
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 22. februar 2017 
 
Kl.: 8.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
 
 
 
 
 





 

Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-10/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 10-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 22. februar 2017: 
 

Sak 10-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 11-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2017 Side 3 
Sak 12-2017 Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - 

organisering av tilbudet i Helse Nord 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 15 

Sak 13-2017 NOU 2016:25 Organisering og styring av 
spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap 
innrettes framover? - høring fra Helse- og 
omsorgsdepartementet  

Side 16 

Sak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og 
Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord 

Side 27 

Sak 15-2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for 
brukermedvirkning på systemnivå 

Side 32 

Sak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 35 

Sak 17-2017 Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020 Side 36 
Sak 18-2017 Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk 

helsevern i Nordlandssykehuset HF  
Side 39 

Sak 19-2017 Revisjonsutvalgets årsrapport 2016, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport 2016 

Side 41 

Sak 20-2017 Orienteringssaker Side 50 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Oppfølging av IR-rapport 09/2015: Oppfølging av 

vedtatte fagplaner i Helse Nord, oppfølging av styresak 
21-2016 

Side 53 

 4. Oppfølging av IR-rapport 05/2016: Vedlikehold og 
utvikling av kompetanse i Helse Nord, oppfølging av 
styresak 76-2016 

Side 56 

Sak 21-2017 Referatsaker Side 60 
 1. Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 

2016 
  

 2. Brev fra revisjonsselskap BDO av 12. desember 2016 
ad. oppsummering etter interimsrevisjon 
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 3. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 25. 
januar 2017 ad. Nødvendig flytting av 
ambulansehelikopterbase på Evenes 

  

 4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. januar 2017   
 5. Protokoll fra drøftingsmøte 13. februar 2017 ad. NOU 

2016:25 Organisering og styring av 
spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap 
innrettes framover? - høring 
Kopi av protokollen ettersendes. 

  

Sak 22-2017 Eventuelt Side 88 
 
 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-11/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 11-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

1. februar 2017 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 1. februar 2017 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 1. februar 2017 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/2-8/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 22.2.2017 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 1. februar 2017 - kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Gunn Strand Hutchinson vararepresentant for observatør fra Regionalt 

brukerutvalg - møter for Arne Ketil Hafstad 
 
Forfall 

 
Navn:  
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
  

 
 
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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Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Finn Henry Hansen direktør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian I. Fanghol direktør 
Siv Høymork kvalitets- og forskningsdirektør 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Erik Arne Hansen regnskapssjef 
Ingvild Jakobsen rådgiver 

 
I forkant av styremøtet gjennomførte styret i Helse Nord RHF styrets egenevaluering for 2016. 
Oppsummeringen fra evalueringen vil bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, når den er 
ferdig. 
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Styresak 1-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 1-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2016 
Sak 3-2017 Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene 
Sak 4-2017 Budsjett 2017 - konsolidert 
Sak 5-2017 Stiftelse av Pasientreiser HF  
Sak 6-2017 Stiftelse av Luftambulansetjenesten HF 
Sak 7-2017 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Resultat 2016 - foreløpige regnskapstall 
Sak 8-2017 Referatsaker 
 1. Brev av 11. januar 2017 fra Jann-Arne Løvdahl, ordfører Vefsn 

Kommune ad. Helgelandssykehuset 2025 - prosessen fremover 
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i  

Helse Nord RHF 25. januar 2017 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

 3. Protokoll fra drøftingsmøte 30. januar 2017 ad. 
Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

Sak 9-2017 Eventuelt 
A. Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd 
B. Ventetider hos audiografer 
C. Medbestemmelse/medvirkning i felles eide selskap 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 
Styresak 2-2017  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 14. desember 2016 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. desember 2016 godkjennes.  
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Styresak 3-2017 Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2017 til helseforetakene med de 

endringer som kom frem under behandling av saken.  
 
2. Oppdragsdokument 2017 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak.  
 
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2017.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2017 til helseforetakene med de 

endringer som kom frem under behandling av saken.  
 
2. Oppdragsdokument 2017 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

helseforetak.  
 
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp 

helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2017.  
 
 
Styresak 4-2017 Budsjett 2017 - konsolidert 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 33 mill. kroner. Resultatkrav for 

2017 vedtas slik:  
 

Helse Nord RHF +236 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +30 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum foretaksgruppen +331 mill. kroner 
 

2. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF planlegger med et overskudd som er 25 mill. kroner høyere enn 
resultatkravet.   
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3. Styret godkjenner konsolidert budsjett 2017, med et samlet planlagt overskudd på 
331 mill. kroner. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 33 mill. kroner. Resultatkrav for 

2017 vedtas slik:  
 

Helse Nord RHF +236 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +30 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  0  
Helse Nord IKT  0  
Sum foretaksgruppen +331 mill. kroner 
 

2. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF planlegger med et overskudd som er 25 mill. kroner høyere enn 
resultatkravet.   
 

3. Styret godkjenner konsolidert budsjett 2017, med et samlet planlagt overskudd på 
331 mill. kroner. 

 
 
Styresak 5-2017 Stiftelse av Pasientreiser HF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Pasientreiser HF i henhold til vedlagte 

stiftelsesdokument, som omfatter styrets sammensetning, vedtekter med de 
endringer som kom frem under behandling av saken og valg av revisor. Vedlagte 
foretaksavtale godkjennes. Styret gir adm. direktør fullmakt til å signere 
dokumentene på vegne av styret. 

 
2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF 

skal ha en eierandel på 20 prosent i Pasientreiser HF, mens Helse Sør-Øst RHF skal 
ha en eierandel på 40 %. 

 
3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin 

andel av selskapet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (selskapets 
eiendeler).   
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4. Opprettelsen av Pasientreiser HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt 
være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er 
fattet.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Pasientreiser HF i henhold til vedlagte 

stiftelsesdokument, som omfatter styrets sammensetning, vedtekter med de 
endringer som kom frem under behandling av saken og valg av revisor. Vedlagte 
foretaksavtale godkjennes. Styret gir adm. direktør fullmakt til å signere 
dokumentene på vegne av styret. 

 
2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF 

skal ha en eierandel på 20 prosent i Pasientreiser HF, mens Helse Sør-Øst RHF skal 
ha en eierandel på 40 %. 

 
3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin 

andel av selskapet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (selskapets 
eiendeler).   

 
4. Opprettelsen av Pasientreiser HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale 

helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt 
være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er 
fattet.  

 
Protokolltilførsel til styresak 5-2017: 
 
I forbindelse med omgjøring av den selskapsrettslige statusen til Pasientreiser og 
Luftambulansetjenesten og det økende antallet nasjonale selskapsdannelser i 
spesialisthelsetjenesten, mener vi det er et behov for en helhetlig gjennomgang av 
hvordan medbestemmelse skal ivaretas når de regionale helseforetakene samordner 
seg for å løse felles oppgaver og der de eier virksomheter sammen. 
 
Sissel Alterskjær /s/  Kari B. Sandnes /s/  Fredrik Sund /s/  
 
 
  

 
Styremøte Helse Nord RHF  
22FEB2017 - innkalling og saksdokumenter

side 9



Styresak 6-2017 Stiftelse av Luftambulansetjenesten HF 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Luftambulansetjenesten HF i henhold til 

vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg 
av revisor med de endringer som kom frem under behandling av saken. Vedlagte 
foretaksavtale godkjennes. Styret gir adm. direktør fullmakt til å signere 
dokumentene på vegne av styret. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og 

Helse Vest RHF skal ha en eierandel på 20 % i Luftambulansetjenesten HF, mens 
Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel på 40 %. 

 
3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin 

andel av selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS 
(selskapets eiendeler).   

 
4. Opprettelsen av Luftambulansetjenesten HF skjer i samarbeid med de øvrige 

regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket 
vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende 
styrevedtak er fattet.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Luftambulansetjenesten HF i henhold til 

vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg 
av revisor med de endringer som kom frem under behandling av saken. Vedlagte 
foretaksavtale godkjennes. Styret gir adm. direktør fullmakt til å signere 
dokumentene på vegne av styret. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og 

Helse Vest RHF skal ha en eierandel på 20 % i Luftambulansetjenesten HF, mens 
Helse Sør-Øst RHF skal ha en eierandel på 40 %. 

 
3. Som ledd i stiftelsen skyter hver av eierne (de fire regionale helseforetak) inn sin 

andel av selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS 
(selskapets eiendeler).   

 
4. Opprettelsen av Luftambulansetjenesten HF skjer i samarbeid med de øvrige 

regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket 
vil formelt være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende 
styrevedtak er fattet.   
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Protokolltilførsel til styresak 5-2017: 
 
I forbindelse med omgjøring av den selskapsrettslige statusen til Pasientreiser og 
Luftambulansetjenesten og det økende antallet nasjonale selskapsdannelser i 
spesialisthelsetjenesten, mener vi det er et behov for en helhetlig gjennomgang av 
hvordan medbestemmelse skal ivaretas når de regionale helseforetakene samordner 
seg for å løse felles oppgaver og der de eier virksomheter sammen. 
 
Sissel Alterskjær /s/  Kari B. Sandnes /s/  Fredrik Sund /s/  
 
 
Styresak 7-2017  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF 10. januar 2017 - informasjon 
- Styreledermøte 26. januar 2017 - informasjon 
- Nordland Fylkeskommune, henvendelse 

o Ønske om å møte Helse Nord RHF til gjensidig orientering/informasjon, jf. 
møtene med Stortingets Nord-Norgebenk. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
a) Resultat 2016 - foreløpige regnskapstall  

o Informasjon om foreløpig resultat for 2016 og oversikt over ventetider og 
fristbrudd pr. desember 2016.  

b) Helgelandssykehuset 2025 - prosessen fremover, jf. styresak 8-2017/1 Brev av 11. 
januar 2017 fra Jann-Arne Løvdahl, ordfører Vefsn Kommune ad. 
Helgelandssykehuset 2025 - prosessen fremover: Informasjon om status i arbeidet 
og prosessen fremover 

c) Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - alvorlig 

hendelse:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 11. januar 2017:  

• Ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen. 
• Oppfølging av varslet er avsluttet. 

o Sak nr. 2: Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 17. januar 2017:  

• Ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen. 
• Oppfølging av varslet er avsluttet. 

o Sak nr. 3: Pasient under behandling på lungeavdeling - dødsfall:  
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 27. januar 2017:  

• Ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen. 
• Statens Helsetilsyn ber om å få tilsendt kopi av HF-ets egen rapport, 

når den foreligger. 
• Oppfølging av varslet er avsluttet. 
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o Sak nr. 4: Pasient under behandling på ortopedisk avdeling - alvorlig 
hendelse:   
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 18. januar 2017:  

• Ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging av hendelsen. 
• Statens Helsetilsyn ber om å få tilsendt kopi av HF-ets egen rapport, 

når den foreligger. 
• Oppfølging av varslet er avsluttet. 

o Sak nr. 5: Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - dødsfall:    
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato. 

o Sak nr. 6: Pasient under behandling i spesialisthelsetjenesten - alvorlig 
hendelse/dødsfall:   
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
d) Dagens Medisin - arenamøte om lungekreft 11. januar 2017: Informasjon om 

deltakelse og program 
e) Styringskonferanse 2017 og utdeling av Bedre stat-prisen 25. januar 2017: 

Informasjon om konferansen, nominasjon av Nye metoder til Bedre stat-prisen 
og vinneren av prisen (kjernejournal) 

f) Dagens Medisin - arenamøte om hemmelige/åpne legemiddelpriser 26. januar 
2017: Informasjon om deltakelse og program 

g) Møte med Norsk Sykepleierforbund 27. januar 2017: Informasjon om møtet og 
temaene som ble diskutert 

h) Besøk av ny ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, Målfrid Bjærum 
31. januar 2017: Informasjon om besøket i Bodø 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 8-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 11. januar 2017 fra Jann-Arne Løvdahl, ordfører Vefsn Kommune ad. 

Helgelandssykehuset 2025 - prosessen fremover 
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 25. januar 2017 

Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
3. Protokoll fra drøftingsmøte 30. januar 2017 ad. Oppdragsdokument 2017 til 

helseforetakene 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 9-2017  Eventuelt 
 
A. Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd 
 
Observatør fra Regionalt brukerutvalg, RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson viste til 
RBU-sak 6-2017 Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd, oppfølging av RBU-
sak 59-2016 (RBU-møte 25. januar 2017) og stilte spørsmål ad. oppfølgingen av 
ventetider innen fagfeltet og variasjoner mellom lokalsykehus og mellom tilbudet til 
barn/unge og tilbudet til voksne.  
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge opp spørsmålet ad. variasjoner 
innen ventetider mellom lokalsykehus og mellom tilbudet til barn/unge og tilbudet til 
voksne, i tillegg til situasjonen rundt fristbrudd i fagfelt habilitering. 
 
 
B. Ventetider hos audiografer 
 
Observatør fra Regionalt brukerutvalg, RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson viste til 
RBU-sak 7-2017 Ventetider hos audiografer, oppfølging av RBU-sak 71-2016, sak B (RBU-
møte 25. januar 2017) og stilte spørsmål ad. utviklingen av ventetider hos audiografer. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge ventetidsutviklingen hos 
audiografer for å sikre at brukerne i Helse Nord får tilbud på hørselsutredning og 
tilpasning av høreapparater innenfor akseptabel ventetid. 
 
C. Medbestemmelse/medvirkning i felles eide selskap 
 
Styremedlem Sissel Alterskjær stilte spørsmål hvordan medbestemmelse/medvirkning 
ivaretas i felles eide selskap.  
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. 
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Tromsø, den 22. februar 2017 
 
 
____________________ ____________________  ____________________ 
Marianne Telle Inger-Lise Strøm  Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________ ____________________  ____________________ 
Fredrik Sund  sett: Johnny-Leo Jernsletten  Kari Jørgensen 
 
 
____________________ ____________________  ____________________ 
Kari B. Sandnes  Line Miriam Sandberg   Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 22. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jan Norum/Randi Spørck, 75 51 29 00 Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 12-2017 Koronar angiografi og PCI i behandling av 

hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i Helse 

Nord 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 22. februar 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 13-2017 NOU 2016:25 Organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens 

eierskap innrettes framover? - høring fra Helse- 

og omsorgsdepartementet 
 
 
Bakgrunn og sammendrag 
Regjeringen nedsatte høsten 2015 et offentlig utvalg som skulle utrede den framtidige 
organiseringen av statens eierskap til spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen var at det 
etter foretaksreformen har vært politisk uenighet om det regionale nivået, og i 
regjeringserklæringen var det nedfelt at de regionale helseforetakene skulle avvikles.  
 
Alternativene som skulle utredes var  
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.   
 
I mandatet var det også åpnet for at utvalget kunne vurdere andre modeller for 
organiseringen av eierskapet til spesialisthelsetjenesten.   
 
Av de tre alternativene utvalget ble bedt om å vurdere, foretrekkes et nasjonalt 
helseforetak. Et flertall på 13 av utvalgets 16 medlemmer mener imidlertid at en modell 
med selvstendige beslutningsorganer på regionalt nivå er det beste alternativet totalt 
sett. Tre av utvalgets medlemmer mener at en modell med en nasjonal overbygning tas 
med videre i regjeringens vurderinger.  
 
I spørsmålet om helseforetakene skal være selvstendige rettssubjekter, mener 
halvparten av utvalget at dette skal videreføres. Den andre halvparten vil avvikle 
ordningen med selvstendige helseforetak og organisere de som del av et helseforetak på 
regionalt nivå med delegert myndighet til direktører på sykehusgruppenivå (kan være 
tilsvarende dagens helseforetak).  
 
På spørsmålet om framtidig regioninndeling er hovedproblemstillingen størrelsen på 
Helse Sør-Øst (HSØ) både i forhold til de andre regionene og internt som region. 
Utvalget mener samlet at Oslo universitetssykehus skal videreføres som regionsykehus 
for dette geografiske området, selv om HSØ blir delt. 11 av utvalgets 16 medlemmer 
mener at dagens regioninndeling bør videreføres. Fire av utvalgets medlemmer vil dele 
HSØ i tre. Ett medlem i utvalget mener HSØ bør vurderes delt i to.  
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Organisering av eiendomsforvaltningen ble vurdert av utvalget, og to tema stod 
sentralt: Bør det etableres egne enheter for eiendomsforvaltning på regionalt eller 
nasjonalt nivå, og skal prinsippet om en kostnadsdekkende husleieordning innføres? 11 
av utvalgets medlemmer, som også mener at et regionalt beslutningsnivå bør 
videreføres, foreslår at det etableres eiendomsenheter på regionalt nivå. To av 
medlemmene mener dagens ordning med at ansvar for tjenester og bygg er organisert 
sammen, bør videreføres i helseforetak med egne styrer. Tre av medlemmene mener at 
eierskapet til bygg i en nasjonalt modell bør overføres til det nasjonale helseforetaket, 
og at det etableres en eiendomsforvaltningsenhet på dette nivået. Ett medlem mener at 
det bør vurderes opprettet et nasjonalt byggselskap ved videreføreføring av en regional 
modell.  
 
Flertallet foreslår også at det etableres en ordning med kostnadsdekkende husleie. 
Hovedbegrunnelsen er behovet for å sikre et tilfredsstillende nivå på vedlikeholdet.   
 
Medbestemmelse 
NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens 
eierskap innrettes framover? - høring vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. februar 2017. Protokoll fra 
drøftingsmøtet ettersendes. 
 
Adm. direktørs vurderinger 
Regionaliseringen har vært en stor suksess som grunnlag for en geografisk godt utbygd 
spesialisert og langt på vei likeverdig fordelt spesialisthelsetjeneste. Å bygge ansvaret 
for planlegging og organisering av tjenesten omkring et geografisk område gir oversikt, 
det skaper interne stabile sammenhenger mellom tjenesteytere på ulike nivå, og 
helsetjenestetilbudet kan planlegges ut fra kunnskaper om helsetilstand og forbruk av 
helsetjenester i befolkningen. At vi skal ha en regionalisert helsetjeneste er også 
videreført som organiserende prinsipp i nasjonal helse- og sykehusplan.  
 
Etter adm. direktørs vurdering foreligger det ikke, samlet sett, tilstrekkelige 
begrunnelser for at det er fornuftig å øke antall regioner ved å dele opp HSØ. Det 
omfattende arbeidet som er gjort for å etablere HSØ de siste ti år, og bygge interne 
systemer og sammenhenger, er for verdifullt til at de mulig positive effektene av en eller 
to nye regioner kan forsvare en slik oppdeling.  
 
Mellom regionene er det for de aller fleste områder etablert systemer som regulerer 
samarbeidet slik at størrelse, som sådan, har mindre betydning. 
 
Når det gjelder vurdering av beslutnings- og ansvarsnivå, vil adm. direktør tilrå at styret 
slutter seg til utvalgets syn om at et direktorat eller en avdeling av departementet ikke 
er aktuelt. I spørsmålet om det skal være et nasjonalt helseforetak eller om det fortsatt 
skal være et regionalt beslutningsnivå, vil adm. direktør tilrå at styret går for en ordning 
hvor et regionalt beslutningsnivå videreføres. Det skjer i erkjennelse både av at alt kan 
bli bedre, at resultatene med denne modellen er gode, og at den «perfekte» 
organiseringen av statens eierskap til spesialisthelsetjenesten, som vil fjerne alle 
problemer, ikke finnes. Derfor bør denne gjennomgangen av organiseringen brukes til å 
forbedre dagens modell og ikke introdusere nye omfattende organisasjonsendringer 
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som vil ta oppmerksomheten bort fra det viktigste, og lede mye energi til å finne «nye 
løsninger på ting som allerede i hovedsak fungerer».  
 
Hvorvidt helseforetakene skal fortsette som selvstendige juridiske enheter med egne 
styrer, eller bli driftsenheter med direkte linje til adm. direktør i RHF-et, er avhengig av 
om man ønsker økt effektivitet eller fortsatt lokal legitimitet. 
 
En konsernmodell med et regionalt styre og direkte linje fra adm. direktør i RHF-et til 
driftsenhetene (tidligere HF) vil være den mest effektive modellen, men samtidig tape 
lokal forankring og legitimitet. 
 
Adm. direktør vil tilrå at ordningen med styrer for de lokale helseforetakene 
videreføres. Hovedbegrunnelsen er at en kopling mellom ansvar i det tjenesteytende 
nivået og den befolkningen som skal motta tjenesten, bidrar til å skape legitimitet.  
 
Adm. direktør foreslår i tillegg at det lovfestes etablert et kontaktorgan mellom det 
regionale beslutningsnivået og regionale og kommunale politiske myndigheter. 
Hovedbegrunnelsen er at disse demokratiske valgte organene er folks ombudspersoner, 
og helse er en viktig velferdstjeneste av stor betydning både for folks liv og som 
infrastruktur i lokalmiljø. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten som en stor aktør og 
lokale og regionale myndigheter har nødvendige møtepunkter hvor større saker og 
strategiske spørsmål kan diskuteres.  
 
Når det gjelder sammensetningen av styrer på regionalt nivå, vil adm. direktør tilrå at 
det i styrene både må finnes folk med kompetanse på drift av sykehus og bred 
samfunnsmessig kompetanse og forståelse. Spesialisthelsetjenesten er en stor 
samfunnsaktør, som sammen med andre, har stor påvirkning på utvikling av 
lokalsamfunn. Derfor er det ikke tilstrekkelig å ha bare kompetanse om tjenesten i 
styrene.  
 
Ansvaret for eiendomsforvaltningen tilrås lagt til det nivået som har ansvar for driften 
av tjenesten. Krav til nivå på vedlikehold, husleieordninger etc. bør ev. håndteres som 
rammebetingelser for driften gitt av eier. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF mener NOU 2016:25 Organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? 
representerer en god gjennomgang av de organisatoriske utfordringene i styringen 
av spesialisthelsetjenesten og gir et godt grunnlag for å videreutvikle organiseringen 
til å bli enda bedre. 

 
2. Styret vil understreke at regionaliseringsprinsippet for organiseringen av 

spesialisthelsetjenesten fortsatt må ligge til grunn.  Ved ev. endringer i 
organiseringen av statens eierskap til spesialisthelsetjenesten må det sikres at 
tjenestene til befolkningen kan planlegges i en regionalisert modell. 
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3. Styret mener at dagens ordning med et regionalt beslutningsnivå, fire regioner og 
fire regionsykehus bør videreføres. 

 
4. Styret vil tilrå at det i framtidig organisering legges stor vekt på å utvikle de 

legitimitetsskapende deler av organiseringen og vil anbefale at ordningen med 
styrer for helseforetakene opprettholdes. 

 
5. Styret vil tilrå at det lovfestes etablert et rådsorgan mellom spesialisthelsetjenesten 

og representanter for regionale og kommunale myndigheter. 
 

6. Ansvaret for eiendomsforvaltningen bør tillegges det nivået som har operativt 
ansvar for spesialisthelsetjenesten. Krav til nivå på vedlikehold, husleieordninger 
etc. bør ev håndteres som rammebetingelser for driften gitt av eier. 

 
 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan 

bør statens eierskap innrettes framover? - høringsuttalelse, utkast 
 
  Høringsbrev og høringsnotat m. m. er lagt ut på Regjeringens nettsted - se her: 
  Høring - NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 
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HØRINGSUTTALELSE - utkast 
 
NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør 
statens eierskap innrettes framover? 
 
Helse Nord styrets behandling 
Høringsuttalelsen ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 22. februar 
2017. Styret fattet følgende vedtak: 
 
………. 
………. 
 
Styrets vedtak settes inn etter styrets behandling, den 22. februar 2017. 
 
Generelt 
Helse Nord RHFs vurdering av hvordan statens eierskap til spesialisthelsetjenesten bør 
ta utgangspunkt i tre forhold: 
1. Hvilken organisering vil best sikre at landsdelens befolkning, inkludert Svalbard, får 

et moderne helsetjenestetilbud på nivå med landet for øvrig, der behandling, 
forskning, utdanning og opplæring i all hovedsak skjer i landsdelen? 

2. Hvilken organisering av det statlige eierskapet vil best sikre en helsetjeneste av god 
kvalitet og ivareta nødvendige prioriteringer? 

3. Hvilken organisering av det statlige eierskapet vil best sikre en effektiv bruk av 
ressursene med de rammevilkår som til enhver tid vil gjelde? 

 
I utvalgets arbeid har for øvrig følgende kriterier vært brukt for å vurdere de ulike 
alternativer: 
- Legitimitet for beslutninger/demokratisk legitimitet 
- Effektivitetskriterier/økonomistyring og kontroll/effektive beslutningsprosesser 
- Kriterier for samhandling og med virkning, pasienter og andre berørtes innflytelse 

og samarbeid med høyskole og universitetssektoren 
 
Utfordringsbildet 
Etterspørselen etter tjenester vil øke. Det følger både av den demografiske utviklingen, 
vi blir flere eldre, og vi vet at jo eldre vi blir, desto mer helsetjenester bruker vi. Videre 
vil etterspørselen etter tjenester øke som følge av at kunnskap og teknologi gjør stadig 
mer mulig. Den generelle samfunnsutviklingen, der stadig flere tjenester sees på som en 
vare folk har rettigheter til, vil også føre til at etterspørselen etter tjenester, også av 
marginal eller ingen nytte, vil øke.  
 
Videre tar vi som utgangspunkt at økt behov for/etterspørsel etter tjenester vil gjøre at 
ressursene til helsetjenestene må økes, mest sannsynlig utover den generelle 
veksttakten i samfunnet. Dette vil også føre til et økt behov for effektivisering og bedre 
produktivitet, økte krav til mer og bedre tjenester for de ressurser som settes inn og 
ytterligere krav til prioritering av hvem skal få hvilke tjenester på hvilket nivå.  
 
Utvalget vurderer også at manglende samordning av IKT på nasjonalt nivå er en 
utfordring, og sier i tillegg at etableringen av regionale løsninger har gjort det mulig å 
forbedre systemene og lagt et grunnlag for å etablere nasjonale løsninger. 
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Ledelse av og i sykehus trekkes også fram som en generell utfordring. Her pekes det 
særlig på måten ledelse er organisert på, enten som gjennomgående ledelsesmodeller på 
tvers av institusjoner eller en organisering med stedlig ledelse og samling av ansvar.  
 
Legitimitet og effektivitet er to helt sentrale dimensjoner hvor ulike modeller på ulikt vis 
vil kunne oppfylle slike egenskaper. Effektivitet må være en karakteristikk både ved 
organisasjons- og beslutningsprosesser samt ved hvordan tjenestene ytes. Samtidig er 
det viktig å være seg bevisst at helsetjenesten er avhengig av samfunnsmessig legitimitet 
på flere plan. Hvordan vi organiserer «apparatet» har betydning for dette.  
 
En regionalisert helsetjeneste  
Dette er nasjonal politikk og dermed førende for organiseringen av det statlige 
eierskapet som også må organiseres omkring en regionalisert helsetjeneste. Slik har det 
vært i Norge siden 1976. I perioden etter det er den spesialiserte helsetjenesten 
desentralisert til hele landet. Regionaliseringsprinsippet, med ansvar for tjenestene på 
regionalt/fylkeskommunalt nivå, har vært avgjørende for at dette har skjedd.  
 
Helse Nord RHF er en sterk og tydelig tilhenger av en regionalisert helsetjeneste. Etter 
vår vurdering blir dette enda viktigere i tiden framover. Kunnskapen om hvordan 
forbruket av helsetjenester fordeler seg i befolkningen blir stadig bedre, og i arbeidet 
med å utvikle en likeverdig helsetjeneste er det avgjørende at ett nivå har ansvar for de 
samlede tjenester til en befolkning i et geografisk område.  
 
I Nasjonal helse- og sykehusplan er det også lagt til grunn at den faglige og 
organisatoriske nettverksfunksjonen mellom sykehusene i et helseforetak og mellom 
helseforetakene i helseregionen skal styrkes og bli mer forpliktende. I Nasjonal helse- og 
sykehusplan er det også slått fast at det skal være fire regionsykehus.  
 
Antall regioner 
I vurderingen av spørsmålet om antall regioner er det Helse Nord RHFs oppfatning at 
dette må vurderes langs to akser. Helse Nord RHF slutter helt og fullt opp om at det skal 
være fire geografiske områder knyttet til de fire regionsykehusene. Norge trenger ikke 
flere regionsykehus. Dersom det velges å dele Nord-Norge i to regioner med hver sitt 
regionsykehus, vil dette være ødeleggende for begge regionsykehusene. 
Befolkningsgrunnlaget vil bli for små til hvert av sykehusene, og befolkningen vil ikke 
kunne nyte et fullverdig tjenestetilbud fra de to regionsykehusene.   
 
Samtidig ser vi begrunnelser for ev. å dele opp Helse Sør-Øst som dette i realiteten 
handler om. Det handler både om størrelse internt og størrelsen i relasjon til øvrige 
regioner. Internt i Helse Sør-Øst handler det om informasjonsflyt, mulighet for 
koordinering, framtidig befolkningsvekst, samhandling, manglende opplevelse av felles 
identitet i regionen etc. Når det gjelder Helse Sør-Øst og de andre regionene, handler 
dette om at en region har halvparten av Norges befolkning, og det er stor asymmetri 
økonomisk og på andre områder. 
 
Argumentene mot å dele opp Helse Sør-Øst er det omfattende arbeidet som er nedlagt 
med å samle regionen, og de transaksjonskostnader som vil følge av en oppdeling. En 
eller to regioner vil bli uten eget regionsykehus, dersom Helse Sør-Øst deles i to eller tre.  
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Det skal ikke etableres flere regionsykehus, jf. Nasjonal helse- og sykehusplan, og en slik 
oppdeling vil kunne føre til at det vil bli forsøkt å etablere flere nye regionsykehus. I 
tillegg vil det bli en stor mengde transaksjoner mellom de nye regionene og den 
regionen hvor regionsykehuset ligger på grunn av «gjestepasientordningen. Det 
investeringsprogrammet som er planlagt i Helse Sør-Øst, vil også måtte revideres, fordi 
kapitalen skal refordeles og det kan sette flere investeringsprosjekter i spill.  
 
Konklusjon 
Etter en samlet vurdering mener Helse Nord RHF at antall regioner bør være som det er 
i dag. Det kan framstå som om det er stor ubalanse mellom de fire regionene i dag, men 
dette har man i stor utstrekning funnet mekanismer for å håndtere på overordnet nivå. 
Mest krevende er nok dette internt i Helse Sør-Øst og i faglige arbeidsfellesskap som skal 
være likeverdige, men hvor det i liten grad er regulert hvordan samarbeidet skal skje.  
 
Organisering av statens eierskap til spesialisthelsetjenesten – regionalt eller 
nasjonalt 
Helse Nord RHF deler utvalgets syn om at en direktoral modell eller «en avdeling» 
direkte organisert mot Helse- og omsorgsdepartementet ikke er hensiktsmessige 
modeller. De to modellene vil representere en svært sterk sentralisering og i tillegg føre 
til at enheter som skal håndtere nasjonal helsepolitikk i stor grad også vil måtte befatte 
seg med lokale spørsmål på detaljnivå uten muligheter til å håndtere dette så fleksibelt 
som det er nødvendig.  
 
De to andre hovedmodellene er 
• et nasjonalt helseforetak 
• et regionalt beslutningsnivå 
 
Det er argumenter for begge disse to alternativene. Et nasjonalt helseforetak vil ha svært 
tett kopling til det politiske ved at ansvarsomfanget har mange likheter. Hovedfokus vil 
og skal være stor oppmerksomhet om nasjonal likeverdighet i tjenestetilbud, felles 
løsninger i hele sykehus-Norge, enhetlig styring av sektoren m. m. Læring på tvers vil 
kunne få bedre vilkår, og kravet til effektivitet og produktivitet vil kunne bli enda 
tydeligere. Det er også nærliggende å anta at oppmerksomheten blir størst omkring 
evnen og kapasiteten til å fatte beslutninger.  
 
Et regionalt beslutningsnivå vil, som nå, ha oppmerksomheten først og fremst mot sitt 
geografiske ansvarsområde, befolkningen der og de tjenester som skal ytes der. Dette vil 
skje innenfor rammen av nasjonal helsepolitikk og de krav som nasjonale myndigheter 
setter. I en regional kontekst er fokuset i større grad rettet mot iverksetting og at det 
som skal gjennomføres må skje på en måte som er tilpasset organisasjonens særegne 
trekk. 
 
En organisering med ett nasjonalt helseforetak vil representere en sterk sentralisering 
av makt i helse-Norge, og en slik organisasjon vil mangle et regionalt styre som kan 
fungere som et legitimitetsskapende element. Det er også et selvstendig poeng at et 
nasjonalt helseforetak vil kunne bli et maktsenter nr. 2 i tillegg til statsråden. De 
ressurser, det ansvaret og den innflytelsen et slikt foretak skal forvalte, vil bli svært 
stort. 
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Et siste poeng er at helseforetakene i en modell med et nasjonalt helseforetak ventelig 
vil bli færre og større enn i dag. Om dette er tilpasset framtidens utfordringer hvor 
samarbeid på tvers, nettverk, felles systemer og pasientforløp fortsatt er viktig, er et 
åpent spørsmål. Det vil kunne øke konkurransen helseforetakene imellom, og 
beslutnings- og iverksettingsprosessene vil kunne bli krevende på en rekke områder.  
 
Etter Helse Nord RHFs vurdering er det helt avgjørende, også i et nasjonalt helseforetak, 
å ha en regional administrasjon, med tydelige fullmakter, som kan arbeide nært de som 
yter tjenestene. Helsetjenestene ytes lokalt, virksomheten har stor interesse lokalt, og 
det er avgjørende å ha en organisasjon på regionalt nivå som kan håndtere aktuelle 
problemstillinger i en regional kontekst, ikke bare slik det enkelte helseforetak ser det.  
 
Etter Helse Nord RHFs vurdering er det å ha lokal kunnskap og kjennskap til 
organisasjon og medarbeidere avgjørende både for å kunne iverksette nasjonal politikk 
på en egnet måte og kunne være den ”lytteposten” som en nasjonal organisasjon vil 
være avhengig av. Hvis ikke, vil dette bli en modell som i enda større grad enn i dag vil 
bli farget av de problemstillinger som er aktuelle i det sentrale østlandsområdet.  
 
Konklusjon 
Stortinget har nettopp behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan. I all hovedsak var det 
tilslutning til den helsepolitikken som har vært ført de siste 15 årene av skiftende 
regjeringer. Ordningen med regionale helseforetak har, etter noen år med utfordringer i 
innkjøringsfasen, bidratt til at nasjonal helsepolitikk er iverksatt, og at det har vært en 
god utvikling av helsetjenesten i stort, også slik Stortinget har vurdert det. 
 
I arbeidet med Kvinnslandutvalget framkom det også i møte med en rekke aktører at det 
var rimelig oppslutning om det regionale nivået. Dette var ikke en selvfølge, dersom en 
legger den offentlige debatten til grunn. Når valg av modell for statens eierskap til 
spesialisthelsetjenesten skal gjøres, sitter vi ikke med en rekke alternativer hvor vi med 
sikkerhet kan vite at noe er best. Det er etter vår vurdering dokumentert at dagens 
organisering fungerer bra, og at endring av organiseringen vil medføre mye arbeid og 
«støy» uten at en med sikkerhet kan vite at en får noe bedre. På denne bakgrunn vil 
Helse Nord RHF tilrå at et alternativt med et regionalt beslutningsnivå videreføres. 
 
Selvstendige helseforetak med egne styrer eller sykehusgrupper organisert som 
del av et regionalt beslutningsnivå 
Dette er utredningens mest nyskapende og mest krevende forslag å vurdere. Ved 
gjennomføringen av reformen i 2002 var det ingen diskusjon om at helseforetakene 
skulle organiseres som egne rettssubjekter. Et av formålene med nyorganiseringen var 
mer autonomi til det enkelte helseforetak. Om dette har skjedd, er det ulike meninger. 
Mye har imidlertid endret seg siden 2002 og flere utviklingstrekk drar i retning av 
redusert autonomi. Først og fremst er mer blitt felles enten under nasjonal, men særlig 
regional eller foretaksovergripende styring. Dette gjelder ikke minst følgende fire 
områder: 
- IKT-infrastruktur, -systemer og -utvikling 
- Felles stabs- og støttesystemer 
- Felles forvaltning av en rekke systemer  
- Felles og like pasientforløp  
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Sentrale virkemidler som det enkelte HF-et tidligere behersket fullt og helt, er redusert.  
 
Etter Helse Nord RHFs vurdering er det særlig tre forhold som er av betydning, når 
spørsmålet om helseforetak som eget rettssubjekt eller sykehusgrupper som del av en 
beslutningsenhet på regionalt nivå skal vurderes: 
1. Hensynet til legitimitet 
2. Hva vil fremme størst oppmerksomhet om likeverdighet i tjenestetilbud 
3. Hensynet til effektivitet i organisasjon og drift 
 
Spesialisthelsetjenesten har stor oppmerksomhet. Tjenesten er uløselig knyttet til den 
kommunale helsetjenesten som er politisk styrt og lokalt organisert. Helseforetakene er 
i omsetning, antall medarbeidere, betydning i lokalsamfunn og som tjenesteyter store og 
komplekse virksomheter, ofte størst i sine lokalsamfunn. Derfor er bruk av «jording» til 
det lokale, for å bidrar til legitimitet og skape gode løsninger i en lokal kontekst, viktig. 
Det vil ikke si at styrefunksjonen og helseforetaket som selvstendig rettssubjekt, alltid 
har gitt den ønskede effekt på dette området. Men her er det muligheter for forbedring. 
Etter vår vurdering er tilknytning til det lokale gjennom en styrefunksjon et poeng, når 
legitimitet til en vesentlig velferdstjeneste skal sikres.  
 
På den andre side vil en konsernlignende modell, der hver enkelt sykehusgruppe 
(tidligere helseforetak) er organisert som del av en regional organisasjon, være en mer 
effektiv organisasjon i beslutnings- og driftssammenheng. En slik organisering vil også 
kreve forankringsprosesser, lokal medvirkning, tydelig delegering til lokalt lederskap 
etc., men det vil styrke den samlede organisasjonen og ledelse på regionalt nivå ved at 
ledelsen for sykehusgruppene blir del av den regionale organiseringen. 
 
Spesialisthelsetjenesten vil være avhengig både av legitimitet og en organisering som 
fremmer effektivitet. Særlig dersom rammebetingelsene blir betydelig strammere, vil 
det måtte legges ytterligere vekt på effektivitet i organisasjonen.  
 
Konklusjon 
Når en anbefaling skal gis, må det vurderes hvilke utfordringer vi vil stå foran på kort og 
lang sikt. Det er overveiende sannsynlig at kravet til effektivitet vil øke. Sett fra Helse 
Nord RHFs ståsted er allikevel hensynet til legitimitet til organisasjon og beslutninger 
det aller viktigste. Spesialisthelsetjenesten og hele dens virke angår folk fra vugge til 
grav. Det omfatter arbeidsplasser, kompetanse, lokalsamfunns attraktivitet etc. Slike 
dimensjoner vil etter vår vurdering fanges best opp med et styre også på 
helseforetaksnivå.  
 
Legitimitetsaspektet, med styrer oppnevnt bl.a. med folk fra det geografiske området, 
vurderes som viktigere enn en ytterligere utvikling av en sterk og konsernlignende 
struktur. Så må dette kompenseres med stor oppmerksomhet omkring det som er felles i 
en region.  
 
Regionalt kontaktorgan 
Spesialisthelsetjenesten er, uavhengig av overordnet organisering, en stor 
samfunnsaktør lokalt og regionalt. Beslutningene har konsekvenser for tjenestetilbudet 
til folk, det påvirker utdanningstilbud, tilgjengelighet på arbeidsplasser, lokalsamfunns 
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attraktivitet etc. Helse Nord RHF vil derfor foreslå at det lovfestes etablert et 
kontaktorgan mellom det regionale beslutningsnivået/regional administrasjon og 
regionale og kommunale politiske myndigheter.  
 
Hovedbegrunnelsen er at disse demokratisk valgte organene er folks ombudspersoner, 
og helse er en viktig velferdstjeneste av stor betydning, både for folks liv og som 
infrastruktur i lokalmiljø. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten som en stor aktør og 
lokale og regionale myndigheter har nødvendige møtepunkter hvor større saker og 
strategiske spørsmål kan diskuteres.  
 
Eiendomsforvaltning 
Utvalget foreslår å etablere eiendomsforvaltningsenheter enten på regionalt eller 
nasjonalt nivå. Formålet er først og fremst å styrke evnen til å opprettholde en 
tilfredsstillende standard på vedlikeholdet. Det foreslås videre å innføre 
husleiemodeller.  
 
Effekten av en ordning med eiendomsforvaltningsenheter er at prioriteringene av 
vedlikehold etc. løftes bort fra det tjenesteytende nivå og kan skje som en prioritering, 
før detaljerte beslutninger omkring pasientbehandlingen skal skje. Bakgrunnen for å 
treffe et slikt valg er at det er så maktpåliggende å sikre vedlikeholdet på kort og lang 
sikt. En ordning hvor vedlikeholdet skal prioriteres og ivaretas av de som har ansvar for 
driften, vurderes som svært krevende. Pasientbehandlingen vil ofte ha forrang.  
 
Konklusjon 
De samlede erfaringer med dagens modell for fordeling av ansvar for pasientbehandling, 
eiendomsforvaltning etc. er god, selv om vedlikehold i varierende grad er ivaretatt på en 
bærekraftig måte. Det foreslås derfor at ansvaret for eiendomsforvaltningen knyttes til 
det nivået som har ansvar for den utøvende tjenesten. Nivå på og omfang av 
vedlikeholdet fastsettes av eier i rammebetingelsene for det enkelte helseforetaket.  
 
IKT-området 
Utvalget sier avslutningsvis at det er behov for bedre nasjonal samordning av det 
strategiske IKT-arbeidet, herunder Nasjonal IKT HF, Helsetjenestens driftsorganisasjon 
for nødnett HF, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF.  
  
Det foreslås at det gjøres en samlet gjennomgang av roller og oppgaver for de ulike 
aktørene, hvor målsettingen er å oppnå en bedre organisering og drift av IKT-området i 
spesialisthelsetjenesten. 
  
Helse Nord RHFs vurdering er at den viktigste forutsetningen for standardisering og 
felles systemanskaffelser var innføringen av ny lovgivning fra 1. januar 2015. 
Nåsituasjonen er delvis et resultat av manglende rammebetingelser.   
 
De regionale helseforetakene har et omforent målbilde for IKT-utviklingen innenfor 5-8 
års horisont. Forutsatt en samordning av kommune- og fastlegedelen, er det realistisk 
innenfor et akseptabelt risikobilde, å nå målsettingene for Én innbygger – Én journal.  
  
Gjennomføringsevnen er avhengig av en god og finstemt balanse mellom nasjonale og 
regionale tiltak og ikke minst prosesser. All erfaring viser at nærhet til sektor i utvikling 
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og gjennomføring, kombinert med felles strategi og mål er det som gir resultater.  Denne 
måten å arbeide på må ivaretas også framover.  
  
Konklusjon 
Helse Nord RHF er enig i at det vil være nyttig med en gjennomgang av roller og 
oppgaver for de ulike aktørene. 
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Møtedato: 22. februar 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Raymond Dokmo/Hanne H. Haukland Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for 

Helse Nord 
 
 
Formål 
Utkast til Smittevernplan 2016-2020 og utkast til Tuberkulosekontrollprogram 2016-
2020 for Helse Nord legges med dette fram for styret i Helse Nord RHF.  
 
Tuberkulosekontrollprogrammet er en del av Smittevernplanen, og revideres derfor 
parallelt med Smittevernplanen. Utkastene er revisjon av smittevernplan og 
tuberkulosekontrollprogram for 2012-2015. Planutkastene var ferdigstilt våren 2016, 
og har siden da vært førende for smittevernarbeidet i regionen.  
 
Planutkastene har vært til høring, og innspill av vesentlig betydning er innarbeidet i 
vedlagte plandokumenter.   
 
Smittevernplanen og Tuberkulosekontrollprogrammet er med på å oppfylle Helse 
Nords visjon om kvalitet gjennom tydelige ansvarsforhold, kompetanse og kunnskap. 
Pasient og pårørende skal være trygge på at rutiner etterleves, og at pasienter ikke 
påføres unødige infeksjoner.        
 
Utkastet til smittevernplan 2016-2020 definerer strategiske mål for smittevernarbeidet 
i regionen og tilrettelegger for smittevern av høy faglig standard.   
 
Visjon 
Helsetjenesteassosierte infeksjoner som kan forebygges skal være null i 
helseforetakene i Helse Nord.  
 
Tuberkulosekontroll i Helse Nord skal sikre at alle tuberkulosetilfeller blir oppdaget og 
behandlet etter gjeldende retningslinjer slik at pasienten blir frisk og nysmitte 
forhindres.    
                                                                                                                                                                                                                            
Beslutningsgrunnlag 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) med forskrifter er 
førende for smittevernplanen. Planen er forankret i nasjonale strategier og 
retningslinjer. Den er også forankret i Plan for Helse Nord 2017-2020, Kvalitetsstrategi 
2016-2020 for Helse Nord, Pasientsikkerhetsprogrammet og oppdragsdokumenter. 
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Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) samt forskrift om 
tuberkulosekontroll er førende for tuberkulosekontrollprogrammet. Den nasjonale 
tuberkuloseveilederen finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider, og oppdateres 
fortløpende ved behov.  
 
Lover, forskrifter, rutiner og prosedyrer er på plass, og kompetent smittevernpersonell 
veileder og bistår i smittevernspørsmål. Men smittevernet omfatter hele vår 
virksomhet, og den enkelte helsearbeider må opptre i henhold til gjeldende prosedyrer 
og rutiner.  
 
Smittevernplanen omhandler en rekke risikoområder innen smittevern, blant annet:  
 
• etterlevelse av retningslinjer 
• resistente bakterier 
• knapphet på personell med 

kompetanse i smittevern 
• bygg 
• mangel på isolat/enerom 
• buffetservering 

• renhold og desinfeksjon 
• IKT-systemer 
• personell til sterilforsyninger 
• samhandling med 

kommunehelsetjenesten 
• smittevernkompetanse hos 

helsepersonell 

Etterlevelse av etablerte retningslinjer for smittevernarbeid er ikke godt nok 
implementert i sykehusene. For å lykkes kreves undervisning og informasjon til aktuelle 
personellgrupper og opplæring av nyansatte. Atferdsendring krever definerte 
ansvarsforhold og tydelig ledelse. Smittevernplanen anbefaler at sykehusene skal 
rapportere i henhold til sjekkliste i Årlig melding (vedlegg 7B). Denne sjekklisten er et 
verktøy som kan benyttes til å redusere eller eliminere risiko for flere av punktene som 
er skissert ovenfor. 
 
Økte krav til infeksjonsovervåking, flere infeksjonsutsatte pasienter og økt forekomst av 
antibiotikaresistens gjør at behovet for smittevernpersonell øker. Det finnes for 
øyeblikket ingen nasjonal eller nordisk utdanning for smittevernpersonell. Det er 
mangel på ansatte med formell kompetanse i sterilforsyning (ledere og teknikere). 
 
Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge, men nedgangen i forekomst av tuberkulose 
gjennom mange tiår har nå stanset. Andelen av resistent tuberkulose øker, samtidig 
med økt reisevirksomhet og migrasjon. Særlig den høye forekomsten av tuberkulose og 
multiresistent tuberkulose (MDR TB) i Russland er bekymringsfull. 
 
God samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er 
avgjørende for å implementere godt smittevern i hele behandlingskjeden. 
 
Satsningsområder som har prioritet i planperioden er: 
• antibiotikastyringsprogram  
• smittevern ved nybygg og ombygging 
• renhold i sykehus 
• IKT-systemer i infeksjonsforebyggende arbeid 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF  
22FEB2017 - innkalling og saksdokumenter

side 28



Momenter fra høringene 
Det kom inn syv høringssvar. Fire av disse var fra våre helseforetak, ett fra Lenvik 
kommune, ett fra Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for lungesykepleiere og ett fra 
kommuneoverlegen på Røst. Alle høringssvarene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside 
- se her: Høring: Smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram 
 
De viktigste innspillene var: 
• For mange rapporteringspunkt til Årlig melding i begge planer. 
• Tuberkulosekontroll bør inn i tjenesteavtale 10. 
• Det savnes oversikt over kostnadene i begge planene, og tiltakene bør også prioriteres. 
• Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten. 
 
Oppfølging av planene 
Internrevisjon av regionale fagplaner i Helse Nord i 2015 viste at forrige smittevernplan 
og tuberkulosekontrollprogram var lite integrert i helseforetakenes styringssystemer. 
Ansvaret for oppgavene som ønskes gjennomført er derfor tydeligere beskrevet i de nye 
planverkene.  
 
Anbefalte tiltak er oppsummert i tabeller/sjekklister. Disse bør gjennomgås årlig av 
helseforetakene, og status etterspørres av Helse Nord RHF. Sjekklistene er ment som en 
hjelp til at ledelsen i samarbeid med aktuelle fagpersoner kan skaffe oversikt innad i 
helseforetaket. Alle tiltak er ikke aktuelle for alle helseforetak. 
 
Det foreslås at også det nye fagrådet for infeksjon, smittevern og mikrobiologi årlig 
gjennomgår status for regionen 
 
Anbefalte tiltak gjelder for hele planperioden 2016-2020. Helseforetakene er ulike i 
størrelse og funksjon, og det er ulikt hvor langt de er kommet i smittevernarbeidet. 
Behovene for prioritering i helseforetakene vil derfor delvis være ulike. 
 
Oppdragsdokument til helseforetakene vil hvert år gjenspeile høyt prioriterte tiltak 
gjeldende for alle helseforetakene eller foretaksspesifikke. 
 
Medbestemmelse 
Regional plan for smittevern og kontrollprogram for tuberkulose i Helse Nord 2016-2020, 
revisjon ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord 
RHF, den 17. januar 2017 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar informasjonen om Regional plan for smittevern og kontrollprogram for 

tuberkulose i Helse Nord 2016-2020, herunder risikoområder og satsningsområder, til 
orientering. 

 
2. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte satsningsområdene i planperioden for 

Regional plan for smittevern og kontrollprogram for tuberkulose i Helse Nord 2016-
2020.  
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3. Planen foreslås lagt til grunn for arbeidet med utviklingen av en kultur for godt 
smittevern i foretaksgruppen gjennom systematisk og kunnskapsbasert arbeid med 
infeksjonsforebygging i et langsiktig perspektiv. 

 
Brukermedvirkning 
Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord ble 
behandlet i Regionalt brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 25. januar 2017, jf. RBU-sak 
5-2017. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar Smittevernplan 2016-2020 og 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord til orientering.  
 
2. RBU støtter adm. direktørs vurdering om at det krever tydelig ledelse på alle nivå i 

sykehusene for å utvikle en kultur for godt smittevern gjennom systematisk og 
kunnskapsbasert tilnærming til infeksjonsforebygging. 

 
3. RBU ber om at det tas initiativ til å få etablert et utdanningstilbud innen smittevern 

for helsepersonell. 
 

4. RBU ber videre om at det i smittevernplanen inkluderes vurderinger rundt risiko og 
tiltak i sykehusbarnehager, siden disse kan være et sted, der infeksjoner spres til og fra 
sykehuset. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Det er gjort en grundig gjennomgang og revisjon av smittevernplanen og 
tuberkulosekontrollprogrammet. Det er viktig å videreføre arbeidet med 
infeksjonsmedisin og sterilforsyning fra forrige smittevernplan.  
 
Smittevernplanen beskriver tiltak for å redusere antibiotika bruk med minst 30 % i 
planperioden, og adm. direktør vil styrke dette målet ytterligere ved å legge det inn som 
et langsiktig mål i oppdragsdokument for 2017. 
 
Smittevern og tuberkulosekontroll i spesialisthelsetjenesten må være kunnskapsbasert, 
systematisk og forankret i ledelsen ved hvert helseforetak. Samhandling om smittevern 
og tuberkulosekontroll med kommunehelsetjenesten må styrkes for å lykkes med dette 
arbeidet. 
 
Adm. direktør mener sjekklistene til helseforetakene er for omfattende til rapportering i 
årlig melding. Dette er i tråd med reduksjon av krav til helseforetakene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Fagrådet for infeksjon, smittevern og mikrobiologi bør ved 
bruk av sjekklistene gjøre en samlet gjennomgang av årlig status i helseforetakene. 
Resultatene rapporteres til fagdirektør gjennom fagrådets årsrapport. Dersom det viser 
seg at det er områder som ikke blir implementert og som medfører risiko, vil disse 
kunne bli gjenstand for særskilte krav i oppdragsdokument. 
 
Utdanningssituasjonen for smittevernpersonell er bekymringsfull. Det bør gjøres et 
arbeid for å opprette utdanning av smittevernsykepleiere og smittevernleger på 
nasjonalt eller nordisk nivå. 
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Det må utvikles en kultur for godt smittevern gjennom systematisk og kunnskapsbasert 
tilnærming til infeksjonsforebygging på alle nivå i sykehusene. Dette krever tydelig 
ledelse. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Smittevernplan 2016-2020 og 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord som retningsgivende for den 
videre utviklingen av smittevernarbeidet i Helse Nord. 

 
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i 

årene fremover. 
 
 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Smittevernplan 2016-2020, utkast 
 Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020, utkast 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 22. februar 2017 

 
Høringsutkast til smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram og alle 
høringssvarene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside: 

 Høring: Smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram 
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Møtedato: 22. februar 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 15-2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for 

brukermedvirkning på systemnivå 
 
 
Bakgrunn 
Formålet med denne styresaken er å få vedtatt felles retningslinjer og enhetlig praksis 
for brukermedvirkning på systemnivå for de fire regionale helseforetakene med 
underliggende helseforetak. 
  
Bakgrunnen er at helseforetakene har ulike rutiner og praksis for brukermedvirkning 
på systemnivå. Dette gjelder for eksempel rutiner ved oppnevning av brukerutvalg og 
brukermedvirkning i styrene.  
 
Brukermedvirkning på systemnivå er et viktig virkemiddel for å sikre at pasienters og 
pårørendes stemmer blir hørt, og rutiner for brukermedvirkning bør derfor være felles 
på tvers av helseforetak. I 2015 stilte derfor Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
krav om at prinsipper og rutiner bør være like. 
 
I protokoll fra foretaksmøte den 7. januar 2015 ble det i kap. 3.5.2 stilt følgende krav til 
de fire regionale helseforetakene: Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å 
etablere felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå for 
regionale helseforetak og helseforetak innen den 1. juni 2015. Det blir lagt til grunn at 
arbeidet skjer i samarbeid med de regionale brukerutvalgene.  
 
I 2016 fulgte HOD opp med et tilleggskrav om at det skulle etableres ungdomsråd i 
helseforetakene, og følgende krav ble stilt i protokoll fra foretaksmøte den 12. januar 
2016: Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om at det i felles retningslinjer for 
brukermedvirkning for regionale helseforetak og helseforetak tas inn bestemmelser om at 
alle helseforetak skal etablere ungdomsråd.  

 
Fakta 
Det er Helse Nord RHF som har ledet arbeidet med å utarbeide felles retningslinjer. Det 
ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ledere av og sekretærer for de fire regionale 
brukerutvalgene, og som med utgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fire 
helseregionene har utarbeidet et forslag til retningslinjer for brukermedvirkning og 
enhetlig praksis på systemnivå.  
 
De adm. direktørene i de fire regionale helseforetakene har samarbeidet om felles 
høringsprosess, og de regionale brukerutvalgene, brukerutvalg ved sykehusforetakene 
og sykehusforetakene ble invitert som høringsinstanser med svarfrist den 5. desember 
2016.  
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RHF-ene ble i oppdraget fra HOD i 2015 bedt om å etablere forslag til felles 
retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning på systemnivå for regionale 
helseforetak og helseforetak.  
 
Dette forslaget til retningslinjer innebærer felles prinsipper og en mer helhetlig praksis 
for brukermedvirkning på systemnivå i de fire regionale helseforetakene og i 
helseforetakene. Samtidig er det gjennom år etablert ulik praksis på enkelte områder 
som de enkelte RHF-ene er fornøyd med, og som det av den grunn har vært vanskelig å 
komme til felles enighet om. Dette dreier seg i hovedsak om honorering av 
brukerrepresentanter.  
 
Det legges derfor opp til at hvert enkelt RHF kan gjøre noen regionale tilpasninger. 
Fastsetting av økonomiske rammer for brukermedvirkning og godtgjørelse til 
brukerutvalgene i RHF-et og HF-ene vil derfor være opp til det enkelte RHF. Når det 
gjelder honorering av ungdomsråd legger retningslinjene opp til at disse søkes 
samstemt i hver region, og fastsettes av det enkelte HF. 
 
Det presiseres at retningslinjene her gjelder for brukerutvalg, mens det er opp til hvert 
enkelt HF å etablere retningslinjer og mandat for sine ungdomsråd.  
 
Høringsinstansene er positive til at det blir utarbeidet felles retningslinjer for 
brukermedvirkning, og de stiller seg også i hovedsak bak forslaget. Det er likevel noen 
hovedtrekk i uttalelsene som viser at det er ulike synspunkt på blant annet forslag til 
oppnevningsprosess og honorering. 
 
Når det gjelder oppnevning av nye brukerutvalg legger forslaget til retningslinjer opp til 
at leder- og nestleder av regionale brukerutvalg og brukerutvalg oppnevnes av styret 
etter innstilling fra adm. direktør. En del av høringsuttalelsene angir at det er ønskelig 
at brukerutvalget konstituerer seg selv på første møte i funksjonsperioden, og at de selv 
velger leder og nestleder. 
 
Når det gjelder honorering av brukerrepresentanter er det ingen uenighet rundt 
forslaget om at de økonomiske rammene fastsettes av det enkelte regionale 
helseforetak og helseforetak, men enkelte tilbakemeldinger fra brukerutvalg gir uttrykk 
for at det på sikt er ønskelig med et likt honoreringssystem på tvers av regionene. 
 
Regionale tilpasninger i Helse Nord 
Helse Nord har lagt opp til regionale tilpasninger for følgende forhold: 
 
1. I tråd med tidligere praksis opprettholder Helse Nord at brukerutvalget har én 

representant som kan møte som observatør i styremøtene. Leder i brukerutvalget er 
fast observatør, med nestleder som 1. varaobservatør og den brukerutvalget velger 
som 2. varaobservatør. 

 
2. I tråd med tidligere praksis ønsker Helse Nord å opprettholde ordningen med 

vararepresentasjon i brukerutvalget.   
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Oppsummering 
Ut fra de foreslåtte felles retningslinjene vil det foreligge felles prinsipper og oppgaver 
som skal implementeres i alle de regionale helseforetakene og helseforetakene. Andre 
føringer vil det være opp til det enkelte RHF og HF å avgjøre.  
 
Implementering av de foreslåtte tiltakene innebærer at det oppnås gode, felles systemer 
for brukermedvirkning på systemnivå. Dette forslaget innebærer et felles minstemål for 
brukermedvirkning, som bidrar til en mer helhetlig praksis for brukerutvalgene. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Felles retningslinjer for brukermedvirkning på 

systemnivå i helseforetak som retningsgivende for foretaksgruppen. 
 
2. Styret viser til Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene som ble overlevert i 

foretaksmøte 1. februar 2017, der det er gitt krav til helseforetakene om å 
implementere felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i eget 
helseforetak, jf. punkt 4.2.  

 
3. Styret ber adm. direktør om å vurdere de økonomiske rammene for 

brukermedvirkning i budsjettprosessen i årene fremover. 
 

 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i 

helseforetak, utkast 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 22. februar 2017 

 
 
Utrykte vedlegg:  Høringsuttalelsene 
  Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 22. februar 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 22. februar 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Langeland/93 06 37 20  Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 17-2017 Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 

2016-2020 
 
 
Bakgrunn 
Helse Nord startet i 2012 arbeidet med en felles e-læringsstrategi for foretaksgruppen. 
Arbeidet ble forankret i samarbeidsmøte mellom RHF-ledelsen og KTV/KVO, HR-
sjefmøte og Direktørmøte, ref. versjon 0.91 (jf.  sak 136-2012).  
 
Foretaksgruppen var i 2012 enige om at effektmålene bør følges opp og evalueres med 
jevne mellomrom, og ansvaret for måloppfølgingen bør legges til Helse Nord RHF, helst i 
sammenheng med evaluering og oppfølging av den totale kompetansestrategien for 
regionen. 
 
Bakgrunnen for at dokumentet først nå legges frem for styret i Helse Nord RHF er at det 
har tatt tid å gjøre gode organisatoriske og systematiske avklaringer, samt samkjøre 
arbeidet med de øvrige helseregioner. Strategidokumentet er gjennomgått på nytt i 
2016, og fremstår nå i en oppdatert og kortere versjon.  
 
Målsettinger med e-læringsstrategien 
Kvalitet og kompetanse, økonomi og samhandling var stikkord for målsettingene slik de 
ble formulert i 2012, og disse er - med små justeringer - like aktuelt for perioden 2016-
2020: 
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Felles e-læringsstrategi for Helse Nord skal bidra til: 
1. Én felles løsning i regionen, som kan samarbeide med de andre helseregionene. 
2. God integrasjon med andre verktøy som Helse Nord benytter. 
3. Kostnadsfri deling mellom helseforetak. 
4. God organisering og utvikling. 
 
Strategien får ingen personellmessige eller økonomiske konsekvenser. Den gir 
retningslinjer for samarbeid om utvikling og deling av e-læring.  
 
Nåsituasjon 
Tiltakene i strategidokumentet fra 2012 ble i hovedsak iverksatt som planlagt.  
 
E-læring kommer til å bli en av bærebjelkene for kompetanseutviklingen fremover.  
Felles kurs- og kompetansetiltak vil bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet. Bruken av 
e-læring skal bidra til at medarbeiderne får kompetanseheving gjennom kurs, 
prosedyrer og veiledning. Det forventes at e-læring også vil bidra til bedre 
kommunikasjon mellom medarbeidere, mellom helsepersonell og pasient, og mellom 
sykehus og kommuner. 
 
Gjennom samarbeid mellom helseforetak i regionen og mellom regionene, kan en 
nyttiggjøre seg e-læring på en langt mer systematisk og effektiv måte enn tidligere.  
 
Det er utarbeidet en oversikt over alle kurs og andre produksjoner som er utviklet i alle 
regioner. Felles utvikling og bruk av e-læring bringer helseforetakene nærmere 
hverandre.  
 
E-læring som utvikles i én region skal kunne deles og gjenbrukes kostnadsfritt mellom 
helseforetakene, eventuelt kunne videreutvikles og tilpasses hvert enkelt helseforetak. 
 
Det er etablert sømløse grensesnitt mellom kompetanseportalen og e-læringssystemet, 
og arbeidet med å legge inn obligatoriske krav pågår.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF har blitt orientert om 
arbeidet med e-læringsstrategien i samarbeidsmøte 13. desember 2016, jf. sak 135-
2016.  
 
Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020 ble drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 17. januar 2017 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar informasjonen om Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020 til 

orientering. 
 

2. Partene gir sin tilslutning til det fremlagte utkastet til Felles e-læringsstrategi for 
Helse Nord 2016-2020 (versjon 2.1), herunder organisering, samarbeid, utvikling og 
deling av e-læring. 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at foretaksgruppen og regionene samarbeider godt om e-
læring, og mener at vedlagte utkast til felles e-læringsstrategi gir tydelige retningslinjer 
for organisering, samarbeid, utvikling og deling av e-læring i regionen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020 som 
retningsgivende for organisering, samarbeid, utvikling og deling av e-læring i 
foretaksgruppen. 

 
 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020, utkast 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 22. februar 2017 
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Møtedato: 22. februar 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2016/488-10/134  Tor Solbjørg, 917 68 828   Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 18-2017 Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent 

psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF 
 
 
Formål 
Med bakgrunn i Sivilombudsmannens rapport fra besøk ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 26. - 28. april 2016, vedtok revisjonsutvalget i august 2016 at 
internrevisjonen skulle gjennomføre en revisjon av psykisk helsevern i 
Nordlandssykehuset HF. 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har derfor gjennomført en revisjon med formål å 
undersøke om Nordlandssykehuset HF 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. Oppdraget er utført med 
ekstern bistand. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 113-2016 Sivilombudsmannens 
besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, 
planlagte/iverksatte tiltak, oppfølging av styresak 103-2016 i styremøte 26. oktober 
2016. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret ber videre om å bli orientert om 
resultatet av revisjonsbesøket ved Nordlandssykehuset HF, når besøksrapport foreligger. 
 
I denne saken legges revisjonsrapporten, avgitt til Nordlandssykehuset HF 30. januar 
2017, fram for styret i Helse Nord RHF. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Internrevisjonens konklusjon 
Nordlandssykehuset HF har en intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for 
at pasienter under tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern med 
døgnopphold, behandles i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Det er likevel områder som bør forbedres for ytterligere å styrke ivaretakelsen av 
pasienters og pårørendes rettigheter og det kontinuerlige forbedringsarbeidet. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen har gitt tolv anbefalinger til Nordlandssykehuset HF v/psykisk helse- 
og rusklinikken. Anbefalingene gjelder:  
1. Avvikle bruk av fellesarealer til skjerming i Akuttenhet Sør 
2. Tiltak for mer egnet lokale til beltelegging i Akuttenhet Salten 
3. Klokke og mulighet for lysavskjerming i beltesengsrom 
4. Utredning vedrørende pasientrom med eget WC/bad for pasienter under tvungent 

psykisk helsevern  
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5. Rutiner som sikrer informasjon til pasienten om vedtak og begrunnelse 
6. Tilbud til pasienter om ettersamtaler 
7. Informasjon til pasientens nærmeste pårørende om vedtak 
8. Varigheten i bruk av tvangsmidler  
9. Forbedre rutiner og protokollføring ved skjerming 
10. Forbedre tilbudet om friluft og fysisk aktivitet for pasienter i akuttenhetene 
11. Gjennomføring av systematisk opplæring og trening i TERMA  
12. Systematisk bruk av data som del av oppfølging og kontinuerlig forbedringsarbeid 
 
Behandling i styrets revisjonsutvalg 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen. 
Rapporten ble gjennomgått i møte 30. januar 2017 (jf. sak 03/17), og utvalget 
konkluderte som følger: 
 
− Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering, og sa seg særlig tilfreds med 

rapportens beskrivelse av en institusjonskultur som fremmer verdier og holdninger 
om at pasienters sikkerhet, verdighet og rettigheter skal ivaretas. 

− Utvalget ønsker at Nordlandssykehusets styrebehandlede plan for å møte 
internrevisjonens anbefalinger legges fram for RHF-styret til orientering, senest i 
september 2017. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til 
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk 

helsevern i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge fram Nordlandssykehuset HFs styrebehandlede 

handlingsplan med tiltak for å møte internrevisjonens anbefalinger, senest i 
september 2017. 

 
 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i 

Nordlandssykehuset HF 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 22. februar 2017 
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Møtedato: 22. februar 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 917 68 828   Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 19-2017 Revisjonsutvalgets årsrapport 2016, vedlagt 

internrevisjonens årsrapport 2016 
 
 
Formål 
I denne saken legges revisjonsutvalgets årsrapport for 2016 fram for styret i Helse Nord 
RHF til orientering, med internrevisjonens årsrapport som vedlegg. 
 
Revisjonsutvalgets årsrapport 
Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF, med formål å styrke 
styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.   
 
Revisjonsutvalget skal, i henhold til sin instruks, årlig utarbeide en rapport om sitt 
arbeid og legge denne fram for styret i Helse Nord RHF, med internrevisjonens 
årsrapport som vedlegg. I årsrapporten gjøres det bl.a. rede for utvalgets 
møtevirksomhet, saker/temaer som er behandlet, og utvalgets øvrige rapportering til 
styret i løpet av 2016. 
 
Internrevisjonens årsrapport 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal på vegne av styret evaluere og bidra til 
forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 
risikostyring og internkontroll. Også internrevisjonen er i sin instruks pålagt å 
utarbeide en årlig rapport om sin virksomhet. I internrevisjonens årsrapport orienteres 
det om de bekreftelses- og rådgivningsoppgaver som er utført i 2016. Videre gjøres det 
bl.a. rede for internrevisjonens samarbeid med andre fagmiljøer og hvordan de ansatte 
har holdt seg faglig oppdatert. 
 
Revisjonsutvalgets behandling av årsrapportene 
Revisjonsutvalget behandlet sin egen og internrevisjonens årsrapport for 2016 i møte 
den 30. januar 2017, jf. sak 02/17, og fattet følgende vedtak: Revisjonsutvalgets 
årsrapport for 2016 legges fram for styret med internrevisjonens årsrapport for 2016 som 
vedlegg. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør viser til at årsrapportene fra revisjonsutvalget og internrevisjonen er 
avgitt og behandlet i samsvar med gjeldende instrukser.   
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2016, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2016, til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Revisjonsutvalgets årsrapport for 2016, vedlagt internrevisjonens  
  årsrapport for 2016 
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REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2016 

 
1. Innledning 
 
Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF har i 2016 bestått av:  
 
-  Inger Lise Strøm (leder) 
-  Kari Jørgensen 
-  Arnfinn Sundsfjord 
-  Sissel Alterskjær   
 
2. Formål 
 
Formålet med utvalgets arbeid fremgår av pkt 1 i gjeldende Instruks for revisjonsutvalget i 
Helse Nord RHF:  

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål å 
styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. 
 

3. Revisjonsutvalgets møter  
 
Det er avviklet sju møter i 2016. Ett av disse var fysisk møte i tilknytning til styremøte, 
resten var telefonmøter. Revisjonsutvalget ønsker primært å gjennomføre fysiske møter, 
men i 2016 har dette vært vanskelig å få til fordi det avvikles temamøter i forkant av 
styremøtene. Skulle man da også rukket å holde møte i revisjonsutvalget ville det gått med 
en ekstra arbeidsdag for flere av utvalgets medlemmer, kanskje ville det også blitt en 
ekstra overnatting.   
 

4. Utvalgets arbeid  
 
Revisjonsutvalget har behandlet 30 saker i 2016. Her er en kort oversikt over de 
vesentligste temaene: 
 
a) Vedrørende internrevisjonen i Helse Nord RHF: 
     

- Planlegging av internrevisjonens arbeid  
Revisjonsutvalget vedtok i august en tilføyelse til revisjonsplanen for 2016-2017: 
Revisjon av tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF. 
 
Forslag til plan for internrevisjon 2017-2018 ble vedtatt i utvalget i november 2016 og 
senere vedtatt av styret i sak 156-2016.  
 

- Oppfølging av internrevisjonens arbeid  
Internrevisjonens årsrapport for 2015 ble behandlet av revisjonsutvalget i januar 2016. 
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Internrevisjonen orienterer i hvert utvalgsmøte om sitt arbeid, og om andre forhold 
som berører revisjonsutvalgets ansvar og oppgaver. Pågående revisjonsoppdrag 
behandles ofte som egne saker, når rapportutkast og endelige rapporter foreligger.  
 
En oppdatert oversikt over internrevisjonens rapporter og oppfølgingen av disse ble 
behandlet i oktober.  
 
I internrevisjonens årsrapport for 2016, som følger denne årsrapporten som vedlegg, 
er det gjort rede for status i forhold til plan for internrevisjon 2016-2017, vedtatt i 
desember 2015. 
 

- Internrevisjonens budsjett for 2017 
Forslag til internrevisjonens budsjett for 2017 ble behandlet i revisjonsutvalget i 
oktober, og styrevedtatt budsjett er i samsvar med dette.  
 

- Ekstern evaluering av internrevisjonen 
Revisjonsutvalget ga i juni sin tilslutning til at revisjonssjefen starter arbeidet med å få 
gjennomført en ekstern evaluering av internrevisjonen, i samsvar med gjeldende 
standarder for internrevisjon. Utvalget er orientert om at evaluering er planlagt 
gjennomført i 2017. 
 

- Mulig rådgivningsoppdrag for HINAS 
Revisjonsutvalget behandlet i juni en anmodning til internrevisjonen om bistand med 
risikovurdering i HINAS. Utvalget ga sin tilslutning, med visse forbehold. Slik 
vurdering ble likevel ikke gjennomført, pga etableringen av Sykehusinnkjøp HF.   
 

 
b) Vedrørende revisjonsutvalgets eget arbeid: 
 
Revisjonsutvalgets årsrapport for 2015 ble behandlet i januar 2016. 
 

 
c) Vedrørende ekstern revisjons arbeid og foretaksgruppens årsregnskap: 
 
Det fremgår av instruksen at revisjonsutvalget skal følge opp ekstern revisjons arbeid.  
Dette innebærer bl.a. å gjennomgå vesentlige forhold knyttet til Helse Nords årsregnskap/ 
konsernregnskap sammen med ekstern revisor. Revisjonsutvalget hadde i mars 2016 møte 
med foretaksgruppens eksternrevisor KPMG og Helse Nord RHFs regnskapssjef. Disse ga 
en orientering om årsregnskapet for 2015, i forkant av styrets behandling av samme.  
 

 
d) Annet: 
 
Forslag til høringssvar om forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten ble 
behandlet i januar. Revisjonsutvalget uttrykte da bl.a. skepsis til innføring av krav om 
sertifisering knyttet til forskriften, dette ble videreført i styrets vedtak i saken i februar. 
 
Revisjonsutvalget behandlet temaet Informasjonssikkerhet i møter i oktober og november. 
I det siste av disse møtene orienterte representanter for administrasjonen og Helse Nord 
IKT om informasjonssikkerhetsarbeidet i foretaksgruppen. 
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5. Rapportering til styret 
 
Årsrapportene om revisjonsutvalgets og internrevisjonens arbeid i 2015 ble lagt frem for 
styret i februar 2016. Utvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017, vedtatt i november 2016, 
ble lagt frem for styret som referatsak i desember 2016. Protokollene fra utvalgets møter 
er fortløpende lagt frem for styret som referatsaker. 
 

 
30.01.2017 
 
 
________________        _____________      _________________   _______________    
        Inger Lise Strøm         Kari Jørgensen       Arnfinn Sundsfjord      Sissel Alterskjær 
              Leder 
 
 
 
Vedlegg: Internrevisjonens årsrapport for 2016 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 VEDLEGG	
	
NOTAT	
	

	

Deres	ref.:	
	

Vår	ref.:	
2015/705‐16			
	

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

Sted/dato:
Bodø,	17.01.2017	
	

	

Til:	Styrets	revisjonsutvalg	i	Helse	Nord	RHF	

	

INTERNREVISJONENS	ÅRSRAPPORT	FOR	2016	
	
1) Innledning	

a) Internrevisjonens	plass	i	organisasjonen		
Internrevisjonen	er	underlagt	styret	i	Helse	Nord	RHF.	Styret	har	oppnevnt	et	
revisjonsutvalg	med	formål	å	styrke	styrets	fokus	på	virksomhetsstyring,	tilsyn	og	
kontroll	i	foretaksgruppen,	blant	annet	ved	å	se	etter	at	Helse	Nord	har	en	uavhengig	og	
effektiv	intern	revisjon.	Internrevisjonen	er	faglig	uavhengig	av	alle	som	kan	revideres	av	
internrevisjonen.	Administrativt	er	internrevisjonen	underlagt	adm.	direktør	i	Helse	
Nord	RHF.	
	

b) Formål	med	internrevisjonens	arbeid	
Formålet	fremgår	av	pkt	1	i	internrevisjonens	instruks:	Internrevisjonen	skal	på	vegne	av	
styret	i	Helse	Nord	RHF	evaluere	og	bidra	til	forbedringer	i	det	regionale	helseforetakets	og	
foretaksgruppens	virksomhetsstyring,	risikostyring	og	internkontroll.	
	
Oppgaven	utdypes	i	instruksens	kap.	4,	hvor	pkt	4.1	er	sentralt:		
Internrevisjonen	skal	evaluere	det	regionale	helseforetakets	og	foretaksgruppens	
virksomhetsstyring,	risikostyring	og	internkontroll.	I	dette	ligger	bl.a.	å	se	etter	at	
risikostyring	og	internkontroll	er	tilpasset	risikoen	i	foretaksgruppen	og	bidrar	til	å	sikre		
o målrettet	og	kostnadseffektiv	bruk	av	ressurser	
o pålitelig	rapportering	av	økonomiske	data	og	andre	virksomhetsdata		
o etterleving	av	regelverk,	eierkrav	og	øvrige	kvalitetskrav.	
	
Internrevisjonen	har	også	en	rådgiverfunksjon,	beskrevet	i	instruksens	pkt	4.2:	
Internrevisjonen	skal	innenfor	sitt	kompetanseområde	gi	uavhengige	og	objektive	
uttalelser,	råd	og	veiledning	for	å	bidra	til	forbedringer	i	foretaksgruppen.	
	

2) Personalressurser	
Det	har	ikke	vært	endringer	i	bemanningen	i	2016.	Tor	Solbjørg	er	revisjonssjef,	Hege	Knoph	
Antonsen	nestleder	og	Bjørn	Ole	Kristiansen	internrevisor,	alle	i	100	%	stilling.	
Internrevisjonen	kan	dessuten	engasjere	ekstern	bistand,	og	i	2016	har	fagpersonell	ansatt	
ved	St.	Olavs	Hospital	og	Sykehuset	Telemark	bistått	ved	revisjon	av	tvungent	psykisk	
helsevern	i	Nordlandssykehuset	HF	(se	pkt	3	a	nedenfor).	
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3) Internrevisjonens	arbeid		
Internrevisjonen	har	tre	hovedoppgaver:		
‐	utføre	bekreftelsesoppgaver	i	foretaksgruppen	(revisjon)		
‐	yte	rådgivning	i	foretaksgruppen,	og		
‐	ivareta	sekretærfunksjon	for	revisjonsutvalget.		
	
Arbeidet	i	2016	kan	oppsummeres	slik:	

	
a) Bekreftelsesoppgaver:		

Internrevisjonen	arbeider	ut	fra	styrevedtatte	toårsplaner	som	rulleres	årlig.	Planen	for	
2016/2017,	vedtatt	i	desember	2015,	inneholdt	åtte	bekreftelsesoppdrag.	Ytterligere	ett	
oppdrag	ble	tatt	inn	i	planen	ved	vedtak	i	revisjonsutvalget	i	august	2016.		
Tre	av	de	ni	oppdragene	ble	fullført	og	styrebehandlet	i	Helse	Nord	RHF	i	2016,	mens	to	
er	under	arbeid	ved	årsskiftet.	De	fire	gjenstående	er	videreført	i	styrevedtatt	plan	for	
2017/2018.	Status	for	oppdragene	i	revisjonsplanen	er	slik:	
	
Plan	2016/2017:		
Oppdrag	nr/tema	
	

Status	gjennomføring	 Status	styrets	
oppfølging	

1. Oppfølging	av	vedtatte	fagplaner	
	

	

Fullført.
Rapport	09/15,	
styresak	21‐2016.	

Under	
oppfølging.	

2. Vedlikehold	og	utvikling	av	
kompetanse	

	

	

Fullført.
Rapport	01/16	–	05/16	
styresak	76‐2016.	

Under	
oppfølging.	
	

3. Samstemming	av	legemiddellister Fullført.
Rapport	06/16	–	10/16		
styresak	96‐2016.	

Under	
oppfølging.	

4. Bruk	av	innkjøpssystem	og	
overholdelse	av	innkjøpsavtaler	

Videreført	i	plan	
2017/2018.	

	

5. Ventetid	og	svartid	ved	bildediag‐
nostiske	undersøkelser	

Videreført	i	plan	
2017/2018.	

	

6. Risikostyring	 Pågår. Planlagt	styre‐
behandlet	mars	
2017	

7. Antibiotikaforbruk	i	sykehus Videreført	i	plan	
2017/2018.	

	

8. Oppfølging	av	private	institusjoner Videreført	i	plan	
2017/2018.	

	

Tatt	inn	ved	RU‐vedtak	i	august:
Tvungent	psykisk	helsevern	i	
Nordlandssykehuset	HF	

Pågår. Planlagt	styre‐
behandlet	
februar	2017	

	
Kort	om	de	fullførte	oppdrag:	
I	revisjonen	av	Oppfølging	av	vedtatte	fagplaner	konkluderte	internrevisjonen	med	at	
Helse	Nord	RHF	og	helseforetakene	ikke	har	fulgt	opp	styrevedtatte	fagplaner	med	en	
systematikk	som	gir	rimelig	sikkerhet	for	at	fagplanene	fører	til	planlagt	utvikling	for	de	
aktuelle	fagområder.		
	
I	oppdraget	Vedlikehold	og	utvikling	av	kompetanse	var	konklusjonen	at	den	interne	
styring	og	kontroll	i	sykehusforetakene	i	Helse	Nord	har	svakheter	som	bør	forbedres	for	
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å	gi	rimelig	sikkerhet	for	at	helsepersonellets	fagkompetanse	vedlikeholdes	og	utvikles,	i	
samsvar	med	foretakenes	behov.	
	
Ved	revisjon	av	samstemming	av	legemiddellister	vurderte	internrevisjonen	om	det	var	
rimelig	sikkerhet	for	at	foretakene	innen	utgangen	av	2016	ville	oppnå	målene	
vedrørende	samstemming	av	legemiddellister.	Her	ble	det	konkludert	med	store	
variasjoner,	fra	høy	sannsynlighet	for	måloppnåelse	ved	enkelte	foretak	til	lav	
sannsynlighet	ved	andre.		
	
Alle	internrevisjonens	rapporter	legges	fortløpende	ut	på	Helse	Nords	hjemmeside.	
	

b) Rådgivning:	
Internrevisjonen	gir	råd	bl.a.	gjennom	anbefalinger	i	revisjonsrapporter,	ved	
innlegg/presentasjoner	i	møter,	seminarer	og	konferanser,	og	ved	besvaring	av	
fagspørsmål.	I	2016	har	vi	bl.a.	bistått	kvalitets‐	og	forskningsavdelingen	i	Helse	Nord	
RHF	med	etablering	av	opplegg	for	kliniske	fagrevisjoner	i	foretaksgruppen,	og	
revisjonssjefen	ledet	arbeidet	med	å	avgi	høringsuttalelse	til	”forskrift	om	
styringssystem	i	helse‐	og	omsorgssektoren”	(vedtatt	i	november	som	”forskrift	om	
ledelse	og	kvalitetsforbedring	i	helse‐	og	omsorgssektoren”).	
	

c) Sekretariat	for	revisjonsutvalget:	
Internrevisjonen	er	sekretariat	for	revisjonsutvalget	i	Helse	Nord	RHF.	Funksjonen	
ivaretas	av	revisjonssjef	og	nestleder	i	fellesskap,	og	går	bl.a.	ut	på	å	sette	opp	saksliste	i	
samarbeid	med	utvalgets	leder,	forberede	sakene	og	presentere	dem	i	møtene,	skrive	
protokoll,	sørge	for	arkivering	og	håndtere	de	praktiske	sider	rundt	møteavviklingen.	
	
Utvalget	holdt	sju	møter	i	2016,	seks	av	disse	som	telefonmøter.	Revisjonssjef	og	
nestleder	deltok	i	alle	møtene,	internrevisor	deltok	i	fem.		

	
4) Samarbeid	og	kontakter		

Revisjonssjefen	møter	i	utvidet	ledergruppe	i	Helse	Nord	RHF	en	gang	i	måneden	for	
utveksling	av	informasjon	med	administrasjonen,	og	er	til	stede	i	de	fleste	styremøtene	i	
Helse	Nord	RHF.	Ved	revisjonssjefens	fravær	har	nestleder	stilt	i	disse	møtene.	
	
Kontakt	og	samarbeid	med	relevante	fagmiljøer	er	viktig,	og	foregår	bl.a.	slik:		
	
a) RHF‐internrevisorforum	

Det	er	etablert	et	forum	hvor	de	ansatte	i	de	fire	RHF‐enes	internrevisjoner	utveksler	
erfaringer	og	drøfter	faglige	og	praktiske	spørsmål.	Våren	2016	var	det	dagsmøte	på	
Gardermoen	hvor	vi	orienterte	hverandre	om	aktuelle	tema.	I	en	todagers	samling	på	
Rennesøy	utenfor	Stavanger	i	september	ble	det	bl.a.	orientert	om	kliniske	fagrevisjoner	
i	Helse	Vest,	om	interessentenes	forventninger	til	internrevisjonen	i	RHF‐ene,	og	om	
ekstern	evaluering	av	IR‐funksjonene.	I	tillegg	ble	en	kartlegging	av	likheter	og	ulikheter	
i	arbeidsprosesser	i	de	fire	internrevisjonsenhetene	presentert.	Alle	fra	internrevisjonen	
i	Helse	Nord	RHF	deltok	i	dagsmøtet,	mens	revisjonssjef	og	nestleder	deltok	på	
Rennesøy.	Revisjonssjefen	har	også	deltatt	i	egne	møter	mellom	lederne	av	de	fire	
revisjonsenhetene.	

	
b) Nettverk	for	ansatte	internrevisjonsledere	

Norges	Interne	Revisorers	Forening	(NIRF)	driver	et	nettverk	for	ansatte	ledere	av	
internrevisjonsenheter.	Her	utveksles	erfaringer	og	synspunkter	om	strategiske,	faglige	
og	administrative	tema.	Revisjonssjefen	deltok	i	ett	møte	i	2016,	hvor	hovedtemaet	var	
personvern.		
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c) Regionalt	internrevisjonsnettverk	i	Helse	Nord:	
Internrevisjonen	i	Helse	Nord	RHF	leder	et	internrevisjonsnettverk	i	foretaksgruppen,	
hvor	mandatet	går	ut	på	utveksling	av	erfaringer	og	informasjon,	kompetanseheving	og	
samordning	av	revisjonsaktiviteter	i	Helse	Nord.	Det	er	gjennomført	to	møter	i	2016.		
	

d) Revisorforeninger:	
Alle	de	ansatte	i	internrevisjonen	er	medlem	av	Norges	Interne	Revisorers	Forening	
(NIRF),	og	revisjonssjefen	leder	NIRFs	fagkomité	for	internrevisjon.	Revisjonssjefen	er	
også	medlem	av	Den	norske	Revisorforening	(DnR),	det	gir	tilgang	til	relevant	
faginformasjon,	kurs,	tidsskrifter	og	annen	faglitteratur.		
		

e) Annet:	
Internrevisjonen	legger	vekt	på	å	ha	god	kontakt	med	Helse	Nords	eksterne	revisor	
(BDO),	Riksrevisjonen	og	ulike	tilsynsmyndigheter.	Slike	kontakter	er	bl.a.	viktig	for	å	
oppnå	en	best	mulig	ressursutnyttelse,	bli	oppmerksom	på	risikoområder	og	unngå	
overlappende	revisjons‐/kontrollarbeid.	Revisjonssjefen	deltok	bl.a.	i	det	faste,	årlige	
møtet	mellom	Riksrevisjonen	og	RHF‐enes	internrevisjoner	i	august.		
	

5) Faglig	oppdatering	og	utvikling	
Det	følger	av	instruksen	at	internrevisjonen	i	Helse	Nord	RHF	skal	ha	høy	revisjonsfaglig	
kompetanse,	og	alle	internrevisjonens	ansatte	er	diplomerte	internrevisorer.		
Nestleder	i	internrevisjonen	begynte	i	høst	på	Master	of	management‐programmet	
Consulting	ved	Handelshøyskolen	BI,	et	årsstudium	med	fem	ukesamlinger.	
	
Alle	tre	deltok	på	NIRFs	årskonferanse	i	Oslo	i	mai,	og	på	enkelte	andre	eksterne	kurs.	
Revisjonssjefen	deltok	på	den	europeiske	internrevisororganisasjonen	ECIIAs	årlige	
konferanse	som	ble	avholdt	i	Stockholm	i	september,	med	tittelen	”Navigating	in	rough	
Waters”.	Revisjonssjefen	og	internrevisor	deltok	også	på	Nasjonal	fagkonferanse	i	offentlig	
revisjon	i	oktober	(”Innovasjon	i	offentlig	revisjon	–	hvordan	møte	fremtiden”).	
Revisjonssjefen	hadde	vært	med	i	programkomiteen	for	fagkonferansen	og	var	møteleder	for	
en	av	sesjonene.	
	
Revisjonssjefen	holdt	også	i	2016	en	forelesning	ved	Handelshøyskolen	BI	om	internrevisjon	
og	risikostyring	i	et	helseforetak,	og	han	hadde	en	forelesning	om	risikostyring	på	
årsstudium	i	kvalitetsledelse	i	akvakultur	ved	Nord	Universitet.	Han	var	også	foreleser	på	
NIRFs	”Introduksjonskurs	til	internrevisjon”	i	mars	og	i	september.	
	

6) Budsjett,	ressursbruk	
Budsjettet	for	2016	ga	internrevisjonen	nødvendig	rom	for	å	planlegge	og	gjennomføre	
arbeidet	hensiktsmessig	og	effektivt.	Internrevisjonen	har	drevet	innenfor	de	gitte	rammer.		
		

7) Oppsummering		
2016	har	vært	et	godt	driftsår	i	internrevisjonen,	og	vi	har	jobbet	i	henhold	til	vedtatt	plan.		
Vi	blir	godt	mottatt	i	hele	foretaksgruppen	og	har	et	klart	inntrykk	av	at	det	oppfattes	som	
positivt	at	vi	evaluerer	internkontroll,	risikostyring	og	virksomhetsstyring	i	regionen	og	yter	
faglig	bistand.	Vår	opplevelse	er	at	foretakene	og	de	berørte	medarbeiderne	gjør	sitt	beste	
for	å	legge	til	rette	for	en	effektiv	gjennomføring	av	revisjonsprosjektene.		

	
Bodø,	17.	januar	2017	
	
___________________________	
								Tor	Solbjørg	
								Revisjonssjef	
					Helse	Nord	RHF	
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Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-12/012   diverse     Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 20-2017 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 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord, 

oppfølging av styresak 21-2016 
4. Oppfølging av IR-rapport 05/2016: Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse 

Nord, oppfølging av styresak 76-2016 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-12/012   Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 20-2017/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-12/012   Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 20-2017/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Geir Tollåli/90945509   Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 20-2017/3 Oppfølging av IR-rapport 09/2015: Oppfølging 

av vedtatte fagplaner i Helse Nord, oppfølging 

av styresak 21-2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 21-2016 Internrevisjonsrapport 09/2015: 
Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord (styremøte 24. februar 2016). Styret 
vedtok følgende i punkt 2: Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2016, 
om hvordan rapportens anbefalinger følges opp. 
 
I denne styresaken legges frem en orientering om hvordan anbefalingene i 
internrevisjonsrapport nr. 09/2015 er fulgt opp i foretaksgruppen. 
 
Internrevisjonen har fått anledning til å uttale seg i saken, og deres merknader og 
innspill er tatt til følge. 
 
Beslutningsgrunnlag 
I internrevisjonsrapporten er det gitt syv anbefalinger til Helse Nord RHF og tre til 
helseforetakene. Anbefalingene til Helse Nord RHF er fulgt opp av fagavdelingen og 
økonomiavdelingen, med følgende tilsvar på de syv anbefalingene i kronologisk 
rekkefølge: 
 
1. Utarbeider en felles mal for fagplaner, eventuelt med tilhørende veiledning. Malen bør 

legge til rette for at det framkommer tydelig hva som er fagplanens formål og hvilken 
effekt man ønsker å oppnå gjennom foreslåtte tiltak.  
 
Over tid har strukturen i fagplanene endret seg. Tilgjengelige data fra SKDE om 
aktivitet, variasjon og kvalitet, samt bedre verktøy for å fremskrive effekten av ulike 
endringer, kan bidra til å gjøre fagplanene mer treffsikre. I kommende fagplaner vil 
formål og effekt bli tydelig definert i mandatet. En felles mal for fagplaner vil 
tilstrebes med gjenkjennbar disposisjon, selv om fagenes egenart kan medføre 
variasjoner. 

 
2. Vurderer, i framtidige saksframlegg for styret i Helse Nord RHF om fagplaner, å:  

i. Inkludere informasjon om hvilke særskilte tildelinger til implementering av 
fagplanen det legges opp til i planperioden.  

ii. Invitere til styrevedtak som forutsetter at det utarbeides foretaksspesifikke 
implementeringsplaner som konkretiserer oppfølgingen av regional fagplan.  

 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF  
22FEB2017 - innkalling og saksdokumenter

side 53



Denne anbefalingen vil bli tatt til følge for kommende fagplaner ved at informasjon 
om tildelinger, i den grad disse er mulig å forskuttere, tas med i styresaken. I noen 
tilfeller vil ikke slik informasjon foreligge, når planen vedtas, og da vil dette bli 
tydeliggjort i saksfremlegget til plansaken. Helseforetakene vil også bli bedt om å 
utarbeide særskilte implementeringsplaner for å sikre at fagplanene blir fulgt opp i 
de tilfellene vi styrker fagfeltet ut over tildelt ramme. 

 
3. Inkluderer konkrete krav i helseforetakenes oppdragsdokumenter om implementering 

av fagplaner. 
 
De siste årene er oppdragsdokumentet redusert i omfang, og inneholder nå færre 
detaljerte oppdrag til helseforetakene sammenlignet med tidligere. Et oppdrag om å 
implementere fagplaner kan bli gitt som et generelt oppdrag på overordnet nivå, for 
eksempel i Plan for Helse Nord.  
 
I de tilfeller hvor vi styrker fagfelt utover tildelt ramme, vil en slik bestilling bli gitt 
gjennom styrevedtak, der hvor dette er naturlig, og oversendes i eget dokument som 
beskriver formålet og krav til tilbakemelding til RHF. 

 
4. Avklarer i budsjettdokumenter hvordan midler tildelt til gjennomføring av fagplaner 

kan benyttes, fortrinnsvis ved å relatere tildelingen til et konkret krav i 
oppdragsdokumentet.  
 
I oppstartsfasen vil innføringen av tiltakene i planene kunne skje i ulikt tempo i de 
enkelte helseforetak. Helse Nord RHF fordeler derfor midler til finansiering av tiltak 
i planene i tillegg til den ordinære inntektsfordelingen. Når planene er 
implementert, fordeles midlene i den ordinære inntektsmodellen.  
 
Midler utover den generelle rammen skal tildeles gjennom eget dokument som 
konkretiserer tiltakene og som gir føringer om rapportering til RHF om oppnådd 
resultat som kan etterprøves. 

 
5. Aktivt følger opp helseforetakenes gjennomføring av egne implementeringsplaner.  
 

Gjennomføring av fagplanene vil bli fulgt tettere opp gjennom den tertialvise 
rapporteringen. I den grad det er behov for særskilt oppfølging, vil gjennomføring av 
fagplanene bli tatt opp på de månedlige oppfølgingsmøtene med helseforetakene. 
Rapporteringsfrekvens vil avhenge av planperiodens lengde. 

 
6. Vurderer/klargjør fagrådenes rolle i oppfølging av fagplaner og forsikrer seg om at 

alle fagrådene har en arbeidsform som samsvarer med ønsket praksis.  
 

Hovedoppgaven er å være rådgivende organ for fagdirektøren i Helse Nord. I 2012 
ble det laget et felles likelydende mandat for fagrådene i Helse Nord. RHF. Mandatet 
kan konkretiseres for det enkelte fagrådet, samt suppleres med spesifikke oppdrag 
som f.eks. oppfølging av vedtatte fagplaner. 
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7. Forsikrer seg om at rolle og styringslinjer for rådgiver/regional diabetessykepleier er 
avklart og hensiktsmessig, både i forhold til Fagavdelingen i Helse Nord RHF, fagrådet, 
Nordlandssykehuset og øvrige helseforetak i regionen.  
De regionale koordinatorstillingene ble opprettet i forbindelse med 
kronikersatsningen, men tilsatt i de enkelte helseforetakene. Dermed har det ikke 
vært samsvar mellom funksjon og styringslinjer. Helse Nord RHF vil vurdere 
organisatorisk og styringsmessig tilknytning for disse funksjonene. 

 
Oppfølgingspunkter for helseforetakene: 
8. Utarbeider implementeringsplaner for hver enkelt fagplan 
9. Integrerer mål/tiltak for fagplaner i sine styringssystemer 
10. Har en aktiv oppfølging i lederlinjen for å sikre at eventuelle mangler i 

gjennomføringen blir avdekket og korrigert i tid 
 

I tråd med behandling i direktørmøtet følges dette opp i hvert helseforetak, uten 
rapportering til Helse Nord RHF. 

 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil bli informert om 
oppfølgingen av IR-rapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord i 
samarbeidsmøte, den 13. februar 2017, jf. sak 20-2017. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nord er den regionen i landet som i størst grad har benyttet fagplaner som 
virkemiddel for utvikling av helsetilbudet i regionen. Det finnes mer enn 20 planer 
innenfor det somatiske området. Disse fagplanene har blitt til over tid, og er ulik i form 
og innhold. Fagplaner er viktige hjelpemidler for strategisk planlegging av de ulike 
fagfeltene. 
 
Internrevisjonen har pekt på muligheter til forbedringer i form og oppfølging av 
fagplanene. De tiltakene som er beskrevet i saken, gir mulighet for bedre oversikt og 
sporbarhet i oppfølgingen av de enkelte fagplanene. Anbefalingene fra internrevisjonen 
er således tatt til følge og vil bli tatt med i arbeidet med nye og reviderte fagplaner 
framover. 
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Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Elise Sønderland, 977 96 175  Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 20-2017/4 Oppfølging av IR-rapport 05/2016: Vedlikehold 

og utvikling av kompetanse i Helse Nord, 

oppfølging av styresak 76-2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 76-2016 Internrevisjonsrapport 05/2016: 
Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord – oppsummering (styremøte 15. juni 
2016). Styret vedtok følgende i punkt 2: Styret ber adm. direktør om, i forkant av 
avleggelse av Årlig melding for 2016, å legge fram en orientering om status for 
helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, herunder status i forhold 
til utarbeidelse av utviklingsplaner. 
 
I denne styresaken legges frem en orientering om hvordan anbefalingene i 
internrevisjonsrapport nr. 05/2016 er fulgt opp i foretaksgruppen. 
 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gått gjennom utkast til denne styresaken. Deres 
innspill er tatt hensyn til i dette saksfremlegget. 
 
Hvordan bidrar saken til å oppfylle Helse Nords strategi? 
Saken bygger opp under Helse Nords visjon om at Pasientene skal bli møtt med rett 
kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord. Helse 
Nords strategiske grep for å nå visjonen er blant annet Kunnskap, kvalitet og læring og 
Rekruttering og stabilisering. Saken støtter også vår verdi Kvalitet i prosess og resultat.  
 
En av helseforetakenes viktigste oppgaver er utdanning av helsepersonell. 
Helseforetakene skal sørge for at ansatt helsepersonell gis opplæring, etterutdanning og 
videreutdanning som er påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid 
forsvarlig, jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-10.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Formålet med revisjonen var å bekrefte at det er etablert en intern styring og kontroll i 
helseforetakene som gir rimelig sikkerhet for at helsepersonells fagkompetanse 
vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med helseforetakenes behov.  
 
Internrevisjonen konkluderte med at den interne styringen og kontrollen i 
sykehusforetakene hadde svakheter som bør forbedres. Det var mange fellestrekk ved 
helseforetakene, men generelt var det manglende overordnede vurderinger, oversikter 
og handlingsplaner. 
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Anbefalinger til helseforetakene 
Internrevisjonen ga helseforetakene anbefalinger som er noe ulikt formulert, men som 
dreier seg om følgende: 
1. Innføre retningslinjer som gir føringer for hvordan arbeidet med vedlikehold og 

utvikling av kompetanse skal utføres, med tilhørende maler og verktøy. 
2. Vurdere og beskrive kompetansebehovet på egnet nivå i helseforetaket. 
3. Sørge for at det foreligger oppdaterte kompetanseoversikter i alle enheter. 
4. Sørge for at det utarbeides handlingsplaner i alle enheter som viser hvilke 

kompetansetiltak som skal prioriteres i en definert tidsperiode. 
5. Dokumentere gjennomførte kompetansetiltak slik at det framkommer hva som har 

vært tema og hvem som har deltatt. 
 
Oppfølging i helseforetakene 
Helse Nord RHF ba helseforetakene gi tilbakemelding om rapporten er styrebehandlet i 
eget styre, om det er utarbeidet tiltaksplan, og hva som er status i forhold til tiltaksplan. 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Kompetanseutvikling er ett av åtte hovedfokusområder i Finnmarkssykehuset HFs 
Arbeidsgiverpolitikk for 2015-2018. Finnmarkssykehuset HF rapporterer at de har 
igangsatt arbeidet med å utarbeide strategiske kompetanseplaner for å få oversikt over 
kompetansebeholdningen og fremtidig kompetansebehov. Det er utarbeidet føringer for 
hvilken kompetanse som skal prioriteres basert på vakanser, erfaringsmessig turnover, 
alderssammensetning samt nye behandlingsmetoder og teknologi. Disse dokumentene 
er ikke oversendt Helse Nord RHF.  
 
Internrevisjonens rapport er behandlet i styret i Finnmarkssykehuset HF, og styret har 
bedt om at det innføres retningslinjer for helseforetaket som gir føringer for hvordan 
arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse skal utføres, med tilhørende 
maler og verktøy. Styret har bedt om rapportering på dette senest våren 2017. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har igangsatt tiltak på alle anbefalingspunktene. 
Det rapporteres om at det er etablert en arbeidsgruppe som skal vurdere og beskrive 
kompetansebehovet i helseforetaket. Det skal utarbeides retningslinjer på foretaksnivå 
som gir føringer for hvordan arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse skal 
utføres. Dette skal gjøres innen mars 2017 og skal vedtas i ledergruppen. 
Handlingsplaner for kompetansetiltak forventes avsluttet innen oktober 2017. 
Internrevisjonens rapport er behandlet i styret. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset HF har også igangsatt tiltak på alle anbefalingspunktene. Det 
rapporteres at det skal utarbeides en strategisk utviklingsplan som vil være førende for 
kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling. Den vil bli oppdatert 15. april 2017 
og 1. juni 2017. Planen forventes ferdigstilt i 2017. I tillegg er det vedtatt en egen 
rekrutteringsstrategi og handlingsplaner for kunnskapsbygging og videreutdanning.  
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Det er laget et forslag til tiltaksplan for å følge opp rapporten. Utvalgte tiltak: 
• Har startet opplæring i kompetansekartlegging, planlegging og utvikling av 

kompetanseplaner. Enhetenes kompetanseplaner bringes inn i budsjettplanlegging. 
• Det skal settes i gang arbeid i klinikker/avdelinger, der det utarbeides planer for å 

følge opp de fem punktene nevnt i rapporten. 
• Årlig utarbeidelse av overordnet handlingsplan i henhold til klinikkenes/enhetenes 

kompetanseplaner og prioriteringer. 
 
Internrevisjonens rapport ble behandlet i dialogmøte, ledergruppen og i foretaksstyret i 
2016.  
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF rapporterer at det høsten 2015 ble utarbeidet retningslinjer 
for hvordan helseforetaket skal møte enhetenes behov for vedlikehold og utvikling av 
kompetanse. I 2016 ble det utarbeidet en mal for hvordan det skal avdekkes 
kompetansebehov og mål for kompetanseutvikling på avdelingsnivå. HR har 
systematisert dette i tre deler: Interne kurs og fagdager, eksterne kurs og 
utdanningsbehov. Kompetanseplaner drøftes med avdelingene, og en helhetlig 
kompetanseplan skal rulleres årlig fra 2018. Det skal avsettes flere ressurser ved HR til 
kompetanse og rekruttering. Helgelandssykehuset HF bruker Campus aktivt til 
kursadministrasjon og dokumentasjon av intern opplæring, og har en kurskatalog over 
alle interne kurstilbud. Det er planlagt å behandle internrevisjonens rapport i styret i 1. 
tertial 2017. 
 
Regionale tiltak 
Strategisk kompetanseplan 
Strategisk kompetanseplan fase 2 ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte 
26. februar 2014, jf. styresak 20-2014. Styret ba om at det ble utviklet regionale 
strategier med konkrete rullerende handlingsplaner innen HR, utdanning, rekruttering, 
stabilisering og videreutvikling av medarbeidere i Helse Nord. Det er utarbeidet og 
vedtatt en regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering (se neste punkt), men 
det er enda ikke utarbeidet en handlingsplan for utdanning. 
 
Rekruttering og stabilisering av kompetanse 
Helse Nord har innført en regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering 
(vedtatt i styresak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering, oppfølging av 
styresak 20-2014 og 53-2016 - styremøte 22. september 2016). Den setter føringer til 
helseforetakene som arbeidsgivere at de er ansvarlige for å dekke eget 
kompetansebehov, ha egne planer for rekruttering og stabilisering, og oversikt over 
eget kompetansebehov. En av fire rekrutteringsstrategier i handlingsplanen er 
utdanning og kompetanseutvikling. Helseforetakene har eller er i gang med egne 
rekrutteringsplaner. 
 
Felles verktøy for kompetanseledelse 
Strategisk kompetanseplan omhandlet i liten grad hvilken systematikk, verktøy eller 
systemstøtte som var nødvendig for å kunne realisere de ulike tiltakene og 
målsettingene. Helse Nord RHF gjennomførte en forstudie og et forprosjekt for 
metodikk og verktøy for kompetanseledelse i 2014-2015. Dette klargjorde behovet for 
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systemstøtte, og det ble besluttet å innføre Kompetansemodulen fra Dossier som felles 
verktøy. Alle helseforetakene har startet innføring og opplæring. Kompetansemodulen 
gir oversikt over kompetanseplaner og kompetansebeholdningen, med enkle søke- og 
rapporteringsfunksjoner. Verktøyet brukes også i de øvrige helseregionene.  
 
Bemannings- og kompetanseplanlegging 
Det er satt i gang et arbeid med å tilpasse Nasjonal bemanningsmodell til 
regionalt/lokalt bruk. Nasjonal og regional bemanningsmodell gir en mulighet til å 
fremskrive kompetansebeholdningen og -behovet frem til 2040. Det gjennomføres 
opplæring i bruk av Regional bemanningsmodell i alle helseforetak. Modellen skal 
brukes i arbeid med strategiske utviklingsplaner, fag- og utdanningsplaner og 
rekruttering.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil bli informert om 
status i arbeidet med oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2016: Vedlikehold og 
utvikling av kompetanse i Helse Nord, oppfølging av styresak 76-2016 i samarbeidsmøte, 
den 13. februar 2017, jf. sak 22-2017. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Internrevisjonen har avdekket viktige aspekter ved vedlikehold og utvikling av 
kompetanse i Helse Nord. Rett kompetanse til rett tid er avgjørende for å innfri vår 
strategi og plan, og for å ivareta de oppgaver vi har ansvar for. Rapportene gir 
helseforetakene konkrete anbefalinger om arbeid som må gjøres for å få kontroll og 
styring. Det gjøres mye godt arbeid på området, men det er behov for mer overordnet 
styring og strategisk planlegging. En del regionale tiltak vil gjøre det lettere for 
helseforetakene å følge opp anbefalingene, men det forutsetter at helseforetakene tar i 
bruk de verktøyene som blir tilgjengelige. Internrevisjonens rapporter må brukes aktivt 
i det videre strategiske arbeidet både i helseforetakene og regionalt, ikke minst i de 
strategiske utviklingsplanene. 
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Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-13/012   diverse     Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 21-2017 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016 
2. Brev fra revisjonsselskap BDO av 12. desember 2016 ad. oppsummering etter 

interimsrevisjon 
3. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 25. januar 2017 ad. Nødvendig 

flytting av ambulansehelikopterbase på Evenes 
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. januar 2017 
5. Protokoll fra drøftingsmøte 13. februar 2017 ad. NOU 2016:25 Organisering og styring 

av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? - høring 
Kopi av protokollen ettersendes. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 10. februar 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-13/012        Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 21-2017/1 Beslutningsforum for nye metoder - 

årsoppsummering 2016 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-13/012        Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 21-2017/2 Brev fra revisjonsselskap BDO av 12. desember 

2016 ad. oppsummering etter interimsrevisjon 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-13/012        Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 21-2017/3 Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

av 25. januar 2017 ad. Nødvendig flytting av 

ambulansehelikopterbase på Evenes 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-13/012        Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 21-2017/4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

30. januar 2017 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF  
22FEB2017 - innkalling og saksdokumenter

side 84



Styremøte Helse Nord RHF  
22FEB2017 - innkalling og saksdokumenter

side 85



Styremøte Helse Nord RHF  
22FEB2017 - innkalling og saksdokumenter

side 86



 

Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-13/012        Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 21-2017/5 Protokoll fra drøftingsmøte 13. februar 2017 

ad. NOU 2016:25 Organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens 

eierskap innrettes framover? - høring 
Kopi av protokollen ettersendes. 
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Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-14/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 10.2.2017 
 

Styresak 22-2017 Eventuelt 
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