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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-107/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 8.12.2016 
 

Styresak 145-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 12. desember 2016: 
 

Sak 145-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 146-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

23. november 2016 
Side  

Sak 147-2016 Budsjett 2017 Helse Nord IKT HF Side  
Sak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 

115-2016 
Side  

Sak 149-2016 Virksomhetsrapport nr. 11-2016 
Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 

Side  

Sak 150-2016 Investeringsplan 2016/2017-2024, oppdatering Side  
Sak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - 

videreføring etter avslutning av FIKS-programmet, 
oppfølging av styresak 51-2016 

Side  

Sak 152-2016 Ledelsens gjennomgang av virksomheten - oppfølging av 
de viktigste risikoområdene i foretaksgruppen, 
oppfølging av styresak 141-2015 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 3 

Sak 153-2016 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - lukking av 
svakheter, oppfølging av styresak 95-2015 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 32 

Sak 154-2016 Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 - 
sluttrapport, oppfølging av styresak 153-2012 

Side  

Sak 155-2016 Felles eide selskap - omdanning av Helseforetakenes 
nasjonale luftambulansetjeneste ANS og 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS fra 
ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) 

Side  

Sak 156-2016 Plan for internrevisjon 2017-2018 Side  
Sak 157-2016 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. 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 

Side  

 4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av 
statlige selskaper for 2015 - Dokument 3:2 (2016-
2017), informasjon 

Side  
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 5. NOU 2016:25 Organisering og styring av 
spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap 
innrettes framover?  

Side  

Sak 158-2016 Referatsaker Side  
 1. e-post (med vedlagt brev) av 22. november 2016 fra 

FFO Finnmark ad. utredning sykehustjenester i 
Finnmark 

  

 2. e-post (med vedlagt brev) av 23. november 2016 fra 
rådsmedlem Henrik Olsen, Sametinget ad. strategisk 
utvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske 
befolkningen 

  

 3. e-post (med vedlagt brev) av 25. november 2016 fra 
Alf Birger Olsen ad. FFO Finnmarks henvendelse til 
Helse Nord om lokalsykehusutredning i Vest-
Finnmark 

  

 4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget  
23. og 29. november 2016 

  

 5. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017   
 6. Protokoll fra drøftingsmøte 13. desember 2016 ad. 

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - 
videreføring etter avslutning av FIKS-programmet 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

Sak 159-2016 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 2. desember 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    H. Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.12.2016 
 

Styresak 152-2016 Ledelsens gjennomgang av virksomheten - 

oppfølging av de viktigste risikoområdene i 

foretaksgruppen, oppfølging av styresak 141-2015 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 141-2015 Ledelsens gjennomgang av 
virksomheten i styremøte 16. desember 2015. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: 
Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding i et senere styremøte hvordan 
foretaksgruppen som helhet skal følge opp de viktigste risikoområdene. 
 
Denne styresaken har som formål å informere styret om ledelsens gjennomgang av 
virksomheten 2016, arbeidet med internkontroll i Helse Nord RHF og hvordan de 
viktigste risikoområdene i foretaksgruppen følges opp. 
 
Helse Nord RHF er omfattet av plikten til å etablere et system for internkontroll, jf. lov 
om statlig tilsyn med spesialisthelsetjenesten, § 3 første ledd.  Også andre relevante 
lover/forskrifter bl. a. arbeidsmiljøloven etablerer samme plikt.  
 
Internkontroll kan defineres som følger: Internkontroll er en prosess igangsatt og 
gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og øvrige ansatte og utformet for å gi 
rimelig sikkerhet med hensyn til oppnåelse av drifts-, rapporterings- og 
etterlevelsesrelaterte målsettinger. 
 
Innledning 
Helse Nord RHFs formelle gjennomgang ble gjennomført i ledermøtet 6. desember 
2016. Det har vært gjennomført flere arbeidsmøter med gjennomgang av om lag 50 
punkter i Helse Nord RHFs risikomatrise. Måloppnåelsen for inneværende år er vurdert, 
sammen med behov for korrigerende/nye tiltak.  
 
Helseforetakene har styrebehandlet sine lokale gjennomganger1 av internkontroll og 
risikostyring, ref. informasjon i styresak 117-2016 Tertialrapport nr. 2-2016 (26. oktober 
2016).  
 
  

1 Ledelsens gjennomgang og risikovurdering av de overordnede målene definert av adm. direktør. 
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Ledelsens gjennomgang i Helse Nord RHF 
Ledelsens gjennomgang er en egenvurdering av måloppnåelse, risikoforhold og 
etterlevelse av lover og forskrifter.  Vurdering er også rettet mot særskilte områder som 
er beskrevet i tilsvarende saker for foretaksgruppen.  
 
Ledelsens gjennomgang må sees i sammenheng med tertialrapportene med en 
vurdering av kvalitet og pasientsikkerhet. Vedlegg 1 omhandler følgende tema: 
• Helse Nords hovedmål og risikostyring 
• Vurdering av resultater i 2016 og andre forhold knyttet til HN RHF 
• Samsvar med lover, forskrifter og avtaler 

o Informasjonssikkerhet 
o Anskaffelsesområdet 
o Forvaltningsloven 
o Offentlighetsloven 
o Arkivlov og forskrift 
o Arbeidsmiljøloven og hovedavtalen 

• Eksterne tilsyn og interne revisjoner 
• Kvalitetsstyringssystem 
• IKT 
• Ekstern og intern kommunikasjon 
• Utviklingsplaner  
• Langsiktig plan og årlig oppdragsdokument  
• Mål og risikovurdering i 2017 
  
En samlet oversikt over status for overordnede mål for risikostyring i Helse Nord for 
2016 vises i tabellen under. 
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Tabell 1- Status overordnede mål for risikostyring i Helse Nord 2016   

Mål Delmål Status Kommentar 

 
Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er 
under 65 dager 65 dager  Per oktober NPR  

 Ingen fristbrudd 3 % Per oktober NPR
Andel kreftpasienter som registreres i et definert 
pakkeforløp er 70 % eller mer 89 % mellom 01OKT2016 og 31OKT2016 Kilde: HN LIS

Variasjon i gjennomsnittlig liggetider innenfor 
fagområder er reduser

4,3 dag 2016T2
4,1 dag 2015T2
endring +4,9%

Lagt en forutsetning på følgende 
definisjon: endring i gj.snitt liggetid 
døgnopphold mellom 2015T2 og 
2016T2  

Variasjon i andel dagbehandling innenfor fagområder er 
redusert

10,3% 2016T2
9,9% 2015T2
endring: +0,42%

Lagt en forutsetning på følgende 
definisjon: endring i andel 
dagbehandling mellom 2015T2 og 
2016T2  

Alle tiltakspakkene i det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet skal være implementert i 
alle relevante enheter innen utgangen av 2016

Fortsatt for mange manuelle 
registreringer av prosesser. Mange gode 
initiativ og aktiviteter som er pågående, 
men fortsatt områder det er behov 
ytterligere innsats i tiden fremover.

Andel kreftpasienter som registreres i et definert 
pakkeforløp er 70 % eller mer 89 % mellom 01OKT2016 og 31OKT2016 Kilde: HN LIS

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standad 
forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp, er over 70 %

88 %
mellom 01OKT2016 og 31OKT2016 Kilde: HN LIS

Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn for somatikk på 
regionnivå

Viser til månedlig 
virksomhetsrapportering

Antall tvangsinnleggelser for voksne er redusert

290 (2015T2)
252 (2016T1)
254 (2016T2)

Kilde: Helsedirektoratet, 
Nasjonale 
kvalitetsindikatorer

Andel årsverk i distriktpsykiatriske sentre er økt i 
forhold til sykehus i psykiske helsevern for voksne  

Ingen sykehuspåførte infeksjoner innen utgangen av 
2016 

5,7 % 2016 MAI
Bare andel pasienter er tilgjengelig!

Kilde: Helsedirektoratet, 
Nasjonale 
kvalitetsindikatorer  

Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7% 
5,7 %

2016 MAI

Kilde: Helsedirektoratet, 
Nasjonale 
kvalitetsindikatorer  

Det skal ikke være korridorpasienter

1737
1,6%

Antall korridorpasienter i 2016T2
Andel korridorpasienter i 2016T2

Kilde: Helsedirektoratet, 
Nasjonale 
kvalitetsindikatorer

Et sykefravær under 7,5 % for 2016 7,5 %
Snitt årets åtte første måneder viser 
et snitt sykefravær på 8,45 % HN LIS per oktober 2016

1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen

2.  Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
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Risikovurdering for 2017 
For å styrke fokuset på måloppnåelse har adm. direktør i samråd med helseforetakene 
redusert antall målområder fra syv til fire. Disse er: 
1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
2. Bedre pasient og brukermedvirkning 
3. Sikret tilstrekkelig og kvalifisert personell 
4. Innfri de økonomiske mål 
 
Om lag 50 delmål og kritiske suksessfaktorer er vurdert. De tiltak som ligger innenfor 
rød sone i hver av de fire målområdene fremgår av vedlegget til Ledelsens gjennomgang. 
En samlet vurdering av risiko for manglende måloppnåelse fremgår av tabellen 
nedenfor:  

 
Vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at økonomien er under kontroll, og at fremdriften med de 
store investeringsprosjektene følger plan. Videre er det svært tilfredsstillende å se at 
organisasjonen har klart utfordringen med implementering av pakkeforløpene for kreft.  
 
Adm. direktør mener at det har skjedd en vesentlig forbedring innenfor fristbrudd og 
ventetid, men konstaterer at det enda gjenstår områder som må forbedres. 
 
Den overordnede vurderingen er at risikoprofilen for foretaksgruppen er moderat, og at 
det er identifisert områder som skal ha særskilt oppmerksomhet i 2017. 
 
Adm. direktør vil i samarbeid med helseforetakene diskutere hvordan foretaksgruppen 
som helhet skal følge opp de viktigste risikoområdene fremover. Styret vil bli nærmere 
orientert om disse vurderingene i styremøtet.   
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av intern styring 
og kontroll, inkludert risikostyring til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. desember 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport Ledelsens gjennomgang 2016 med vedlegg 
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Formål 
Dette dokument har som formål å informere styret om at Helse Nord RHF arbeider med å sikre 
at internkontrollen og kvalitetssystemet fungerer etter intensjonen, samt sikre at virksomheten 
når de fastsatte mål og drives innenfor vedtatte rammer.  

Helse Nord RHF er omfattet av plikten til å etablere et system for internkontroll, jf. lov om statlig 
tilsyn med spesialisthelsetjenesten, § 3 første ledd.  Også andre relevante lover/forskrifter bl. a. 
arbeidsmiljøloven etablerer samme plikt.  

Internkontroll kan defineres som følger: Internkontroll er en prosess igangsatt og gjennomført av 
virksomhetens styre, ledelse og øvrige ansatte og utformet for å gi rimelig sikkerhet med hensyn til 
oppnåelse av drifts-, rapporterings- og etterlevelsesrelaterte målsettinger. 

 

Prosess og innhold 
Helse Nord RHFs formelle gjennomgang ble gjennomført i ledermøtet 6. desember 2016. Det er 
gjennomført flere arbeidsmøter med gjennomgang av om lag 50 punkter i Helse Nord RHFs 
risikomatrise.  Måloppnåelsen for inneværende år er vurdert, sammen med behov for 
korrigerende/nye tiltak.  

Helseforetakene har styrebehandlet sine lokale gjennomganger av internkontroll og 
risikostyring. Styret i Helse Nord RHF ble informert om dette i styresak 117-2016 Tertialrapport 
nr. 2-2016 (styremøte 26. oktober 2016).  

Ledelsens gjennomgang beskriver de interne forhold i Helse Nord RHF. Vi vil også rette 
oppmerksomheten mot særskilte områder som er beskrevet i tilsvarende saker for 
foretaksgruppen. Ledelsens gjennomgang må sees i sammenheng med tertialvise gjennomgang 
av nasjonale kvalitetsindikatorer.  

 

Styrende dokumenter 
Oppdragsdokument (OD) og Foretaksprotokoll er Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) sin bestilling til Helse Nord RHF. OD til helseforetakene er tilsvarende det 
viktigste styringsdokumentet overfor helseforetakene i regionen. 
 
Administrasjonen har tertialvis oppfølging av status for OD/Foretaksprotokoll, og 
gjennomgår disse 2 ganger pr. år i ledermøte. Det er særlig punkter i rød sone som har 
oppmerksomhet. Av 178 «skal»-krav er status pr. november «rød» for 15 av dem. 
Oversikten nedenfor illustrerer systematikken:  
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Tabell 1 Eksempel på oppfølging av Oppdragsdokument. 

 
Helse Nords hovedmål og risikostyring 
Administrasjonen har en årlig gjennomgang av regionens hovedmål. De siste 5 år har det bare 
vært små endringer i formuleringen av overordnede mål:  

1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen  

2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 
pasientforløp  

3. Realisere forskningsstrategien  

4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning  

5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  

6. Innfri de økonomiske mål i perioden  

7. Oppgradere utstyr og bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

Etter formulering av hovedmål gjennomgår administrasjonen hvilke delmål som er knyttet til 
hovedmålene, og etter risikovurdering sirkles det inn 2-3 målområder som vurderes som de 
viktigste for risikostyringen i foretaksgruppen. Disse følger av tabell 2 nedenfor, sammen med 
overordnet vurdering av resultatene for 2016. 

  

Område i OD Krav Status Ansvar Kommentar

2.2 Resultatkrav
Helseforetakene skal styrebehandle tiltaksplaner innen 31.03.16 for å sikre at de økonomiske 
kravene oppfylles i planperioden 2017–2020. "FULLFØRT" Eier Øk

2.3
Risikostyring og 
internkontroll

Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på risiko- og sårbarhets (ROS)-analyser 
skal behandles særskilt av helseforetakets styre innen 1.1.17. Styresaken skal beskrive om 
databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og om 
nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. Alle kjente avvik slik disse er beskrevet av 
Riksrevisjonen skal være lukket innen utløpet av 2016. "TRØBBEL" Eier IKT Uklart om alle avvik blir lukket

2.3
Risikostyring og 
internkontroll

Styret skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av tilstanden i foretaket med 
henhold til oppfølging av internkontrollen, og tiltak for å følge opp avvik. "UNDERVEIS" Eier

2.3
Risikostyring og 
internkontroll

Ledelsen skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av foretakets interne styring 
og kontroll. Gjennomgangen skal omfatte, og konkludere på………….. "UNDERVEIS" Eier

2.4

Investeringsramm
er, bygg og 
eiendomsforvaltni
ng Gjennomføre samspillmodell med Sykehusbygg HF. "UNDERVEIS" Eier Eiendom

2.4

Investeringsramm
er, bygg og 
eiendomsforvaltni
ng

Delta i utarbeidelse av styresak til Helse Nord RHF knyttet til oppfølging av nytteverdien av FIKS- 
programmet og DIPS Arena, innen utgangen av andre tertial. "UNDERVEIS" Eier / FIKS

Er i arbeid og sees i samarbeid med 
etablering av regional forvaltning

2.4

Investeringsramm
er, bygg og 
eiendomsforvaltni
ng

Som oppfølging av ny tilstandsrapport og med data registrert i klassifikasjonssystemet, bidra til 
en omforent vedlikeholdsstrategi ved rullering av Plan for Helse Nord 2017–2020 innen 31.03.16 "UNDERVEIS" Eier Eiendom

2.4

Investeringsramm
er, bygg og 
eiendomsforvaltni
ng

Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell kan gi, og hvordan den eventuelt kan 
implementeres i foretakene. "FULLFØRT" Eier Eiendom Har vært behandlet i direktørmøte
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Vurdering av resultater i 2016 

Helse Nords hovedmål  
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen  
Det vises til tertialrapport for 2. tertial 2016 og egen styresak som legges frem xx-2017. Den 
overordnede vurdering fremgår av tabellen nedenfor. 

 

 

Tabell 2  Status for overordnede mål i 2016 

 

2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp  
Revisjon av tjenesteavtalene med kommunene er stort sett gjennomført i alle helseforetak. Det 
mangler revisjon av noen få avtaler i de fleste helseforetak. Det arbeides med å få 
tjenesteavtalene godt nok kjent i avdelingene og blant operativt personell. Helseforetakene har 
satt i gang ulike tiltak for å bekjentgjøre avtalene. For eksempel har UNN HF og 
Finnmarkssykehuset HF laget egne prosedyrer i Docmap for dette. 

Samhandlingsbarometret og helseatlas brukes i forbedringsarbeidet for å få mer lik praksis i 
pasientforløp. UNN HF har vært pilot og implementert Samhandlingsbarometeret. I 2016 har de 
bidratt slik at Finnmarkssykehuset HF er kommet i gang. Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF har fortsatt ikke tatt verktøyet i bruk. 

Mål Delmål Status Kommentar 

 
Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er 
under 65 dager 65 dager  Per oktober NPR  

 Ingen fristbrudd 3 % Per oktober NPR
Andel kreftpasienter som registreres i et definert 
pakkeforløp er 70 % eller mer 89 % mellom 01OKT2016 og 31OKT2016 Kilde: HN LIS

Variasjon i gjennomsnittlig liggetider innenfor 
fagområder er reduser

4,3 dag 2016T2
4,1 dag 2015T2
endring +4,9%

Lagt en forutsetning på følgende definisjon: 
endring i gj.snitt liggetid døgnopphold 
mellom 2015T2 og 2016T2  

Variasjon i andel dagbehandling innenfor fagområder er 
redusert

10,3% 2016T2
9,9% 2015T2

endring: +0,42%

Lagt en forutsetning på følgende definisjon: 
endring i andel dagbehandling mellom 
2015T2 og 2016T2  

Alle tiltakspakkene i det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet skal være implementert i 
alle relevante enheter innen utgangen av 2016

Fortsatt for mange manuelle registreringer av 
prosesser. Mange gode initiativ og aktiviteter 
som er pågående, men fortsatt områder det er 
behov ytterligere innsats i tiden fremover.

Andel kreftpasienter som registreres i et definert 
pakkeforløp er 70 % eller mer 89 % mellom 01OKT2016 og 31OKT2016 Kilde: HN LIS
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standad 
forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp, er over 70 % 88 % mellom 01OKT2016 og 31OKT2016 Kilde: HN LIS

Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn for somatikk på 
regionnivå

Viser til månedlig virksomhetsrapportering - 
Delvis OK for aktivitet PH, ok for TSB, ikke OK 
for kostnadsvekst

Antall tvangsinnleggelser for voksne er redusert

290 (2015T2)
252 (2016T1)
254 (2016T2)

Kilde: Helsedirektoratet, 
Nasjonale 
kvalitetsindikatorer

Andel årsverk i distriktpsykiatriske sentre er økt i 
forhold til sykehus i psykiske helsevern for voksne

Årsverk både innen DPS og sykehus redusert. 
Andel DPS marginalt redusert  

Ingen sykehuspåførte infeksjoner innen utgangen av 2016 
5,7 % 2016 MAI

Bare andel pasienter er tilgjengelig!

Kilde: Helsedirektoratet, 
Nasjonale 
kvalitetsindikatorer  

Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7% 
5,7 %

2016 MAI

Kilde: Helsedirektoratet, 
Nasjonale 
kvalitetsindikatorer  

Det skal ikke være korridorpasienter

1737
1,6%

Antall korridorpasienter i 2016T2
Andel korridorpasienter i 2016T2

Kilde: Helsedirektoratet, 
Nasjonale 
kvalitetsindikatorer

Et sykefravær under 7,5 % for 2016 7,5 %
Snitt årets åtte første måneder viser et snitt 
sykefravær på 8,45 % HN LIS per oktober 2016

1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen

2.  Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
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Det er tatt initiativ til å starte forberedende arbeid for å implementere dialogmeldinger mellom 
fastleger og helseforetak, blant annet gjennom kontakt med relevante aktører (Direktoratet for 
e-helse, Norsk helsenett mv, Allmennlegeforeningen mv) med sikte på implementering av slike 
meldinger i løpet av 2017. 
 
Helse Nord RHF har i samarbeid med KS Nord besluttet å gjenoppta arbeidet i det overordnede 
samarbeidsorganet som i 2009 ble etablert på samhandlingsfeltet. KS deltar i hvert OSO møte i 
hele regionen.  
 
Helse Nord RHF skal samarbeide med Kunnskapssenteret og KS med å starte opp 
læringsnettverket Gode pasientforløp. Nordlandssykehuset HF er først ute med de fleste av 
kommunene i sitt nedslagsfelt som deltakere. Oppstart er februar 2017. Det er ønskelig at alle 
helseforetakene i Helse Nord blir med på sikt. 

Arbeidet med plan for Helsetjenester for eldre har startet opp og planlegges lagt frem for styret i 
Helse Nord RHF april 2017. 

Det har vært en sterk vekst i bruk av privat rehabilitering, og signifikant endring etter 1. 
november 2015 ved innføring av ny lovgivning for rett til helsehjelp. Dette har medført en 
utilsiktet økning i kostnader. Gjennom to uavhengige rapporter har vi et godt grunnlag for å si at 
det er til dels stor geografisk variasjon i forbruket av disse tjenestene, og grunn til å tro at ikke 
alle tjenestene er spesialisthelsetjeneste. I 2017 vil vi gå i dybden på disse tallene og i dialog med 
kommunehelsetjenesten for å sikre at vi har riktig oppgavefordeling, 

For rehabiliteringsområdet ønsker Helse Nord flere ambulante team for voksne og barn. 

Pakkeforløp for PHV og hjerneslag har ikke kommet i gang. 

 

3. Realisere forskningsstrategien  
Overordnet vurdering av arbeidet i 2016 og mål for 2017 innenfor forskning fremgår av tabell 3: 

Oppnådd 2016 Nye mål 2017 
Styrket samarbeidet mellom helseforetakene Virkeliggjøre økt satsing på innovasjon, 

særlig tjenesteinnovasjon 
Styrket fokus på implementering i klinisk 
praksis 

Vektlegge registerforskning 

Økt brukermedvirkning i forskning Bedre infrastruktur for forskning, bl.a. med 
økt og bedre bruk av støttepersonell 

Sterkere innslag av nyttevurdering i tildeling 
av midler 

Se på samarbeid mellom støttefunksjoner 
mellom HF og universitet 

Ny strategi for forskning og innovasjon 2016-
2020, som er begynt implementert, bl.a. i 
utlysning og tildeling av forskningsmidler for 
2017 

Realisere mål i ny strategi for forskning og 
innovasjon, med tilhørende årlige 
tiltaksplaner 

  
Tabell 3  Overordnet vurdering av resultater innefor forskningsarbeidet 

 
4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning  
Regionalt brukerutvalg er et viktig bidrag i medvirkningen i styrende organer i foretaksgruppen. 
Felles retningslinjer  
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Digitale tjenester videreutviklet; innsynslogg, status på henvisning lanseres i desember 2016. 
Veikart for videre utvikling inkludert i langsiktig investeringsplan. Se også kommentarer under 
«Andre forhold»/IKT nedenfor. 

«Mine behandlingsvalg» (MBHV) lansert på helsenorge.no. Visjonen for arbeidet er at 
«Innbyggeren skal aktivt og kompetent kunne ta valg knyttet til egen helse». MBHV og DAfactory 
har i 2016 oppnådd en rekke mål: 

- Lansert Mine behandlingsvalg på helsenorge.no: www.helsenorge.no/samvalg i tett 
samarbeid med Kreftforeningen, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse 

- Utviklet et omfattende rammeverk for implementering av samvalg i den kliniske hverdagen  
- Samarbeidet med Helse Sør-Øst om utvikling av utdanningsmoduler: KlarforSamvalg  
- Relaterte publikasjoner: 7 artikler, 5 artikler til fagfellevurdering, 1 bokkapittel, 11 

abstrakter 
- Holdt over 20 foredrag lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
- Andre perler: samisk oversettelse for beslutningsstøtte prostata på vegne av 

Prostatasenteret, animasjonsfilmer, medvirket i arbeidet med nasjonale kvalitetskrav, 
henvist til i ulike stortingsmeldinger med mer. 

 

For 2017 er de viktigste målsettingene innenfor: 

• Forskning: Evaluere nytteeffekten av MBHV i en kontrollert klinisk studie. Vi skal 
kvalitetssikre, implementere, validere, justere, videreutvikle, samt publisere ny 
forskning.  

• Utdanning/opplæring: Levere generiske e-læringskurs for kunnskapsbasert 
helsekommunikasjon til ulike helsepersonellgrupper. 

• Drift: Sammen med pasienter og helsepersonell produsere beslutningsstøtte for 8 nye 
medisinske problemstillinger i en generisk mal. I tillegg skal løsningen «Mine 
behandlingsvalg» vedlikeholdes.  

Filmen om samvalg ligger her: https://unn.no/samvalg-og-mine-behandlingsvalg 

 
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
Personellet er helsetjenestens viktigste ressurs. Medarbeidere med rett kompetanse, ledet av 
ledere med gode forutsetninger, er avgjørende for å sikre god kvalitet i tjenesten. 

Helse Nord skal ha et arbeidsmiljø som fremmer åpenhet og trygghet, og med en ledelsespraksis 
som ivaretar medarbeidernes rett og plikt til å si fra om feil og hendelser. Gjennom dette kan 
virksomhetene lære og forbedre arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. 

Følgende delmål er definert:  

 Riktig kompetanse på rett plass til rett tid, tilstrekkelig helsepersonell og god utnyttelse 
av personellressursene. 
 

 Leder- og ledelsesutvikling som får frem det beste i medarbeiderne, legger grunnlag for 
godt arbeidsmiljø, samarbeid og utvikling. 

 
 Riktig og god bruk av ressurser 

7 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
14DES2016 - saksdokumenter, ettersendelse

Side 14

http://www.helsenorge.no/samvalg
https://unn.no/samvalg-og-mine-behandlingsvalg


Helse Nord utvikler ny kompetansemodul i HR-portalen. Modulen vil inneholde kompetanse-
planer og læringsmål som kan defineres for alle medarbeidere. Foretakene vil kunne 
dokumentere kompetansebehov, -beholdning og – gap i hele foretaket. 

Foretakene samarbeider godt om tiltakene i strategi for leder- og ledelsesutvikling. 

Programmet Ledermobilisering er i igangsatt etter en plan som medfører at alle foretak har 
gjennomført programmet minst en gang innen utgangen av 2017.  

Det er et mål at alle helseforetak skal planlegge med minimum 6 måneders planleggingshorisont 
ut i fra aktivitet. Riksrevisjonen har påpekt dette, og det er gitt som oppdrag til de regionale 
helseforetakene og videre til helseforetakene. Dette er et krevende og omfattende arbeid som 
betinger tekniske løsninger, opprydding i struktur og ikke minst kulturendring. Foretakene 
ønsker dette, men møter motstand internt i foretakene. 

 
God og åpen dialog 
Med bakgrunn av krav i foretaksprotokoll og oppdragsdokument, ba Helse- og 
omsorgsministeren de regionale helseforetakene i brev av 16. mars 2016 om å: 

• Utvikle strategier for å få frem kunnskap om vilkårene for en kultur preget av åpenhet og 
læring, og følge opp med tiltak for å endre kulturen der det avdekkes behov for dette  

• 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 
 

Helse Nord RHF inviterte et utvalg på ca 20 tillitsvalgte og nøkkelpersoner i helseforetakene om 
å delta i to arbeidsmøter for å få frem en felles «verktøykasse». Resultatet av arbeidet kan 
oppsummeres i disse 3 tiltaksområdene: 

1. Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste 
2. Ledelse og lederutvikling 
3. Kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering  

 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten  
Ny forskrift trer i kraft 1. januar 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift fra 20. desember 
2002 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. 
Forskriften omfatter:  

• Plikten til å planlegge 
• Mål, oppgaver aktiviteter og organisering – systematikk for kvalitetsforbedring 
• Tilstrekkelig informasjon 
• Oversikt over regelverk 
• Risikovurdering og oversikt over behov for vesentlig forbedring av kvalitet 
• Planlegge risikoreduserende tiltak 
• Oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring 
• Oversikt over avvik, uønskede hendelser, klager etc. 

• Plikten til å gjennomføre 
• Plikten til å evaluere 
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• Plikten til å korrigere 
 

Gjennom arbeidet med realisering av kvalitetsstrategien, pasientsikkerhetsprogrammet, 
lederutvikling og videre arbeid med åpenhetskultur, er det adm. direktørs vurdering at 
foretaksgruppen har satt i verk tiltak for møte kravene i nevnte forskrift.  

 
6. Innfri de økonomiske mål i perioden  
Forventet resultat for 2016 er i tråd med budsjett. Det er fremdeles utfordringer knyttet til 
omstillingsarbeid NLSH, men samlet sett er omstillingskravet for 2017 lavere enn de siste 5 
årene.

 
Tabell 4 – Økonomisk resultat pr. november 2016 
 
 
7. Oppgradere utstyr og bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
Investeringsprosjekter under kontroll. Kort sammendrag av de viktigste prosjektene følger 
nedenfor:  

• Nye Kirkenes Sykehus, PET-senter og A-fløy i Tromsø nærmer seg ferdigstillelse 
• Ferdigstilt renovering av L og H, adm. bygg og ny hovedinngang ved Nordlandssykehuset 

i Bodø. Siste fase med renovering av høyblokken er under planlegging. 
• Idéfase Helgelandssykehuset er igangsatt, trenger noe lengre tid i konseptfasen. 
• Alta Nærsykehus, Samisk Helsepark og Nye Hammerfest sykehus er under planlegging.  
• FIKS avsluttes i tråd med plan med unntak av arbeid med pasientforløp, resterende 

midler overføres til nytt prosjekt. Etablering av forvaltningsorganisasjon for kliniske 
system ferdigstilles innen utgangen av 1. tertial 2017. 

• Datasenter etablert i Tromsø. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskap 2016 Regnskap Budsjett Avvik  Regnskap Budsjett Avvik 
(mill kr)  November November November  hittil i år hittil i år hittil i år 

Helgelandssykehuset HF 3,9 1,7 2,3  19,0 18,3 0,7 
Nordlandssykehuset HF 2,1 0,4 1,6  -40,8 4,6 -45,3 
UNN HF 7,6 3,3 4,3  65,7 36,7 29,0 
Finnmarkssykehuset HF 1,2 3,1 -1,9  34,8 33,9 0,9 
Sykehusapotek Nord HF -1,5 0,2 -1,7  0,6 3,7 -3,1 
Helse Nord IKT 2,7 -0,4 3,0  10,0 4,0 6,0 
Helse Nord RHF 24,0 20,7 3,3  263,0 231,2 31,7 
SUM Helse Nord 40,0 29,1 10,9  352,3 332,5 19,8 
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Andre forhold 
 

Organiseringen av Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF ex. HN IKT har de siste 5 år vokst fra 81 til 104 årsverk. 

Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering er styrket med 7 årsverk knyttet til flere 
nasjonale oppgaver. Innkjøp er styrket med 5 årsverk. Fag- og kvalitetsområdet er styrket med 7 
årsverk, mye av dette til arbeidet med datavarehus.  

Organisasjonskartet fremgår nedenfor: 

 

Helse Nord IKT HF skilles ut som eget helseforetak f.o.m. 1. januar 2017. Begrunnelsen for dette 
er behovet for en rendyrking av ansvarsforhold og styringsstrukturen for enheten. Det vises til 
egen styresak om beslutningen. 

 

Vurdering av fremtidig kompetansebehov 
Det er adm. direktørs vurdering at det ikke er ønskelig å øke antall ansatte i Helse Nord RHF. Det 
er likvel behov for å styrke/fornye kompetansen innenfor enkelte områder: 

• Teknologi og innovasjon, digitale tjenester 
• Forbedringskompetanse og strategiske analyser 
• Endringsledelse, metodevurderinger (Mini HTA) 
• Vedlikehold og bygg 

 
Adm. direktør vil planlegge med at endringer skjer i kombinasjon med kompetanseheving,  
endring av roller og ansvar, samt langsiktig planlegging knyttet til naturlig avgang. 
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HMS og arbeidsmiljø i Helse Nord RHF 
I januar 2016 ble rullerende plan for HMS og arbeidsmiljø vedtatt. Planen er styrende for tema 
og fokus i lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU). LAMU har møter omtrent hver måned og følger opp 
alle innspill, ansettelser, avviksmeldinger og brudd på arbeidstidsreglementet. Verneombudet 
har fulgt opp innspill og henvendelser. I 2015/2016 har verneombud/tillitsvalgte, og også LAMU 
vært involvert i arbeidet med utvidelse av kontorlokaler.  
 
Resultater fra medarbeiderundersøkelser, lavt sykefravær og relativt få innspill til LAMU gir 
grunnlag for å vurdere at det er gode arbeidsforhold ved Helse Nord RHF.  
 
For 2017 er følgende fokusområder sentrale: 
 
 Utarbeide AKAN – prosedyrer 
 Kompetanseheving innenfor HMS 
 Utarbeide kultur for avviks- og forbedringsmeldinger ved RHF 
 Informasjon og forankring rundt ny styringsmodell i spesialisthelsetjenesten 
 
Helse Nord RHF arrangerte for tredje gang faglig seminar for alle ansatte. Dette året var 3 HF-
direktører invitert til å gi tilbakemelding til RHF om samarbeid og forslag til forbedring.  
 
 
Samsvar med lover, forskrifter og avtaler 
 

Sikkerhetsloven 
Foretaksgruppen omfattes av sikkerhetsloven. Alle foretak har iverksatt nødvendige tiltak for å 
håndtere sikkerhetsgradert informasjon. Sikkerhetsorganisering etter sikkerhetsloven er under 
etablering i helseforetakene innen 1.12.2016.  

Helse Nord RHF har etablert en sikkerhetsorganisasjon etter kravene i loven, og iverksatt 
adgangskontroll i kontorlokalene. 

 
 
 
Beredskap 
Regional beredskapsøvelse for IKT avdekket behov for bedre koordinering og samsvar av 
beredskapsplaner mellom helseforetakene og Helse Nord IKT.  
 
Etter Riksrevisjonens kontroll i 2014-2015 er det arbeidet med styrking av beredskapsplaner 
ute i helseforetakene. Helse Nord RHF vil i 2017 følge opp hvorvidt gjennomføring er i tråd med 
handlingsplaner, og bruke denne informasjonen i forbedringsarbeidet. 
 
Helse Nord har deltatt i arbeidet med oppdatering og forbedring av sivilt-militært planverk i regi 
av HOD. eredskapsøvelse som omhandler sivilt militært samarbeid i gjennomføres i desember 
2016.  

Samarbeidet med nordområdene fortsetter, Helse Nord deltar i planlegging av Barents Rescue 
2017 i Russland.  
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Informasjonssikkerhet 
Det vises til Riksrevisjonens rapporter, omtalt i styresak 157-2016/4, og sak 153-2016 om 
informasjonssikkerhet spesielt. Den korte beskrivelsen er at det har skjedd en utvikling, men at 
nåsituasjonen er at vi kommer til å ha utfordringer innenfor området i årene fremover. 

Helse Nord har et felles styringssystem for informasjonssikkerhet, men som ikke i tilstrekkelig 
grad er implementer på alle nivå i virksomhetene. 

Nettverk for informasjonssikkerhet er endret til fagråd for informasjonssikkerhet (FRIS). 
Formålet med endringen er å sikre en målrettet utvikling for dette fagfeltet, og en bedre 
sikkerhetsstyring. Ressurssituasjonen er styrket ved å ansatte informasjonssikkerhetsleder i 
Helse Nord RHF.   

Det er utarbeidet et obligatorisk e-læringskurs for informasjonssikkerhet, og dette inngår i Helse 
Nord sin kompetanseplan.  

Arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser for informasjonssystemer pågår, og det gjenstår å 
utarbeide handlingsplaner innenfor hvert område.  

Inntrengingstest i IKT-systemene er gjennomført både i 2015 og 2016, resultatene følges opp i 
styringslinjen til Helse Nord IKT og i helseforetakene. Medisinteknisk utstyr er identifisert som 
vesentlig risikopunkt. Administrasjonen vil arbeide med å innlemme dette i styringssystemet for 
informasjonssikkerhet, herunder vurdere behov for endring av beslutningslinjer. 

 

Anskaffelsesområdet 
Nasjonal samordning 
I tråd med oppdragsdokument 2015 er Sykehusinnkjøp HF etablert. I løpet av 2016 har det vært 
stort fokus på oppbyggingen av det nye foretaket. 
  
Nasjonalt etableringsprosjekt er etablert for å gjøre Sykehusinnkjøp HF i stand til å ta imot 
ressurser fra foretakene og levere tjenester tilbake. Regionale mottaksprosjekt er etablert for å 
samordne prosesser for overdragelse av ressurser, samt gjøre foretakene i stand til å ta imot 
tjenester fra Sykehusinnkjøp HF. På sikt vil etableringen av Sykehusinnkjøp HF legge til rette for 
potensielt stor gevinstrealiseringer som følge av at foretakene får en mer fullstendig 
avtaleportefølje og bedre avtaler.  

Virksomhetsoverdragelse av ~12 årsverk fra foretaksgruppen til Sykehusinnkjøp er planlagt 
med virkning fra 1.1.2017.  

Regional samordning 
Kategoristyringsprosjektet ferdigstiller strategi og handlingsplan innenfor innkjøpsgruppene 
ortopedi og kantine og storhusholdning. Prosess innenfor billeddannende og stråleterapeutisk 
utstyr pågår.  

Prosess med regional anskaffelse på osteosyntesemateriell og EKG utstyr er startet. I 2017 
startes prosess med felles anskaffelse innenfor ultralyd. Som en konsekvens av mye regionale 
handlingsplaner vil ytterligere regionale fellesanskaffelsesprosesser bli initiert, enten i egenregi 
eller gjennom Sykehusinnkjøp HF. 
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Én av kontraktene for landeveis transport for pasientreiser ble klaget inn til KOFA1. Bakgrunnen 
var påstand om brudd på regelverket på grunn av prosedyrefeil og inhabilitet. Klager fikk 
medhold om prosedyrefeil fordi kunngjøringen ikke inneholdt opplysninger om anskaffelsens 
verdi eller omfang. Klager ikke fikk medhold i påstanden om inhabilitet.  

 
Systemteknisk 
Det er satt ambisiøse mål for å få en større andel av anskaffelsene startet i innkjøpssystemet, og 
for å øke avtalelojaliteten. Å lykkes med dette er essensielt for realisering av gevinstpotensialet i 
Sykehusinnkjøp HF. Vurderingen er at det er realistisk å nå målet om at alle vare- og 
tjenestekjøp innenfor definert scope skal håndteres i Clockwork.  
 

Forvaltningsloven 
Forvaltningsloven omhandler regler for saksbehandlere i offentlige eide virksomheter eller 
organ. Loven omhandler enkeltpersoners rettigheter og plikter, veiledningsplikt og 
taushetsplikt. Forvaltningsorganer skal påse at saker er så godt opplyst som mulig. Dette betyr 
hensynet til skriftlighet og at saker skal grunngis.  

Helse Nord RHF har svakheter i gjennomføring av sine rutiner for journalføring. Dette medfører 
risiko for manglende dokumentasjon av beslutningsgrunnlaget. 

Helse Nord RHF vil i 2017 legge vekt på å øke kunnskapen om regler og rutiner for journalføring 
og tiltak for å endre rutiner.   

 

Offentlighetsloven 
Rutinebeskrivelser for kvalitetssikring av publisering og håndtering av innsynskrav er sendt til 
alle medarbeidere i Helse Nord RHF, og kvittert lest av alle mottakere 

I forbindelse med anskaffelse av nytt sak-/arkivsystem vil dette inneholde en modul som tar for 
seg innsynsbegjæringer. Det vil bli gitt opplæring og oppfriskning av lovverket. 

 

Arkivlov og forskrift 
Helse Nord RHF har svakheter i gjennomføringen av rutiner knyttet til arkiv. Det arbeides med å 
øke kunnskap om hva som er journalføringspliktig og hva som er bevaringspliktig.  

Det er ventet at anskaffelse og opplæring knyttet til nytt sak-/arkivsystem skal bidra til 
forbedring. 

 

Eksterne tilsyn og interne revisjoner 

Helsetilsynet 
Samarbeidet med Helsetilsynet er godt. UNN HF har tidligere hatt utfordringer med å overholde 
svartiden for saker fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), klager fra pasient/ pårørende og 

1 KOFA: Klageorganet for offentlige anskaffelser 
13 

 

                                                           

Styremøte Helse Nord RHF 
14DES2016 - saksdokumenter, ettersendelse

Side 20



tilsynssaker.  Adm. direktør er tilfreds med at UNN HF i sin egen ledelsens gjennomgang viser til 
konkrete tiltak for å løse dette.  

Eksterne tilsyn 

Helse Nord RHF er miljøsertifisert etter ISO 14001 Miljøstyringssystemer. Første gangs 
resertifisering fant sted 8. og 9. september 2016 med følgende oppfølgingspunkt:   

 Interne revisjoner: Gjennomføre interne revisjoner for transport 
 Intern revisjoner: Alle avvik funn skal registreres kvalitetsstyringssystemet 
 Miljømål 2016: Nåsituasjon, målsetninger, etablere handlingsplan  
 Få eller ingen miljøavvik ytre miljø er registrert. Øke bevisstgjøring 
 Samsvarsvurdering. Dokumentere at system og gjennomføring er i samsvar med lov, 

forskrift og standardens krav.  
 E-læringskurs ytre miljø må gjøres obligatorisk.   
 Gjennomføre ledelsens gjennomgang ytre miljø 2015.  Framlegg for utvidet ledergruppe. 
 SKDE er en del av RHF og må inn i organisasjonskartet. 

 
Revisjon for ytre miljø er gjennomført. CO2-utslipp til ytre miljø er økt fra 1,7 til 2,1 tonn fra 
2014 til 2015. Helse Nord er en stor samfunnsaktør. Hensynet til miljøperspektivet, 
pasientperspektivet og plan for omlegging av flyruter, samt kostnadsperspektivet gjør at det er 
behov for å utarbeide en handlingsplan for å redusere reisevirksomheten i foretaksgruppen. 
 

Ekstern revisor 
I årsrapporten for 2015 vises det til at det har vært forbedring innenfor områder som er påpekt, 
og at det overordnede bilde er at regnskap og rutiner er i tråd med regelverket.  
 
Etter nasjonal anbudskonkurranse har Helse Nord inngått avtale med nytt revisjonsfirma. Med 
bytte av revisor vil det komme nye innfallsvinkler som vil bidra til ytterligere forbedring. 

 
 
 
 

Internrevisjon   
Følgende internrevisjoner er styrebehandlet i 2016:  
 Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord 
 Vedlikehold og utvikling av kompetanse (4 sykehusforetak, og oppsummeringsrapport) 
 Samstemming av legemiddellister (4 sykehusforetak, og oppsummeringsrapport) 
 2. gangs oppfølging internrevisjonsrapport 5/2014 - bilambulansetjenesten  

https://helse-nord.no/om-oss/styret-i-helse-nord-rhf/internrevisjonen-i-helse-nord-rhf  

 
 
Kvalitetsstyringssystem  
Det er lagt ned betydelig med ressurser for ajourhold og rydding i dokumenter. Utviklingen 
anses som god, men det gjenstår fortsatt en del rydding i dokumentene. 

 

14 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
14DES2016 - saksdokumenter, ettersendelse

Side 21

https://helse-nord.no/om-oss/styret-i-helse-nord-rhf/internrevisjonen-i-helse-nord-rhf


Avviksbehandling 
Helse Nord RHF ligger på samme nivå som i 2015 for meldte avvik/forbedringsforslag. Dette 
anses fortsatt å være for lavt. I 2016 var det meldt ti avvik, hvorav syv er lukket. Flere knyttet 
seg til vernebestemmelsene i forbindelse med arbeidet med nye lokaler. Tre av avvikene dreier 
seg om revisjon av ytre miljø. Dette arbeidet pågår, og de er derfor ikke lukket. 

Foretaksgruppen har gode rutiner om melding av avvik til Helsetilsynet. Foretaksgruppen har 
ikke samme grad av modenhet for systematisk registrering og oppfølging av interne avvik og 
forbedringsforslag. 

Årsrapporten fra Helsetilsynet viser at det er relativt stor variasjon mellom foretakene. 
Nordlandssykehuset HF peker seg ut som enheten som har høy modenhet og lav terskel for 
melding av avvik.  

I Riksrevisjonens rapport fra 2016-2017 «Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper», 
heter det i hovedkonklusjonen:  

 Den lokale meldekulturen i enheter og stillingsgrupper avgjør om uønskede hendelser blir 
meldt og fulgt opp. 

 Helseforetakene utnytter i liten grad informasjonen fra avviksmeldingene for å identifisere 
risikoområder og forbedringsmuligheter. 

 Helseforetakene bruker i liten grad informasjonen fra uønskede hendelser på en systematisk 
måte i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. 

 Styrene er for lite involvert i hvordan helseforetakene arbeider med uønskede hendelser. 

Adm. direktør i Helse Nord RHF vil sammen med direktørene i helseforetakene arbeide videre 
med dette.   

 

IKT 
Felles Innføring av Kliniske System (FIKS) 
Planlagt avslutting av programmet er 31.12.2016. HOS2-prosjektet er i store trekk gjennomført i 
tråd med opprinnelig plan, mens innføringen av Arena ikke er gjennomført slik planlagt på 
grunn av forsinket fremdrift fra leverandør. Tekniske endringer samt forsinket fremdrift for 
arbeidet med prosess- og beslutningsstøtte gjør at prosjektet avsluttes med ca 10% av 
opprinnelige ressurser ubrukt. Dette er midler som settes inn i et nytt prosjekt med innføring av 
Arena og elektronisk medikasjon og kurve.  

Parallelt med FIKS er det brukt >3 år på å komme frem til en felles modell for forvaltning av 
felles kliniske system. Omfanget av forvaltningsorganisasjonen for EPJ og radiologi er besluttet, 
mens diskusjonen om LAB/ERL ventes avsluttet ved årsskifte. Prosessen har vært krevende 
både mht styringsstruktur og økonomi. Noe av utfordringen er å forstå balanseringen av hvor 
nytteverdien kommer til syne vs. omfanget av nye kostnader.  

Arbeidet med sluttrapport for FIKS, utarbeidelse av gevinstplaner samt ferdigstilling av mandat 
for forvaltningen vil fortsette frem til 31.03.2017. HOS-prosjektet har lagt grunnlag for felles 
arkitektur og modernisering av driftsmiljøet. Arbeidet med migrering fra lokale plattformer er i 
gang, og vil pågå et antall år fremover. 

2 HOS: Harmonisering og Sammenslåing 
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Det er avgjørende at det kliniske miljø, nå representert ved Klinisk IKT Fagråd, setter retning for 
arbeidet med å realisere nytteverdien av prosjektet på den kliniske siden.  

Digitale pasienttjenester 
Prosjektet «digitale pasienttjenester» er i sluttfase for leveranser i desember 2016.  Etter 
lanseringen av Min pasientjournal i desember 2015, har prosjektet holdt en lav profil eksternt. 
Prosjektet har prioritert internkommunikasjon i 2016. Tjenesten Henvisningsstatus er lansert, og 
Timevisning er i pilot i to avdelinger i Nordlandssykehuset. Tilgangslogg (logg over 
helsepersonell som har gjort oppslag i journalen) skal lanseres innen desember. 
Kommunikasjonsplan er under utarbeidelse. 

Følgende tjenester er utsatt sammenliknet med opprinnelig plan:  

 Dialogmelding rundt timer/dokumenter (elektronisk henvendelse fra pasient til sykehus). 
Realisering av tjenesten medfører betydelige endringer sentralt hos direktoratet for eHelse 
som påvirker sentrale tjenester som f.eks. eResept og kjernejournal.  Under utbedring. 

 Elektronisk varsling av timer og dokumenter: Tjenesten er tatt inn i målbildet for digitale 
pasienttjenester i regi av Nasjonal IKT HF og forventes løst likeartet for alle helseregionene. 

 Vise prøvesvar er foreløpig utsatt. 

 
Nasjonal samordning av IKT 
Det er en forventning om større grad av nasjonal samordning innen IKT området. Fokuset til 
Helse Nord RHF fremover vil i større grad være å understøtte/realisere nasjonale 
fellesløsninger, både gjennom et tett samarbeid med direktoratet for eHelse og Nasjonal IKT 
HF.  Det nasjonale ambisjonsnivået bl.a. innen rammen av én innbygger – én journal er ikke 
synkronisert med Helse Nord RHFs evne til å finansiere opp regionale og nasjonale IKT 
løsninger.  Balansering av de nasjonale forventningene om finansiering fra Helse Nord RHF sett 
opp mot den regionale bærekraften vil representere en stor utfordring for 2017. 

EKG 
Helse Nord RHF har avsluttet en anskaffelse av system for håndtering av digital EKG.  Systemet 
er nå under innføring ved helseforetakene.  Prosjektet vurderes å ha god kontroll dog med noen 
mindre utfordringer rundt fremdrift. 

Helse Nord IKT 
Porteføljen i Helse Nord IKT er omfangsrik og legger beslag på større deler av 
investeringsporteføljen sammen med FIKS-programmet. Oppfølgingen av porteføljen gjøres i 
regi av styringsgruppen for Helse Nord IKT.  Det er foreløpig god kontroll på porteføljen med 
kun et begrenset antall prosjekter som rapportere om forsinkelser.  Ved etableringen av Helse 
Nord IKT som eget helseforetak vil styringsgruppen erstattes med et eget styre. Ved 
sammensetningen av styret er det tatt hensyn til behovet for styrking av den tekniske 
kompetansen, representert ved eksternt styremedlem. Beslutning om styringsstruktur for de 
mer funksjonelle og klinikknære prosjekt vil bli vurdert.  

Overordnet beskrivelse av status på prosjektene i Helse Nord IKT pr november følger i tabell 5:  
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 Tabell 5 Prosjektportefølje Helse Nord IKT 
 
 
Ekstern og intern kommunikasjon 

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten 
Alle helseforetakene i Helse Nord lanserte nye nettsider i juni 2016.  Prosjektet er en del av 
nasjonalt prosjekt «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten». I løpet av 2016 skal 36 
foretak i spesialisthelsetjenesten flytte nettsidene til felles internettplattform. I tillegg blir 
informasjon fra helsenorge.no integrert i sykehusenes nettinformasjon. 

Målet er at det skal bli enklere for pasienter og pårørende å søke informasjon om hva som skjer 
før, under og etter behandling. Det skal gi pasienter og pårørende mer kunnskap og trygghet. 

Prosjektet er banebrytende i forhold til hvordan pasientinformasjon blir den sentrale delen av 
sykehusenes nettsider, og ved at informasjon om for eksempel behandlingsmetoder kan deles og 
gjenbrukes på tvers av helseforetakene. Informasjon om fag, forskning, samhandling, 
kompetansetjenester og andre oppgaver er lett tilgjengelig. Nettsiden er godt mottatt og sogar 
nominert til internasjonal hederspris for sitt innhold.  

1. januar 2017 går arbeidet over i drifts- og forvaltningsfase.  

Mediebildet 2016 
Året har vært preget av mye medieomtale. I tilfeldig rekkefølge nevnes de større sakene: 

Fryktkultur ved UNN HF 
Dette har vært en krevende sak hvor ledelsen og direktør ved UNN HF hevdes å bidra til en 
fryktkultur ved foretaket. Saken har flere sider, også personalmessig, og er derfor vanskelig å 
kommunisere i media. Helse Nord RHF gikk sammen med UNN HF ut i media med en kronikk og 
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et leserinnlegg for å presisere viktigheten av åpenhetskultur. Det siste halve året har det vært 
liten oppmerksomhet om saken 

Sykehusstruktur på Helgeland 
I de innledende faser i prosessen rundt fremtidig sykehus-struktur på Helgeland var det stor 
enighet og ro om prosessen. I neste fase kom valg av konsept og lokalisering. Debatten ble 
hardere og mediebildet krevende. Saken vil ventelig prege mediebildet i tiden fremover.  

Sivilombudsmannens rapport om forholdene i psykiatrien ved UNN HF 
Det ble gjort flere alvorlige funn om bruk av tvang da Sivilombudsmannen besøkte UNN HFs 
psykiatriske avdelinger i april. Svært krevende sak, også mediemessig. Saken ble håndtert godt i 
media og hvor det ble vist til umiddelbare grep og tiltak på kort og lengre sikt. 
 
Fremtidig ambulanseflystruktur i Nord-Norge 
Saken medførte har medført stort engasjement i media. Utfordringen har vært å vinne forståelse 
for at ambulansefly ikke er en lokal utrykningsressurs, men en nasjonal ressurs som brukes på 
tvers av foretaks- og regiongrenser. Innstillingen ble omgjort etter møte med fagfolkene og gode 
innspill. 
 
Anskaffelse av ambulansehelikopter fra 2018 
I etterkant av anskaffelsen av har medias oppmerksomhet vært langs to akser:  
 Beslutningen om bare én tjenesteleverandør i hele landet fra 2018, mot to i dag. Kritikere 

hevder at dette gir for stor sårbarhet.  
 At helikoptertypen som skal betjene basen i Brønnøysund, og reservehelikopteret for 

tjenesten i Tromsø, blir samme størrelse som på Evenes.  

PCI-rapport og mulig etablering av tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø 
Den foreløpige rapporten kom media i hende før den var offentlig. Fagmiljøene i UNN og NLSH 
er uenige har ulikt syn på uenige om det er formålstjenlig å etablere PCI-senter i ved NLSH Bodø. 
Saken har stor medieoppmerksomhet. 

 

Utviklingsplaner 
Nasjonal helse- og sykehusplan legges frem 1. desember 2016. Føringer fra denne vil 
innarbeides i ny langsiktig plan, og en oppdatering av strategidokumentet for Helse Nord RHF. 

Styret behandlet 15. juni sak 75-2016 om «Veileder for arbeid med utviklingsplaner». I 
foretaksmøte er det presisert at:  

 Konklusjonene i scenariene beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan skal ikke være 
førende for lokale og regionale utviklingsprosesser. 

 Sykehus som i dag har akuttkirurgisk tilbud, skal fortsatt ha dette når hensynet til pasienten 
gjør det nødvendig og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt.  

 I forbindelse med helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner skal de regionale 
helseforetakene gjennomgå basestrukturen for luftambulanser i Norge. 

 Det skal startes en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretakene til 
akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette, for derigjennom å styrke den generelle 
kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene. 

 Arbeidet med avklaring av akuttfunksjoner skal være gjennomført innen 1. april 2017. 
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Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har ferdige utviklingsplaner, men disse må 
revideres i tråd med ny veileder. UNN HF er ferdig med den faglige delen og ferdigstiller den 
bygningsmessige delen i løpet av 2016. Sykehusapoteket Nord HF og Nordlandssykehuset HF 
har ikke utviklingsplan. Nordlandssykehuset HF har påbegynt arbeidet med sine klinikker. Det 
er besluttet å avvente utarbeidelsen av helhetlig plan (strategidokument) for Helse Nord RHF til 
Nasjonal helse- og sykehusplan foreligger. Dette arbeidet vil starte i 2017. 

 

Langsiktig plan og årlig oppdragsdokument 
Helse Nords plan beskriver foretaksgruppens hovedmål, prioriteringer og tiltak.  Planen rulleres 
årlig og vedtas i styret i Helse Nord RHF. Dokumentet gir rammer og prioriteringer som 
helseforetakene skal bruke i sitt langsiktige planarbeid. Her rulleres også investeringsplanen, 
som har et åtteårsperspektiv. 

I 2016 er det arbeidet med å forsterke sammenheng mellom plandokumentet og det årlige 
oppdragsdokumentet som sendes helseforetakene.  

 

Mål 2017 
Etter interne prosesser er det foreslått å redusere antall mål for utvikling av pasientens 
helsetjeneste i Helse Nord ned til fire overordnede mål for utvikling av pasientens helsetjeneste 
for 2017.  

Tema er behandlet i ledermøtet i Helse Nord RHF og diskutert i direktørmøtet. Resultatet er at 
adm. direktør har besluttet at antall mål reduseres fra 7 til 4 slik:  

1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen  
2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp  
3. Realisere forskningsstrategien  
4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning  
5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
6. Innfri de økonomiske mål i perioden  
7. Oppgradere utstyr og bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

Det er adm. direktørs vurdering at tidligere målområde 2, 3 og 7 faller inn under de øvrige 
målområdene, og at en forenkling bidrar til å forsterke fokus på de som gjenstår.  

 

Risikovurdering 
Prosessen med å etablere de overordnede mål for risikostyring for 2017 starter etter at 
hovedmålene er satt.  

Innenfor hvert av styringsmålene i foretaksgruppen er det diskutert konkrete og målbare mål. 
Forankring har skjedd i controller-nettverket og i direktørmøtet i november og desember.  

Det er foreslått åtte indikatorer som skal være felles for foretaksgruppen samt at HF-ene i tillegg 
etablerer egne foretaksspesifikke mål. Det vises til adm. direktørs orientering i styremøte i 
desember 2016. 
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Innenfor hvert målområde er det gjort risikovurdering av identifiserte kritiske suksessfaktorer. 
Disse presenteres hver for seg i vedlegg 1 hvor risikofaktorer i rød sone er spesielt kommentert.  

Samlet fremstilling følger nedenfor: 

 

1: Oppfylle nasjonale krav til 
pasientsikkerhet og kvalitet 

2: Bedre pasient og brukermedvirkningen 

3: Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig 
kvalifisert personell 

4: Innfri de økonomiske mål 

  

Den overordnede vurdering er at risikoprofilen for foretaksgruppen er moderat, og at det 
identifisert områder som skal ha særskilt oppmerksomhet i 2017.  
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Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og 
pasientsikkerhet
R1:    «Den gylne regel»
R4:    Pasientsikkerhet, åpenhet, 
avvikskultur
R6:    Informasjonssikkerhet
R20: Sykehusinfeksjoner
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Bedre pasient og brukermedvirkning
R4:    Fremdrift/ansvar digitale tjenester
R7:    Videreutv. tilbud til den samiske befolkning
R9:    Legemiddelgj.gang v/utskriving
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Sikre gode arb.forhold og
Tilstrekkelig kvalifisert personell
R6:    Fremdrift lederutviklingsstrategi
R7:    Oppfølging funn i medarb.undersøkelsen
R11:  Utdanningstilbudet
R14:  Rapportering skader / uønskede hendelser
R17:  Redusere antall AML-brudd
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Innfri de økonomiske mål
R1:    Avstemme ambisjon i langsiktig plan med

realistiske omstillingsplaner
R7:    Forbedringsarbeidet
R9:    Fornye MTU i takt med behov
R13:  Samordning innkjøp
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Møtedato: 14. desember 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Ida Marthinussen/Hilde Rolandsen Bodø, 8.12.2016 
 

Styresak 153-2016 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - 

lukking av svakheter, oppfølging av styresak 

95-2015 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 95-2015 Informasjonssikkerhet i 
foretaksgruppen i styremøte 30. september 2015. Styret fattet følgende vedtak i punkt 
2: Styret ber adm. direktør om å legge frem en helhetlig plan innen utgangen av 2016 for 
lukking av svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015), del II, sak 2 
og 3. 
 
Denne styresaken er en oppfølging av vedtakets punkt 2 i styresak 95-2015 for å 
orientere styret i Helse Nord RHF om svakheter i informasjonssikkerheten og pågående 
arbeid for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet.  
 
Bakgrunn 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte Norsk Helsenett SF i 
2015 en inntrengningstest mot Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN) og Helse 
Nord IKT. I 2016 ble det gjennomført en ny inntrengningstest mot Nordlandssykehuset 
HF og Helse Nord RHF. Begge disse testene avdekker svakheter.  
 
Riksrevisjonen har også i flere rapporter påvist svakheter ved risikostyring av 
informasjonssikkerheten ved helseforetakene.  
 
Oppfølging av informasjonssikkerhet i Helse Nord 
Helse Nord IKT 
For å følge opp de svakheter som er blitt avdekket gjennom inntrengningstestene, og 
andre sentrale sikkerhetsutfordringer har Helse Nord IKT iverksatt FAKT-programmet 
(Felles arkitektur, konsolidering og teknologi). Dette er et helhetlig program for 
modernisering, etablering og realisering av de regionale IKT-tjenester.  
 
Helhetlig IKT-sikkerhet er et eget prosjekt under dette programmet, som har til formål å 
beslutte og forankre overordnet målbilde for IKT-sikkerhet i Helse Nord. Prosjektet skal 
utarbeide en anbefaling av tiltak med prioriteringer og tidsplan for å lukke avvikene. 
Tiltak for å lukke identifiserte avvik vil bli gjennomført fortløpende, men det er 
sannsynlig at noen av disse vil fortsette utover 2017. Detaljert beskrivelse i eget utrykt 
vedlegg som er unntatt offentlighet etter Offentleglova § 24 tredje ledd.  
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Helse Nord RHF 
Nettverk for informasjonssikkerhet er blitt endret til fagråd for informasjonssikkerhet 
(FRIS). Formålet med dette er oppnå en målrettet utvikling og styring på dette området. 
I denne sammenheng er dette arbeidet styrket med ressurser ved å ansatte 
informasjonssikkerhetsleder i Helse Nord RHF, som også er leder for FRIS.   
 
Status oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser 
I 2015 sendte Helse Nord RHF et likelydende brev til styreleder og adm. direktør ved 
helseforetakene i regionen om oppfølging av Riksrevisjonens rapporter, og da med 
henblikk på svakheter ved risikostyring av informasjonssikkerheten. Bakgrunnen for 
brevet er at Helse Nord RHF vurderer at fagfeltet informasjonssikkerhet ikke er blitt gitt 
tilstrekkelig fokus og prioritet. Dette er et komplekst og ressurskrevende fagfelt.   
 
Status som ble presentert i styrene i forbindelse med oppdragsdokumentet 2015 er 
ikke tilstrekkelig detaljert til å kunne gi styret trygghet for at fagområdet 
informasjonssikkerhet ivaretas tilstrekkelig, og at helseforetakene etterlever de plikter 
som lovverket krever.  
 
Etter dette har alle helseforetakene utarbeidet forpliktende plan for gjennomføring av 
nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). For kliniske systemer er status at 
helseforetakene følger oppsatt plan, men med mindre forsinkelser. Figuren under viser 
en mer detaljert oversikt pr. helseforetak. Nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser 
skal være gjennomført innen 31. desember 2016, og om fristen ikke overholdes, skal det 
gis skriftlig begrunnelse for dette.  
 

Helseforetak Antall ROS som 
skal 
gjennomføres  

Antall ROS 
som er 
gjennomført 

Antall ROS 
som er 
påbegynt 
men ikke 
sluttført 

Antall ROS 
som ikke 
er 
påbegynt 

Finnmarkssykehuset 12 8 4 0 
UNN 27 5 6 16 
Nordlandssykehuset 16 10 4 2 
Helgelandssykehuset 16 13  3 

 
0 

Sykehusapotek Nord  2 1 1 0 
Helse Nord IKT 16 10 5 1 

Figur 1 - oversikt status for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser per helseforetak 
 
Status for risiko og sårbarhetsanalyser for medisin teknisk utstyr (MTU) viser at det 
kun er Nordlandssykehuset HF som vil kunne gjennomføre dette innen 31. desember 
2016. Dette er en krevende oppgave, og helseforetakene har gitt tilbakemelding om at 
det er ønskelig med en regional koordinering av prosessen. God samhandling mellom 
Fagråd for informasjonssikkerhet (FRIS) og Fagforum medisin teknikk er en 
forutsetning for en helhetlig prosess. Dette arbeidet har så vidt startet og vil fortsette 
inn i 2017.  
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Rollefordelingen mellom Helse Nord IKT og helseforetakenes medisinsk-tekniske miljø 
er et risikoområde og skal derfor gjennomgås i 2017. 
 
Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes ivaretakelse av 
elektroniske pasientjournaler (EPJ) har tre ulike tilnærminger. Innsyn i egne 
opplysninger for den registrerte, sykehusenes eget forbedringsarbeid og 
mønstergjenkjenning.   
 
I desember 2015 fikk alle pasienter i Helse Nord elektronisk tilgang til egen 
pasientjournal.  Fra og med desember 2016 skal også pasientene i regionen få 
elektronisk innsyn i loggen i EPJ/PAS.  
 
For å styrke sykehusenes eget forbedringsarbeid vil Helse Nord RHF innføre mer 
løpende rapportering rundt lukking av avvik. I denne sammenhengen er det viktig å 
fremheve at mye av arbeidet rundt lukking av avvik vil styrkes som følge av innføringen 
av felles kliniske system (FIKS). Tilfredsstillende informasjonssikkerhet og et godt 
personvern for den registrerte er en forutsetning for innføring av en felles journal.  
 
Den tredje tilnærmingen går ut på at Helse Nord RHF sammen med de tre andre 
regionale helseforetakene skal etablere en nasjonal felles løsning for drift av 
mønstergjenkjenning i regi av Norsk Helsenett SF. Grunnet manglende finansiering er 
en felles nasjonal løsning utsatt til 2017.  Det forventes at Helse Nord kan være første 
region ut.    
 
For flere detaljer rundt oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser om 
helseforetakenes ivaretakelse av elektroniske pasientjournaler (EPJ), se vedlegg Status 
Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes ivaretakelse av elektroniske 
pasientjournaler (EPJ).  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen 
av statlige selskaper for 2015 - Dokument 3:2 (2016-2017), informasjon, der 
informasjonssikkerhet rundt EPJ er kommentert. Det har vært en positiv utvikling, men 
det er fremdeles et stort behov for ytterligere forbedring. Vi forventer at Riksrevisjonen 
gjennomfører en oppfølgingsrevisjon på senere tidspunkt.   
 
Økt digitalisering av tjenestene, endringer i rammebetingelser som følge av nytt 
regelverk og et sammensatt risikobilde gjør at Helse Nord står ovenfor store 
utfordringer innen fagfeltet informasjonssikkerhet.  
 
Deling av pasientopplysninger med andre helseforetak og realisering av en felles 
journal forutsetter tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Dette innebærer blant annet 
dokumentasjon som viser et akseptabelt risikonivå ved behandling av 
pasientopplysninger.  I ytterste konsekvens kan manglende etterlevelse føre til 
begrensinger i realisering av en felles journal. 
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EU-parlamentet har vedtatt en ny personvernforordning. Det betyr at alle EU- og EØS-
land vil få et nytt personvernregelverk som trer i kraft mai 2018. Den nye 
personvernforordningen vil erstatte personopplysningsloven og tilhørende forskrifter.  
Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter, og personer som får sine opplysninger 
registrert får nye rettigheter.  
 
Endringer i risikobildet tilsier også at trusselmetodene er i rask utvikling, og at 
angrepene er mer avanserte og mer komplekse enn tidligere. Et utviklingstrekk er at 
interessen for pasientinformasjon er blitt større. Innsamling av slike data er et mål for 
både kriminelle og statssponsende aktører, og sykehus er potensielle mål for slik 
informasjonsinnsamling.  
 
Det er adm. direktørs vurdering at det er et økende fokus på området, men for å ha et 
tilfredsstillende risikonivå krever det at foretaksgruppen har kontinuerlig fokus på de 
prosesser som er beskrevet her. Eventuelle nye finansieringsbehov knyttet til tekniske 
tiltak vurderes ved rullering av langsiktig investeringsplan i 2017.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for arbeidet med 

informasjonssikkerhet i foretaksgruppen til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en langsiktig plan for området 
informasjonssikkerhet, ved at dette blir omtalt og innarbeidet ved rullering av 
langsiktig plan, som legges frem i juni 2017.  

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en egen styresak om status og 

handlingsplan for informasjonssikkerhet innen utgangen av 2017. 
 
 
Bodø, den 8. desember 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Status Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes 

ivaretakelse av elektroniske pasientjournaler (EPJ)  
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 14. desember 2016 

 
 
Utrykt vedlegg:  Status nødvendige evner for å ivareta sikkerhet - Helse Nord IKT, 

unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24, 3. ledd 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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