planen.  
 
Dersom for eksempel pasientgrunnlaget er for liten til at læringsmål kan nås i egen 
virksomhet, kan det etableres avtaler med andre helseforetak/sykehus, 
avtalespesialister eller andre aktuelle virksomheter. Målet er mer forutsigbare 
utdanningsløp, og at virksomhetene selv kan finne løsninger gjennom 
samarbeidsavtaler med andre virksomheter der det trengs. Det er først og fremst 
oppnådde læringsmål som skal gi rett til spesialistgodkjenning. 
 
De kliniske læringsmålene for del 1 av ny spesialitetsstruktur og læringsmålene for 
felles kompetansemoduler del 1-3 har vært på høring med høringsfrist 10. oktober 
2016.  
 
Det er Helsedirektoratet som beslutter læringsmål, anbefaler læringsaktiviteter og 
godkjenner utdanningssteder og legespesialister. Legeforeningen vil ikke lenger ha 
ansvar i utdanningen, men Legeforeningens spesialitetskomitéer er foreslått å kunne gi 
faglige råd til Helsedirektoratet om læringsmål og læringsaktiviteter, samt ved 
godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter, jf. forslag til forskrift om 
spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og turnusleger 
(spesialistforskriften). Spesialistforskriften har vært på høring med høringsfrist 14. 
oktober 2016, og RHF-ene har gitt egne høringssvar.  
 
2. Regionale utdanningssenter  
I Oppdragsdokument 2016 fikk RHF-ene i oppdrag å etablere et regionalt 
utdanningssenter ved hvert av regionsykehusene. Senteret skal utvikle og gjennomføre 
læringsaktiviteter, samordne nasjonalt og legge til rette for å kunne nå læringsmål ved 
regionsykehusene. 
 
Etableringen av regionalt utdanningssenter er i gang ved St. Olavs Hospital HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen 
HF. Prosjektet har utarbeidet et felles mandat for de fire regionale utdanningssentrene.  
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I perioden frem til de regionale utdanningssentrene er i full drift og ordningen kan 
følges opp i ordinær styringslinje, vil utdanningssentrene samarbeide med det 
tverregionale prosjektet. 
 
3. Tverregionalt prosjekt 
Mange komplekse oppgaver må løses i et samarbeid mellom regionene, de regionale 
utdanningssentrene og HF-ene. Helsedirektoratet, Legeforeningen og universitetene er 
også viktige samarbeidspartnere. Det tverregionale samarbeidsprosjektet skal sikre en 
nasjonal, samordnet spesialistutdanning (se figur 2).  

 
Figur 2. Organisering av det tverregionale prosjektet for spesialistutdanningen for leger 
 
Adm. direktører i RHF-ene er prosjekteier. De fire regionale HR-direktørene og 
fagdirektørene, samt to konserntillitsvalgte og en bruker utgjør, sammen med 
styringsgruppeleder fra Helse Sør-Øst RHF, styringsgruppen. RHF-ene har leder for 
hver sin arbeidsgruppe og samarbeider tett om etableringen av de regionale 
utdanningssentrene og oppgavene deres i fremtidens modell.  
 
Det er lagt opp til bred involvering og åpenhet i prosjektet med deltagere fra HF-
ene/sykehusene, Helsedirektoratet, universitetene, Legeforeningen, 
arbeidsgiverforeningen Spekter, tillitsvalgte og brukere. Over 95 personer er aktivt med 
i arbeidet.  
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Prosjektet har også etablert en nettside (Ny ordning for spesialistutdanning for leger – 
tverregionalt prosjekt) og beskrevet ny modell i Legetidsskriftet (nr. 10-2016). Det er 
sendt to informasjonsbrev om forberedelser til del 1 av ny spesialitetsstruktur til alle 
helseforetak/sykehus. Det har videre vært avholdt informasjonsmøter ved flere 
helseforetak/sykehus, samt møter med forskningsmiljø og Leger uten grenser. 
Deltagere i prosjektet har også bidratt i HODs arbeid med spesialistforskriften som har 
vært ute på høring.  
 
I samråd med Legeforeningen er det etablert en pilot i Helse Nord for samarbeid om 
overføring av oppgaver fra Legeforeningens regionale koordinatorkontorer til regionalt 
utdanningssenter. Det kan også nevnes at Sykehuset Østfold HF i samarbeid med Helse 
Sør-Øst RHF har utarbeider et prosjektdirektiv for implementering av del 1 av ny 
spesialitetsstruktur, som alle HF-ene/sykehus i landet kan ha nytte av. 
 
4. RHF-enes ansvar  
I ny modell har RHF-ene fått det overordnede ansvaret for å etablere nødvendige 
organisatoriske systemer, samt legge til rette for at ny ordning blir iverksatt og 
fungerer. RHF-ene skal også ha ansvar for at helheten i den teoretiske og praktiske 
undervisningen ivaretas og at systemene for undervisning etableres.  
 
I brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 17. desember 2015 står det under 
punkt 3 om RHF-ene sitt ansvar:  

 
Som ledd i arbeidet med koordinering av læringsaktiviteter og planlagte utdanningsløp 
for leger i spesialisering har de fire regionene valgt samme IKT-løsning. 
 

 
Regionale helseforetak har et regionalt sørge-for ansvar og ansvar for å sikre 
tilstrekkelig kvalifisert personell, inkludert tilstrekkelig utdanning av legespesialister, 
og et lovpålagt ansvar for utdanning. Deres oppgaver følger av dette ansvaret:  
 

- Ansvar for å framskrive behovet for legespesialister (jf nasjonal 
bemanningsmodell) og for tilhørende dimensjonering av antall LIS-stillinger  

- Ansvar for å legge til rette for helhetlige utdanningsløp for sykehusspesialitetene 
på tvers av helseforetakene, i tillegg til evt private aktører, regionene og arenaer i 
primærhelsetjenesten  

- Ansvar for avtaler med private aktører (herunder avtalespesialister) hvor 
utdanning kan inngå  

- Ansvar for at systemer utvikles og følges opp, inkludert systemer for nødvendig 
nasjonal koordinering av læringsaktiviteter  

- Ansvar for kontakt med og evt avtaleinngåelse med universitetene, kommunene 
og Legeforeningen  

 
Virkemidler – beskrivelse:  
Oppgaver kan delegeres, eksempelvis til regionsykehusene og regionale 
utdanningssentra. Det vises til nasjonal helseplan for beskrivelse av framskrivning av 
behov og nasjonal bemanningsmodell. 
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5. Finansiering 
Det følger ingen særskilte midler til styrking av veiledning, veilederopplæring, økt 
breddekompetanse, IKT-systemer eller til etablering og drift av de regionale 
utdanningssentrene. Utdanningsaktivitetene er ment å skje innen ordinære 
budsjettrammer og ved omfordeling av dagens finansiering av kursaktiviteter. 
 
RHF-ene har i brev til HOD datert 28. august 2015 ad. Svar på oppdrag fra HOD om 
regionenes oppgaver i legenes spesialistutdanning anslått kostnadene for utvikling og 
etablering av de fire regionale utdanningssentrene til 74 mill. kroner. I tillegg kommer 
betydelige merutgifter til flere legestillinger, som skal kompensere for tid til opplæring 
og veiledning. Videre har RHF-ene meldt inn økte kostnader knyttet til ny 
spesialiststruktur i forbindelse med innspill til statsbudsjett for både 2016 og 2017.  
 
Over 4000 leger er i et utdanningsløp i HF-ene/sykehusene. Om man skal lykkes med ny 
spesialitetsstruktur for leger, vil det være avgjørende at gjennomføringen gis prioritet.  
 
RHF-ene mener det i tillegg er nødvendig å arbeide videre med fremtidig finansiering av 
spesialistutdanningen for leger, tilskuddsordninger og andre insentiver.  
 
Samhandlingsreformen har som et sentralt mål at veksten i helse- og omsorgstjenesten 
i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Det vil kreve god samhandling 
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. For å styrke samarbeidet og muligheten 
for å legge til rette for allmennlegenes sykehustjeneste etter samhandlingsreformens 
intensjon, anbefaler RHF-ene at HF-ene mottar et økonomisk tilskudd for 
allmennlegenes sykehustjeneste, med vekt på midler til veiledning. Det foreslås at dette 
forskriftsfestes på samme måte som tilskuddet kommunene får for å medvirke til 
gjennomføringen av den praktiske tjenesten i del 1 av legenes spesialistutdanning.  
 
Det samme gjelder tilskudd som legger til rette for avtale om læringsmål med 
avtalespesialister. RHF-ene anbefaler dessuten tilskuddsordning til helseforetak som 
har avtale med frivillige organisasjoner om læringsmål - som eksempelvis Leger uten 
grenser. 
 
Adm. direktørs vurdering og anbefaling 
Den nye modellen for legenes spesialistutdanning er en viktig ansvars- og 
kvalitetsreform, men den vil bli krevende å gjennomføre. Allerede i dag er det vanskelig 
for mange avdelinger å frigjøre tid for spesialister/overleger og utdanningskandidater 
til kurs, veiledning og supervisjon.  
 
Adm. direktør vil sørge for at det arbeides videre med fremtidig finansiering av 
spesialistutdanningen.  
 
Adm. direktør understreker betydningen av at arbeidet med ny 
spesialistutdanningsmodell følges opp i hele styringslinjen. Etter hvert som de regionale 
utdanningssentrene kommer i drift, vil det bli etablert permanente strukturer for 
samarbeid mellom regionene for å sikre at leger i hele landet får tilgang til likeverdig 
spesialistutdanning.  
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Reformen gir virksomhetsledelsen større ansvar for spesialistutdanningen og dermed 
større mulighet til å øke kompetansen for fremtidens legespesialister - med mål om 
enda bedre behandlingskvalitet og pasientsikkerhet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om etablering av ny modell for 
spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar til 
orientering. 
 
 
Bodø, den 11. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-100/012  diverse     Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 142-2016 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. Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - felles verktøykasse 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. november 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-100/012  Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 142-2016/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-100/012  Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 142-2016/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-105/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 142-2016/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for 

gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til styremøte i Helse Nord RHF 18. november 2009 og behandling av styresak 
105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.  
 
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 18. - 
19. mai 2016, jf. styresak 67-2016/3. 
 
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 

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. 

 
 

erstattes av 
styresak om 
innføring av 
husleiemodell 
 

 

• Klassifisering av arealer pågår. Det jobbes intenst 
med dette i alle HF-ene.   

• Nordlandssykehuset HF mangler bare A/B-fløya 
og skal legge inn arealer i henhold til plan for 
ferdig renovert fløy.  

• Universitetssykehuset Nord-Norge HF mangler 
bare noen få hundre m2. 

• For Finnmarkssykehuset HF gjelder det samme.  
• Sykehuset i Kirkenes legges inn i månedsskiftet 

mars/april, når NKS er omtrent ferdig.  
• På grunn av permisjon for sentral medarbeider i 

arealeffektivisering på Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og pågående byggearbeid på 
Nordlandssykehuset HF mangler både grunnlag 
og kapasitet for en grundig gjennomgang og 
vurdering.  

• Adm. direktør foreslår derfor å ta saken ut av 
denne restanselisten og komme tilbake til den i 
forbindelse med styresak om innføring av 
husleiemodell. 

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. 

erstattes av 
styresak om 
innføring av 
husleiemodell 
 
 

• Se ovenfor. 
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Nasjonal helse- og 
sykehusplan - stedlig 
ledelse og akuttkirurgisk 
beredskap, oppfølging av 
styresak 60-2016 

o ref. styresak 60-2016 - vedtakets 
punkt 7: Endelig frist for 
tilbakemelding fra helseforetakene, 
inkludert lokale høringer og 
styrebehandling settes til 25. 
november 2016. Det forutsettes at det 
er bred medvirkning fra lokalsamfunn, 
medarbeidere og brukere i 
prosessene, jf. veileder for arbeidet 
med utviklingsplaner. 

DES2016 Ingen anmerkning. 

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. 

DES2016 Ingen anmerkning. 

Oppfølging av IR-rapport 
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. 

DES2016 Ingen anmerkning. 

Budsjett 2017 Helse 
Nord RHF, oppfølging av 
styresak 115-2016 

o ref. styresak 115-2016, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør om å 
komme tilbake med en ny styresak i 
styremøte i desember 2016 som viser 

DES2016 Legges frem som planlagt i DES2016.  
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den overordnete utviklingen på 
bemanning og kostnadsstrukturen på 
de ulike områdene og 
omstillingskravet i Helse Nord RHF. 

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 EPJ1 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. 

DES2016 • Legges frem som planlagt i DES2016.  
• Må ettersendes. 

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 

 Ingen anmerkning. 

1 EPJ: Elektronisk Pasientjournal 
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2013. Dokument 3:2 (2014-2015), del 
II, sak 2 og 3. 

Ledelsens gjennomgang 
av virksomheten, 
oppfølging av de 
viktigste risikoområdene 
i foretaksgruppen - 
oppfølging av styresak 
141-2015 

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

DES2016 • Legges frem som planlagt i DES2016.  
• Arbeidet med ledelsens gjennomgang pågår. 

Prosjekt lærlinger i Helse 
Nord – sluttrapport, 
oppfølging av styresak 
153-2012 

o ref. styresak 153-2012 Organisering 
av lærlinger i Helse Nord, 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:  

o Må muligens utsettes til 2016.  
o Ikke endelig avklart. 

14DES2016 Ingen anmerkning. 

Sivilombudsmannens 
besøksrapport 26. til 28. 
april 2016 - 
Universitetssykehuset 
Nord-Norge Åsgård, 
orientering om status - 
oppfølging av styresak 
113-2016 

o ref. styresak 113-2016, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør om 
en ny orientering etter at saken er 
behandlet i styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
neste gang.  

 

ikke endelig 
tidfestet, 
FEB2017? 

Ingen anmerkning. 

Beslutnings- og 
fullmaktsstrukturen i 
Helse Nord, oppfølging 
av styresak 128-2016 

o ref. styresak 128-2016, sak B ad. 
Fullmaktsstrukturen i Helse Nord: 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. 
direktør om å legge frem en styresak 

FEB2017 Ingen anmerkning. 
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med informasjon om beslutnings- og 
fullmaktsstrukturen i Helse Nord. 

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

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

FEB2017 • Neste styringsgruppemøte avholdes medio 
NOV2016. Mer informasjon om status foreligger 
etter dette møtet. 

• Tidligst FEB2017. 

Oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 
05/2016: Vedlikehold og 
utvikling av kompetanse 
i Helse Nord, oppfølging 
av styresak 76-2016 

o ref. styresak 76-2016, vedtakets punkt 
2: Styret ber adm. direktør om, i 
forkant av avleggelse av Årlig melding 
for 2016, å legge fram en orientering 
om status for helseforetakenes 
oppfølging av internrevisjonens 
anbefalinger, herunder status i forhold 
til utarbeidelse av utviklingsplaner. 

FEB2017 • Planlagt lagt frem i andre styremøte i FEB2017.  
• En del av oppfølgingspunktene må besvares av 

HF-ene. Forespørsel er sendt. 

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). 

o ref. styresak 67-2016/3 Oppfølging av 
styrets vedtak: DES2016/FEB2017. 
Prosjektet er behandlet i 
styringsgruppen FIKS 14APR2016. 
Det kommer tilleggsinvesteringer i 
trådløst nett og toskjermsløsning. 
Innarbeides i langsiktig plan. 

FEB2017 • Behandles i styringsgruppemøte FIKS 
08DES2016, endelig beslutningspunkt er 2. 
kvartal 2017.  

• Tilleggskostnader for trådløst nett og 
toskjermsløsning er innarbeidet i langsiktig plan. 

• Det er ventet ytterligere kostnader knyttet til 
innføringen. Denne må innarbeides i rullering av 
plan.  

• Det er planlagt å legge frem en orientering om 
status i FEB2017. 

Prosjekt Elektronisk 
Kurve og Medikasjon – 
rapport fra forprosjekt, 

o ref. styresak 125-2014, vedtakets 
punkt 2: Styret ber adm. direktør 
legge frem rapport fra forprosjekt 

FEB2017 Se ovenfor. 
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oppfølging av styresak 
125-2014 

med anbefaling om videre fremdrift, 
når aktivitetene i fase 2 er 
gjennomført. 

o ref. styresak 67-2016/3 Oppfølging av 
styrets vedtak: DES2016/FEB2017. 

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.  

Erstattes av 
tertial-
rapportering 
fra bygge-
prosjekene 

• Adm. direktør foreslår å ta saken ut av denne 
restanselisten og komme tilbake til den i 
forbindelse med tertialrapporteringen fra 
byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset HF.  

Samisk Helsepark - idé- 
og konseptrapport med 
plan for oppstart av 
forprosjekt, oppfølging 
av styresak 61-2016 

o ref. styresak 61-2016 - vedtakets 
punkt 4: Styret ber om at idé- og 
konseptrapporten med plan for 
oppstart av forprosjektet legges frem 
for styret i Helse Nord RHF, når den er 
behandlet av styret i 
Finnmarkssykehuset HF. 

FEB/MAR201
7 

• Idé- og konseptfase skal være ferdig i JAN2017.  
• Saken vil derfor sannsynligvis kunne legges frem 

i FEB/MAR2017.  

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 Ingen anmerkning. 

Nordlandssykehuset 
klinikk for psykisk 
helse/rus - 
besøksrapport fra 
internrevisjonen, 
oppfølging av styresak 
113-2016 

o ref. styresak 113-2016, vedtakets 
punkt 3: Styret ber videre om å bli 
orientert om resultatet av 
revisjonsbesøket ved 
Nordlandssykehuset HF, når 
besøksrapport foreligger.  

FEB2017 Ingen anmerkning. 
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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 

Legges frem som planlagt i løpet av 1. tertial 2017. 
 

Psykisk helsevern og rus 
- bygningsmasse og 
kompetanse, oppfølging 
av styresak 74-2016 

o ref. styresak 74-2016, vedtakets punkt 
7: Styret ber adm. direktør om å 
komme tilbake til styret med en sak 
som beskriver bygningsmassen og 
kompetansen innenfor psykisk 
helsevern og rus og hvilke tiltak som 
ønskes/er iverksatt for å dekke ev. 
gap. 

MAR/APR201
7 

Ingen anmerkning, 

Samhandlingsreformen – 
konsekvenser for 
spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, 
oppfølging av styresak 
63-2016 

o ref. styresak 63-2016, vedtakets punkt 
3: Styret ber adm. direktør om å legge 
frem en orientering høsten 2016 om 
konsekvenser av 
samhandlingsreformen for spesialist- 
og kommunehelsetjenesten. 

våren/somme
ren 2017 

Ingen anmerkning. 

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 i styremøte 
17DES2014. 

JUN2017 Tentativt - kommer muligens senere. 

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. 

tentativt 2017 Ingen anmerkning. 
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Alvorlige hendelser i 
foretaksgruppen - 
oversikt, oppfølging av 
styresak 95-2016 

o ref. styresak 95-2016, vedtakets punkt 
3: Styret ber adm. direktør om en årlig 
orientering om de alvorlige hendelser 
i foretaksgruppen. 

AUG2017 Ingen anmerkning. 

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

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

høsten 2017 Ingen anmerkning. 

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. 

o ref. styresak 67-2016/3 Oppfølging av 
styrets vedtak: høsten 2017. 

høsten 2017 • Legges frem høsten 2017.   
• Prosjektet går som planlagt. 

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. 

o ref. styremøte 27MAR2014, 
oppfølging: Evalueringen må svare på, 
om tiltakene har noen effekt. 

høsten 2017 Ingen anmerkning. 

Helgelandssykehuset 
2025 - plan for 
realisering av et DMS i 
Brønnøysund, oppfølging 
av styresak 104-2016 

o ref. styremøte 104-2016, vedtakets 
punkt 2: … Plan for realisering av et 
distriktsmedisinsk senter i 
Brønnøysund i samarbeid med 
kommunen legges frem snarest mulig. 

tidligst 2017 Ingen anmerkning. 
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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 Ingen anmerkning. 
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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 anmerkning. 

UNN Tromsø Åsgård - 
idéfaserapporten med 
plan for oppstart av 
konseptfasen, oppfølging 
av styresak 62-2016 

o ref. styresak 62-2016, vedtakets punkt 
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. 

ikke tidfestet Ingen anmerkning. 

Regional fagplan for 
tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB), 
oppfølging av styresak 
74-2016 

o ref. styresak 74-2016, vedtakets punkt 
6: Styret ber adm. direktør om å starte 
arbeidet med en regional fagplan for 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB). 

ikke tidfestet  Ingen anmerkning. 
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Fanghol/Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 142-2016/4 Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - 

felles verktøykasse 
 
 
Det vises til brev av 16. mars 2016 fra statsråd Bent Høie til de regionale 
helseforetakene (se vedlegg 1), der han understreker at Regjeringen ønsker å styrke 
åpenheten i arbeidslivet, også i sykehusene. Han ser dette i sammenheng med arbeidet 
med kvalitet, pasientsikkerhet og uønskede hendelser. 
 
Han ba de regionale helseforetakene om å: 
- Utvikle strategier for å få fram 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 

- Anvende kunnskapen fra pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» hvor man 
har kartlagt pasientsikkerhetskulturen gjennom måling av sikkerhetsklima og 
teamarbeidsklima på alle avdelinger/seksjoner i helseforetakene 

- Presentere status for arbeidet ii felles oppfølgingsmøter i juni og i oktober 
 
Helse Nord RHF har fulgt opp temaet på ulike arenaer med helseforetakene: 
- Styreseminar i juni 2016 og oktober 2016 
- Direktørmøter 
- Styreledermøter 
 
Helseforetakene, som arbeidsgiver følger dette arbeidet opp gjennom egne prosesser og 
tiltak. I tillegg har Helse Nord RHF fått utviklet en felles verktøykasse som skal brukes 
som en støtte/supplement til arbeidet i helseforetakene - se vedlegg 2.  Dokumentet er 
utviklet med innspill fra en referansegruppe bestående av medarbeidere, tillitsvalgte, 
vernetjeneste og ledere fra helseforetakene.  
 
I dokumentet understrekes at det er et lederansvar å organisere virksomheten slik at 
åpen og god dialog kan finne sted, og at alle har et medansvar for arbeidsmiljøet og alle 
kan skape bedre kulturer. 
 
I den offentlige debatten om spesialisthelsetjenesten blir ledelse og det faglige ofte 
framstilt som motsetningsfylte størrelse. Økonomi vs. kvalitet blir ofte brukt til å 
symbolisere dette. I dokumentet var det viktig å få fram at det i spesialisthelsetjenesten 
er ulike «verdensanskuelser» og at dette er en naturlig del av en 
kunnskapsorganisasjon. Dette er også bakgrunnen for innretningen av temaene 
kvalitetstenkning og kontinuerlig forbedring, det profesjonelle handlingsrom som er 
under press og hvilke konsekvenser dette har for åpen og god dialog i sykehusene.  
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Uten en erkjennelse av at folk har forskjellige perspektiv blir det svært vanskelig å 
utvikle tiltak som skal forene alle de sterke og byggende krefter som finnes i 
sykehusene. 
 
Tiltakene er rubrisert under tre hovedkategorier: 
- samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste 
- ledelse og lederutvikling 
- kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering 
 
Dokumentets hovedintensjon er å bidra til gode diskusjoner, prosesser og utvikling av 
tiltak lokalt i det enkelte helseforetak. Det er bare der dette kan forbedres, og dette er 
en kontinuerlig prosess fra strategi til lokal ledelse og lokalt medarbeiderskap.  
 
Utvikling av en åpen og god dialog vedtas ikke gjennom «ovenfra og ned prosesser», 
men utvikles gjennom samspill mellom medarbeidere, ledelse, tillitsvalgte og 
vernetjeneste. Derfor er dokumentet ikke spekket med konkrete tiltak som skal 
gjennomføres, men det skal være et verktøy som ledelse og tillitsvalgte/vernetjeneste 
skal bruke i det arbeidet som allerede er i gang.  
 
Det aller viktigste som kan skje er å styrke ledelsesfunksjonene nært medarbeiderne og 
legge til rette for at de kan få gjort jobben sin på en god måte. Her er lederutvikling et 
viktig verktøy som Helse Nord allerede har i gang mange aktiviteter på. 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Brev av 16. mars 2016 fra statsråd Bent Høie ad. tiltak for å sikre en åpen og god 

dialog i sykehusene 
2. Dokument Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord – verktøykasse 
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Statsråden 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Teatergt 9. Telefon: 22 24 90 90. Telefaks: 24 16 30 68. 

Org. nr.: 983 887 406 

 

 

Ifølge liste  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 
 vk/16/2735- 16.3.2016 

 

Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene  

Regjeringen ønsker å styrke åpenheten i arbeidslivet, også i sykehusene. De politiske 

signalene er entydige. Det skal være stor takhøyde for engasjement, debatt og ytring. 

Regjeringen har understreket at det skal legges vekt på et velfungerende arbeidsliv som 

er preget av åpenhet, kvalitet, trygghet og respekt. Dette innebærer en god 

meldekultur som bidrar til utvikling og læring.  

Det skal ikke være tvil om at jeg ønsker debatten om ytringsfrihet og åpenhet om 

uønskede hendelser velkommen. Det er et lederansvar å skape en åpenhetskultur i 

sykehusene. Jeg vil ha ledere som støtter ansattes og tillitsvalgtes engasjement, rett til å 

ytre seg og foreslå forbedringer, og som oppfordrer dem til å melde fra om uønskede 

hendelser og andre forhold som kan ha betydning for pasientsikkerheten. God 

håndtering og oppfølging av avviksmeldinger og forbedringsforslag er forutsetninger 

som må til for å skape pasientens helsetjeneste.  

I foretaksmøtet 12. januar i år ba jeg dere «om å videreføre arbeidet for å bedre 

pasientsikkerheten og se dette i sammenheng med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid». Jeg 

understreket at dere skal arbeide med lærings- og forbedringstiltak og tiltak på 

systemnivå, og at tiltakene skal ses i sammenheng med helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeidet.  

På seminaret for styrene 16. februar fulgte jeg opp styringskravet fra foretaksmøtet og 

oppdragsdokumentet, fordi jeg ønsker forsterket innsats på dette området.  

Med bakgrunn i kravene som ble stilt i foretaksmøtet 12. januar og i 

oppdragsdokumentet for 2016 ber jeg dere om å: 

Styremøte Helse Nord RHF 
23NOV2016 - saksdokumenter, offentlig utgave

Side 68



Side 2 

 

 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 

 Anvende kunnskapen fra pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender", hvor 

man har kartlagt pasientsikkerhetskulturen gjennom måling av sikkerhetsklima og 

teamarbeidsklima på alle avdelinger/seksjoner i helseforetakene 

 Presentere status fra arbeidet i felles oppfølgingsmøter i juni og i oktober i år 

 

Resultatene fra Pasientsikkerhetsprogrammets kartlegging av pasientsikkerhetskultur i 

norske sykehus viser at anslagsvis 44 prosent av behandlingsenhetene i sykehusene på 

landsbasis kan ha forhøyet risiko for uønskede hendelser. Utgangspunktet er hvor lett 

medarbeiderne synes det er å snakke om risiko og uønskede hendelser ved sitt 

arbeidssted, og i hvilken grad de ansatte føler at de får støtte fra sitt team til å prioritere 

trygg pasientbehandling. Dette viser at det er et behov for å etablere tiltak i alle 

regioner som kan bidra til resultatforbedring.  

Arbeidsgiver plikter å utarbeide rutiner eller iverksette andre tiltak som legger 

forholdene til rette for åpenhet om kritikkverdige forhold i virksomheten. 

Helsepersonell har ikke bare mulighet til å ytre seg – i enkelte tilfeller har de også plikt 

til å melde fra om forhold som kan være til skade for pasientene og pasientsikkerheten. 

Medarbeiderne skal kjenne trygghet for at meldinger om svikt og uønskede hendelser 

blir vurdert og brukt til å forbedre virksomheten. Dette skaper et trygt og inkluderende 

arbeidsmiljø og er grunnlaget for god behandling, pasientsikkerhet og fagutvikling. 

Mitt inntrykk er at dere og helseforetakene tar dette på alvor, og har utviklet rutiner for 

håndtering av varslinger og ytringer. Det har etter min oppfatning skjedd en positiv 

utvikling de siste årene knyttet til åpenhet om hendelser som har eller kunne ført til 

skade på pasienter.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
Bent Høie 
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Adresseliste  

Helse Nord RHF  Postboks 1445  8038  BODØ  

Helse Midt-Norge RHF  Postboks 464  7501  STJØRDAL  

Helse Vest RHF  Postboks 303 Forus  4066  STAVANGER  

Helse Sør-Øst RHF  Postboks 404  2303  HAMAR  
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ÅPEN OG GOD DIALOG I SYKEHUSENE I HELSE NORD - VERKTØYKASSE 
 

 

 
 

1 

Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord – verktøykasse 

 

1. Bakgrunn 
 
Helseministeren har satt pasientsikkerhet på dagsorden i sammenheng med helse-, miljø og 
sikkerhetsarbeid. Ambisjonen er å sikre at det skapes en kultur preget av åpenhet, god 
dialog og læring. Slikt arbeid er evigvarende prosesser.  Dette er problemstillinger som 
ledelse og medarbeidere i helseforetakene har vært og er opptatt av. Oppgaven må løses på 
lokalt hold i et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste og medarbeidere på 
alle nivå. I Helse Nord RHF har vi valgt å bruke dette som et utgangspunkt for å stimulere til 
en samlet og styrket innsats på dette feltet. Derfor har vi, i tillegg til arbeidet som gjøres i 
helseforetakene, utviklet en verktøykasse med forslag som kan brukes i det lokale arbeidet. 
Til å bidra i arbeidet inviterte vi en referansegruppe bestående av medarbeidere, ledere og 
representanter for tillitsvalgte og vernetjeneste i helseforetakene. De har deltatt som 
enkeltpersoner og ikke på vegne av sin arbeidsgiver. Gruppen har i to arbeidsmøter gitt 
innspill på dagens situasjon og bidratt i utvikling av verktøykassen. Helse Nord RHF er 
ansvarlig for innholdet i dokumentet som i stor grad reflekterer innspill fra arbeidsmøtene. 
Dokumentet gir seg ikke ut for å være uttømmende, men ett av flere bidrag inn i arbeidet 
med å styrke åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord. 

 
Føringer for arbeidet 
 
Sett fra oppdragsgivers side er Helse Nord RHF opptatt av at arbeidet skal baseres på at: 
  

-        det er et lederansvar å organisere virksomheten slik at åpen og god dialog kan 
finne sted 

-  vi har alle et medansvar for vårt eget arbeidsmiljø og vi kan alle skape bedre 
kulturer der vi er 

-        dette skal resultere i læring og forbedring langs flere dimensjoner i arbeidet i 
helseforetakene 

-        det skal i stor grad bygge på eksisterende organisasjon og styrke evnen til å tak i 
problemstillingene på eksisterende møteplasser 

-       det skal styrke ledere/medarbeidere/tillitsvalgte/verneombud sin bevissthet om 

temaet og økte kunnskaper og ferdigheter knyttet til hvordan det kan følges opp 

Innholdet i verktøykassen er tidløst og foreslås brukt som del av det arbeid som foregår i 

styre, ledelse, i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste og i utvikling av arenaer for 

dialog med medarbeidere. 

2. Situasjonsbeskrivelse  

 Pasienterfaringsundersøkelser, pasientsikkerhetskulturundersøkelser,   

medarbeiderundersøkelser og referansegruppens situasjonsbeskrivelser viser at det 

er et komplekst og sammensatt bilde med stor lokal variasjon 
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 Fra mange deler av organisasjonen rapporteres det om godt samarbeid, god åpenhet 

og lokalt gode resultater.  

 Til tross for stor lokal variasjon er det enighet om at det er et stort potensial for 

forbedring av åpenhet, involvering, avviksmelding og håndtering og oppfølging av 

avvikene slik at det oppstår læring og forbedring.  

 Det blir beskrevet en hverdag der grupperinger lever ”parallelle liv”, 

virkelighetsbeskrivelsen varierer mellom overordnet ledelse og de som står nærmest 

til primæroppgavene. Det foregår mye og viktig faglig aktivitet som ikke gjenspeiles i 

linjeledelsen.  

 Det meldes for lite avvik, folk kan kvie seg for å melde inn avvik hvis de tror at det 

kan gå ut over kollegaer/en selv og avvik brukes ikke systematisk som kilde til læring.  

 Oppfølgingen og håndteringen av avvik, og kommunikasjonen om hva som blir gjort 

med avvikene er mangelfull 

 Det er stedvis store kontrollspenn og mange opplever fravær av overordnet leder i 

hverdagen. 

 Vedvarende fokus på kostnadseffektiv drift har skapt en mer presset hverdag, 

enkelte melder inn savn av det klassiske ”personalkontoret” som hadde den ansattes 

ve og vel som sitt hovedanliggende.  

 Førstelinjeledere har høyt arbeidspress, har mange folk under seg og stort ansvar, men 

opplever i varierende grad å være satt i stand til å mestre lederrollen.  

 Det finnes gode og etablerte møteplasser mellom ledelse, tillitsvalgte og 

vernetjeneste, særlig på øverste nivå. Det er mange steder en utfordring å få til slike 

på alle nivå i organisasjonen med påfølgende konsekvenser for medvirkning og 

samarbeid. 

3.  Teoretiske perspektiver på organisering av helseforetak 

Dette delkapittelet er en organisasjonsfaglig utdyping for å ramme inn og forsterke 

situasjonsbeskrivelsen som ble gitt på innledende arbeidsmøter. Deler av analysen 

bygger på arbeidet med å lage Nasjonal lederplattform.  

Ulike perspektiver i spesialisthelsetjenesten 

En konklusjon fra forskningsprogrammet LOST er at helseforetakene i sin operative kjerne i 

stor grad har forblitt upåvirket, til tross for omfattende reformer og strukturelle endringer. 

Beslutninger ”ovenfra” kommer ikke alltid godt nok i inngrep med den profesjonsdrevne 

dialogen om oppgaveløsning ”nedenfra”. Helsetjenesten er organisert etter spesialiteter. 

Det gir en ekstra utfordring i å forme tjenesten rundt pasienten som oftest beveger seg 

”horisontalt” gjennom organisasjonen. Spesialisthelsetjenestens rommer ulike 

”verdensanskuelser” som historisk har vektlagt ulike sider ved virksomheten. Mintzberg 

(2001) stiliserer dette i retning av at legenes verden er rettet inn mot behandling (cure), 

sykepleieres og pleiepersonellets verden er preget av pleie (care) og ledere og 

administratorers verden er rettet inn mot styring og  kontroll (control).  Mintzberg advarer 

mot kløftene som kan oppstå mellom ulike verdener hvis ikke partene i større grad greier å 
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ta hverandres perspektiv. Til hjelp i et slikt arbeid kreves det ulike mekanismer for å sikre 

integrasjon og god  samhandling.  

Det er en felles utfordring for ledere, medarbeidere, fagforeninger og vernetjeneste  å skape 

et godt og helhetlig samspill mellom nivåer, enheter og ”verdener”, og å kunne legge opp og 

bidra i  prosesser som skaper større grad av felles virkelighetsoppfatning og større forståelse 

og respekt for at det innen dette samlede bildet finnes forskjeller i perspektiv.  

Kvalitetstenkning og kontinuerlig forbedring 

Undersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av nasjonale lederkrav viste at ledere i for liten 

grad opplevde å ha kunnskap og metoder for å kunne drive kontinuerlig forbedring, og at det 

i for liten grad var mulig å dokumentere god kvalitet i behandlingen. En forutsetning for i det 

hele tatt å komme inn i en forbedringsprosess er at det må foreligge noen data som sier noe 

ubestridelig om hvor godt en tjeneste utøves. Det registreres i for liten grad resultater av 

behandling. Eksisterende data blir heller ikke i tilstrekkelig grad brukt aktivt og systematisk i 

forbedringsarbeid. Omvendt blir det vist til at det kan utløse energi og bidra til store 

forbedringer når det samles inn data om resultatet av eget arbeid og utarbeides et godt 

kunnskapsgrunnlag for å velge nye behandlingsopplegg.  Ledere opplever i for liten grad å ha 

kunnskap om bruk av metoder og verktøy for å drive forbedring, og tilgang til sentral 

styringsinformasjon som sier noe om hvor godt de utfører tjenesten.  

 

  Kvalitetshjul (Demming) 

Det har gjennom de siste tiår skjedd gjennombrudd i en rekke bransjer med 

utgangspunkt i en systematisk tankegang om hva som skal til for å skape kvalitet. 

Kvalitetstenkningen er en videreføring av tradisjoner som har lagt vekk på 

standardisering. Det er ikke selve standarden, men systematikken for å følge opp 

resultater, analysere og forstå avvik og komme med korrektive tiltak som gir effekt. De 

sentrale skrittene i styring av kvalitet er utsjekk om resultatene er i tråd med de 

målene som er satt (Check), og systematikk rundt avvikshåndtering (Act). Hva er 
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direkte og underliggende årsaker til at målene ikke er nådd, hva er de beste 

korrigerende tiltak for å nå oppsatte mål? Ikke minst i arbeidet med pasientsikkerhet 

er det avgjørende at det gjøres gode registeringer av avvik, og at disse blir vurdert på 

hensiktsmessige måter. 

Det profesjonelle handlingsrom under press 

Organiseringen av helsetjenesten springer historisk ut av den samme tradisjon som laugs- og 

håndverkskulturen i Europa. Innen et laug har fagfolkene selv kontroll på utdanning og de 

forvalter retten til å praktisere faget. Den som har mesterbrevet har gått sin lære og bestått 

sin prøve og det er det som er folkets trygghet (mer utførlig beskrevet hos Fosse, 2007).  

I mange bransjer og industrier har det vært bølger av standardisering med tidvis dramatiske 

forbedringer. Det har også vært flere motbevegelser i form av fagfolk som på ulike vis og 

med gode grunner har hevdet at det faglige skjønnet får for lite plass og at handlingsrommet 

blir for lite. Resultat vil kunne forringes, medarbeidere blir demotiverte og standarden 

passer ikke til alle de unike situasjoner som oppstår. Pendelen har svingt og den svinger 

fortsatt.  

I dagens helseforetak er det en brytningstid. Dels er det sterke profesjonelle drivkrefter i 

retning av å opprettholde faglig autonomi med et stort lokalt handlingsrom, dels er det ulike 

sterke initiativ for å skape en stadig mer standardisert tjeneste og behandling. Ledere og 

fagfolk rapporterer både om for lite og for mye standardisering. Flere behandlingstilbud er 

velegnet for å tenke mer standardisering. Samtidig må det diskuteres hva som er et rimelig 

detaljeringsnivå og hvordan dette best kan beskrives, implementeres og følges opp. På den 

andre siden hevdes det at for utstrakt standardisering kommer i konflikt med det faglige 

skjønn som må utøves i hvert enkelt unike og sammensatte tilfelle.  

Det er noen viktige lærdommer når man ser på helseforetak i lys av historiske 

industrialiseringsprosesser. Manglende involvering av medarbeidere og fagfolk i å etablere 

standarder og arbeidsprosedyrer kan føre til motreaksjoner og det som blir kalt subversiv 

kreativitet (Skorstad, 2002). Subversiv kreativitet innebærer at medarbeideres krefter og 

oppfinnsomhet brukes for å omgå og motarbeide det som er besluttet. Det har vist seg å 

være en grense for hvor langt det er mulig og hensiktsmessig å formulere standarder og 

regler. Studier av profesjonell ekspertise viser at det er andre mekanismer enn å følge regler 

som gir best resultat i kritiske situasjoner, blant annet evnen til å se familielikheter og 

forskjeller på tvers av en rekke beslektede situasjoner (Schön, 1983). Slike ferdigheter vil 

best kunne oppøves ved at dyktige utøvere av faget kommer sammen for å diskutere 

eksempler, og vil ikke kunne erstattes av standarder.  

Konsekvenser for åpen og god dialog og læring i sykehusene 

Det er en oppgave både for ledere, medarbeidere, arbeidstakerorganisasjoner og 

vernetjeneste å bringe de ulike virkelighetsforståelsene i bedre kontakt med hverandre og 

bidra til å skape større grad av felles virkelighetsbilde. Botemiddelet mot oppsplittede og 
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parallelle virkelighetsforståelser er forskjellige former for dialog og integrasjon. Dette 

innebærer blant annet gode arenaer for samhandling der de ulike virkelighetsforståelsene 

kan møtes og der man får tilgang til hverandres perspektiv og tankesett. Gjennom 

forståelsen av de ulike verdenene kan det skapes aksept og respekt for nødvendigheten av 

ulike roller og ulike organisasjonslogikker. Dette kan virke integrerende og redusere mulige 

motsetninger i et helseforetak og på sikt bidra til større grad av åpenhet, læring og 

nysgjerrighet på tvers av enheter og nivåer.  

Manglende åpenhet i form av at avvik ikke blir rapportert er en del av et større og mer 

sammensatt bilde. Kvalitetsutfordringen dreier seg både om å sette mål og etablere 

standarder, om å følge opp og sikre at resultater blir oppnådd, og systematiske analyser av 

avvik og hva som kan gjøres av tiltak. På denne måten blir arbeidet med videreføre en 

tenkning rundt kontinuerlig forbedring og arbeid med å fremme åpenhet og læring to sider 

av samme sak.  

Spenningen mellom faglig autonomi og standardisering har flere konsekvenser som berører 

åpenhet, god dialog og læring. På et plan er det opplagt at helseforetak over tid ikke kan 

unnlate å standardisere behandling i større grad enn i dag. Faglig autonomi har ingen 

egenverdi sett fra et pasientperspektiv med mindre det innebærer en bedre behandling. På 

den annen side virker det like klart at ikke alt lar seg fange opp gjennom standardisering og 

prosedyrer om man forsøker aldri så hardt. Det vil alltid være et grensepunkt der det til 

syvende og sist må gjøres en samlet vurdering og avveining fra kyndige fagpersoner ut fra et 

sett av foreliggende faktorer. Uansett angrepsvinkel innebærer dette at fagfolk må 

involveres aktivt i arbeidet både med å etablere og sikre og videreutvikle standarder (Fossen, 

2011). Ledelse må i større grad dreie seg om å legge til rette for og stimulere til god 

oppgaveløsning blant fagfolkene, og å sikre at virksomheter som driver med de samme 

tingene bør arbeide på tilnærmet de samme måtene med de samme metodene.  

4.  Hovedområder i verktøykassen  
 

Arbeidet i referansegruppen  resulterte i 3 hovedområder for verktøykassen; Samarbeid 

med tillitsvalgte og vernetjeneste,  Ledelse og Kontinuerlig forbedring. I dette kapitlet 

utdyper vi hver av disse overskriftene og mulige tiltak som kan iverksettes innenfor hver av 

de.  

Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste 
 
Det er mange steder et godt samarbeid og godt etablerte møteplasser mellom ledelse og 
tillitsvalgte, og mellom ledelse og verneombud, men det kan utvikles videre. Rolle, funksjon 
og ansvarsområde for tillitsvalgt og verneombud er distinkt forskjellig og ivaretar ulike sider 
av arbeidstakernes behov og interesser. Vernetjenesten har arbeidsmiljøloven som sitt 
primære utgangspunkt. Tillitsvalgte arbeider primært med utgangspunkt i hovedavtalen. Det 
er viktig å etablere samarbeidsformer som løfter fram begge temaene. God forståelse for 
særpreg og innretning på rollene er viktig både for ledere, tillitsvalgte og verneombud. For 
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vernetjenesten er det etablert KVAM-strukturer på alle nivåer fra enhets- og avdelingsnivå 
og til AMU på toppen.  Nedover i systemet er det ulik praktisering og samarbeidet fungerer 
ikke alltid så godt. Saksfeltet for samarbeid kan med fordel utvides til også å gjelde områder 
som pasientsikkerhet og omstilling. Det foreslås derfor utvidete møteplasser mellom ledelse 
og tillitsvalgte på tvers av nivåer og avdelinger.  Partsamarbeidet inkluderer mer enn de 
formelle møteplassene. 
 
I arbeidet med god og åpen dialog i helseforetaket foreslås en vurdering av bl.a: 

 KVAM-møter må gjennomføres 4 ganger i året, og saksfeltet må utvides slik at også 

pasientsikkerhet, kvalitet og forbedringsarbeid  er på dagsorden. 

 KVAM-møter bør tas ned på avdelingsnivå 

 Videregående kurs for å skolere verneombud i Helse Nord på tvers av helseforetak  

for å styrke kompetanse, rolleforståelse og påvirkning.   

 Det bør etableres samarbeidsavtaler mellom ledelse og tillitsvalgte med enighet om 

mål og virkemidler 

 Felles opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud på nøkkelområder:  

o Forståelse av Hovedavtalen og hva den innebærer 

o Forståelse av rollene som leder, tillitsvalgt og verneombud 

o Hvordan få til god medvirkning i hverdagen? 

o Forbedringsarbeid og avvikshåndtering (jamfør eget punkt om kontinuerlig 

forbedring) 

o Pasientsikkerhet 

 Tilrettelegging for at det blir attraktivt å være tillitsvalgt og verneombud, kursing, 

reell medvirkning med viktige saker på riktige arenaer. 

Ledelse og lederutvikling 

Ledelsen har en nøkkelrolle og ansvar i å skape et klima for åpenhet, god dialog og læring. 
Dette inkludere kunnskap om og ferdighet i hvordan få til god medvirkning i hverdagen,   
hvordan holde den faglige dialogen gående og hvordan skape godt samarbeid med 
tillitsvalgte og vernetjeneste. Metodekunnskap om hvordan drive forbedringsarbeid og bruk 
av avvik som kilde til læring er et annet område. Kommunikasjonsferdigheter og evne til å 
skape og nyttiggjøre seg utvidete arenaer for dialog og samhandling på tvers av nivåer og 
avdelinger er et annet felt. Det må inngå som en del av rolleforståelsen til ledere at de har et 
ansvar for å involvere medarbeiderne sine i kontinuerlige prosesser for å tenke utvikling og 
forbedring. Dette må innarbeides gjennom rekrutteringsprogram for nye ledere. Ikke minst 
er det viktig at førstelinjeledere blir skolert og opplever mestring i rollen.  
 
I arbeidet med god og åpen dialog i helseforetaket foreslås en vurdering av bl.a: 

Det understrekes at det allerede er omfattende og gode eksisterende tiltak både lokalt og 
regionalt. Hypotesen er at dette tilbudet i mindre grad er allment kjent og benyttet. Et første 
arbeid innen ledelsesfeltet er systematisering av hva som allerede finnes av verktøy og tiltak.  
 

 Utarbeidelse av felles moduler for lederutvikling i Helse Nord 
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 Felles obligatoriske kunnskapsmoduler for ledere: 
 

o Lov- og avtaleverk, jamfør punktet om partssamarbeid 
o Forbedringsarbeid og avvikshåndtering, jamfør eget punkt .  
o Pasientsikkerhet 

  
Tematikk knyttet til åpenhet, dialog og læring må introduseres som en del av disse 
modulene.  
 

 Videreutvikling av tilbud spesielt rettet mot førstelinjeledere 
 

 Videreutvikle campuskurs 
 

 Utarbeidelse av tydeligere rolleforventninger til ledere: 
 

o Synlighet i ledelse - bli kjent med virksomheten, skape arenaer hvor en treffer 
alle medarbeidere i organisasjonen, Et mål at alle klinikkledere treffer alle 
medarbeidere minst en gang i året 

o God dialog om fagspørsmål med linjeledelse, innføre trenivå møter 
o Utvikle mekanismer for tilbakemelding, gi og ta tilbakemelding, gå foran som 

godt eksempel, bidra til en tilbakemeldingskultur 
 

 Felles rekrutteringsprogram i regionen for nye ledere i Helse Nord 

 Fortsatt sikre god rekruttering av medarbeidere med erfaring fra klinisk virksomhet 
inn i ledelse 

 
Kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering 
Hovedbildet er at den enkelte medarbeider i for liten grad inviteres til å delta i målrettet 

arbeid, refleksjon over egen praksis og prosesser for å drive kontinuerlig forbedring. På dette 

området kan det hentes mye læring fra virksomheter som har greid å få sikkerhet, kvalitet og 

kontinuerlig forbedring til å bli bærebjelken i organisering og ledelse. Det samme gjelder 

hvordan avvik registreres, behandles og følges opp. I vår forståelse er kontinuerlig 

forbedring hovedoverskriften og bruk av avviksmeldinger et eksempel på en av flere måter å 

drive et forbedringsarbeid.  

Avviksrapporteringen er i dag mangelfull. Det fremkommer flere områder som kan 

forbedres. Avvikssystemet kan oppleves å ikke være enkelt nok. Folk er for dårlig opplært i 

bruken av systemet. Det hefter noe negativt med ordet ”avvik”, noen kan ha negative 

erfaringer når det meldes om avvik  og medarbeidere kan kvie seg for å legge inn noe som er 

negativt om kollegaer. Det er uklar og ulik praksis rundt håndtering av avviksmeldinger.  

Medarbeidere ser ikke alltid at det fører til noe og nytter. Det reises spørsmål om person og 

sak frikoples når saker løftes videre oppover i systemet, slik at sakene kommer i fokus og 

ikke hvem som eventuelt har gjort feil. Mye gjenstår før man kan konkludere med at 

avvikssystemet har blitt en systematisk mekanisme for læring og forbedring.  
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I arbeidet med god og åpen dialog i helseforetaket foreslås en vurdering av bl.a : 

Kontinuerlig forbedring 

 Det må sikres at avdelingen har etablert klare faglige mål for enheten, både på 
kort og mellomlang sikt (1 og 3 års horisont). 

 Det må sikres at avdelingen har arena for regelmessig refleksjon over egen 
praksis (ref. kvalitetsregistre eller egne data som kilde) 

 Kliniske fagrevisjoner innenfor utvalgte områder er et godt egnet tiltak 

 Det må skapes arenaer der hver enkelt medarbeider får anledning til å komme 
med forslag til forbedring. Vi erkjenner at de som står i første linje har gode 
forslag, og gjerne vil bidra hvis det blir skapt en god anledning. 

 Et tilstrekkelig antall ledere, medarbeidere, foreningsrepresentanter og 
verneombud må gjennomgå opplæring i forbedringsarbeid.  

 Konsulentbruk må minimaliseres, interne krefter må identifiseres og skoleres 

 Ledere og forbedringsveiledere må utfordre organisasjonen - vær kreativ - bruk 
piloter og småskala testing.  

 Det må sikres ressurser slik at det faglige nettverket har et mandat, er godt ledet 
og lærer av hverandre. 

 Vinneren av tertialets forbedringsarbeid inviteres til presentere sitt arbeid i  
tilsvarende klinikker/avdelinger i andre enheter.  

  
Avvikshåndtering 
 

 Styre, administrerende  direktør og klinikksjefer må etablere klare forventninger 
og klare retningslinjer for rapportering og håndtering av avvik 

 Det må synliggjøres en sammenhengen mellom avviksbehandling og 
kvalitetsarbeid. 

 Avvik må være fast tema på agenda i alle ledermøter, avdelingsmøter og 
personalmøter. Skal referatføres. Dette i tillegg til KVAM-møter.  

 Vurdere om enheter med vaktgående personell (ø-hjelpsvirksomhet eller annen 
risikofylt virksomhet) har tilfredsstillende arena for å gjennomgå avvik/uønskede 
hendelser. For eksempel leger som går i vakt i akuttmottak. 

 Ledere må bli målt på å få avvik synliggjort. Få avvik inn i virksomhetsstyringen. 

 Det må etableres møtestrukturer der avvik blir fulgt opp med årsaksanalyser, 
korrektive tiltak og tilbakemeldingssløyfe innenfor gitt tidsperiode til resten av 
organisasjonen. 

 Det er en lederoppgave å definere hvilken type avvik som skal gjøres gjenstand 
for årsaksanalyse.  

 Foretaket må ha retningslinjer for behandling og lukking av avvik, og sikre at 
ledere er kjent med dem. Sikre at behandling/oppfølging skjer sammen med de 
involverte innenfor en gitt tidsramme. 

 Etablere månedens eksempel (catch of the month) - synliggjøre AT avvik 
kommer frem, og hva de involverte har lært. 

 Det må sikres at første-linje ledere har kunnskap om og er godt trent i bruken av 
avviksmeldinger og annen forbedringsmetodikk. 
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ÅPEN OG GOD DIALOG I SYKEHUSENE I HELSE NORD - VERKTØYKASSE 
 

 

 
 

9 

Deltakere i referansegruppe: 

(noen av deltakerne deltok bare på et av møtene) 

Merete Myrvang, kommunikasjonsrådgiver Helgelandssykehuset 

Eirik Holand, psykologspesialist Helgelandssykehuset 

Espen Mælen Hauge, adm.dir. Sykehusapotek Nord  

Hilde Elisabeth Normann, rådgiver Nordlandssykehuset 

Hedda Soløy, foretakstillitsvalgt Akademikerne Nordlandssykehuset 

Bjørn Faldaas, fagutviklingssykepleier Nordlandssykehuset 

Trine Kaspersen, enhetsleder Nordlandssykehuset 

Trine Olsen, avdelingsleder UNN 

Mai Britt Martinsen foretakstillitsvalgt UNIO UNN 

Kari Brøndbo, seksjonsleder UNN 

Einar Rebni, foretakshovedverneombud UNN 

Ingvild Agledahl, lege i spesialisering Finnmarkssykehuset 

Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt Akademikerne 

Bengt Ole Larsen, konsernhovedverneombud 

Anne Marie Jensen, konserntillitsvalgt Delta 

Fra Helse Nord RHF har følgende deltatt: 

Knut Langeland HR sjef, Ingvild Marie Jakobsen kvalitetsrådgiver, Randi Brendberg fagsjef, Siw 

Sandvik kommunikasjonsdirektør, Hilde Rolandsen eierdirektør og Kristian Fanghol direktør 

stab. 

Ekstern rådgiver har vært: Øystein Fossen. 
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-101/012  diverse     Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 143-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. e-post av 28. oktober 2016 fra Alta Kommune ad. uttalelse fra Alta kommunestyre - 

samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur i Vest-Finnmark 
2. e-post av 25. oktober 2016 fra FFO Nordland ad. brev til direktør Lars Vorland 
3. e-post av 2. november 2016 fra drosjeeier Arvid Samuelsen ad. drosjetilbudet på 

Finnsnes 
4. e-post av 6. november 2016 fra Raymond Londal med brev ad. feil i 

Finnmarkssykehusets utviklingsplan 
5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 11. november 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-101/012       Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 143-2016/1 e-post av 28. oktober 2016 fra Alta Kommune 

ad. uttalelse fra Alta kommunestyre - 

samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur 

i Vest-Finnmark 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Postmottak Alta kommune[Postmottak@alta.kommune.no]
Dato: 28.10.2016 11:38:25
Til: RHF-Postmottak
Tittel: UTTALELSE FRA ALTA KOMMUNESTYRE -SAMMFUNNSVIRKNINGER AV ENDRET 
SYKEHUSSTRUKTUR I VEST- FINNMARK

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/92-45 Løpenr: 24846/16
Saksbehandler: Monica Nielsen
Deres ref.:

Oversender vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen
Saksbehandlers navn: Monica Nielsen
Saksbehandlers tittel: Ordfører 
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Ordfører 
 

 

Alta kommune • Besøksadresse: Sandfallveien 1 • Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 
Telefon: 78 45 50 00 • Telefaks: 78 45 50 23 • www.alta.kommune.no • Org.nr. 944 588 132 

 
 
Stortingets representanter 
Helse og omsorgsminister Bent Høie 
Helse og omsorgskomiteens medlemmer 
Styret i Helse Nord 
Finnmarkssykehuset HF 
 
-  
 

 
 

Deres ref:  

Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 
24846/16 070 16/92-45/MONNIE ALTA 28.10.2016 

    
 

 

UTTALELSE FRA ALTA KOMMUNESTYRE  
SAMMFUNNSVIRKNINGER AV ENDRET SYKEHUSSTRUKTUR I VEST- FINNMARK  
 
Følgende uttalelse ble vedtatt i Alta kommunestyre den 25.10.16: 

 

«Uttalelsen sendes til Stortingets representanter, Helse og omsorgsminister Bent Høie, Helse 

og omsorgskomiteens medlemmer, styret i Helse Nord og Finnmarkssykehuset HF. 

 

Oslo Economics har utarbeidet en rapport for samfunnsvirkningene av mulige 

sykehusstrukturer i Vest-Finnmark. Kommunestyret i Alta ber om at anbefalingene i rapporten 

«Samfunnsvirkninger av endret sykehusstruktur» følges opp, gjennom en kvalitetssikring av 

Helse Nord.  

  

Følgende er utredet: 

1. Videreføring av dagens situasjon, med akuttsykehus i Hammerfest og nærsykehus i Alta. 

2. En nedleggelse av dagens akuttsykehus i Hammerfest, og bygging av nytt akuttsykehus i 

Alta. Nærsykehuset som planlegges i Alta etableres i nedskalert form i Hammerfest. 

 

Seks virkninger er identifisert i analysen: 

1. Reisetid/tilgjengelighet/transport. 

2. Investeringskostnader. 

3. Redusert driftskostnad nærsykehus. 
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Alta kommune • Besøksadresse: Sandfallveien 1 • Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 
Telefon; 78 45 50 00 • Telefaks: 78 45 50 23 • www.alta.kommune.no • Org.nr. 944 588 132 

4. Kostnad ved flytting av ansatte. 

5. Kvalitet på behandlingen 

6. Virkninger for næringsliv og befolkningsutvikling. 

 

Utredningen viser hvilke fordeler og ulemper som vil følge av en eventuell flytting av 

sykehuset i Hammerfest til Alta, og hvorvidt en slik flytting totalt sett i et samfunnsperspektiv 

vil være lønnsom. Oslo Economics viser i utredingen at alternativet med flytting av sykehuset 

til Alta har en positiv netto nåverdi på om lag 450 millioner kroner. En endring av 

sykehusstrukturen i Vest-Finnmark fremstår dermed som samfunnsøkonomisk lønnsom. 

Utredningen konkluderer med at det ikke bør bygges nytt sykehus i Hammerfest, og at 

Finnmarkssykehuset HF bør utrede lokalisering av et nytt sykehus i Vest-Finnmark der alle 

relevante samfunnsvirkninger vurderes. 

 

I nasjonal sykehusplan har regjeringen slått fast følgende: «Når motstridende interesser gjør 

det vanskelig å bli enige om hva som er den beste løsningen, har regjeringen ett 

gjennomgående svar: Hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst». Rapporten konkluderer i 

stor grad med at dette ikke blir ivaretatt 

 

Oslo Economics er et anerkjent firma som tilbyr samfunnsøkonomiske utredninger for 

departementer, direktorater, helseforetak og andre virksomheter. Firmaet har kompetanse på 

samfunns økonomiske analyser i henhold til Finansdepartementets rundskriv og veiledere. Oslo 

Economics er brukt til å utrede tilsvarende problemstillinger for helseforetak jf Møre og 

Romsdal. 

 

Kommunestyret i Alta krever at Helse Nord RHF følger opp rapporten ved lokalisering 

av nytt akuttsykehus i Vest-Finnmark og ber Stortinget sørge for at dette blir fulgt opp 

av Helseministeren. 

Alta kommunestyre ber om at anbefalingene i rapporten «Samfunnsvirkninger av endret 

sykehusstruktur» følges opp av Helse Nord og Finnmarkssykehuset.  

Alta kommunestyre ber Stortinget pålegge Helseministeren å bidra til en 

kvalitetssikring og oppfølging av rapportens konklusjoner.» 

 
 
Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
Monica Nielsen 
Ordfører 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-101/012       Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 143-2016/2 e-post av 25. oktober 2016 fra FFO Nordland 

ad. brev til direktør Lars Vorland 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: FFO Nordland[ffo.nordland@gmail.com] Dato: 25.10.2016 12:22:53 Til: RHF-Postmottak 
Tittel: Brev til Direktør Lars Vorland 

Vi ber om at de strekpunkter vi har skrevet inn kan diskuteres i styret og at vi kan få ett svar 
på våre spørsmål.

-- 
Med vennlig hilsen

Inger Helene Sydnes
Daglig leder FFO Nordland
Storgata 48, 3. etg., 8006 BODØ
Kontortlf.958 47 680 
E-post: ffo.nordland@gmail.com
Arbeidstid: man-tors. 09:00-1430
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_________________________________________________________________________________

FFO Nordland, Storgata 48, 8006 Bodø Tlf.nr. 958 47 680

Ffo.nordland@gmail.com

DNB 0531 25 17738 Org.nr. 971 389 575 

Helse Nord RHF

Ved Direktør Lars Vorland

postmottak@helsenord.no

Vår fil: Brukerdagen
Arkiv: Innspill fra FFO

Saksbeh: IHS
Dato:25/10-2016

HADDE SÅ LYST PÅ EN SPØRRERUNDE ETTER DITT INNLEGG
Dette er dagen i året da vi Brukerorganisasjoner og også Paraplyorganisasjonene 
sitter inne med spørsmål som de har lyst å stille til Direktøren, men så er det dette 
med tiden. 
Neste år håper vi på en ekstra time slik at direktør Lars Vorland kan svare på våre 
spørsmål, beklageligvis kommer dette bare fra FFO Nordland, men det er ulike 
personer som kom med dette på Ledersamlingen til FFO 8.-9. oktober 2016 som vi 
ønsker skal bli tatt opp i styret i Helse Nord

- Lang ventetid på flere trinn i helsetjenesten
- Rapporter om at folk med fedme ikke følger seg tatt på alvor, sågar møtt med 

nedlatende holdninger i helsetjenesten
- Mer fokus på følgetilstander av fedme så som høyt blodtrykk, diabetes mv. 

enn på selve fedmen
- Svært varierende kunnskap og kompetansen hos helsepersonell, både i 

kommunen og spesialisthelsetjenesten
- Lav status og lite ressurser til fedme, spesielt i lokalsykehusene og ved det 

regionale sentret. Også minimalt forskningsmessig.
- Mange reiser til behandling av kirurgi sørpå og eller i utlandet, men hva med 

ettervernet
- Psykisk helsehjelp, spesialt traumebehandling er lite tilgjengelig.

Fedme er ett alvorlig helseproblem som også rammer de med nedsatt funksjonsevne 

og kronikere like mye som andre, men kanskje rammer dem hardere for dette blir ett 

tilleggsproblem i tillegg til det de måtte slite med fra før.

Dette handler ikke bare om vekt og endring av livsstil eller kirurgi, dette handler også 

om samtaleterapi, hjelpe deg gjennom slik at du klarer å endre livsstil, ta i bruk de 
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folkehelsetjenester som finnes rundt om i kommunene. «Samtalepartneren –

terapeuten» mangler der ute.

Hvordan kan Helse Nord være med på å løfte denne tjenesten opp på ett nivå 
lignende med andre spesialisthelsetjenester, samtidig med at midler settes inn og 
legestillingen ved Nordlandssykehuset blir en 100 % stilling.

For øvrig takker vi for ett inspirerende og godt innlegg på Brukerdagen. 

Med vennlig hilsen

Inger Helene Sydnes
Daglig leder FFO Nordland
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-101/012       Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 143-2016/3 e-post av 2. november 2016 fra drosjeeier 

Arvid Samuelsen ad. drosjetilbudet på Finnsnes 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Arvid Samuelsen[avvensen@gmail.com] Dato: 02.11.2016 23:41:44 Til: RHF-Postmottak 
Tittel: Styret ved helse-nord. 
Hvordan kan styret i helse-nord sitte å se på at pasientreiser ved Bernt Nerberg og SSB ved 
Thomas Johansen kan sitte og undergrave drosjetilbudet på Finnsnes ved å oppfordre 
Senjadrosjene til å kjøre ulovlig på Finnsnes og ikke forholde seg til sine stasjoneringsteder ? Det 
er ikke tvil om at de to samarbeider og jeg går ut fra at ledelsen ikke vet om dette.
Det er slått fast fra Samferdsel i fylket v/Siri Hanevold at det er ulovlig kjøring som bedrives og at 
det sannsynligvis blir inndraging av løyver hvis dette fortsetter.
Vi som er drosjeeiere på Finnsnes kan ikke forstå at en anerkjent institusjon som helse-nord kan 
gå med på slike ulovligheter.
Jeg vil gjerne ha svar på dette.

                             Hilsen Arvid Samuelsen 
                              drosjeeier på Finnsnes
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-101/012       Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 143-2016/4 e-post av 6. november 2016 fra Raymond 

Londal med brev ad. feil i Finnmarkssykehusets 

utviklingsplan 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 
Utrykt vedlegg: Rapport fra Oslo Economics ad. Samfunnsvirkning er av endret  

sykehusstruktur i Vest-Finnmark (utarbeidet på oppdrag fra Alta Kommune) 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
23NOV2016 - saksdokumenter, offentlig utgave

Side 91



Fra: Raymond Londal[londal@online.no]
Dato: 06.11.2016 18:10:14
Til: RHF-Postmottak
Kopi: Telle Marianne; Vorland Lars
Tittel: Til styret - Feil i Finnmarkssykehusets utviklingsplan

Til styret i Helse Nord!

Vedlagt er brev til styret i Helse Nord og en kopi av rapport fra Oslo Economics.

Til Marianne og Lars
Jeg er i Tromsø fra fredag 11. kl. 18:00 til søndag kl 19:00... skulle det være ønskelig å treffes :-)

Vennlig hilsen

Raymond Londal
tlf. 911 04 011
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Til styret i Helse Nord    Alta 06.11.16
    v/styreleder Marianne Telle

BETYDELIG FEIL I FINNMARKSSYKEHUSETS 
STRATEGISKE UTVIKLINGSPLAN MOT 2030

Som styret forhåpentligvis er kjent med, bestilte Alta kommune en ekstern 
samfunnsøkonomisk vurdering fra Oslo Economics. Den konkluderer entydig med at 
skal det investeres i nytt sykehusbygg i Vest-Finnmark, bør dette skje i Alta. Selv om 
flere, inkl. helseministeren, synes rapporten er for tynn, dokumenterer den i
tilstrekkelig grad at Finnmarkssykehusets Strategiske Utviklingsplan mot 2013 
inneholder store feilvurderinger som går ut over kvalitet, økonomi og liv.

Jeg gjør derfor styret i Helse Nord oppmerksom på det finnes dokumentasjon 
(rapporten fra Oslo Economics) som entydig gir grunnlag til å si det er vesentlige 
mangler i grunnlaget til Finnmarkssykehuset Strategiske utviklingsplan mot 2030 
knyttet til planer om helsetilbudet i Vest-Finnmark. Helse Nord har et overordnet 
«sørge for»-ansvar og det forventes at styret umiddelbart «sørger for» at rapporten 
fra Oslo Economics følger opp rapporten og instruere Finnmarkssykehuset om å 
gjøre tiltak.

Svekket utviklingsplan
Uavhengig av hva helseministeren mener om rapporten fra Oslo Economics, har det 
vært stilt mange spørsmål på Stortinget rundt grunnlaget for at milliarder planlegges 
investert i Nye Hammerfest sykehus. Alle partier på Stortinget har mottatt rapporten. 
Nå som det foreligger en ekstern rapport fra et anerkjent firma på at milliarder bør 
investeres i Alta, bør Helse Nord vurdere det som usikkerhet om Stortinget om noen 
år kommer til å innvilge milliard-lån når en rapport konkluderer at det vil koste 
unødvendig lidelse og liv. Styret i Helse Nord har et ansvar å «sørge for» at det ikke 
heftes tvil rundt en vesentlig del av Finnmarkssykehusets Strategiske utviklingsplan 
mot 2030. At det blir gjennomført en uavhengig utredning av sykehusstrukturen i 
Vest-Finnmark, som kvalitetssikres, anbefales. Det anbefales også at styret opphever 
forbudet mot å vurdere lokalisering av sykehustjenester andre steder enn kun 
Hammerfest slik at utredningsarbeid kan belyse alle aktuelle alternativer.

Til slutt, vises det til protokollen fra foretaksmøte i januar 2016. Her beskriver krav og 
rammer som skal gjelde for Helse Nord RHF. Det vises til en veileder som skal sikre 
forsvarlig utredning og gode lokale prosesser i utviklingsplanarbeidet. Det vil også bli 
satt krav om at utviklingsplanene skal kvalitetssikres av eksterne fagmiljøer. 
Kommunestyret i Alta ber Helse Nord følge opp rapporten fra Oslo Economics. 
Med henvisning til intensjonen fra foretaksmøtet, bør Helse Nord se det som et 
«sørge for»-ansvar å følge opp henvendelsen fra kommunestyret.

Vennlig hilsen

Raymond Londal
k.styrerep. for Alta Venstre

Vedlegg: Rapporten fra Oslo Economics
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-101/012       Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 143-2016/5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

9. november 2016 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/8/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 9.11.2016 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 9. november 2016 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 25. januar 2017 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Alf Ingulv Bjørn varamedlem - møtte for Bjørn Helge Hansen FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Gunvor Einvik varamedlem - møtte for Olav B. Johnsen Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Nils B. Normann rådgiver - deltok pr. telefon Helse Nord RHF 
Trond Solem rådgiver pasientreiser - deltok pr. telefon Nordlandssykehuset HF  
Randi Brendberg fagsjef - deltok pr. telefon Helse Nord RHF  
Ingvild M. Jakobsen rådgiver- deltok pr. telefon Helse Nord RHF  

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Olav B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 

 
I forkant av møte i Regionalt brukerutvalg ble det avholdt felles møte med lederne av 
brukerutvalgene i helseforetakene. 

 
 

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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RBU-sak 84-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 84-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 85-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. 

oktober 2016 
Sak 86-2016 Helse Nord RHFs strategi for fremtidige anbudskonkurranser - 

pasientreiser 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

Sak 87-2016 Medisinske kvalitetsregistre - pasientenes reservasjonsrett vs. 
samtykke 

Sak 88-2016 Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord: En handlingsplan - vurdering 
av ulike løsninger, oppfølging av RBU-sak 60-2016 

Sak 89-2016 Etablering av veileder for kompetanse- og kvalitetskrav i 
nyfødtintensivavdelinger, referansegruppe - oppnevning av 
brukerrepresentant 

Sak 90-2016 Tertialrapport nr. 2-2016 
Sak 91-2016 Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene – involvering av 

Regionalt brukerutvalg 
Sak 92-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse og 
akuttkirurgisk beredskap 

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

Sak 93-2016 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i fagråd ortopedi 2. september 2016 
Sak 94-2016 Eventuelt 

A. Høyring – Barn sin rett til medverknad og medråderett etter 
pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av 
barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i 
helsepersonellova m.m. 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 85-2016  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 19. oktober 2016 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 19. oktober 2016 godkjennes.  
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RBU-sak 86-2016 Helse Nord RHFs strategi for fremtidige 
anbudskonkurranser - pasientreiser 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helse Nord RHFs 

strategi for fremtidige anbudskonkurranser - pasientreiser til orientering med 
følgende anmerkning:  
• RBU stiller seg positivt til at andre kriterier enn økonomi vektlegges i fremtidige 

anbudsprosesser.  
• RBU vil allikevel gi uttrykk for bekymring at økonomi vektlegges tyngst i disse 

anbudskonkurranser, noe som vil kunne medføre at kvaliteten gå tapende ut. 
 

2. RBU ber om en orientering om resultatet av anskaffelsene etter at hver anskaffelse 
er gjennomført. 

 
 
RBU-sak 87-2016 Medisinske kvalitetsregistre - pasientenes 

reservasjonsrett vs. samtykke 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til utkastet til innspill om 
pasientenes reservasjonsrett i de medisinske kvalitetsregistrene. RBU forutsetter at 
personvernet ivaretas på en best mulig måte. 
 
 
RBU-sak 88-2016 Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord: En 

handlingsplan - vurdering av ulike løsninger, 
oppfølging av RBU-sak 60-2016 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av 
handlingsplanen innen klinisk nevrofysiologi til orientering. 
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RBU-sak 89-2016 Etablering av veileder for kompetanse- og 
kvalitetskrav i nyfødtintensivavdelinger, 
referansegruppe - oppnevning av 
brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Marit Sirijord som 
brukerrepresentant til referansegruppen for etablering av veileder for kompetanse- og 
kvalitetskrav i nyfødtintensivavdelinger.  
 
 
RBU-sak 90-2016 Tertialrapport nr. 2-2016 
 
Vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om tertialrapport nr. 2-2016 til orientering. 
 
 
RBU-sak 91-2016 Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene – 

involvering av Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til den foreslåtte tidsplan for 

brukermedvirkning ved utarbeidelse av oppdragsdokument 2017 til 
helseforetakene i Helse Nord.  

 
2. Dialogmøter mellom RBU og RHF-administrasjonen holdes 6. desember 2016 og 5. 

januar 2017. 
 
 
RBU-sak 92-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Regionalt fagrådsmøte «Psykisk helsevern for barn og unge», 12. oktober 2016: 
Informasjon om mandat, SANKS’ deltakelse i rådet, innføring av innsatsstyrt 
finansiering i psykisk helse/rus m. m. Referatet vil bli ettersendt. 

- Årets prioriteringskonferanse «Helse i utvikling 16», 13. oktober 2016: 
Informasjon om konferansen og St.mld. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens 
helsetjeneste - melding om prioritering 

- Møte i RBU-AU 8. november 2016: Informasjon om gjennomgangen av 
oversikten over brukermedlemmer i ulike råd og utvalg.  
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2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Jørgen Dahl 

• Regional helseforskningskonferanse 2016, 2. - 3. november 2016 på UiT 
Campus Tromsø: Informasjon om arrangementet og deltakere 

- RBU-medlem Asbjørn Larsen 
• Regional brukerkonferanse 20.oktober 2016 i Tromsø: Informasjon 
• Fagrådet TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) 27. 

oktober 2016: Informasjon om deltakelse og saker til behandling 
• Møte i RBU-AU 8. november 2016: Informasjon  

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
• Fagrådet for hud 28. oktober 2016: Informasjon. Referatet vil bli ettersendt.  
• Prosjekt helsetjenester for eldre 1. desember 2016: Informasjon om innkalling.  

- RBU-varamedlem Alf Ingulv Bjørn:  
• Opptreningssenter i Finnmark: Informasjon om henvendelse ad. inntaksstopp 

og tilleggsavtale med Helse Nord 
• Styrking av spesialisthelsehelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark: Det er 

behov for økt åpningstid for røntgenundersøkelser. Antall polikliniske 
konsultasjoner og dagkirurgisk aktivitet må økes på spesialistpoliklinikken i 
Alta. 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse og akuttkirurgisk beredskap: 

Informasjon om status og fremdrift 
- PCI-rapporten - saksbehandling, informasjon: Orientering om tidsplanen for 

behandling av PCI-rapporten.  
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 93-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende sak: 
 
1. Referat fra møte i fagråd ortopedi 2. september 2016 
 
Vedtak: 
 
Framlagte sak tas til orientering. 
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RBU-sak 94-2016  Eventuelt 
 
A. Høyring – Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og 

brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, 
diverse andre endringar i helsepersonellova m.m. 

 
RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson viste til presentasjonen som ble holdt under 
felles møte med lederne av brukerutvalgene ad. Barns beste i forkant av dagens møte i 
Regionalt brukerutvalg. Det ble stilt spørsmål om Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF skal avgi høringsuttalelse til de foreslåtte endringene. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide en 
høringsuttalelse i denne saken. 
 
 
Tromsø, den 9. november 2016 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 09NOV2016 – kl. 15.15 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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Møtedato: 23. november 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-102/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 11.11.2016 
 

Styresak 144-2016 Eventuelt 
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