
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 14. desember 2016 
 
Kl.: 08.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 





 

Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-107/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 2.12.2016 
 

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 3 

Sak 147-2016 Budsjett 2017 Helse Nord IKT HF Side 22 
Sak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 

115-2016 
Side 29 

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

Side 34 

Sak 150-2016 Investeringsplan 2016/2017-2024, oppdatering Side 35 
Sak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - 

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

Side 40 

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

Side 45 

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

Side 46 

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

Side 47 

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 53 

Sak 156-2016 Plan for internrevisjon 2017-2018 Side 58 
Sak 157-2016 Orienteringssaker Side 61 
 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 64 

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

Side 67 
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 5. NOU 2016:25 Organisering og styring av 
spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap 
innrettes framover?  

Side 72 

Sak 158-2016 Referatsaker Side 75 
 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 96 
 
 
Bodø, den 2. desember 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF 
14DES2016 - saksdokumenter

Side 2



 

Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-108/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 146-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

23. november 2016 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 23. november 2016 
til godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 23. november 2016 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 2. desember 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/32-104/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 14.12.2016 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 23. november 2016 - kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
Tilstede 
 

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

 
Forfall 
 

Navn:  
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør - ble permittert kl. 13.00 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen - fungerende adm. 

direktør fra kl. 13.00 til møteslutt 
Kristian I. Fanghol direktør 
Siv Høymork kvalitets- og forskningsdirektør 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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I forkant av styremøtet ble det gitt følgende orienteringer: 
• Helse Nord RHFs samarbeid med College of Medicine, University of Malawi - prosjekt 

TB i Malawi v/adm. direktør Lars Vorland 
• Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - nasjonale og lokale resultater (PasOpp) 

v/fagdirektør Geir Tollåli 
• Pasientreiser i Nord-Norge - informasjon v/eierdirektør Hilde Rolandsen 
 
 
Styresak 129-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 129-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 130-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2016 
Sak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et 

likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre prosess 
Saksdokumentene var ettersendt. 

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

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

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

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

Sak 137-2016 Virksomhetsrapport nr. 10-2016 
Saksdokumentene var ettersendt. 

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

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 var ettersendt. 

Sak 140-2016 Felles eide selskap - omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og 
Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) 
Saksdokumentene var ettersendt. 
Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. 

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

Sak 142-2016 Orienteringssaker 
 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 
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 4. Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord - felles 
verktøykasse 

 5. Beslutnings- og fullmaktsstrukturen i Helse Nord RHF, 
oppfølging av styresak 128-2016 
Denne saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 143-2016 Referatsaker 
 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 

A. Spesialisthelsetjenester til samisk befolkning - videre prosess, 
jf. styresak 128-2016 Eventuelt, sak C (styremøte 26. oktober 
2016) 

B. Flytilbudet i Nord-Norge - konsekvenser for pasientreiser 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 130-2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 26. oktober 2016 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 26. oktober 2016 godkjennes.  
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Styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar 
intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse 
Nord? - oppfølging og videre prosess 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Hjerteinfarkt og perkutan koronar 

intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i 
Nordlandssykehuset? til orientering, og slutter seg til planlagt prosess mot 
endelig behandling i styremøte i februar 2017. Styret slutter seg til planlagt 
prosess og ber om at saken legges frem for endelig behandling i styremøte i 
februar 2017.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene umiddelbart setter i 

gang et arbeid som sikrer bedre og mer standardiserte pasientforløp for denne 
pasientgruppen og for å reduserer uønsket variasjon.  

 
3. Styret ber om at det raskt iverksettes felles tiltak i foretaksgruppen for å nå målet 

med å gi prehospital trombolyse så tidlig som retningslinjene angir (innen 30 
minutter) i hele regionen. 

 
4. Styret ber adm. direktør sørge for at vedtaket i punkt 2 og 3 forankres i 

Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene som overleveres i foretaksmøte i 
februar 2017.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Hjerteinfarkt og perkutan koronar 

intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i 
Nordlandssykehuset? til orientering. Styret slutter seg til planlagt prosess og ber om 
at saken legges frem for endelig behandling i styremøte i februar 2017.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene umiddelbart setter i gang 

et arbeid som sikrer bedre og mer standardiserte pasientforløp for denne 
pasientgruppen for å redusere uønsket variasjon.  

 
3. Styret ber om at det raskt iverksettes felles tiltak i foretaksgruppen for å nå målet 

med å gi prehospital trombolyse så tidlig som retningslinjene angir (innen 30 
minutter) i hele regionen. 

 
4. Styret ber adm. direktør sørge for at vedtaket i punkt 2 og 3 forankres i 

Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene som overleveres i foretaksmøte i 
februar 2017.  
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Styresak 132-2016 Regional handlingsplan for habilitering 
2014-2017, oppnådde resultater - oppfølging 
av styresak 113-2014 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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.  
 
 
Styresak 133-2016 Anskaffelser av tjenester for 

landeveistransport av pasientreiser - 
generelle retningslinjer 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar retningslinjer for anskaffelser av pasientreiser 

landeveistransport slik de fremgår av saken. 
 

2. Styret ber om at eventuelle problemstillinger underveis i kommende anbud for 
pasientreiser landeveistransport og resultat av kommende anskaffelser legges frem 
til styrets orientering. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar retningslinjer for anskaffelser av pasientreiser 

landeveistransport slik de fremgår av saken. 
 

2. Styret ber om at eventuelle problemstillinger underveis i kommende anbud for 
pasientreiser landeveistransport og resultat av kommende anskaffelser legges frem 
til styrets orientering. 
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Styresak 134-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 3 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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:  
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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
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Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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:  
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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
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Styresak 135-2016 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-
Norge HF, prosjekt regionalt PET-senter - 
anmodning om bruk av p85-rammen 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
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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 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
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Styresak 137-2016 Virksomhetsrapport nr. 10-2016 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene slik at alle når det nasjonale 

kravet om 65 dager gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter og ingen 
fristbrudd. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene slik at alle når det nasjonale 

kravet om 65 dager gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter og ingen 
fristbrudd. 

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

og felles innspill fra alle regionale helseforetak 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av 

aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere som innspill til statsbudsjett for 
2018. 
 

2. Styret ber om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett 
for 2018: 
• Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder  
• Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger 
• Ambulante og digitale tjenester: behov for endring av takstsystemer 
• Finansiering av aktivitet ved omlegging fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk 
• Innsats for digital fornying – lånefinansiering av IKT  
• Gjennomgang av tredjepartsfinansiering 
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3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i 
forbindelse med statsbudsjett for 2018: 
• 7,5 mill. kroner/år i økt ramme til Senter for Klinisk Dokumentasjon og 

Evaluering 
• At det vies særskilt oppmerksomhet til at nye ISF-takster for psykisk helsevern 

legger til rette for fortsatt utstrakt bruk av ambulant virksomhet 
 

4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av 

aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige 
spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere som innspill til statsbudsjett for 
2018. 
 

2. Styret ber om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett 
for 2018: 
• Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder  
• Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger 
• Ambulante og digitale tjenester: behov for endring av takstsystemer 
• Finansiering av aktivitet ved omlegging fra døgn- til dagbehandling/poliklinikk 
• Innsats for digital fornying – lånefinansiering av IKT  
• Gjennomgang av tredjepartsfinansiering 

 
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i 

forbindelse med statsbudsjett for 2018: 
• 7,5 mill. kroner/år i økt ramme til Senter for Klinisk Dokumentasjon og 

Evaluering 
• At det vies særskilt oppmerksomhet til at nye ISF-takster for psykisk helsevern 

legger til rette for fortsatt utstrakt bruk av ambulant virksomhet 
 

4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
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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 var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Helse Nord IKT HF i samsvar med fremlagte 

stiftelsesprotokoll. 
 

2. Styret oppnevner følgende som styremedlemmer i Helse Nord IKT HF frem til 
avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2018: 
 
Styrets leder Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF 
Styrets nestleder Tor Ingebrigtsen, adm. dir. Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  
Styremedlem  Paul Martin Strand, adm. direktør Nordlandssykehuset HF 
Styremedlem  Bjørn Nilsen IT-sjef Helse Nord RHF  
Styremedlem Kjersti Lauritzen, direktør for forretningsutvikling,  
 Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 

 
I tillegg kommer styremedlemmer og varamedlemmer som velges av og blant de 
ansatte i samsvar med helseforetaksloven § 23. 
 

3. Helse Nord IKT HF skal være 100% eid av Helse Nord RHF. 
 

4. Helse Nord RHF skyter inn 50 mill. kroner som egenkapital i Helse Nord IKT HF. 
 

5. Som revisor for helseforetaket velges BDO AS, org.nr. 993 606 650. 
 

6. Helse Nord IKT HF skal ha forretningsadresse i Tromsø kommune. 
 

7. Styret ber om at saken legges frem i foretaksmøte med Helse- og 
omsorgsdepartementet for endelig godkjenning, jf. helseforetaksloven § 30, 1. ledd 
nr. 5. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Helse Nord IKT HF i samsvar med fremlagte 

stiftelsesprotokoll. 
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2. Styret oppnevner følgende som styremedlemmer i Helse Nord IKT HF frem til 
avholdelse av foretaksmøte i mars/april 2018: 
 
Styrets leder Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF 
Styrets nestleder Tor Ingebrigtsen, adm. dir. Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  
Styremedlem  Paul Martin Strand, adm. direktør Nordlandssykehuset HF 
Styremedlem  Bjørn Nilsen IT-sjef Helse Nord RHF  
Styremedlem Kjersti Lauritzen, direktør for forretningsutvikling,  
 Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 

 
I tillegg kommer styremedlemmer og varamedlemmer som velges av og blant de 
ansatte i samsvar med helseforetaksloven § 23. 
 

3. Helse Nord IKT HF skal være 100% eid av Helse Nord RHF. 
 

4. Helse Nord RHF skyter inn 50 mill. kroner som egenkapital i Helse Nord IKT HF. 
 

5. Som revisor for helseforetaket velges BDO AS, org.nr. 993 606 650. 
 

6. Helse Nord IKT HF skal ha forretningsadresse i Tromsø kommune. 
 

7. Styret ber om at saken legges frem i foretaksmøte med Helse- og 
omsorgsdepartementet for endelig godkjenning, jf. helseforetaksloven § 30, 1. ledd 
nr. 5. 

 
 
Styresak 140-2016 Felles eide selskap - omdanning av 

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser 
ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til 
helseforetak (HF) 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
    Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet. 
 
 
Styresak 141-2016 Etablering av ny modell for 

spesialistutdanning for leger - de regionale 
helseforetakenes rolle og ansvar 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om etablering av ny modell for 

spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar til 
orientering. 
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2. Styret gir uttrykk for bekymring for hastigheten og forankringen av ny modell 
for spesialistutdanning for leger samt manglende avsatte ressurser for 
gjennomføringen. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om etablering av ny modell for 

spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar til 
orientering. 

 
2. Styret gir uttrykk for bekymring for hastigheten og forankringen av ny modell for 

spesialistutdanning for leger samt manglende avsatte ressurser for 
gjennomføringen. 

 
 
Styresak 142-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

a) Styreledermøte i Helse Nord 27. oktober 2016 
o Informasjon om agendaen (erfaringsutveksling og fremtidige utfordringer) 
o Neste styreledermøte avholdes 30. november 2016. Styret i Helse Nord RHF 

inviteres til å komme med innspill som ønskes tatt opp i styreledermøtene. 
b) Helse Nord IKT - fagdag 18. november 2016 

o Informasjon om styreleders innlegg. 
c) Seminar med Nord-Norgebenken, 21. november 2016 i Tromsø: Informasjon om 

seminaret og agendaen - sammen med adm. direktør Lars Vorland 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

a) Nasjonal helse- og sykehusplan, status i det pågående utredningsarbeid - 
oppfølging av styresak 60-2016 
o Det ble vist til styresak 60-2016, vedtakets punkt 6 - som følger: Frist for 

første tilbakemelding fra helseforetakene til Helse Nord RHF på status for det 
pågående utredningsarbeidet settes til 30. september 2016.  

o Informasjon om status i arbeidet. 
b) Pasientsikkerhetsprogram - statusrapport pr. kvartal på implementering av tiltak 

m. m. 
o Det ble vist til tematime i styret 29. april 2015, der styret ba om en 

kvartalsvis tilbakemelding på status på implementering av tiltak m. m.  
o Informasjon om at det arbeides sentralt med en endring av 

rapporteringsformen.  
o Saken utgår derfor, inntil rapporteringsformen er avklart. 

c) Samhandlingsreformen – konsekvenser for spesialist- og kommunehelsetjenesten, 
oppfølging av styresak 63-2016 
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o Det ble vist til 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. 

o Informasjon om at styresaken vil bli lagt frem for styret som planlagt, men 
først etter at evalueringen av samhandlingsreformen er gjennomført 
(våren/sommeren 2017).  

d) Luftambulansetjenesten i Nord-Norge, informasjon: 
o Informasjon om status anskaffelse ambulansefly/-helikopter, jf. seminar med 

Nord-Norgebenken 21. november 2016. 
o Informasjon om luftambulansetjenesten i Nord-Norge - generelt og i 

beredskapssituasjoner.  
e) Farmasidagene 2016, 3. desember 2016 i Oslo: Informasjon om arrangementet 

og adm. direktørs innlegg om prioritering 
f) Nordkalottmøte, 17. november 2016 i Luleå: Informasjon om møtet og agendaen 
g) Helsekonferanse SAMINOR, 17. - 18. november 2016 i Tromsø: Informasjon om 

konferansen og adm. direktørs innlegg på dag 2 
h) Seminar med Nord-Norgebenken, 21. november 2016 i Tromsø: Informasjon om 

seminaret og agendaen - sammen med styreleder Marianne Telle 
i) Prosjekt TB-Malawi - reise til Malawi, 23. - 29. november 2016 

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

Denne saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Saksdokumentene var ettersendt. 
 

Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 143-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 144-2016  Eventuelt 
 
A. Spesialisthelsetjenester til samisk befolkning - videre prosess, jf. styresak 128-2016 

Eventuelt, sak C (styremøte 26. oktober 2016) 
Styremedlem Johnny-Leo Jernsletten viste til styresak 128-2016 Eventuelt, sak C og stilte 
spørsmål ad. den videre prosessen rundt utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet 
til den samiske befolkningen. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om den videre prosessen for 

spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til saken i forbindelse med behandling 

av Oppdragsdokument 2017. 
 
 
B. Flytilbudet i Nord-Norge - konsekvenser for pasientreiser 
Styrets nestleder Inger Lise Strøm stilte spørsmål ad. endringer i flytilbudet i Nord-
Norge og konsekvenser for pasientreiser m. m. i denne regionen. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å undersøke nærmere hvilke 

konsekvenser endringene i flytilbudet i Nord-Norge har for pasientreiser i regionen.  
 
2. Styret ber adm. direktør om en orientering i et senere styremøte.  
 
 
Bodø, den 14. desember 2016 
 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm  Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Fredrik Sund    Johnny-Leo Jernsletten Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
sett: Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg  sett: Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 14. desember 2016  
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen/ A. O. Engebretsen Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 147-2016 Budsjett 2017 Helse Nord IKT HF 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF har vedtatt å etablere Helse Nord IKT (HN IKT) som eget 
helseforetak fra 1. januar 2017. Tidligere år har budsjettet for HN IKT vært behandlet 
som en del av budsjettet for RHF-et.  
 
Fordi HN IKT fra 2017 blir skilt ut fra RHF-et som egen juridisk enhet, legges budsjettet 
frem som egen styresak for styret i Helse Nord RHF.  
 
HN IKTs bidrag til regionens målsettinger 
HN IKTs bidrag til å nå regionens målsetninger kan deles inn i tre områder: 
 
1. Sørge for stabile og kostnadseffektive IKT- løsninger 
Helseforetakene blir stadig mer avhengige av IKT-løsninger i pasientbehandlingen. Det 
stilles strenge krav til tilgjengelighet til de kritiske systemene. HN IKT må sørge for 
kvalitetsmessig god drift av systemene gjennom proaktive reinvesteringer, etablerte 
rutiner for håndtering av endringer, strukturert forbedringsarbeid og høy teknisk 
kompetanse. 
  
Det er avgjørende å ha gode rutiner for informasjonssikkerhet. Dette for å håndtere økt 
kompleksitet og økt avhengighet mellom IKT og kjernevirksomhet, kombinert med økt 
risiko for ekstern inntrenging. 
 
HN IKT har gjennom innføringen av strukturerte arbeidsprosesser bidratt til å redusere 
antall feil og økt profesjonaliseringen av feilhåndteringen. Dette har vært en kritisk 
forutsetning for å realisere investeringsporteføljen. 
 
Innføringen av en overordnet styringsmodell gjennom etableringen av helseforetaket 
og ITSM1 skal bidra til videre profesjonalisering av arbeidsprosesser og struktur. Dette 
er en forutsetning for å kunne opprettholde både kostnadseffektivitet og stabilitet i 
tjenestene. 
 
2. Bidra til utvikling av eksisterende og nye IKT- løsninger 
Det er en betydelig portefølje av prosjekter i regionen som skal bidra til utviklingen av 
IKT-løsningene i regionen. Her nevnes særlig FIKS2-programmet, digitale 
innbyggertjenester, innføring av e-Resept og elektronisk kurve- og medikasjons-

1 ITSM: IT Service Management 
2 FIKS: Felles Innføring av Kliniske System 
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prosjektet. Prosjektene har medført behov for investeringer i IKT-infrastruktur og 
endringer i applikasjonsporteføljen. 
 
I 2015 ble migrerings- og konsolideringsprogrammet vedtatt. Dette programmet har 
blant annet som mål å etablere et sentralt kjøremiljø i et regionalt datasenter med ny 
sikkerhetsplattform, og å bygge en arkitekturfunksjon som skal bidra til å styre 
migreringen av tjenester og applikasjoner i et regionalt perspektiv.  
 
Prosjektene er et bidrag til både å realisere målsettinger i kvalitetsstrategien og sørge 
for videre utvikling av helsetjenesten. 
 
HN IKT bidrar til å realisere nasjonale strategier gjennom deltagelse i nasjonale fora i 
regi av Nasjonal IKT HF. 
 
Økningen av andel byggeprosjekter i Helse Nord krever at HN IKT i større grad bidrar 
til planlegging av og investerer i nybyggene. Det er viktige bidrag for å ha en effektiv 
IKT-drift og understøtte nye krav og behov som nybygging representerer. 
 
For HN IKT er det fortsatt en utfordring å ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre 
den besluttede investeringsporteføljen, samtidig som kravene til stabil drift 
opprettholdes. Dette vil fortsatt kreve en streng prioritering og god planlegging av 
ressursbruken. 
 
3. Sørge for dokumentert effektivitet 
HN IKT har vedtatt en gevinstplan med sikte på å effektivisere driften med 15 mill. 
kroner innen 2018. Det forventes likevel en fortsatt nettoøkning i IKT-kostnadene de 
nærmeste årene som følge av nye oppgaver/tjenester, sikkerhetskrav og 
volumøkninger.  
 
HN IKT arbeider for å bedre virksomhetsstyringen gjennom etableringen av HN IKT HF. 
Målet er å utvikle gode styringsparametere for virksomheten, og å få bedre verktøy og 
metoder for oppfølging og utvikling av slike parametere.  
 
Budsjettprosess 
HN IKT fakturerer alle inntektene basert på avtaler med helseforetakene. 
 
Som grunnlag for helseforetakenes interne budsjettprosesser behandlet 
styringsgruppen for HN IKT i mai 2017 et foreløpig budsjett. Oppdatert budsjett ble 
behandlet på nytt i september 2016 og lagt frem for styringsgruppen for HN IKT 13. 
oktober 2016 til orientering.  
 
I all hovedsak er inntektssiden i HN IKTs budsjett forankret hos helseforetakene, men 
det gjenstår fortsatt noen mindre uavklarte poster.  
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Resultatbudsjett 
Tabellen nedenfor viser budsjett for 2017 for HN IKT med sammenlikningstall for 2016.  
 
I statsbudsjettet for 2017 forslås det innført merverdiavgiftskompensasjon i 
spesialisthelsetjenesten (mva-kompensasjon). Konsekvensene er innarbeidet i 
budsjettforslaget for 2017.  
 
På grunn av endringen er ikke budsjettene for 2016 og 2017 direkte sammenliknbare. I 
kommentaren til de enkelte posten i tabellen under er det imidlertid gjort rede for de 
reelle endringene mellom årene.  
 
HN IKT har et resultatkrav om balanse i 2017. I 2016 er resultatkravet satt til 4,0 mill. 
kroner som følge av lavere pensjonskostnader enn opprinnelig budsjettert.  
 
Inntekter 
Driftsinntektene (SLA3-beløpene) fra helseforetakene for 2017 beregnes med bakgrunn 
i SLA-beløpene i 2016, med påslag for pris- og lønnskompensasjon på 2,6 %. SLA-
beløpene justeres dessuten for tjenesteendringer i form av nye systemer, ny 
funksjonalitet, volumendringer og andre kostnadsendringer.  
 
I 2017 vil omfanget av driftsoppgaver fortsatt øke. Dette gjelder bl.a. følgende områder: 
• Etablering av testregime som del av linjeorganisasjonen 
• Videre oppbygging av integrasjonstjenesten - teknisk drift og forvaltning 
• DIPS Arena - teknisk drift og forvaltning 
• Tjenestebasert adressering - teknisk drift og forvaltning 
• Elektronisk kurve - teknisk drift og forvaltning, herunder overvåkning 

 
HN IKT får økte inntekter fra helseforetakene for å dekke de økte driftskostnadene.  
 
Budsjettet er videre redusert med 4,0 mill. kroner i 2017 (rammekutt) som ledd i 
arbeidet med effektivisering av driften. HN IKT skal kutte budsjettet med 15 mill. 
kroner innen 2018. Hittil er det foretatt rammekutt på i alt 10,5 mill. kroner fra 2015.  
 
Som følge av mva-kompensasjonen fra 2017 er SLA-inntektene redusert med ca. 10 mill. 
kroner. Korrigert for mva-endringen er det økning på 11 mill. kroner i inntekter i 2017, 
inkl. lønns- og prisvekst. 
 
Prosjekt- og oppdragsinntekter 
Prosjekt- og oppdragsinntekter består av inntekter som utføres basert på timepris. 
Økningen i budsjetterte inntekter for 2017 er marginal. Estimatene er noe usikre.  
 
Viderefakturering  
Helseforetakene dekker de faktiske kostnadene for avskrivninger av 
investeringsutgifter, linjeleie fra Norsk helsenett og lisensvedlikehold for felles kliniske 
systemer m. m. (á konto-innbetaling/avregning ved årets slutt).  
 

3 SLA: Service Level Agreement 
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Det vil si at HN IKT fakturerer helseforetakene (inntektsfører) tilsvarende beløp som 
HN IKT har i kostnader. 
 
Mva-endringen for disse postene er i 2017 beregnet til knapt 30 mill. kroner. Uten 
korrigering for innføring av mva-kompensasjonsordning viser tallene en nedgang i 
inntektene på 11 mill. kroner i 2017. 
 
Korrigert for mva-kompensasjonen er det en reell økning i inntektene fra 2016 til 2017 
knyttet til disse viderefaktureringspostene på knapt 20 mill. kroner. Økningen må til 
dels ses i sammenheng med prisøkning, men i hovedsak skyldes dette økte 
avskrivningskostnader på grunn av store investeringer og økt lisensvedlikehold. Blant 
annet er det nye radiologisystemet (Sectra) nå tatt i bruk i hele regionen.  
 
Kostnadsbudsjett 
Økningen i budsjettet for lønns- og personalkostnader er i tillegg til en generell 
lønnsøkning knyttet til økt antall budsjetterte årsverk (fra 263 til 283 i 2017) som følge 
av aktivitetsøkning. Mva-endringen påvirker i liten grad denne kostnadsposten.  
 
Posten andre driftskostnader viser en reduksjon i 2017. Dette skyldes innføringen av 
mva-endringen. Korrigert for estimert mva-endring på knapt 40 mill. kroner, er det en 
reell økning på om lag 8 mill. kroner på denne posten fra 2016 til 2017. Økningen må 
særlig ses i sammenheng med økte lisensvedlikeholdskostnader.  
 
Økning i avskrivninger og rentekostnader skyldes økt investeringsvolum de senere 
årene og særlig at resterende del av FIKS-investeringene overtas/kjøpes av HN IKT ved 
årskiftet 2016/2017.  
 
HN IKT vil arbeide videre med detaljene i inntekts- og kostnadsbudsjettet for 2017 frem 
mot årsskiftet.  
 

 
Tabell 1 - Resultatbudsjett HN IKT 
 
 

2016 2017, eks mva
Driftsinntekter (SLA) 215 000 216 000
Prosjekt og oppdrag 64 000 67 000
Viderefakturerering 278 000 267 000

Sum inntekter 557 000 550 000
Lønn og andre personalkostnader 166 000 183 000
Andre driftskostnader 229 000 197 000
Avskrivinger 149 000 155 000
Rentekostnader 9 000 15 000

Sum Kostnader 553 000 550 000

Resultat 4 000 0
Alle beløp i  1000 kr

Inntekter

Kostnader

Resultatbudsjett Helse Nord IKT 2017
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Bemanningsbudsjett 
HN IKT finansieres av midler til drift og forvaltning over SLA-avtalene og av prosjekt- 
midler for oppgaver som faller utenfor SLA-avtalene (timepris). 
 
I løpet av perioden 2013-2016 er det gjennomført investeringer for 515 mill. kroner. 
For 2017 er det planlagt IKT-investeringene for 141 mill. kroner ekskl. digitale 
innbyggertjenester og videreføring Arena/Elektronisk Medikasjon og kurve. 
 
Antall ansatte i HN IKT har vokst med ca. 60 årsverk siden desember 2012. Det foreslås 
i denne saken å øke med ytterligere 20 årsverk. 
 
Veksten i perioden 2012 til 2017 må både ses i sammenheng med betydelig økning i 
prosjektaktiviteten samt at oppgaver knyttet til drift og forvaltning er økt vesentlig. De 
viktigste følger nedenfor: 
• FIKS-prosjektene  
• Innsyn i journal (Digitale innbyggertjenester) 
• FAKT-programmet 
• Datasenterprosjektet 
• Integrasjonsprosjektet 
• Innføring av Windows 7 
• Etablering av drifts- og overvåkingssenter 
• Regionalt røntgensystem  
• Lab-til-lab (meldingstjeneste) og Elektronisk rekvisisjon av labsvar (ERL) 
• Datavarehus 
• Informasjonssikkerhet  
• Avtaleforvaltning  
• Testregime  
• Generell styrking av IKT-drift  
 
Likviditetsbudsjett 
HN IKT har en kredittramme på 410 mill. kroner. Ved årsskifte 2016/2017 forventes et 
kredittbehov på opp mot 640 mill. kroner grunnet overtakelse av FIKS-anlegg til en 
verdi av ca. 270 mill. kroner. Videre forventes utbetalinger knyttet til investeringer i 
FAKT4-programmet (migreringsprogrammet) samt oppkjøp/overtakelse av 
anlegg/investeringer knyttet til prosjekt Innsyn i journal. HN IKT vil komme tilbake med 
søknad om økt kredittramme, når dette blir aktuelt. Det vises for øvrig til tabell 2 under.  
 

4 FAKT: Felles Arkitektur 
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Alle beløp i 1000 kr 
Tabell 2 - Likviditetsbudsjett HN IKT 
 
Medbestemmelse 
Budsjett for Helse Nord IKT er i sin helhet innarbeidet i budsjettforutsetningene til de 
øvrige helseforetakene i regionen. Foretaksgruppens budsjett ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF i forbindelse med 
styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 26. 
oktober 2016). 
 
Budsjett 2017 for Helse Nord IKT HF vil bli drøftet med de lokale tillitsvalgte i HF-et, 
den 6. desember 2016. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør legger i denne styresaken frem budsjett 2017 for Helse Nord IKT HF med 
et resultatkrav på kr 0,-. Dette er i tråd med tidligere år, når en ser bort fra endringer i 
pensjonskostnader.  
 
Budsjettet for Helse Nord IKT HF er gjennom to runder innarbeidet i helseforetakenes 
budsjetter. 
 
Helse Nord IKT HF er i en krevende periode hvor balansen mellom bidrag til 
utviklingsprosjekter og bidrag til stabil drift må veies opp mot hverandre. Helse Nord 
IKT HF vil arbeide videre med detaljene i budsjettet frem mot årsskiftet. Det vil kunne 
komme til mindre endringer i tallene som følge av nye avtaler. 

                        Likviditetsbudsjett 2017 - HN-IKT 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
Budsjettert resultat 0
Avskrivninger/ nedskrivninger  155 000
Diff pensjonskostnad/premie 0
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 155 000

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
Ubrukte investeringsrammer 
Estimerte investeringer 2017 -141 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -141 000

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 0
Avdrag Lån 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0

Netto endring i kontanter 01.01.2016-31.12.2016 14 000

IB  01.01.2017 -640 000
UB 31.12.2017 -626 000
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner budsjett 2017 for Helse Nord IKT HF slik det 

fremgår av saksfremlegget. 
 
2. Økonomisk resultat for 2017 fastsettes til kr. 0,-. 
 
 
Bodø, den 2. desember 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hansen/Falch/Amundsen  Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av 

styresak 115-2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF i 
styremøte 26. oktober 2016. Styret godkjente foreløpig det fremlagte forslaget til 
budsjett 2017 for Helse Nord RHF og fattet følgende vedtak i punkt 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. 
 
Denne styresaken er således en oppfølging av styrets vedtak i punkt 2 i styresak 115-
2016. I saksfremlegget vises viser utviklingen fra 2012 frem til budsjett 2017. 
 
Etter at budsjettet ble behandlet i oktober 2016, har Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) lagt frem tilleggsproposisjon som øker basisrammen til helseregionene. I denne 
saken fremmes det forslag til disponering av de økte inntektene.  
 
Det bevilges midler til to prosjekter for 2017 fra adm. direktørs disposisjonskonto. 
 
Saken avklarer og presiserer rammebetingelser for RHF-et og legger premisser for 
rullering av plan til neste år. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Utvikling bemanning Helse Nord RHF 2012-2017 
Fra budsjett 2012 (jf. styresak 119-2011 Budsjett 2012 Helse Nord RHF, styremøte 26. 
oktober 2011) til forslag til budsjett 2017 (jf. styresak 115-2016) er det en økning i 
antall ansatte med 22,8 årsverk, jf. tabell under. De viktigste endringene kom i 2015 
med beslutning om å styrke områder innenfor kvalitet, forskning og innkjøp, jf. styresak 
117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF (styremøte 29. oktober 2014). 
 
Fagavdelingen ble besluttet delt opp, og avdeling for Kvalitet og forskning ble opprettet 
og har i løpet av perioden en netto økning med 6,7 årsverk. 
 
Eieravdelingen har en økning på 7,2 årsverk. I hovedsak er dette stillinger som er 
knyttet til styrking av innkjøpsområdet, samt ett årsverk til HR/kompetanseutvikling. 
 
SKDE har økt med 7,2 årsverk for å styrke arbeidet med nasjonale kvalitetsregister, 
indikatoroppdrag og Helseatlas. 
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FIKS1-prosjektet er i avslutningsfasen og vil overleveres til drift innen 1. april 2017. Det 
vil medføre en utfasing av ca. 24 stillinger. Parallelt med dette etableres Fase 2 
arena/kurve fra 1. januar 2017 som egen seksjon i eieravdelingen, foreløpig planlagt 
med ca. ti årsverk. 
 
Helse Nord IKT etableres som eget helseforetak fra 2017, jf. 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 (styremøte 23. november 
2016). Enheten har hatt en sterk bemanningsøkning siden 2012, hovedsakelig som 
følge av leveranser til FIKS-prosjektet, forberedelser for idriftsetting av ny plattform, og 
øvrige investeringer innenfor infrastruktur. I løpet av perioden 2013–2016 er det 
gjennomført investeringer for 515 mill. kroner innenfor området. Se også egen styresak 
for budsjett for Helse Nord IKT HF. 
 

 
 

 
 
Realendring 2012-2017 
Driftsbudsjettet for Helse Nord RHF har økt reelt med 92,7 mill. kroner fra vedtatt 
budsjett 2012 til forslag til budsjett 2017.  
 
Helse Nord RHFs budsjett er en blanding av administrasjon, prosjekter og tjenestekjøp. 
Tabellen nedenfor viser utviklingen innenfor de ulike områdene. 
 

1 Felles innføring kliniske systemer 

Avdeling Budsjett 17 Snitt 12 Endring 12-17
Fagavdelingen 12,0               14,9               -3,0                   
Kvalitets- og forskningsavdelingen 9,6                 9,6                    
Eieravdelingen 28,0               20,8               7,2                    
Kommunikasjon 4,0                 3,7                 0,3                    
Stab AD 5,6                 5,2                 0,4                    
Administrasjonsavdelingen 8,0                 6,1                 1,9                    
Internrevisjon 3,0                 2,4                 0,7                    
SKDE 20,5               13,3               7,2                    
Fase 2 arena/elektronisk kurve 13,0               13,0                  
FIKS 14,4               -14,4                 
Sum eks HNIKT 103,7             80,9               22,8                  

Helse Nord IKT 280,0 199,0 81,0                  
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*) Justeringer mellom prosjekter og tjenestekjøp for at tall skal være sammenlignbare.  
 
Det er en nedgang i budsjettrammene for henholdsvis styret, internrevisjon og 
Regionalt brukerutvalg som følge av innføringen av mva-refusjon.  
  
Økningen i budsjett for administrasjon i RHF-et ses i sammenheng med økning av antall 
ansatte i forbindelse med styrkingen av områdene innenfor kvalitet, forskning og 
innkjøp.  
 
Nedgang i budsjettrammen for SKDE ses i sammenheng med innføringen av mva-
refusjonsordning og at de øremerkede tilskudd fra Helse og omsorgsdepartementet 
(HOD) ikke er prisjustert de siste årene.  
 
Nedgang i prosjektporteføljen gjelder hovedsakelig at adm. direktørs disposisjonskonto 
er redusert med ca. 14 mill. kroner og at det for 2012 var budsjettert med 16,5 mill. 
kroner til samhandlingsreformen.  
 
Økningen i kostnader til tjeneste kjøp skyldes i hovedsak tre forhold: 
• Luftambulansetjenesten 
• Pasientskadeerstatning 
• Økt kjøp av helsetjenester fra private  

 
Omstillingsutfordringer Helse Nord RHF 
Som følge av strammere rammebetingelser enn forutsatt er deler av svikten løst 
gjennom reduksjon i RHF-budsjettet. 
 
I henhold til plan 2017-2020 er det trukket inn 24,5 mill. kroner i prosjektmidler m. m. 
knyttet til avsluttede prosjekter. 
 
RHF-administrasjonen er pålagt et effektiviseringskrav på 1,0 mill. kroner. Dette kravet 
er innarbeidet i budsjettet. 
 
Estimert kostnad til pasientskadeerstatning er redusert med rundt 35 mill. kroner i 
forhold til budsjett 2016. Budsjettert beløp for 2017 er på linje med prognosen for 
2016. Denne endringen, og noen mindre justeringer av enkeltprosjekt har gjort det 

Vedtatt budsjett Vedtatt budsjett 2012 i 2017 kr Forslag Realendring
2012 2012 2017 2012-2017

Styret 3 377                       3 907                                              3 380                     -527
Internrevisjon 3 502                       4 052                                              3 922                     -130
Brukerutvalg 5 100                       5 901                                              5 573                     -328
Tillitsvalgte 4 733                       5 476                                              5 920                     444
Adm RHF 72 468                     83 845                                            90 186                   6 341
SKDE 41 682                     48 226                                            46 540                   -1 686
Prosjekter RHF*) 74 744                     86 479                                            46 581                   -39 898
Tjenestekjøp RHF*) 1 096 373               1 268 504                                       1 396 978             128 474
Sum 1 301 979               1 506 390                                       1 599 080             92 690                   
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mulig å skjerme helseforetakene fra svikten i rammebetingelsene sammenliknet med 
langsiktig plan. 
 
Det er fortsatt noen punkter som det er knyttet usikkerhet til, hvor resultatet både kan 
bli en besparelse og en merkostnad. De viktigste forholdene er: 
 
• Pasientskade: Budsjett er i samsvar med siste estimat fra Norsk 

Pasientskadeforsikring. Erfaringene er at faktisk kostnad kan avvike betydelig fra 
estimatet. 

• Ikke alle felleseide selskaper har fått fastsatt budsjett for 2017, noen endringer kan 
komme. 

• Rentene er i ferd med å endre seg. Helse Nord posisjonerer seg for renteoppgang. 
 
Det er ingen uløste omstillingsutfordringer i RHF-budsjettet slik det foreslås. 
 
Etter styrets vedtak i styresak 115-2016 var det planlagt med et overskudd på 215 mill. 
kroner i RHF-et, herunder en sentral reserve på 20,0 mill. kroner (styrets disposisjon). 
 
Konsekvenser av endringer i statsbudsjettet 2017. 
Etter at statsbudsjettet ble lagt frem, har HOD to ganger avdekket feil i grunnlaget for 
uttrekk av inntekter i basisrammen som følge av innføring av mva-refusjonsordningen. 
 
Ved fremleggelsen av forslag til statsbudsjett ble det klart at det estimerte beløpet på 
mva-refusjonen fra Helse Vest var feil. Det skulle være 137,2 mill. kroner høyere. HOD 
gjorde det klart at de ville trekke ut beløpet fra basisrammen til helseforetakene. Isolert 
sett innebar det et trekk i basisrammen på 16,8 mill. kroner for Helse Nord. Denne 
informasjonen var kjent da budsjett 2017 (rammer og føringer) ble lagt frem og 
behandlet i RHF-styret. 
 
I ettertid har HOD avdekket summeringsfeil som isolert sett har medført at HOD har 
trukket ut 476,7 mill. kroner for mye fra helseforetakenes basisramme for 2017. Det er 
lagt frem en egen proposisjon hvor dette blir rettet opp. Isolert sett innebærer det at 
Helse Nord får økt sin basisramme for 2017 med 58,4 mill. kroner i forhold til 
forsetningene i oktober 2016.  
 
Det er i ettertid funnet én feil av betydning. I beregningen er det lagt til grunn at 
Finnmarkssykehuset HF vil kunne få ca. 3 mill. kroner i mva-refusjon knyttet til kjøp av 
elektrisk kraft. I Finnmark er det ikke merverdiavgift på elkraft i dag, følgelig vil det 
ikke bli noen besparelse for helseforetaket her.  
 
Helse Nord fikk trekk i basisrammen (før siste endring) på 825,8 mill. kroner. mva-
refusjonen for 2017 er beregnet på basis av regnskap 2015 og kjente endringer frem til 
2017 (lønns- og prisstigning, aktivitetsvekst og nye oppgaver (medisiner)). I sum er 
helseforetakene trukket ca. 34 mill. kroner mindre enn det Helse Nord er trukket i 
basisrammen.  
 
Full oversikt over konsekvensene av budsjettforhandlingene og alle krav som kommer i 
oppdragsdokument og foretaksmøte i januar 2017 foreligger ikke pr. dags dato. 
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Adm. direktør foreslår derfor å disponere 54 mill. kroner av beløpet til å øke 
overskuddet i Helse Nord RHF, slik at planlagt overskudd 2017 er i samsvar med Plan 
2017-2020. 
 
Resten av beløpet (4,4 mill. kroner) foreslås disponert som i avsnitt under. 
 
Endringer i budsjett 2017 
Adm. direktør foreslår å bevilge følgende: 
• Ytterligere 2,0 mill. kroner til realisering av kvalitetsstrategien. For 2017 er det 

tilsammen foreslått 7,0 mill. kroner. 
• Ytterligere 1,0 mill. kroner til utvikling av geriatrisk tilbud i forbindelse med 

etableringen av Samisk Helsepark. Midlene budsjetteres sentralt og overføres til 
Finnmarkssykehuset HF i budsjettregulering nr. 1 i 2017. Det er da bevilget til 
sammen 2,0 mill. kroner til tilbudet for 2017, jfr. styresak 114-2016 Budsjett 2017 
foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 26. oktober 2016). 

• Ytterligere 1,0 mill. kroner til adm. direktørs disposisjonskonto. 
• Ytterligere 0,4 mill. kroner settes av til styrets disposisjonskonto. Sum styrets 

disposisjonskonto budsjett 2017 er 20,4 mill. kroner. 
• Følgende bevilges fra adm. direktørs disposisjonskonto for 2017: 

o 0,9 mill. kroner til pasientsikkerhetskonferansen februar 2017.  
o 0,7 mill. kroner i videreføring av driftstilskudd til Nord-Safety AS frem til 

01.07.2017. 
 
Medbestemmelse 
Budsjett 2017 Helse Nord RHF ble drøftet med de lokale tillitsvalgte og vernetjenesten i 
Helse Nord RHF, den 20. oktober 2016. Endringene som fremkommer av dette 
saksfremlegget berører ikke poster som medfører behov for å drøfte saken på nytt.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner budsjett 2017 for Helse Nord RHF med de 

endringer som fremgår av saksfremlegget. 
 
2. Overskuddskravet i Helse Nord RHF for 2017 fastsettes til 269 mill. kroner. 
 
 
Bodø, den 2. desember 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2016   
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 149-2016 Virksomhetsrapport nr. 11-2016 
    Saksdokumentene ettersendes/legges frem ved møtestart. 
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Møtedato: 14. desember 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00  Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 150-2016 Investeringsplan 2016/2017-2024, 

oppdatering 
 
 
Formål 
Som følge av vedtak i styret i Helse Nord RHF og søknad fra helseforetak er det behov 
for å oppdatere investeringsplanen 2016/2017-2024. Dette gjelder følgende forhold:  
• Endret ramme nye Kirkenes sykehus (intern omprioritering i helseforetaket) 
• Endret ramme PET-senter (frigjøre P85-reserve, intern omprioritering, gave) 
• Endret ramme NLSH Bodø (frigjøre P85-reserve, dels intern omprioritering og dels 

utvidet ramme) 
 
Saken oppsummerer tidligere vedtak og bidrar til at vi har klare premisser for 
investeringsplan 2017-2024, prosjektevaluering og avslutning av regnskap 2016.   
 
Beslutningsgrunnlag 
Finnmarkssykehuset, Nye Kirkenes sykehus 
Finnmarkssykehuset HF rapporterte i juni 2016 at det var nødvendig å øke 
usikkerhetsreserven i rammene til nye Kirkenes sykehus med 25 mill. kroner.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset 
HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme i styremøte 15. juni 2016. Styret vedtok 
følgende:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prognosen for endelige kostnader for 

Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes Sykehus (NKS) til orientering. 
 
2. Styret godkjenner at P85-reserven på 50 mill. kroner legges til Finnmarkssykehuset 

HFs disposisjon for ferdigstillelse av Nye Kirkenes Sykehus. 
 
3. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Finnmarkssykehuset HF om omprioritering av 

andre investeringer i tråd med dette saksfremlegget. 
 
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at beredskap i tilfelle ny flyktningestrøm 

innarbeides i neste tertialrapport for byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF.  
 
Vedtakene i styret i Helse Nord RHF er i tråd med konsernbestemmelsene for 
investeringer som krever at økning utover p85 skal håndteres gjennom interne 
omprioriteringer i helseforetaket.  
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Styret i Finnmarkssykehuset HF har i styresak 86/2016 Omprioritering 
investeringsramme til Nye Kirkenes Sykehus (styremøte 29. september 2016) vedtatt å 
øke rammen til Kirkenes sykehus med 25 mill. kroner gjennom å omprioritere fra 
kontorrigg Hammerfest (15 mill. kroner), medisinsk-teknisk utstyr/ambulanser (5 mill. 
kroner) og tilbakeholdt reserve (5 mill. kroner).   
 
Disse endringene innarbeides i investeringsplan 2017-2024 ved at rammen til 
investeringer i utstyr/til HF-styrets disposisjon reduseres, og rammen til nye Kirkenes 
sykehus økes. P85-rammen er allerede lagt til helseforetakets investeringsramme i plan 
2017-2024.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge, PET-senter 
Prosjektets opprinnelig p85-ramme har vært 536,2 mill. kroner + 99 mill. kroner i 
forbindelse med bygging av kontoretasjer = totalt 635,2 mill. kroner. Denne rammen 
har forutsatt leasingavtale (99 mill. kroner) for kontoretasjene, samt gave fra Trond 
Mohn (97,5 mill. kroner).  
 
I styresak 135-2016 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt 
regionalt PET-senter - anmodning om bruk av p85-rammen (styremøte 23. november 
2016) vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:  
 
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. 
 
Vedtakene i styret i Helse Nord RHF er i tråd med konsernbestemmelsene for 
investeringer som krever at økning utover p85 skal håndteres gjennom interne 
omprioriteringer i helseforetaket.  
 
Endringene innarbeides i investeringsplan 2017-2024 ved at p85-reserven flyttes til 
helseforetakets investeringsramme. Det forutsettes økt investeringstilskudd (inklusive 
gave) på ytterligere 23,7 mill. kroner og 8 mill. kroner flyttes fra utstyrsrammen/HF-
styrets disposisjon til rammen for PET-senter.  
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Nordlandssykehuset Bodø 
I 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 
(styremøte 23. november 2016) fattet styret i Helse Nord RHF 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. 

 
Disse endringene innarbeides i investeringsplan 2016/2017-2024 ved at reserven i 
investeringsplanen (60 mill. kroner i 2020) og p85-reserve for G-fløy flyttes til 
helseforetakets investeringsramme, og at investeringsrammen til HF-styrets 
disposisjon (17 mill. kroner) flyttes til prosjektets ramme.  
 
Sammenliknet med forutsetningene i langsiktig plan, jf. styresak 72-2016 Plan 2017-
2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. juni 2016), 
innebærer dette en økning av investeringsrammene på 13 mill. kroner før 2020.  
 
Hovedprinsippet i konsernbestemmelsene for investeringer er at økninger utover p85 
skal håndteres gjennom intern omprioritering i helseforetaket. Men ut fra en 
totalvurdering av omstendighetene, foretatt i styresak 136-2016, er det konkludert med 
at Helse Nord er tjent med at Nordlandssykehuset HF gis rammebetingelser for å 
fullføre renoveringen av høyblokken i tråd med plan.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetakenes investeringsrammer til HF-styrets disposisjon endres i tråd med 

saksutredningen: 
a) Finnmarkssykehuset HF - 25 mill. kroner 
b) Universitetssykehuset Nord-Norge HF  - 8 mill. kroner  
c) Nordlandssykehuset HF  - 17 mill. kroner 
 

2. Investeringsrammer p85 i plan 2016/2017-2024 legges til helseforetakenes 
investeringsrammer og endres til:  
a) Finnmarkssykehuset, Nye Kirkenes sykehus 1 485 mill. kroner 
b) Nordlandssykehuset Bodø 3 673,9 mill. kroner 
c) Universitetssykehuset Nord-Norge, PET-senter 567,9 mill. kroner  

 + 99 mill. kroner  (kontoretasjer) 
 
 
Bodø, den 2. desember 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Justerte investeringsrammer  
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Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og 
byggelånsrenter 2016 Tidligere år 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 rest SUM

Finnmarkssykehuset 
Rusinstitusjon 30 000 30 000
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark 40 000 10 000 50 000
Alta nærsykehus 150 000 200 000 100 000 95 000 395 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass 10 000 50 000 15 000 15 000 15 000 15 000 110 000
Kirkenes nybygg p85 792 000 1 410 000 75 000 1 485 000
Hammerfest nybygg 20 000 280 000 300 000 400 000 200 000 1 200 000
VAKe 650 650
Nødnett 400 400
ENØK 15 000 16 100 16 100
Økt MTU 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 30 000 5 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Sum Finnmarkssykehuset 1 017 000 95 000 165 000 170 000 335 000 350 000 450 000 250 000 50 000 0

UNN  
Utvikling rusbehandling 20 000 20 000
Utvikling psykiatri/Åsgård 106 300 106 300
Rehabilitering Narvik 141 000 141 000
Nytt sykehus Narvik 0 71 000 59 000 60 000 250 000 500 000 110 000 1 050 000
A-fløy Tromsø 290 000 909 000 638 000 0 1 547 000
Tromsøundersøkelsen 15 000 5 000 5 000 5 000 30 000
Pasienthotell UNN Tromsø 328 000 328 000
Regionalt PET-senter p85 50 000 75 000 449 700 43 200 567 900
Kontoretasjer PET-senter 39 000 39 000 60 000 99 000
Datarom UNN Tromsø 16 300 16 300
Heliport UNN Harstad 3 000 3 000
Heliport UNN forsterkning 10 000 10 000
VAKe 950 950
Nødnett 1 000 1 000
ENØK 14 100 14 100
Tiltak i kreftplanen 71 000 71 000
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) 15 000 25 000
Økt ramme MTU (resultatoppnåelse 2015) 80 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 70 000 92 000 150 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Sum UNN 529 000 1 350 700 282 200 215 000 400 000 700 000 310 000 200 000 200 000 0

Nordlandssykehuset
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 409 300 2 877 800 310 000 307 000 100 000 60 000 3 673 900
Prisjustering Bodø 19 100
Endret konsept Bodø 35 000 35 000
Varmesentral og medisinrobot Bodø 36 000 36 000
Modernisering NLSH, G-fløy p85 45 000 125 000 125 000
Modernisering NLSH, Vesterålen 1 063 200 1 070 000
Prisjustering Vesterålen 6 800
NLSH Lofoten 17 000 17 000
Heliport/akuttheis NLSH Bodø 9 100 18 200 18 200
VAKe 950 950
Nødnett 500 500
ENØK 7 800 5 000 5 000 10 000 27 800
Blodbestrålingsenhet 4 700 4 700
MTU 40 000 10 000 50 000
Forskningslaboratorium 2 700 2 700
Helikopterlandingsplass Vesterålen 15 000 15 000
Tiltak i kreftplanen 9 000 9 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 50 000 53 000 70 000 70 000 70 000 80 000 100 000 100 000 100 000
SUM NLSH 513 400 410 700 407 000 180 000 130 000 80 000 100 000 100 000 100 000 0

Helgelandssykehuset 
VAKe 950 950
Utvikling av Helgelandssykehuset 0 10 000 50 000 50 000 400 000 700 000 700 000 1 910 000
Nødnett 400 400
ENØK
Økt MTU/rehabilitering 50 000 50 000 50 000
Økt MTU/rehabilitering 20 000 20 000
MTU, ambulanser, rehab med mer 42 500 42 500 42 500 42 500 45 000 50 000 50 000 60 000 50 000
SUM Helgelandssykehuset 92 500 112 500 112 500 52 500 95 000 100 000 450 000 760 000 750 000 0

Helse Nord IKT
Programvare og IKT-utstyr 110 200 59 500 21 800 60 000
Økning migreringsprosjektet 23 000 23 000 20 000 43 000
IKT i store byggeprosjekt 16 000 16 000
HN IKT datarom UNN Tromsø 60 300 60 300
Testfase 2 FIKS 15 700 15 700 10 400
Datarom 66 900 66 900
SUM Helse Nord IKT 148 900 89 900 37 800 60 000 0 0 0 0 0

Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler 3 500 13 000 3 000 3 000 3 000

FIKS
FIKS-prosjektet 92 100 462 300 462 300
FIKS-testregime 0 18 000 18 000
Medikasjon og kurve 42 600 42 600 42 600
SUM FIKS 134 700 18 000

Helse Nord RHF
Felles regionale IKT-prosjekt 24 000 30 000 30 000 30 000
Felles regionale IKT-prosjekt 50 000 50 000 185 000 44000
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal 13 000 38 000 38 000
Kompetansestyringssystem 5 100
EKG 12 600
Medikasjon og kurve 0 0 48 400 45 000 45 000 138 400
Omstillingsmidler/ENØK
Utlån til felleseide selskap 15 000 27 800 8 000 8 000
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap 10 000 10 000 20 000 20 000
Reserver 0 40 000 40 000 10 000
Modernisering NLSH, G-fløy p 85 0 0
Regionalt PET-senter P85 0 0 0
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p 85 0 63 000 63 000
Datarom UNN Tromsø P 85 6 000 6 000 6 000
Finnmarkssykehuset Kirkenes p 85 0 0 0
A-fløy UNN Tromsø p 85 0 47 000 47 000
Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) 2 300 2 300 2 300
Sum Helse Nord RHF 88 000 176 200 200 000 331 000 44 000 0 40 000 40 000 10 000 0

Sum investeringsplan 2 527 000 2 266 000 1 207 500 1 011 500 1 007 000 1 230 000 1 350 000 1 350 000 1 110 000 0
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Møtedato: 14. desember 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bengt F. Nilsfors    Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 151-2016 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og 

kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-

programmet, oppfølging av styresak 51-2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 51-2016 FIKS1-prosjektet - realisering av 
nytteverdien i styremøte 26. april 2016. Styret vedtok følgende: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om etablering av funksjonell forvaltning av 

kliniske system og realisering av nytteverdien av FIKS-programmet til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til et eget prosjekt knyttet til arbeid med ny 

generasjon EPJ2 og optimalisering av pasientforløp parallelt med innføringen av 
elektronisk medikasjon og kurve. Rammer og innhold bes lagt frem i forbindelse med 
rullering av langsiktig plan i styremøte 15. juni 2016. Mandat for prosjektet bes lagt 
frem til orientering innen utgangen av 2016. 

 
3. Styret ber adm. direktør innarbeide finansiering av tilstrekkelige ressurser til 

funksjonell forvaltning av kliniske system ved rullering av langsiktig plan.  
 
4. Styret ber adm. direktør legge frem sluttrapport for FIKS-programmet i løpet av 1. 

tertial 2017. 
 
Formålet med dette saksfremlegget er oppfølging av vedtakets punkt 2, se ovenfor. 
Styret bes ta stilling til videreføring av arbeid med DIPS Arena og prosjekt Elektronisk 
medikasjon og Kurve (EK) etter avslutningen av FIKS-programmet.  
 
Bakgrunn 
I styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 
(styremøte 15. juni 2016) besluttet styret å avsette midler på drifts- og 
investeringsbudsjettet for videreføringen av DIPS Arena og EK etter avslutning av FIKS-
programmet.  
 
  

1 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
2 EPJ: Elektronisk Pasientjournal 

 
 

                                                        

Styremøte Helse Nord RHF 
14DES2016 - saksdokumenter

Side 40



Prosjektidéen ble fremlagt for styringsgruppen i FIKS (sak 15-2016) i møte 30. juni 
2016. Styringsgruppen fattet følgende vedtak: Pasientforløpsprosjektet får ansvar for å 
gjennomføre en konseptfase for et regionalt innføringsprosjekt høsten 2016. 
Konseptfaseutredningen erstatter tentativ innføringsplan for Arena i mandatet til 
prosjektet.  
 
Fra styresak 94-2016 FIKS3-prosjekt: Tertialrapport pr. 30 april 2016 (31. august 2016) 
hitsettes: Fremdriften i igangsatte aktiviteter i FIKS er i tråd med opprinnelige planer for 
alle områder unntatt utviklingsdelen av EPJ/LAB4, hvor FIKS har deltatt i utviklingsløpene 
for å følge opp kravene i kjøpskontrakten. Programmet opprettholder fremdeles 31. 
desember 2016 som dato for ferdigstilling. Innføring av ny EPJ må planlegges inn i et nytt 
prosjekt for å ivareta felles regionale prosedyrer i oppsett og bruk, og da sammen med 
medikasjon- og kurveprosjektet. 

 
Nåsituasjon 
FIKS-programmet har ferdigstilt programmet som beskrevet i styresak 94-2016, med 
unntak av utviklingsdelen av EPJ/LAB som presisert i samme styresak. Leverandøren 
har lagt frem ny fremdriftsplan, og styret vil i et senere møte bli orientert om 
oppfølgingen av de kommersielle konsekvensene av forsinkelsene. 
 
Ubrukte midler fra FIKS-programmet foreslås overført til finansiering av DIPS Arena og 
prosjekt EK. Pr. oktober 2016 utgjør dette i overkant av 10% av rammen. Årsaken til 
lavere kostnader enn budsjett er gode valg rundt flytting av produksjonsmiljøene, og at 
pasientforløpsprosjektet skulle vært startet tidligere. Adm. direktør vil redegjøre 
nærmere for dette i sluttrapporten.  
 
Ca. halvparten av prosjektorganisasjonen (10 årsverk) fases ut ved nyttår. Noen av 
medarbeiderne går inn i forvaltningsenheten som er lagt til Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, andre går tilbake til tidligere arbeidsgiver, og noen få går ut av Helse 
Nord. 
 
Resten av prosjektorganisasjonen (11,5 årsverk) er fremdeles ansatt i Helse Nord RHF, 
og arbeider med sluttrapport for FIKS og planlegging av videreføring av DIPS Arena og 
EK. 
 
Videreføring av DIPS Arena og prosjekt EK 
Konseptfaseutredning (se vedlegg 1 Prosjektforslag) behandles av styringsgruppen til 
FIKS 8. desember 2016. Innhold og innstilling til vedtak er i tråd med fremstillingen i 
dette saksfremlegget.  
 
I tråd med veileder for utviklingsplaner og investeringsreglementet er det utarbeidet 
tre alternativer. Sammendrag av alternativene følger nedenfor:  
 
  

3 FIKS: Felles innføring kliniske systemer 
4 EPJ/LAB: Elektronisk pasientjournal og laboratorieinformasjonssystemer 
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Alternativ 0 - Ingen tiltak 
Alternativ 1 - Ambisjonsnivå reduseres og regionen ser bort fra nasjonalt målbilde 
Alternativ 2 - Opprettholder regionalt og nasjonalt målbilde 
 
Alternativ 0 
Regionen iverksetter ingen tiltak og kjører videre med DIPS Classic. Leverandøren har 
allerede signalisert at større endringer ikke vil implementeres på denne plattformen, og 
at produktet vil fases ut en gang etter 2018 (nøyaktig tidsperspektiv er ikke fastsatt). 
Som en konsekvens vil regionen ikke kunne oppfylle nye lovkrav, og vil ikke kunne 
realisere noen gevinster av mer moderne IKT-baserte kliniske støttesystemer.  
 
Alternativ 1 
Regionen etablerer frittstående innføringsprosjekter for DIPS Arena og Elektronisk 
medikasjon og kurve med redusert funksjonelt ambisjonsnivå. Forslaget utnytter ikke 
muligheten for å innføre standardiserte pasientforløp og strukturering av dokumenter 
som DIPS Arena legger til rette for. Sammenliknet med alternativ 2 vil de totale 
kostnadene reduseres tilsvarende de åtte stillingene som er lagt til 
programorganiseringen. Migrering til DIPS Arena kan gjennomføres noe raskere 
(2019/2020). De negative konsekvensene med nullalternativet vil unngås, men 
regionen vil heller ikke her realisere gevinstene av moderne IKT-baserte kliniske 
støttesystemer.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjennom sin kontaktperson for 
konseptutredningen levert et forslag som i stor grad sammenfaller med 
prosjektgruppens alternativ 1. Ulempen med dette forslaget er at en i tillegg til å 
organisere innføringen av DIPS Arena og EK i to helt uavhengige prosjekter også legger 
betydelig ansvar for leveranser til prosjektgjennomføringen i 
forvaltningsorganisasjonen. Styringsgruppen for FIKS har i møte 30. juni 2016 anbefalt 
at prosjektorganiseringen bør etableres utenfor forvaltningsorganisasjonen.  
 
Alternativ 2 
Regionen etablerer en ny programorganisasjon som overbygg for 
innføringsprosjektene, og supplerer disse med systemuavhengige prosjekter for å 
ivareta henholdsvis prosessperspektiv (Pasientforløp) og bruk og gjenbruk av 
strukturerte data (Strukturert journal).  
 
Ansvar for nasjonale og regionale målbilder plasseres på programnivå. Planer som 
legger til rette for at linjeorganisasjonen kan arbeide med gevinstrealisering legges til 
prosjektene. De systemspesifikke aktivitetene plasseres i innføringsprosjektene, mens 
de systemuavhengige prosjektene tar utgangspunkt i virksomhetsprosesser (primært 
pasientforløp), nåværende og fremtidige behov for bruk, gjenbruk, og sekundærbruk av 
journaldata. Til sammen vil disse gi en helhetlig tilnærming for å best mulig støtte opp 
om regionens behov for dokumentasjon, prosess-støtte, virksomhetsstyring, og 
kvalitetsforbedring.  
 
For alternativ 2 har prosjektgruppen også anført at en slik organisering gir regionen et 
nyttig verktøy for å ivareta den delen av regionens totale prosjektportefølje som griper 
inn i eller har sterke avhengigheter til generell EPJ eller medikasjons- og kurveløsning. 
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Når slike behov oppstår, vil programmet være et naturlig sted å spille disse inn slik at 
de kan utredes og prioriteres i et helhetlig perspektiv.  
 
Tilsvarende vil alternativ 2 gi mulighet for enhetlig og langsiktig styring av de aktuelle 
leverandørene, slik at regionen opptrer som én kunde og med tydelige styringslinjer 
som sikrer at leverandører styres i tråd med regionens strategiske målbilde.  
 
Prosjektgruppen anbefaler på dette grunnlaget konseptet beskrevet i alternativ 2. 
 
Helse Nords verdier 
Helse Nords grunnleggende verdier er kvalitet, trygghet og respekt. Det videre arbeidet 
med videreføring av DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve vil kreve betydelig 
innsats, systematikk, organisasjonsutvikling og prosjektstyringskompetanse. 
Styresaken fremmes for å gi styret trygghet for at det videre arbeidet gjennomføres 
med høy grad av kvalitet. 
 
Medbestemmelse  
DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-
programmet vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 13. desember 2016. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved 
møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil bli orientert om det videre arbeidet med 
DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve i RBU-møte, den 25. januar 2017. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Innstillingen fra styringsgruppen i FIKS vil foreligge etter møte 8. desember 2016. Adm. 
direktør vil legge stor vekt på styringssignalene som fremkommer etter dette møtet.  
 
Adm. direktør viser til styrets vedtak i styresak 51-2016 om realiseringen av 
nytteverdien av investeringen som inklusive planlegging av EK-prosjektet beløper seg 
til i overkant av 500 mill. kroner. Styrene i helseforetakene har også behandlet 
spørsmål om realisering av nytteverdien av FIKS-prosjektet, og peker på at det er neste 
fase som vil bli avgjørende for forbedring av pasientforløp, økt pasientsikkerhet og mer 
effektiv ressursbruk. 
 
Adm. direktør mener at alternativ 2 med en programorganisering av det videre arbeid 
over en periode på fire til fem år vil øke sannsynligheten for at regionen i 2020 har en 
moderne plattform av kliniske systemer med prosess- og beslutningsstøtte, gjenbruk av 
data og et system som er i tråd med det nasjonale målbildet innenfor Én Innbygger – en 
journal og Samordning av neste generasjons EPJ. Kostnadene knyttet til ambisjonsnivået 
i alternativ 2 er inkludert i langsiktig plan.  
 
Som en aktivitet i avslutningsfasen av FIKS vil adm. direktør starte arbeidet med å 
etablere en ny programorganisasjon i tråd med alternativ 2, med sikte på at denne er på 
plass innen fremleggelse av sluttrapport for FIKS. 
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Adm. direktør vil utrede nærmere hvordan programorganisasjonen kan sees i 
sammenheng med en helhetlig porteføljestyring for Helse Nord.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om DIPS Arena og Elektronisk medikasjon 

og kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet til orientering. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til videreføring av arbeidet med DIPS Arena og Elektronisk 

medikasjon og kurve i tråd med alternativ 2. 
 
 
Bodø, den 2. desember 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Prosjektforslag  
  Begrunnelse for anbefaling 
 

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

 
 
 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF 
14DES2016 - saksdokumenter

Side 44

https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-14-desember-2016


 

Møtedato: 14. desember 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 152-2016 Ledelsens gjennomgang av virksomheten - 

oppfølging av de viktigste risikoområdene i 

foretaksgruppen, oppfølging av styresak 141-2015 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 14. desember 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 153-2016 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - 

lukking av svakheter, oppfølging av styresak 

95-2015 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 14. desember 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anita Mentzoni-Einarsen, 96 23 97 23 Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 154-2016 Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016  

- sluttrapport, oppfølging av styresak 153-2012 
 
 
Formål 
Satsingsprosjekt på helsefaglærlinger ble startet opp som en oppfølging av forarbeider 
til Strategisk kompetanseplan fase 1 og Prosjektplan for Strategisk kompetanseplan fase 
2, som angir helsefagarbeidere (inklusive hjelpepleiere og omsorgsarbeidere) som en 
yrkesgruppe med særlige rekrutteringsutfordringer.  
 
Utredning om helsefagarbeidere i sykehus ble laget som grunnlag for styresak 153-2012 
Organisering av lærlinger i Helse Nord (styremøte 19. desember 2012). Styret i Helse 
Nord RHF fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Utredning om helsefagarbeidere i sykehus til 

orientering. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør gjennomføre de foreslåtte endringene i tråd 

med oppsummeringen i saksfremlegget. Styret understreker nødvendigheten av at det 
etableres systemer for å gjennomføre lærlingeperioden på en måte som sikrer at flest 
mulig lærlinger gjennomfører lærlingetiden og oppnår fagbrev. 

 
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. 
 
Hovedmål for prosjektet har vært å sikre at tilgangen på kvalifiserte helsefagarbeidere 
samsvarer med Helse Nords framtidige kompetansebehov. Prosjektet har i tillegg hatt 
fem ulike delmål: 
1. Opprette prosjektstillinger med regionalt og lokalt fagansvar  
2. Utarbeide planer for kommunikasjon og rekruttering 
3. Utarbeide system for kvalitetssikring av lærlingeordningen 
4. Etablere løpende samarbeidsforum 
5. Evaluere og utarbeide sluttrapport til Styret i Helse Nord 
 
Følgende effektmål er grunnlag for evalueringen av prosjektets måloppnåelse: 
1. Faglig utvikling i regionalt nettverk med fagansvarlig i alle HF 
2. En økning av antall lærlingeplasser på 40 %  
3. En markedsføring som rekrutterer tilstrekkelig kvalifiserte lærlinger 
4. Tilstrekkelig med kompetente instruktører 
5. Minimum 75 % fullførte fagbrev 
6. Et system som sikrer god oppfølging og gjennomføring 
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7. Et godt samarbeidsnettverk med fylkeskommune, kommunene, 
opplæringskontorene og skolene i regionen. 

 
Problemstillinger 
Helse Nords regionale satsingsprosjekt på helsefaglærlinger kan på mange måter 
oppsummeres som en vellykket øvelse i regionalt forbedringsarbeid. Alle prosjektets 
delmål og effektmål er i stor grad innfridd. De fire prosjektstillingene som ble opprettet 
for å følge opp satsningen i helseforetakene, i tillegg til den regionale fagstillingen, er 
godt innarbeidet i helseforetakene og anses som en viktig nøkkelfaktor som nå gjøres 
om til en fast ordning.  
 
De fagansvarlige i prosjektet har bidratt med både kvalitetssikring og tett oppfølging i 
relasjonen mellom opplæringskontor, videregående skoler, lærlinger, veiledere og 
helseforetakenes ledelse. Det har hele veien vært jobbet aktivt med å motivere, 
koordinere, tilrettelegge og ikke minst drive med holdningsskapende arbeid. 
Helseforetakene ser også verdien i et regionalt samarbeid og ønsker dette arbeidet 
videreført i et fast regionalt fagnettverk for satsning på yrkesfaglig utdanning innen 
helsefag. Styringsgruppens deltakere (KTV og deltakere fra helseforetakenes ledelse), 
signaliserer også et ønske om å fortsette sin rolle som styringsgruppe for å kunne bidra 
til lokal forankring, også i det videre arbeidet. 
 
Inntaket av helsefaglærlinger er økt i alle helseforetak, og tallene viser en dobling i 
antall lærlinger som er inne til oppfølgning til enhver tid, fra 27 i 2012 til 54 i 2016. Alle 
lærlinger har veileder, og stadig flere veiledere motiveres til å videreutvikle sin 
kompetanse gjennom ulike kurs og fagsamlinger. Gjennomføringsgraden av 
utdanningen som fører til fagbrev er nå på mer enn 80%, og fagprøver godkjennes med 
god margin. Systemer for oppfølgning og fagopplæring er gjennomarbeidet og fungerer 
som en solid ramme rundt ordningen. To av helseforetakene er i prosess med å starte 
opp internt flerfaglig opplæringskontor for helsefagene, mens de øvrige to har 
innarbeidet et tett og godt samarbeid med sine lokale opplæringskontor.  
 
Sluttrapporten som foreligger, kan innledningsvis tolkes som en vellykket satsning på 
helsefaglærlinger gjennom regionalt forbedringsarbeid og innføring av felles systemer 
og prosesser. Her er det viktig å nyansere litt, og erkjenne at de resultatene som vises til 
er noe mer sammensatte, og kommer som følge av langsiktig arbeid i mange ledd. Styret 
i Helse Nord RHF la i starten gode rammer for dette arbeidet, tillitsvalgte har bidratt 
positivt, og den regionale koordineringen har fungert bra. Alt dette er viktige 
forutsetninger, men den viktigste suksessfaktoren er nok likevel den rollen de faste 
prosjektansatte fagansvarlige i helseforetakene har tatt gjennom å være «tett på», ta 
den nødvendige telefonen eller et møte for å løse opp «floker», og sørge for daglig 
oppfølgning.  
 
Utfordringene med å ta imot lærlinger i helseforetakene er sammensatte, og det er 
mange aktører som skal fungere sammen. Lærlingene er unge og har behov for å lære 
både et fag og arbeidslivets spilleregler gjennom gode rollemodeller. Avdelinger har 
presset økonomi og begrensede ressurser. Helsepersonell har generelt mye å gjøre, og 
har et stort ansvar for pasientsikkerhet og god pleie. Veiledere trenger både tiltro og 
faglig støtte for å kunne yte god veiledning og fagopplæring i praksis. Får man til dette 
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samspillet, er resultatet at lærlingene anses som verdifulle ressurser, et ekstra par 
hender som bidrar både faglig og kapasitetsmessig, og også gir læring tilbake til øvrige 
ansatte. Det er i praksis små marginer for at dette skal gå bra, og i de tilfeller dette 
sammensatte samspillet rundt lærlingene ikke fungerer, har de fagansvarlige i 
helseforetakene vært en viktig aktør for å ta tak og ordne opp gjennom direkte dialog. 
Mye av innsatsen i prosjektet er således mellommenneskelig relasjonsbygging som er 
vanskelig å dokumentere, men som likevel har vært en viktig suksessfaktor for å lykkes.  
 
Framskrivinger i regional bemanningsmodell for Helse Nord (RBM) viser en 
demografisk og helsemessig befolkningsutvikling som medfører et økt behov for 
helsefagarbeidere innen de neste fem til ti år. De samme framskrivingene viser også en 
høy grad av ekstern turnover hvor mange hjelpepleiere kommer til å slutte eller 
pensjonere seg. I tillegg vet vi at hjelpepleier-/ helsefagarbeider-stillinger ofte gjøres 
om til andre stillingstyper, når en ansatt slutter, uten av vi har funnet noen gode 
forklaringer på hvorfor, eller om dette er en ønsket utvikling. En kartlegging av hvor 
mange av våre tidligere lærlinger som i dag er ansatt i våre sykehus, viser at bare to av 
ti (ca. 20 %) ansettes etter fullført fagbrev, og da i hovedsak i deltidsstillinger.  
 
Med bakgrunn i dette er prosjektgruppen noe tilbakeholden med å konkludere med at 
satsingen har vært vellykket, utover at man har bidratt til å fylle oppdragene i 
samhandlingsreformen og samfunnskontrakt for flere lærlinger. 
 
Skal tilgangen på kvalifiserte helsefagarbeidere samsvare med Helse Nords framtidige 
kompetansebehov, må helseforetakene forpliktes til å vurdere det faktiske behovet for 
helsefagarbeidere framover, og på et slikt grunnlag utarbeide langsiktige strategiske 
planer for rekruttering av denne kompetansen. Herunder også vurdere oppgavedeling 
tilknyttet helsefagarbeidere. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Prosjektgruppen har siden oppstart jobbet målrettet med å utarbeide, iverksette og 
evaluere tiltak for å styrke det regionale samarbeidet om rekruttering, faglig 
oppfølgning og gjennomføring av lærlingeordningen i Helse Nord. Hovedmålet har hele 
veien vært å sikre at tilgangen på kvalifiserte helsefagarbeidere samsvarer med Helse 
Nords framtidige kompetansebehov.  
 
Ved prosjektstart var det generelt lite kunnskap om verdien av å ha lærlinger i 
helsearbeiderfaget i helseforetakene. Lærlingeordningen var ikke satt i system, og det 
var nokså varierende og uklare rammevilkår og ansvarsfordeling for oppfølgningen av 
lærlinger som ble ansatt. Konsekvensen var lave søkertall, utfordringer med å motivere 
avdelinger til å ta imot lærlinger, og flere steder også uønsket frafall underveis i 
lærlingeløpet. Det å få på plass lokale ressurser til å følge opp jobben med å kartlegge, 
kvalitetssikre og ikke minst jobbe aktivt med omdømmebygging, var et viktig fokus til å 
begynne med. 
 
Nå som prosjektet skal avsluttes, er Helse Nords lærlingeordning for helsefaglærlinger 
nøye gjennomgått og satt i system ved alle helseforetak. De fleste rutiner og 
oppfølgingssystem er kvalitetssikret og regionalt samkjørte, men noe er også løst litt 
forskjellig for å imøtekomme helseforetakenes ulike behov og forutsetninger.  
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Gjennom årlige skolebesøk er sykehusenes lærlingeordning blitt bedre kjent og 
innarbeidet i regionens videregående skoler. Helseforetakene er godt representert ved 
ulike yrkesmesser og rekrutteringsdager i hele regionen, og det er nå langt flere 
kvalifiserte kandidater som søker seg lærlingeplass ved helseforetakene. Lærlingene 
har fått en fast dedikert ressurs som følger dem opp gjennom hele løpet og som de kan 
kontakte direkte ved behov for avklaringer. Veiledere og faglig ansvarlige følges også 
tettere opp, og gis nødvendig faglig og administrativ støtte. Internt i helseforetakene er 
nå lederlinjen bedre kjent med lærlingeordningen, og stadig nye avdelinger ser verdien 
av å ha helsefaglærling.  
 
Prosjektet har også fått en del nasjonal oppmerksomhet og har vært presentert ved 
ulike nasjonale konferanser og fagdager. Dette har gitt økt oppmerksomhet på Helse 
Nords lærlingeordning også i øvrige regioner, og det kommer stadig flere henvendelser 
hvor andre aktører etterspør eksempler på tiltak fra Helse Nord.  
 
Arbeidsgiverforeningen Spekter, fylkeskommuner, opplæringskontor, KS og 
fagorganisasjonene har vært involvert underveis, og utgjør et viktig eksternt nettverk 
for denne satsingen. Oppsummert har prosjektet lyktes med å øke både inntak, 
gjennomføringsgrad og kvalitet på lærlingeordningen i helseforetakene. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte 8. 
november 2016 orientert om Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 - 
sluttrapport, jf. sak 119-2016. Følgende ble referatført: 
• KTV/KVO ga uttrykk for at rapporten er veldig bra, og at det er gjort et godt arbeid. 
• Det ansees som positivt at arbeidet skal videreføres, blant annet gjennom krav i 

oppdragsdokumentet til HF-ene.  
• KTV/KVO inviteres til en egen tematime om den regionale bemanningsmodellen med 

ulike case. 
• Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
 
Prosjektleders konklusjon 
Viktige suksesskriterier har vært et kontinuerlig fokus på regionalt forbedringsarbeid, 
kombinert med målrettet kommunikasjon og direkte tett oppfølgning fra faste ressurser 
i helseforetakene. Jevnlige møtepunkter og godt samarbeid mellom prosjektgruppens 
medlemmer på tvers av helseforetakene, samt at møtene har vært avholdt ved alle de 
fire helseforetakene har også vært en viktig forutsetning.  
 
Gruppens sammensetning har bestått av personer med bred kompetanse. 
Konserntillitsvalgtes deltakelse oppleves positivt i den forstand at det har tilført 
gruppen konstruktive tilbakemeldinger og vært en ambassadør for prosjektet via sitt 
kontaktnett. Dette regionale samarbeidet anbefales prolongert i den videre 
oppfølgingen ved overgang fra prosjekt til drift. 
 
Man kan kanskje konkludere med at effektmålene er oppnådd, og at prosjektet således 
har vært vellykket. Men en viktig erfaring fra dette prosjektet, er at det ikke er nok å øke 
rekruttering og gjennomføringsgrad av helsefaglærlinger på kort sikt, dersom man ikke 
evner å tilsette disse i faste fulle stillinger, når lærlingene er ferdig fagutdannet. 
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Behovet for helsefagarbeidere anbefales derfor løftet både regionalt og i 
helseforetakene for å sikre at fremtidig inntak av lærlinger samsvarer med fremtidig 
behov i tjenesten. RBM kan være et godt verktøy for å starte opp dette arbeidet. 
 
Det foreslås at Helse Nord i fremtidige oppdragsdokument holder oppe forventningene 
om et inntak av helsefaglærlinger som samsvarer med helseforetakenes langsiktige 
rekrutteringsbehov for helsefagarbeidere i fulle stillinger. Herunder også et det 
vurderes å sette i gang piloter for å teste oppgavegliding tilknyttet helsefagarbeideres 
arbeidsfelt.  
 
Det foreslås vider at fagnettverket i forlengelsen av dette arbeidet benyttes for videre 
satsing på ulike felles regionale forbedringstiltak som eksempelvis å videreutvikle e-
læringskurs for lærlinger og veiledere, utarbeide regional lærlingestrategi, bidra til 
scenarioarbeid og framskrivinger i RBM, samt holde kontinuerlig fokus på 
kvalitetssikring og videreutvikling av lærlingeordningen. 
 
Helseforetakenes tilbakemelding 
Sluttrapporten ble diskutert i Direktørmøte1 9. november 2016. Saken ble tatt til 
orientering med følgende kommentarer:  
 
Helseforetakene må vurdere sitt eget behov for helsefagarbeidere på lang sikt og 
iverksette rekruttering av lærlinger ut fra dette. Det er viktig at lærlingene får et realistisk 
bilde av mulighetene for jobb i etterkant av lærlingperioden. I tillegg har helseforetakene 
et klart samfunnsansvar for å gi et utdanningstilbud til helsefaglærlinger for å bidra til 
rekruttering av kvalifisert personell til kommunene.   
 
Modellen som er brukt i utdanningen kan være vel egnet for å sikre gjennomføring av 
andre lærlingegrupper og den kapasitet og kompetanse som finnes i helseforetakene må 
også kunne brukes til dette. Over nyttår presenteres den regionale bemanningsmodellen i 
direktørmøtet. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er godt fornøyd med gjennomføringen av prosjektet. Prognosene viser et 
økende behov for fagarbeidere både i kommunene og i helseforetakene. Det er ulike 
meninger om hvor stort behovet for helsefagarbeidere kommer til å bli i 
spesialisthelsetjenesten fremover. Adm. direktør er glad for at foretaksgruppen etter 
hvert har fått gode personaladministrative systemer som kan bidra til synliggjøring av 
fremtidige behov på høyt detaljeringsnivå.  
 
Hovedmålet for prosjektet var å sikre at tilgangen på kvalifiserte helsefagarbeidere 
samsvarer med Helse Nords fremtidige kompetansebehov. Gjennom solid 
gjennomføring av prosjektet har helseforetakene nådd samtlige delmål og effektmål i 
prosjektet. Det er med dette lagt godt til rette for det videre arbeid. 
 
  

1 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i HF-ene i Helse Nord 
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Helse Nord har et samfunnsansvar for å bidra til utdanning av fagarbeidere. Om 
helsefagarbeideren får jobb i andre deler av helsesektoren, vil erfaringen fra 
spesialisthelsetjenesten likevel være nyttig. Samtidig er det behov for rekruttering av 
fagarbeidere innenfor flere andre yrkesgrupper.  
 
Adm. direktør vil legge til rette for at foretaksgruppen i fremtiden opprettholder antall 
lærlingeplasser på nåværende nivå eller høyere. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar sluttrapport Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-

2016 til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at forventningene om et inntak av 
helsefaglærlinger som samsvarer med helseforetakenes langsiktige 
rekrutteringsbehov for helsefagarbeidere i fulle stillinger, opprettholdes i 
oppdragsdokumentene fremover. 

 
3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres piloter for å teste 

oppgavegliding/-deling tilknyttet helsefagarbeideres arbeidsfelt.  
 

4. Styret ber om at regionalt nettverk og satsning på helsefagarbeiderlærlinger 
gjennom felles regionale forbedringstiltak videreføres. 

 
 
Bodø, den 2. desember 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Sluttrapport Satsingsprosjekt helsefaglærlinger 2014-2016 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 14. desember 2016 
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Møtedato: 14. desember 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 155-2016 Felles eide selskap - omdanning av 

Helseforetakenes nasjonale 

luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes 

senter for pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap 

(ANS) til helseforetak (HF) 
 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes på bakgrunn av styresak 121-2015 Styringen av de regionale 
helseforetakenes felles eide selskaper (styremøte 25. november 2015). Styret i Helse 
Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør i samarbeid med de 
andre RHF-ene om å vurdere å organisere Helseforetakenes nasjonale 
luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS som 
helseforetak. 
 
På samme måte som for styresak 121-2015 fremmes også denne styresaken 
likelydende for de fire RHF-styrene.  
 
Vurderingsgrunnlaget omfatter utredninger fra de to selskapene. Helseforetakenes 
nasjonale luftambulansetjeneste ANS anfører bl.a. at en omdanning kan skje uten store 
konsekvenser for driften av selskapet, og at det gir anledning til å forenkle selskapets 
navn. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS uttrykker bl.a. at helseforetak som 
organisasjonsform vil tydeliggjøre at selskapet er en del av spesialisthelsetjenesten, og 
at endringen vil være positiv for selskapets mulighet for å løse sine oppgaver og 
videreutvikle pasientreiseområdet.  
 
Saken er behandlet i det AD-møtet1 24. oktober 2016. Det anbefales at Helseforetakenes 
nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, 
omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) med virkning fra 1. januar 
2017. Det anbefales også at Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS endrer navn 
til Pasientreiser HF og Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS endrer 
navn til Luftambulansetjenesten HF fra samme tidspunkt. 
 
  

1 AD-møte: forum for adm. direktører i RHF-ene 
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Bakgrunn for saken 
Det vises til styresak 121-2015 om styring av de regionale helseforetakenes felles eide 
selskaper, fremmet for de fire RHF-styrene i november/desember 2015 (i Helse Nord 
RHF i styremøte 25. november 2015).  
 
Saken stadfester dagens styringsmodell, der eierstyring og oppfølging av virksomheten 
i de felles eide selskapene ivaretas av RHF-enes adm. direktører. Videre avklarer saken 
prinsipper for styresammensetning, oppnevning av observatører i selskapenes styrer, 
utarbeidelse og behandling av selskapenes strategier, samt samordning og oppfølging 
av selskapene.  
 
Saken omfatter også en vurdering av selskapsform for de felles eide selskapene - som 
følger: 
 
I årene fra reformen og fram til 2013 var det ikke anledning til å benytte helseforetak som 
selskapsform for de felles eide selskapene. Det gjør at det bildet vi i dag har er preget av at 
hvert selskap er et resultat av sin tid. HINAS er organisert som et aksjeselskap, 
Luftambulansetjenesten og Pasientreiser som ansvarlige selskap, mens de selskapene som 
er etablert etter 2013 - HDO, NIKT og Sykehusbygg - alle er helseforetak.  
… 
Praksis og vurderinger gjort i forbindelse med etableringen av de siste tre felles eide 
selskapene tilsier imidlertid at helseforetak er den selskapsform som normalt vil benyttes 
dersom det blir etablert flere felles eide selskap. Det er også god grunn til å tro at denne 
selskapsformen hadde blitt valgt dersom muligheten hadde vært tilstede ved etableringen 
av de tre første felles eide selskapene. Dette skyldes særlig at organisasjonsformen 
helseforetak, i større grad enn de øvrige, gjør at virksomhetene vil fremstå som en naturlig 
og integrert del av den offentlige helsetjenesten.  
… 
Dersom alle felles eide selskap var underlagt det samme regelverket ville også det 
praktiske arbeidet rundt den formelle eierstyringen bli vesentlig forenklet og enhetlig. Det 
ville samtidig minimalisere risikoen for feil og misforståelser rundt styringen. Det 
foreligger således gode grunner for å gjennomføre en harmonisering av selskapsform, jf. 
også punkt 1 samt forslag til vedtak.  
 
Etter at denne styresaken er behandlet, ble Sykehusinnkjøp HF etablert i 2016. 
 
I oppdragsdokumentet for 2016 er Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS og 
Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS gitt likelydende oppdrag om å 
utrede forhold vedrørende omdanning fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF). 
 
Prosess 
Arbeidsprosessen omfatter de vurderinger som tidligere er gjort i forbindelse med 
ovennevnte styresak, utredninger fra de to selskapene samt eierstyringsgruppens 
vurdering av saken.  
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Selskapenes vurdering 
Selskapenes vurderinger fremgår av brev som følger som utrykt vedlegg til saken. 
Hovedpunktene i disse vurderingene er sammenfattet her: 
 
Vurderinger fra Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS 
• Juridisk vil det være liten forskjell for selskapet om selskapet omdannes fra 

ansvarlig selskap til helseforetak. 
• Praktisk medfører det at selskapsavtalen og vedtektene må omskrives. 
• Endring av selskapsform gir anledning til å forenkle selskapets navn. For å unngå 

ny merkevarebygging ønskes en forenkling av navnet i Luftambulansetjenesten HF. 
• Kostnader forbundet med endringen er vurdert til mellom 0,5 og 1 mill. kroner. 

Dette er kostnader knyttet til skilt og merking av samtlige baser, merking av 
bekledning for flygende personell, merking av fly og helikoptre, profilering på 
brevark og web-side, samt evt. juridisk kompetanse. Om selskapet gis et helt nytt 
navn, vil kostnadene overstige dette. 

• Selskapet er i dag plassert i Spekters område 9, mens helseforetakene er plasser i 
område 10. Disse områdene har felles avtaleverk, bortsett fra at område 10 har to 
tilleggsavtaler. En omdanning av selskapsform vil ikke innebære en automatisk 
overflytting fra område 9 til område 10. Selskapet kjenner ikke til at en evt. 
overføring til område 10 vil medføre større lønnsmessige justeringer.  

• Det vurderes at omdanning av selskapsform ikke vil medføre større endringer for 
ansatte. 

• Eiernes ansvar for selskapets forpliktelser endres ikke.  
• Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS anser at det praktisk vil 

være liten forskjell om selskapet videreføres som ansvarlig selskap eller omdannes 
til helseforetak. 

 
Vurderinger fra Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 
• Organisasjonsform er ikke avgjørende for selskapets gjennomslagskraft og 

myndighet. 
• Det henvises til de grundige vurderinger om selskapsform i forbindelse med 

Helseforetakenes driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO). Sammenlignet med HDO 
anses det ikke som unaturlig at også Pasientreiser organiseres som helseforetak. 

• Helseforetak er en mer familiær organisasjonsform som vil tydeliggjøre 
Pasientreiser som en del av spesialisttjenesten og kunne gi en større tyngde i dialog 
med andre aktører, leverandører/kunder mv.    

• For en evt. omlegging er det beregnet en engangskostnad på kr. 250.000, inkl. 
selskapets ressursinnsats. Dette vil kunne dekkes innenfor gjeldende 
budsjettramme. 

• En evt. overføring fra Spekters område 9 til område 10 vil innebære mindre 
endringer i sykelønnsrettigheter for ansatte. Selskapets praktiserer 
likelønnsprinsippet, men en evt. ny overenskomst trolig vil inneholde prinsipper 
for ansiennitetsberegning. Samlet økning i lønn og sosiale kostnader er beregnet til 
kr. 320.000 pr. år. Dette vil ikke kreve økte budsjettrammer og sees i sammenheng 
med den større endringen i selskapets oppgaveportefølje og bemanningsbehov som 
følger vedtak i de regionale helseforetakene våren 2016. 
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• Dagens selskapsavtaler må omformes til vedtekter. Dagens SLA-avtaler må justeres. 
Konsekvenser av en navneendring vurderes ikke å være av vesentlig art.     

• Det konkluderes med at en omdanning av selskapsform trolig ikke vil bety store 
forskjeller for driften av selskapet. Endringen vil være positiv for selskapets 
mulighet for å løse sine oppgaver og videreutvikle pasientreiseområdet. De 
økonomiske forhold er ikke av en størrelsesorden som skulle være til hinder for en 
omdanning til helseforetak.  

 
Adm. direktørs vurdering (oppsummering) 
I begge selskapenes vurderinger er det pekt på at en endring av selskapsform kan få 
konsekvenser for lønn og sosiale ytelser for ansatte i selskapene, da endringen kan bety 
en eventuell overgang fra Spekters overenskomstområde 9 til 10. Spørsmålet har vært 
forelagt arbeidsgiverforeningen Spekter som i sin tilbakemelding har meddelt at 
endring av selskapsform ikke automatisk medfører endret plassering i 
overenskomstområde. Selv om det generelle utgangspunktet er at helseforetak skal 
plasseres i overenskomstområde 10, vil avgjørelse av dette spørsmålet alltid måtte 
løses ved forhandlinger. Problemstillingen vil dermed tidligst komme opp og bli 
aktualisert ved de sentrale forhandlinger i 2018.  
 
Dersom selskapene blir flyttet fra overenskomstområde 9 til 10, vil det innebære 
mindre endringer i sykelønnsrettigheter for ansatte. Pasientreiser har gjort en 
beregning av at bytte av overenskomstområde vil kunne innebære en samlet økning i 
lønn/sosiale ytelser i størrelsesorden kr. 320.000,- per år. Beløpet vil kunne håndteres 
innenfor gjeldende budsjettrammer.  
 
I styresak 121-2015 om styring av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper, er 
det anført at det i løpet av 2016 vil bli foretatt en samlet gjennomgang og 
harmonisering av selskapenes vedtekter og selskapsavtaler, og at dette evt. kan skje i 
forbindelse med en harmonisering av selskapsform. Dette arbeidet er igangsatt ved at 
det er etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de regionale 
helseforetakenes juridiske avdelinger.  
 
Som det fremgår ovenfor vil endringen av selskapsform medføre noen kostnader 
knyttet til skilting, merking, profilering m. m. på mellom kr. 250.000 og kr. 500.000 pr. 
selskap. Evt. vil det også tilkomme årlige utgifter som følge av endrede overenskomster, 
for Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS beregnet til om lag kr. 320.000. Det 
legges til grunn at kostnadene kan dekkes innenfor selskapenes eksisterende 
budsjetter.  
 
Adm. direktør vil på grunnlag av dette anbefale at Helseforetakenes nasjonale 
luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, 
omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF). Det anbefales også at 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS ved omdanningen endrer navn til 
Pasientreiser HF og Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS ved 
omdanningen endrer navn til Luftambulansetjenesten HF fra samme tidspunkt. Dette i 
tråd med den daglige betegnelsen på de to selskapene. Stiftelsesdokumenter for de to 
helseforetakene vil bli forelagt styret tidlig i 2017. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter 

for pasientreiser ANS omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF). 
 

2. Stiftelsesdokumenter for de to helseforetakene forelegges styret i Helse Nord RHF 
tidlig i 2017. 
 

3. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal ved omdanning til helseforetak 
endre navn til Pasientreiser HF. 

 
4. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal ved omdanning til 

helseforetak endre navn til Luftambulansetjenesten HF. 
 
 
Bodø, den 2. desember 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:  
1. Brev fra Luftambulansetjenesten ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser 

ANS med deres vurdering 
2. Styresak 81-2014/3 Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper (styremøte 

18. juni 2014) 
3. Styresak 121-2015 Styringen av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper 

(styremøte 25. november 2015). 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 14. desember 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 917 68 828   Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 156-2016 Plan for internrevisjon 2017-2018 
 
 
Formål 
Internrevisjonen arbeider i dag etter plan for internrevisjon 2016-2017, vedtatt av 
styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 144-2015 Plan for internrevisjon 2016-2017 
(styremøte 16. desember 2015). 
 
I Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt. 5.2, stilles følgende krav til 
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal utføre arbeidet i 
henhold til en toårig revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger, som 
rulleres årlig. Revisjonsplanen forelegges administrerende direktør for uttalelse, 
behandles i revisjonsutvalget og vedtas av styret.  
 
I samråd med revisjonsutvalget fremmes i denne saken forslag om plan for 
internrevisjon 2017-2018 i det regionale helseforetaket og foretaksgruppen.  
 
Forslag til plan 
Revisjonsutvalget vedtok 29. november 2016 (sak 27/16) å legge frem for styret 
følgende forslag til plan for internrevisjon 2017-2018:  
 

Nr. Tema Formål 
1. 

 
Tvungent 
psykisk 
helsevern i 
Nord-
landssykehuset 
 
PÅGÅR 

Undersøke om Nordlandssykehuset har en intern styring og 
kontroll som sikrer at pasienter ved enheter godkjent for 
tvungent psykisk helsevern (TPH) med døgnopphold, 
behandles i samsvar med gjeldende regelverk og Helse 
Nords verdigrunnlag. 
 

2. 
 
Risikostyring i 
Helse Nord 
 
PÅGÅR 

Bekrefte at risikostyringen i foretaksgruppen foregår i 
samsvar med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
gjennomføres på en slik måte at risikoen for manglende 
måloppnåelse er innenfor akseptert nivå. 
 

3. 
 
Henvisninger og 
ventetid 
(Oppfølgings-
revisjon) 

Bekrefte at svakheter avdekket i internrevisjonsrapport fra 
2013 om henvisninger og ventetid er korrigert, og at 
foretakenes registreringspraksis er i samsvar med 
nasjonale føringer.  
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4. 
 
Antibiotikafor-
bruk i sykehus 

Bekrefte at foretakene har en intern styring og kontroll som 
gir rimelig sikkerhet for at nasjonal retningslinje for bruk 
av antibiotika i sykehus etterleves, samt at de miljømessige 
konsekvensene ved bruk av antibiotika er vurdert og 
håndtert.  
 

5. 
 
Oppfølging av 
private 
institusjoner 

Bekrefte at Helse Nord RHF har etablert og gjennomfører 
en tilfredsstillende oppfølging av private institusjoner som 
det er inngått avtale med, innen psykisk helsevern, 
rusbehandling og rehabilitering, og foreta 
stikkprøvekontroller i slike institusjoner. 
 

6. 
 
Ventetid og 
svartid ved 
bilde-
diagnostiske 
undersøkelser 

Bekrefte at foretakene har en intern styring og kontroll som 
gir rimelig sikkerhet for at nasjonal retningslinje for bruk 
av antibiotika i sykehus etterleves, samt at de miljømessige 
konsekvensene ved bruk av antibiotika er vurdert og 
håndtert.  
 

7. 

 

Tilberedning av 
legemidler i 
sykehus  

Bekrefte at sykehusforetakene har styring og kontroll med 
egen tilberedning av legemidler som sikrer samsvar med 
gjeldende forskrift og retningslinjer.  
 

8. 

 

Forventede 
fristbrudd 

Bekrefte at helseforetakene har en styring og kontroll som 
gir rimelig sikkerhet for at pasienter med risiko for frist-
brudd, gis alternativt behandlingstilbud innen fristens 
utløp, i samsvar med gjeldende regelverk og regionale 
prosedyrer. 
 

9.  Informasjons-
sikkerhet 

Bekrefte at vurderinger av informasjonssikkerhetsrisiko 
inngår i grunnlaget for styring og kontroll med etablering, 
drift og bruk av regionale IKT-løsninger, og at slik risiko er 
innenfor akseptert nivå. 
 

10.  Bruk av inn-
kjøpssystem og 
overholdelse av 
innkjøpsavtaler 

Bekrefte at foretakene har en internkontroll som gir rimelig 
sikkerhet for avtalelojalitet og at regelverk om offentlige 
anskaffelser etterleves. Dessuten vurdere om IK-systemet 
gir rimelig sikkerhet for at misligheter i tilknytning til 
innkjøp hindres eller avdekkes. 
 

 
Det kan være behov for ekstern bistand i gjennomføringen av noen av revisjonene, dette 
vurderes mest aktuelt for tema 4 og 9.  
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Involvering og samordning i planprosessen 
Arbeidet med plan for internrevisjon 2017-2018 har foregått slik: 
- Internrevisjonen utarbeidet i oktober 2016 en oversikt over aktuelle 

revisjonsoppdrag med utgangspunkt i vurdering av risiko og vesentlighet i 
foretaksgruppen. Her inngikk bl.a. alle gjenstående tema fra planen for 2016-2017. 
Det var også lagt vekt på opplysninger om varslede revisjoner og tilsyn fra 
Riksrevisjonen og ulike tilsynsmyndigheter (Datatilsynet, Arbeidstilsynet, DSB, 
Fylkesmannen).  

- I oktober 2016 ble det også rettet en henvendelse til alle helseforetakene i regionen 
med anmodning om innsending av forslag til tema som ønskes tatt inn i plan for 
internrevisjon 2017-2018. Internrevisjonen mottok innspill fra noen av 
helseforetakene. 

- Aktuelle revisjonsoppdrag ble 3. november 2016 drøftet i ”regionalt 
internrevisjonsnettverk”, hvor representanter fra alle helseforetakene er invitert til 
å delta.  

- Utkast til plan ble gjennomgått med adm. direktør 22. november 2016. Adm. 
direktørs kommentarer ble deretter innarbeidet i planutkastet.  

- Planutkastet med adm. direktørs kommentarer ble behandlet i revisjonsutvalget 29. 
november 2016 (sak 27/16).  

 
Adm. direktørs vurdering 
Forslaget til plan for internrevisjon 2017-2018 er basert på internrevisjonens vurdering 
av risiko og vesentlighet i foretaksgruppen. Planen har vært forelagt adm. direktør for 
uttalelse, og adm. direktørs vurdering var kjent for revisjonsutvalget, da det behandlet 
planen. Revisjonsutvalget har også lagt internrevisjonens bemanning og ressurser til 
grunn for sine vurderinger. Revisjonsplanen er dermed utarbeidet og behandlet i 
henhold til Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
 
Adm. direktør mener det fremlagte forslaget til plan for internrevisjon 2017-2018 er et 
godt utgangspunkt for internrevisjonens prioriteringer og arbeid i denne perioden. 
 
Den foreslåtte planen bør følges så langt som mulig. Det må likevel forventes at det kan 
bli behov for endringer, for eksempel for å gi plass til andre oppdrag. Revisjonsutvalget 
bør derfor kunne vedta endringer i planen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for internrevisjon 2017-2018 som fremlagt. 

 
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
Bodø, den 2. desember 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-109/012  diverse     Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 157-2016 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 IR-rapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i 

bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av 
styresak 106-2014 og 69-2015 

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

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

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 2. desember 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-109/012  Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 157-2016/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-109/012  Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 157-2016/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Trond M. Elsbak, 75 51 29 00  Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 157-2016/3 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 
 
 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 106-2014 Internrevisjonsrapport 05/2014: 
Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord i styremøte, den 2. 
oktober 2014.  
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge fram en 
orientering om hvordan internrevisjonens anbefalinger følges opp i helseforetakene, i 
løpet av våren 2015. 
 
Styret behandlet styresak 69-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: 
Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i 
helseforetakene, oppfølging av styresak 106-2014 (styremøte 17. juni 2015).  
 
Styret fattet følgende vedtak i 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. 
 
Denne styresaken er en orientering om status i arbeidet, jf. styresak 69-2015, vedtakets 
punkt 2.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Det er innhentet opplysninger fra hvert enkelt helseforetak i november 2016. Disse er 
vurdert mot de ulike fokusområdene og status som fremkommer i tidligere 
oppfølgingssak (2015). 
 
På bakgrunn av helseforetakenes skriftlige svar og påfølgende dialog med 
helseforetakenes kontaktpersoner har saksbehandler vurdert status i helseforetakenes 
arbeid med oppfølging av internrevisjonens anbefalinger (anbefalingens nummer angitt 
i kolonnen).  
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Vurderingen er gjort i samarbeid med internrevisjonen, og det er gitt kommentarer til 
hvert fokusområde.  Resultatet av vår vurdering er angitt med følgende fargekoder: 
 
Grønn – tilfredsstillende ivaretatt, Gul – i arbeid/påbegynt, Rød – ikke påbegynt 
 

Anbefaling (det kan være små variasjoner 
    

NLSH HSYK FIN UNN Kommentar 

Fokusområde 1      

Foreta dokumenterte risikovurderinger 
for å avdekke og håndtere risikofaktorer 
knyttet til tjenestens måloppnåelse. 

    
Vurderes til å fortsatt ikke 
være tilstrekkelig 
gjennomført. 

Fokusområde 2      

Vurdere om alle vesentlige avtaleforhold 
er omtalt i inngåtte arbeidsavtaler og, om 
nødvendig, endre praksis for hvilke 
forhold som tas inn. 

    HSYK:  Ikke utført 

Fokusområde 3      

Stille klare krav til hvordan etablert 
kompetanse skal vedlikeholdes, utvikles og 
dokumenteres. 

    FIN:  Fortsatt i startgropen 

Fokusområde 4      

Gjennomføre endringer i 
arbeidstidsplanleggingen for å redusere 
overtidsbruk og forebygge brudd på 
arbeidsmiljølovens arbeids- og 
hviletidsbestemmelser. 

    Tilfredsstillende fulgt opp 

Fokusområde 5      

Fortsette arbeidet med å fremskaffe 
pålitelig styringsdata om brudd på 
arbeidsmiljøloven. 

    
Det er ikke bekreftet at 
pålitelig styringsdata 
foreligger. 

Fokusområde 6      

Avklare i hvilke tilfeller avviksmeldinger 
skal benyttes, relatert til denne 
revisjonens tema. 

    Tilfredsstillende fulgt opp 

Foretaksspesifikke anbefalinger      

Helgelandssykehuset HF ble gitt en 
anbefaling om nærmere avklaring av 
kompetansekravet til ambulansearbeidere. 

    

Kompetansekrav er 
regulert i foretakets 
kompetanseplan for 
ambulansetjenesten 

Finnmarkssykehuset HF fikk en 
anbefaling om å vurdere bruk av 
ambulansebil i passivtid. 

    Vurdering gjort 

 
Tiltakene/fokusområdene som internrevisjonen har angitt har til hensikt å sikre 
etterlevelse av kravene til kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten slik 
at man forebygger lovbrudd i fremtiden.  
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte 13. 
desember 2016 bli orientert om 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 - informasjon. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Ambulansetjeneste er utfordrende i forhold til kompetanse, arbeids- og 
hviletidsbestemmelser. Dette bl.a. på grunn av at det er nødvendig med en 
desentralisert struktur, behovet for relevant akuttmedisinsk behandlingserfaring og 
drift innenfor økonomiske rammer.  
 
Adm. direktør legger til grunn at de fleste anbefalingene er tilfredsstillende fulgt opp, 
men forutsetter at hvert enkelt helseforetak fortsetter forbedringsarbeidet innenfor 
disse fokusområdene. Særlig må det arbeides videre med å fremskaffe pålitelige 
styringsdata og foreta dokumenterte risikovurderinger.   
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av 

statlige selskaper for 2015 - Dokument 3:2 

(2016-2017), informasjon 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF er tidligere orientert om resultat av Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av statlige selskaper.  
 
Rapporten for 2015 ble publisert 8. november 2016. Adm. direktør vil i denne saken 
orientere styret i Helse Nord RHF om resultatet av kontrollen.  
 
Rapporten er delt i tre: 
Del I Riksrevisjonens beretning om kontrollen med statlige selskaper1  
Del II Resultat av utvidede kontroller 
Del III Oppfølging av tidligere rapporterte saker 
 
Del II Resultater av utvidede kontroller  
Helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser                              
Helse- og omsorgskomiteen peker på at helse- og omsorgstjenestene har behov for å 
videreutvikle systemer og kulturer for å lære av feil. Komiteen peker videre på at 
tydelig ledelse og gode systemer og prosedyrer er avgjørende for å unngå skader og 
svikt. 
 
Selv om alle helseforetakene har på plass elektroniske avvikssystem, overordnede 
retningslinjer for å melde avvik/hendelser og kvalitetsutvalg, viser statistikken at antall 
hendelser som meldes i de ulike helseforetakene, varierer. I tillegg er det variasjon i 
meldekulturen mellom enheter og mellom stillingsgrupper innad i samme avdeling. 
Dette indikerer at flere enheter og avdelinger har et potensial for å få en bedre 
meldekultur. Kulturen og ledelsen innad i hver enkelt enhet og avdeling har betydning 
for hva som meldes, og hvor ofte noe meldes. Det er særlig tre ulike faktorer som 
påvirker hvorvidt uønskede hendelser blir meldt, og hvordan disse blir fulgt opp.  
 
Hovedkonklusjon: 
• 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. 

1 Omtales ikke nærmere her 
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• 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. 

 
Del III Oppfølging av tidligere rapporterte saker  
De regionale helseforetakenes registrering av ventetider – Dokument 3:2 (2012–2013, 
2014-2015 og 2015-2016) 
Riksrevisjonen ba i brev av 8. april 2016 Helse- og omsorgsdepartementet om å 
redegjøre for status på iverksetting av de aktuelle tiltakene og å gi en beskrivelse av 
hvilke effekter tiltakene så langt har hatt for å forbedre kvaliteten på 
ventelistestatistikken.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet ga sin redegjørelse i brev av 4. mai 2016.  
 
Riksrevisjonens vurdering er som følger:  
• Riksrevisjonen har merket seg at departementet har iverksatt flere tiltak for å 

forbedre ventelistestatistikken. Etter Riksrevisjonens vurdering er det imidlertid 
fortsatt for tidlig å si noe om hvilke effekter de implementerte tiltakene har for 
kvaliteten på ventelistestatistikken. 

• Ventetid til behandling er sentral styringsinformasjon for departementet, de 
regionale helseforetakene og helseforetakene. Ventelistestatistikk er viktig for å 
vurdere forholdet mellom behovet for helsetjenester og kapasiteten i helsetjenesten. 
Uensartet registreringspraksis kan føre til misvisende statistikk og ulikheter i 
tilbudet.  

• Ventelistene er også et arbeidsredskap for pasientlogistikk i den enkelte institusjon. 
Feil registering av ventetid medfører risiko for at fristbrudd ikke oppdages. 

• Riksrevisjonen mener at departementet fortsatt må følge tett opp arbeidet med å 
sikre riktig og ensartet registrering av ventetid, noe som er en forutsetning for å 
kunne ivareta pasientenes rettigheter og for at ventelistestatistikken kan brukes 
som grunnlag for styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester. 
Riksrevisjonen vil følge utviklingen for å sikre at de registrerte ventetidene er reelle 
og i tråd med regelverket, og vurdere om det er behov for en ny undersøkelse.  

 
Saken er avsluttet. 
 
Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann og strøm – Dok. 3:2 (2014-2015) 
Komiteen viste i sine merknader til kontrollens funn og Riksrevisjonens anbefalinger og 
ba Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere disse. Komiteen fant det positivt at 
Helse- og omsorgsdepartementet i framtiden vil arbeide for å ha gode helhetlige 
beredskapsplaner i samarbeid med relevante aktører. Komiteen sluttet seg også til 
Helse- og omsorgsdepartementets uttalelse om at det er viktig at alle nivåer har 
systemer for risikoerkjennelse og for å håndtere risiko i ordinær drift, og planer og 
reserveløsninger for sentrale innsatsfaktorer for sin virksomhet. Komiteen 
understreket også at beredskapsplanene må ta høyde for ekstreme hendelser eller 
hendelser som oppstår sjelden.  
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Riksrevisjonens vurdering er som følger:  
• Riksrevisjonen merker seg at alle helseforetakene har påbegynt eller iverksatt flere 

tiltak for å styrke beredskapen innen ikt, vann og strøm. Alle helseforetakene har 
blant annet fått på plass beredskapsplaner. Samtidig vil Riksrevisjonen påpeke at 
det har gått lang tid å få på plass risiko- og sårbarhetsanalyser som lov om 
helsemessig og sosial beredskap krever. Riksrevisjonen registrerer at 
departementet stilte krav til de regionale helseforetakene i foretaksmøtet i januar 
2016 om at arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og sikre god beredskap for 
kritisk infrastruktur må videreføres. De regionale helseforetakene skal rapportere 
på kravene som departementet har stilt, i årlig melding for 2016. 

• For å sikre god robusthet i kritisk infrastruktur i helseforetakene, er det etter 
Riksrevisjonens vurdering nødvendig at departementet fortsatt følger opp at 
beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser oppdateres og at 
helseforetakene gjennomfører jevnlige øvelser. 

 
Saken er avsluttet. 
 
Styring og kontroll av tilgang til helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler i fire 
helseforetak – Dokument 3:2 (2014–2015)                      
Riksrevisjonens undersøkelse viste at gjeldende regelverk om informasjonssikkerhet og 
behandling av helseopplysninger ikke var tilstrekkelig implementert, at ansatte hadde 
tilgang til helseopplysninger utover tjenstlig behov, at det ikke var noen systematisk 
kontroll og oppfølging av ansattes tilganger, og at internkontroll av tilgangsstyringen 
var mangelfull.  
 
Undersøkelsen omfattet Oslo universitetssykehus HF, Helse Bergen HF, St. Olavs 
Hospital HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Ved behandlingen av Dokument 3:2 (2014–2015) viste kontroll- og 
konstitusjonskomiteen i sine merknader til kontrollens funn og Riksrevisjonens 
anbefalinger, og ba Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere disse, slik at 
personvernet for pasienter i helsevesenet blir forbedret.  
 
Komiteen fant det lite tilfredsstillende at helseforetakene ikke i tilstrekkelig grad har 
implementert gjeldende regelverk om informasjonssikkerhet og behandling av 
helseopplysninger og at ansatte har tilgang til helseopplysninger utover tjenstlig behov.  
 
Komiteen så alvorlig på at helseforetakene ikke har systematisk kontroll og oppfølging 
av de ansattes tilganger i elektroniske pasientjournaler (EPJ), og merket seg at 
helseforetakene har mangelfull internkontroll av tilgangsstyringen i EPJ til tross for at 
regelverket pålegger dette. Videre delte komiteen Riksrevisjonens oppfatning av at det 
er uheldig at pålegg i regelverk blir tolket og praktisert ulikt av helseforetakene.  
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Riksrevisjonens vurdering er som følger:  
• Riksrevisjonen merker seg at oppfølgingen skjer gjennom både nasjonale og 

regional fellesprosjekter, og at Helse- og omsorgsdepartementet på foretaksmøtet i 
januar 2015 påla de regionale helseforetakene å etablere systemer og rutiner som 
sikrer effektiv og transparent oppfølging og lukking av påpekte avvik, og rapportere 
oppfølgingsstatus tertialvis til departementet. Videre merker Riksrevisjonen seg at 
rapportert status om helseregionenes og helseforetakenes arbeid viser at det er 
iverksatt eller påbegynt flere tiltak for å følge opp komiteens merknader. Disse 
tiltakene forventes hovedsakelig å være gjennomført innen utgangen av 2016 eller i 
løpet av 2017. Det er således for tidlig å vurdere hvorvidt tiltakene vil gi bedre 
tilgangsstyring og personvern for pasienter. 

• Da undersøkelsen ble gjennomført, kunne tilgang til helseopplysninger kun gis til 
ansatte innen samme virksomhet. Etter at pasientjournalloven og tilhørende 
forskrift trådte i kraft 1. januar 2015, er det innført adgang til å gi tilgang til 
helseopplysninger mellom virksomheter. Etter Riksrevisjonens vurdering gjør 
denne endringen det særlig viktig at departementet følger nøye opp at 
helseregionenes og helseforetakenes iverksatte tiltak faktisk fører til at 
helseforetakene får et kontrollregime som er egnet til å sikre at sensitive og strengt 
taushetsbelagte personopplysninger ikke tilflyter uvedkommende. Riksrevisjonen 
vil følge med på implementeringen av tiltakene og lovendringen, og eventuelt 
vurdere om det senere er behov for en ny undersøkelse. 

 
Saken er avsluttet. 
 
Grunnleggende verdier 
Helse Nord sine grunnleggende verdier er kvalitet, trygghet og respekt. Saken legges 
frem til styrets orientering for å gi styret trygghet for at Helse Nord RHF følger opp de 
saker som tidligere er påpekt av Riksrevisjonen. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til styresak 142-2016/4 Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord 
- felles verktøykasse (styremøte 23. november 2016), hvor styret i Helse Nord RHF ble 
orientert om foretaksgruppens arbeid med å utvikle kulturen for å melde om og lære av 
uønskede hendelser. Adm. direktør viser også til styresak om Ledelsens gjennomgang av 
virksomheten - oppfølging av de viktigste risikoområdene i foretaksgruppen, oppfølging 
av styresak 141-2015 som fremmes i samme styremøte som denne styresaken. 
Oppfølging av de svakheter som er påpekt av Riksrevisjonen vil få høy prioritet i 2017. 
 
Adm. direktør er fornøyd med at Riksrevisjonen har lukket sakene i del III. Arbeidet 
med å redusere ventetider, arbeidet med beredskap innenfor IKT, vann og strøm, samt 
arbeidet med å forbedre styring og kontroll med tilgang på helseopplysninger vil 
fortsette i 2017.  
 
Etter gjennomgangen med Helse- og omsorgsdepartementet 31. august 2016 er det 
signalisert at det er grunn til å vente oppfølgingsrevisjon fra Riksrevisjonen.  
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God styring og kontroll med informasjonssikkerhet er et vilkår for å dele 
journalopplysninger mellom helseforetak. Felles journalsystem er ett av flere områder 
som skal bidra til økt pasientsikkerhet og bedre kvalitet i helsetjenesten. Adm. direktør 
viser i den forbindelse til styresak om DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - 
videreføring etter avslutning av FIKS-programmet, oppfølging av styresak 51-2016 som 
fremmes i samme styremøte som denne styresaken. 
 
 
 
Vedlegg: Dokument 3:2 (2016-2017): Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen 

av statlige selskaper for 2015 
 

Rapporten er lagt ut på Riksrevisjonens nettsted - se her: Riksrevisjonens 
kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 157-2016/5 NOU 2016:25 Organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens 

eierskap innrettes framover?  
 
Utvalget som har vurdert Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan 
bør statens eierskap innrettes framover? har overlevert sin innstilling i form av NOU 
2016:25 til statsråd Bent Høie, den 1. desember 2016.  
 
Bakgrunn 
Regjeringen Solberg har hatt som sitt utgangspunkt at de regionale helseforetakene 
skulle legges ned. Dette skulle skje etter at en Nasjonal helse- og sykehusplan var 
utarbeidet og hadde fått virke. Blant partiene på Stortinget har det vært og er ulike 
oppfatninger om hvilken modell som er den beste for framtidig organisering og styring 
av spesialisthelsetjenesten. Med dette som bakgrunn ble det nedsatt et offentlig utvalg 
for å utrede temaet.  
 
Utvalget ble bedt om å vurdere tre alternativer til dagens organisering, som alle 
innebærer at de regionale helseforetakene avvikles. Alternativene er  
1) færre helseforetak enn i dag direkte underlagt departementet 
2) et nytt direktorat til erstatning for dagens regionale helseforetak 
3) ett nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene.  
 
Utvalget mener en modell med ett nasjonalt helseforetak er det beste alternativet av 
disse tre. 
 
I mandatet er det åpnet for at utvalget også kan vurdere andre modeller for 
organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Utvalget har vurdert en modell 
der helseforetakene ikke er selvstendige rettssubjekter, men styres direkte av det 
regionale nivået. Det vil da ikke være styrer på helseforetaksnivå. Sykehusene vil være 
organisert i egne resultatenheter, benevnt som sykehusgrupper. 
 
Utvalgets sammensetning og mandat 
Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 2. oktober 2015.  
Det har bestått av Stener Kvinnsland (leder), Trude Andresen, Per S. Bleikelia, Sylvia K. 
Brustad, Cathrin Carlyle, Sven Ole Fagernæs, Hege Gjessing, Christian Grimsgaard, Jon J. 
Gåsvatn, Lars Haukaas, Jorid Kalseth, Per V. Okkels, Brit K. S. Rugland, Bente G. H. 
Slaatten, Hanne Thürmer og Karina Aase. 
 
I tillegg til å vurdere styringsmodellen, ble utvalget blant annet bedt om å vurdere 
inndeling i helseregioner og eiendomsforvaltning. 
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Modellvalg 
Nasjonalt eller regionalt beslutningsnivå? 
13 av 16 medlemmer i utvalget mener det fortsatt bør være selvstendige 
beslutningsorganer på regionnivået. Flertallet mener overføring av viktige beslutninger 
om inntektsfordeling, investeringer og funksjonsfordeling fra regionalt til nasjonalt 
nivå, innebærer en sentralisering av beslutninger og makt som kan svekke legitimiteten 
til styringsmodellen.  
 
Modellen med ett nasjonalt helseforetak gir videre så sterk maktkonsentrasjon til én 
nasjonal leder og ett styre at den vil kunne utfordre den rollefordelingen som systemet 
er bygget på. Flertallet mener at en styringsmodell med beslutningsorganer på 
regionnivået legger det beste grunnlaget for å videreføre prinsippet om regional 
planlegging og dimensjonering av spesialisthelsetjenesten. 
 
Tre medlemmer anbefaler at en modell med en nasjonal overbygning tas med videre i 
regjeringens vurdering. Et nasjonalt nivå bør ivareta nasjonale oppgaver, herunder 
overordnede strategiske oppgaver og eierskap. Dette kombineres med utvidede 
fullmakter til helseforetakene, og sykehus organisert som selvstendige enheter under 
disse. 
 
Fortsatt selvstendige rettssubjekter og styrer på to nivå? 
Halvparten av utvalget, inkludert lederen, støtter en modell der helseforetakene ikke 
lenger er selvstendige rettssubjekter. Det legges vekt på at dette vil klargjøre 
ansvarsforhold og legge til rette for mer effektive styrings- og beslutningslinjer. Lederne 
for sykehusgruppene vil få en klarere rolle i styringslinjen og økt mulighet til direkte å 
påvirke beslutninger på regionnivået. De skal inngå i ledergruppen på det regionale 
nivået. Slik legges det også til rette for bedre samarbeid mellom sykehusene internt i 
helseregionen. Modellen forutsetter at det etableres samhandlingsarenaer på lokalt 
nivå, og at sykehusene gis økt autonomi i driftsspørsmål.  
 
Den andre halvparten av utvalget går imot en slik endring, og mener den vil bidra til 
sentralisering av makt og beslutninger. Svekket lokal ledelse er et sannsynlig utfall, med 
negative konsekvenser for sykehusdrift og samhandling. Modellen vil også kunne føre 
til at vedtak ikke blir tilstrekkelig opplyst og forankret, og svekket medbestemmelse. 
Medlemmene er særlig bekymret for negative følger for virksomheten i Helse Sør-Øst, 
som har ansvar for 56 % av befolkningen og pasientbehandlingen. Disse medlemmene 
ønsker derfor å beholde dagens modell med selvstendige rettssubjekter og styrer på to 
nivå.  
 
Regioninndeling 
11 av 16 medlemmer i utvalget mener etter en samlet vurdering at regioninndelingen 
kan videreføres som i dag, selv om det er en utfordring at helseregion Sør-Øst er så mye 
større enn de andre regionene. Flertallet har spesielt lagt vekt på at: 
– Deling av regionen vil gjøre det vanskeligere å planlegge pasientbehandlingen, som 

følge av at mange pasienter vil bli behandlet i en annen region enn der de bor. Dette 
ses i sammenheng med at et samlet utvalg går inn for at Oslo universitetssykehus 
uansett bør opprettholdes som regionsykehus for hele det området som i dag utgjør 
helseregion Sør-Øst.  
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– Deling av regionen vil gripe inn i de omfattende investeringsplanene som er lagt.  
– Kostnader og risiko ved omstillingen vil være betydelig.  
 
Et mindretall ønsker å dele helseregion Sør-Øst, og peker på at denne skiller seg ut i 
størrelse på en slik måte at den framstår for dominerende i forhold til de tre øvrige 
helseregionene. Fire medlemmer tilrår en tredeling av helseregion Sør-Øst, der Oslo blir 
egen helseregion. Disse medlemmene mener dette alternativet best vil løse de 
utfordringene regionen har knyttet til fremtidig befolkningsvekst, koordinering, 
informasjonsflyt, utnyttelse av medisinsk teknisk utstyr og samhandling. Ett medlem 
tilrår at det vurderes å dele regionen i to. 
 
Organisering av eiendomsforvaltningen 
11 av de 13 medlemmene som mener det bør videreføres en styringsmodell med et 
regionalt beslutningsnivå, anbefaler å etablere egne eiendomsenheter på regionalt nivå, 
og at det innføres en ordning med kostnadsdekkende husleie. Disse medlemmene har 
spesielt lagt vekt på behovet for å sikre tilstrekkelig vedlikehold. Midler brukt til 
vedlikehold i helseforetakene ligger klart under det som er faglig anbefalt nivå. Samling 
av virksomheten regionalt vil også legge til rette for profesjonalisering av 
eiendomsforvaltningen.  
 
De tre medlemmene som mener en nasjonal modell bør vurderes, mener at eierskapet 
til bygningsmassen bør overføres til et nasjonalt helseforetak. Det bør etableres en 
nasjonal eiendomsforvaltningsenhet og en kostnadsdekkende husleieordning. 
 
Videre prosess 
NOUen sendes nå på høring, og det planlegges å legge frem styresak for styret i Helse 
Nord RHF i februar 2017.  
 
Regjeringens opplegg er at det skal fremmes forslag til en prinsippbeslutning om 
framtidig organisering og styring av spesialisthelsetjenesten i tilknytning til revidert 
nasjonalbudsjett i mai 2017.  
 
Det betyr at en slik beslutning gjøres før sommeren 2017.  
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-110/012  diverse     Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 158-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
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. november 2016 
5. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 2. desember 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-110/012       Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 158-2016/1 e-post (med vedlagt brev) av 22. november 2016 

fra FFO Finnmark ad. utredning sykehustjenester 

i Finnmark 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: FFO Finnmark[post@ffofinnmark.no]
Dato: 22.11.2016 12:30:17
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Utredning sykehustjenester i Finnmark

Helse Nord v/styret       

Vedlagt er en henstilling fra Finnmark FFO angående utredning av fremtidig sykehusstruktur i fylket. Vi 
ønsker at styret behandler den og gir oss en tilbakemelding.

FFO	Finnmark

Bernt	Tande
Styreleder
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Kontor:   Løkkeveien 19        Bank: SpareBank 1 Nord-Norge: 
Mobil 90475099 4944.08.03295

Postnr/sted: 9510 Alta           E-post:post@ffofinnmark.no Organisasjonsnr: 982 773 342

Funksjonshemmedes	
Fellesorganisasjon	Finnmark
Finnmárkku	Doaibmavádjegiid	Oktasašsearvi

Helse	Nord

Vedrørende helsetilbudet i Finnmark

FFO Finnmark er en paraplyorganisasjon for 29 medlemsorganisasjoner i 
Finnmark med 6500 medlemmer. Våre medlemmer er både kronikere og 
mennesker med ulike psykiske og fysiske lidelser, og med store behov for både 
trygghet og hyppig kontakt med helsevesenet.

For våre medlemmer er det viktig å vite at helsetjenestene utformes og etableres 
slik at tilbudene er tilgjengelig nærmest mulig brukeren, samt at man får et best 
mulig tilbud for de midler som er tilgjengelig for sektoren.

Vi får stadig tilbakemelding fra våre medlemmer som er bekymret for både 
oppfølging og kvalitet på helsetilbudet, og som er bekymret for om de til enhver 
tid er sikret å i første ledd komme til de spesialister som er best kvalifisert for de 
ulike behov. For våre medlemmer er det viktig å bli sendt direkte til den beste 
ekspertisen – uten unødig reisevei eller opphold på veien dit.

Diskusjonen rundt helsetilbudet i Vest-Finnmark har pågått i mange år, så også 
diskusjonen rundt et fremtidig nytt sykehus. FFO Finnmark er bekymret for at 
man tar beslutninger som ikke er fundamentert på et faglig og 
samfunnsøkonomisk grunnlag, og som ivaretar pasientene på best mulig måte.

Det er de siste årene gjort utrednigner på hvilke tjenester som kan utvides ved 
spesialistpoliklinikken i Alta og ved Sanks i Karasjok. Disse utredningene har 
hatt som grunnlag at det ikke skal føre til konsekvenser for tilbudet ved dagens 
lokalsykehus. Da sier det seg selv at det har ligget føringer som har vært til 
hinder for en uhildet og helhetlig utredning og helsetilbudet i vårt fylke.

Dette bekymrer FFO Finnmark, og den nye rapporten fra Oslo Economics peker 
på mange av de ankepunktene våre medlemmer har hatt de siste årene. FFO 
Finnmark ber om at helseforetaket gjør en helhetlig utredning på vår fremtidige 
sykehusstruktur som ivaretar pasienten best mulig og som sikrer oss best mulig 
helsetilbud for de midler som er til rådighet.
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Øvrige regioner  i hele landet har fått gjennomgått en helhetlig og grundig 
utredning angående sykehusstrukturen som de kan ta sine beslutninger ut fra, og 
vi kan ikke finne oss i at Finnmark ikke skal få den samme trygghet.

FFO Finnmark

Bernt Tande
Styreleder

Kopi sendes:

Fylkesutvalget i Finnmark
Stortingspolitikere fra Finnmark
Helseminister Bent Høie
Finnmarkssykehuset HF
Media
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-110/012       Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 158-2016/2 e-post (med vedlagt brev) av 23. november 2016 

fra rådsmedlem Henrik Olsen, Sametinget ad. 

strategisk utvikling av spesialisthelsetjenesten til 

den samiske befolkningen 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Olsen, Henrik[Henrik.Olsen@samediggi.no]
Dato: 23.11.2016 18:06:59
Til: RHF-Postmottak; Telle Marianne
Kopi: Vorland Lars; Skoglund, Lisbeth Vesterheim; Svineng, Magne; Johnny-Leo Jernsletten
Tittel: Ang strategisk utvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkningen

Hei Marianne

Se vedlagt brev om samisk representasjon i arbeidet med strategiske utvikling av spesialisthelsetjenesten 
for den samiske befolkningen. 

Dearvvuođat / Med vennlig hilsen

Henrik Olsen
Ráđđelahtu / Rådsmedlem

SÁMEDIGGI
SAMETINGET

telefuvdna: +47 90775219

www.samediggi.no
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-110/012       Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 158-2016/3 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 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Alf Birger Olsen[a-bolsen@online.no]
Dato: 25.11.2016 17:54:14
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Lokalsykehusutredning - FFO-Finnmark

Ang. FFO-Finnmarks henvendelse til Helse Nord om lokalsykehusutredning i Vest-Finnmark 

Vedlagte er en kommentar til artikkel i lokalavisa ”Altaposten”, onsdag 23. november 2016, hvor 
styreleder i FFO-finnmark ber Helse Nord forta en ny utredning av lokalsykehusplaseringen i Vest-
Finnmark. 

Vennlig hilsen 

Alf Birger Olsen
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Alf Birger Olsen

Bjørkåsen 3 

9610 Rypefjord 

Rypefjord, 25. november  2016. 

Helse Nord RHF, 

8038 BODØ 

Ang. FFO-Finnmarks  henvendelse til Helse Nord om lokalsykehusutredning  i  Vest-Finnmark

Undertegnede er gjennom oppslag i lokalavisa ”Altaposten” blitt kjent med at Bernt Tande, leder i 

FFO-Finnmark, har henvendt seg til Helse Nord med krav om at Alta kommunes utredning  om 

lokalsykehusplassering i Vest-Finnmark  skal  legges til grunn for en ny vurdering  av plasseringen. 

I følge ”Altaposten” uttaler Tande seg på vegne av 29 organisasjoner og 6500 medlemmer i FFO-

Finnmark. Jeg er selv leder i èn av disse organisasjonene. Dersom ”Altapostens” beskrivelse  er riktig, 

er henvendelsen svært beklagelig, da denne saken verken har  vært oversendt eller behandlet i 

medlemsorganisasjonene.  

Det er også beklagelig dersom Bent Tande ( ifølge avise), har fått med seg FFO i Troms og Nordland 

på henvendelsen, og nå tar den opp med FFO sentralt. 

Bent Tande må selvsagt få ha sin oppfatning om utredninger og plassering av lokalsykehuset for 

Vest-Finnmark, men det er uakseptabelt dersom han bruker sitt verv  til å opptre på vegne av 

medlemmene i FFO-Finnmark - uten at medlemmene er kjent med dette . 

Etter at lokaliseringssaken nå er avgjort av Helse Nord, Finnmark fylkeskommune og to regjeringer, er 

det etter mitt personlige syn, svært uheldig dersom lederen i FFO- Finnmark nå skaper uro og 

motsetninger internt i FFO-Finnmark med sin opptreden i denne saken. 

Vennlig hilsen 

Alf Birger Olsen
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-110/012       Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 158-2016/4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

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

  
  

      
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/705 

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

Sted/dato: 
Tromsø 23.11.2016 

 

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 23. NOVEMBER 2016 

 

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt møte på Radisson Blu Hotel i Tromsø den 23. 

november 2016 kl. 14.00 – 15.30. 

 

Til stede var: 

 

Inger Lise Strøm (leder)  

Kari Jørgensen 

Arnfinn Sundsfjord 

 

Forfall: 

 

Sissel Alterskjær 

 

Fra internrevisjonen deltok: 

 

Tor Solbjørg (revisjonssjef) 

Hege Knoph Antonsen 

 

I tillegg deltok følgende personer ved behandling av sak 26/16: 

 

Hilde Rolandsen (eierdirektør, Helse Nord RHF) 

Bjørn Nilsen (IT-sjef, Helse Nord RHF) 

Ida-Kristin Martinussen (informasjonssikkerhetsleder, Helse Nord RHF) 

Oddbjørn Schei (direktør, Helse Nord IKT) 

 

Følgende saker var til behandling:  

  

Sak 25/16: Godkjenning av protokoll fra møte 04.10.2016 

(tidligere godkjent via e-post)  

Sak 26/16: Informasjonssikkerhet - oppfølging av RU sak 21/16    

Sak 27/16: Plan for internrevisjon 2017-2018 (saken ble utsatt)    

Sak 28/16: Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2017 

Sak 29/16: Orienteringer fra internrevisjonen 

                       

Leder foreslo utsettelse av sak 27/16 (Plan for internrevisjon 2017-2018) for å gi tilstrekkelig tid 

til behandling av de andre sakene. Det var enighet om dette, og utvalget ba internrevisjonen 

komme tilbake med tidspunkt for et snarlig telefonmøte for behandling av internrevisjonsplanen.  

                                            

 

SAK 25/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.10.2016  

 

Utsendt utkast til protokoll fra møte 04.10.2016 ble godkjent via e-post 05.10.2016. 
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SAK 26/16 INFORMASJONSSIKKERHET – OPPFØLGING AV RU SAK 21/16 

 

Revisjonsutvalget besluttet i sak 21/16 å rette en skriftlig forespørsel til RHF-administrasjonen 

ved eierdirektør Hilde Rolandsen om en nærmere redegjørelse om status og risiko innen 

informasjonssikkerhetsarbeidet generelt, samt om oppfølgingen av Riksrevisjonens rapporter 

spesielt. Hilde Rolandsen, sammen med IT-sjef Bjørn Nilsen, informasjonssikkerhetsleder Ida-

Kristin Martinussen og direktør i HNIKT Oddbjørn Schei, redegjorde ut fra forespørselen og 

besvarte utvalgets spørsmål. 

 

Konklusjon: 

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen om informasjonssikkerhetsarbeidet til orientering, og vil 

benytte informasjonen som del av grunnlaget for sine vurderinger ved behandling av Plan for 

internrevisjon 2017-2018. 

 
 

SAK 27/16 PLAN FOR INTERNREVISJON 2017-2018  Saken ble utsatt. 

 
 

SAK 28/16 REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2017 

 

Utsendt utkast til Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017 ble gjennomgått. Planen ble 

vedtatt som utsendt med ett unntak: Møte i tilknytning til styremøte 1. februar tas ut og erstattes 

av telefonmøte på tidspunkt som fastsettes senere. Planen legges frem for styret til orientering, jf. 

revisjonsutvalgets instruks pkt. 5, første ledd. 

 
 

SAK 29/16 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN  

 

Internrevisjonen orienterte kort om: 

- Status i arbeidet med revisjon av tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset 

- Status i arbeidet med revisjon av risikostyring i Helse Nord 

- Planlegging av ekstern evaluering av internrevisjonen 

- Mulig felles dagsseminar for revisjonsutvalgene i de regionale helseforetakene høsten 2017 

- Eventuell etablering av internrevisjon i felleseide helseforetak 

Revisjonsutvalget tok informasjonen til orientering, og merket seg særlig påpekningen av at de 

nye nasjonale, felleseide helseforetakene ikke omfattes av kravet om internrevisjon gitt i 

helseforetakslovens § 37a. Utvalget stiller seg positiv til at revisjonssjefen, gjerne i samarbeid 

med kollegene i de andre regionale helseforetakene, tar initiativ med sikte på at behovet for 

etablering av internrevisjon i de felleseide foretakene blir vurdert, og at de fire 

internrevisjonsenhetene ser på muligheten for i fellesskap å kunne tilby å ivareta 

internrevisjonsfunksjonen i felleseide foretak. 

 

Godkjent 28.11.2016 

 
 

____________________   ________________                  ________________  

Inger Lise Strøm            Kari Jørgensen            Arnfinn Sundsfjord  

        Leder 

 
 

Sett:   ________________ 

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

Deres ref.: Vår ref.:
2015/705

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege Knoph Antonsen, 970 76 677

Sted/dato:
Bodø 29.11.2016

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 29. NOVEMBER 2016

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 29. november 2016 kl. 13.00 –
13.45.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Sissel Alterskjær

Forfall:

Arnfinn Sundsfjord

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen
Bjørn Ole Kristiansen

Følgende saker var til behandling: 

Sak 30/16: Godkjenning av protokoll fra møte 23.11.2016
(tidligere godkjent via e-post) 

Sak 27/16: Plan for internrevisjon 2017-2018 (utsatt fra møte 23.11.2016)                     
                                              

SAK 30/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.11.2016

Utsendt utkast til protokoll fra møte 23.11.2016 ble godkjent via e-post 28.11.2016.

SAK 27/16 PLAN FOR INTERNREVISJON 2017-2018

Internrevisjonens utkast til Plan for internrevisjon 2017-2018 var sendt ut på forhånd. I utkastet 
inngikk aktuelle tema med foreløpig beskrivelse av formål, kopling mot overordnede mål,
internrevisjonens vurdering av risiko, samt adm. direktørs betraktninger rundt de foreslåtte tema. 
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Revisjonsutvalget diskuterte temaene og prioriteringen mellom disse. Gjennom behandlingen ble 
antall tema redusert fra 13 til 10.

Konklusjon:
Revisjonsutvalget vedtok å legge frem for styret følgende forslag til plan for internrevisjon
2017-2018 (her gjengis bare temaene):

1. Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset (pågår)

2. Risikostyring i Helse Nord (pågår)

3. Henvisninger og ventetid (Oppfølgingsrevisjon)

4. Antibiotikaforbruk i sykehus

5. Oppfølging av private institusjoner

6. Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser

7. Tilberedning av legemidler i sykehus

8. Forventede fristbrudd

9. Informasjonssikkerhet

10. Bruk av innkjøpssystem og overholdelse av innkjøpsavtaler

Godkjent 30.11.2016

_______________ ________________   ________________
Inger Lise Strøm Kari Jørgensen Sissel Alterskjær
        Leder

Sett:   ________________
          Arnfinn Sundsfjord                       
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-110/012       Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 158-2016/5 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2016/611 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg, 91 76 88 28 

Sted/dato: 
Bodø, 18.11.2016 

 
REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2017 
 
 
1) Innledning 

Det følger av pkt 5 i revisjonsutvalgets instruks at utvalget skal utarbeide en årlig møte- 
og aktivitetsplan som legges fram for styret til orientering, og at utvalget møter så ofte det 
finner det nødvendig, men minst fire ganger årlig.  
 

2) Utvalgets møter i 2017 
Revisjonsutvalgets faste aktivitetsplan (Årsplan – hovedaktiviteter) ligger til grunn for 
møteplanen for 2017.  
 
Det planlegges følgende møter: 
- Månedsskiftet januar/februar: Telefonmøte (tidspunkt ikke fastsatt) 
- Primo mars, Bodø (gjennomgang av foretaksgruppens årsregnskap) 
 

Videre vil utvalgets møter bli forsøkt avviklet i tilknytning til følgende styremøter i 
Helse Nord RHF: 

- Tirsdag 23. mai, Helgeland 
- Onsdag 27. september, Bodø (bl.a. orientering fra ekstern revisor og IRs budsjett) 
- Onsdag 22. november, Tromsø (bl.a. plan for internrevisjon og revisjonsutvalgets 

møte- og aktivitetsplan) 
 
Ut over dette vil møter bli holdt ved behov, fortrinnsvis som telefonmøter.  
Endelig tidspunkt (dato og klokkeslett) fastsettes i forkant av det enkelte møte. 
 

3) Rapportering til styret 
Instruksene for revisjonsutvalget og internrevisjonen inneholder pålegg til revisjons-
utvalget om å legge frem saker for styret i Helse Nord RHF. I overensstemmelse med 
dette planlegges revisjonsutvalgets og internrevisjonens årsrapporter for 2016 lagt frem i 
styremøte 22. februar 2017. Plan for internrevisjon 2018/2019 vil bli lagt frem for styret 
13. desember 2017. Øvrige saker vil bli fremmet etter hvert som de foreligger. 
 

4) Øvrige aktiviteter 
Revisjonsutvalgets aktivitet er regulert i utvalgets instruks, hvor oppgaver, ansvar og 
myndighet er beskrevet. Aktiviteten utøves i det alt vesentlige gjennom utvalgets møter 
samt forberedelsen og oppfølgingen av sakene som er til behandling i møtene.  
 

 
Tromsø, 23.11.2016 
 
_________________ _________________   ________________  ________________  
 Inger Lise Strøm         Kari Jørgensen  Sissel Alterskjær Arnfinn Sundsfjord 
 Leder 
 
Vedlegg: Revisjonsutvalgets årsplan – hovedaktiviteter
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REVISJONSUTVALGETS ÅRSPLAN - HOVEDAKTIVITETER 
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Vedtatt i Revisjonskomitéens sak 21/11.

Behandle for 
fremlegging i 
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styret

Behandle plan
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orienterer om 
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-110/012       Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 158-2016/6 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. 
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Møtedato: 14. desember 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-111/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 2.12.2016 
 

Styresak 159-2016 Eventuelt 
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