
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 29. mars 2017 
 
Kl.: 8.30 til ca. 13.00 
 
Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 





 

Møtedato: 29. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-18/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 23-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 29. mars 2017: 
 

Sak 23-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 24-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2017 Side 3 
Sak 25-2017 Årlig melding 2016 Side 15 
Sak 26-2017 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 Side 76 
Sak 27-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 

Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, orientering om 
status - oppfølging av styresak 113-2016 

Side 82 

Sak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Side 91 
Sak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  

Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
Side 106 

Sak 30-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2016 

Side 111 

Sak 31-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2016 

Side 114 

Sak 32-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  
Tertialrapport pr. 31. desember 2016 

Side 120 

Sak 33-2017 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2016 – 
herunder disponering av resultat 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 125 

Sak 34-2017 Orienteringssaker Side 126 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
Sak 35-2017 Referatsaker Side 129 
 1. Brev fra ordførere på Helgeland til 

Helgelandssykehuset HF (oversendt pr. e-post 6. mars 
2017) ad. Krav om deltagelse i referansegruppe for 
kommunene og styringsgruppe Helgelandssykehuset 
2025 

  

 2. Brev av 6. mars 2017 fra ordførere i midtre og søndre 
del av Helgeland ad. Helgelandssykehuset 2025 og 
brev av 9. mars 2017 fra Helse Nord RHF ad. 
Helgelandssykehuset 2025 - tilbakemelding fra Helse 
Nord RHF  
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 3. Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig 
retningslinje for kompetanse og kvalitet i 
nyfødtintensivavdelinger - høringsinnspill fra Helse 
Nord RHF 

  

 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
16. mars 2017  

  

 5. Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF 

  

Sak 36-2017 Eventuelt Side 168 
 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-19/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 24-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

22. februar 2017 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 22. februar 2017 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 22. februar 2017 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/2-16/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 29.3.2017 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 22. februar 2017 - kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
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 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Navn:  
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian I. Fanghol direktør 
Siv Høymork kvalitets- og forskningsdirektør 
Siw Sandvik kommunikasjonsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 

  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen om Pasientreiser - 
brukerundersøkelse 2016. 
 
 
Styresak 10-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

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

av tilbudet i Helse Nord 
Saksdokumentene var ettersendt. 
Styresaken er trukket fra behandling i dette styremøtet. 

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

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

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

Sak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

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

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

årsrapport 2016 
Sak 20-2017 Orienteringssaker 
 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 
Sak 21-2017 Referatsaker 
 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 var ettersendt. 
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 6. E-post med vedlegg fra LO Stat, distriktskontoret i Bodø av 9. 
februar 2017 ad. Uttalelse om akuttkirurgisk beredskap ved 
lokalsykehusene, Gravdal og Narvik 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av e-posten var ettersendt. 

 7. Protokoll fra drøftingsmøte 21. februar 2017 ad. Koronar angiografi 
og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i 
Helse Nord 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Drøftingsmøtet ble avlyst. Ingen saksdokument ble lagt frem. 

 8. E-post (med vedlegg) fra Fylkesrådet i Troms av 20. februar 2017 
ad. Uttalelse: Ett PCI-senter for hele Nord-Norge 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av e-posten (og vedlegget) var lagt frem ved møtestart. 

 9. E-post fra Finnmark Fylkeskommune av 17. februar 2017 ad. 
Uttalelse fra Finnmark fylkesutvalg til Helse Nord vedrørende 
Hjerteinfarkt og PCI - Et likeverdig tilbud i Helse Nord? 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste.  
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

Sak 22-2017 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 11-2017  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 1. februar 2017 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 1. februar 2017 godkjennes.  
 
 
Styresak 12-2017 Koronar angiografi og PCI i behandling av 

hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i Helse Nord 
    Saksdokumentene var ettersendt. 

Styresaken er trukket fra behandling i dette styremøtet. 
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Styresak 13-2017 NOU 2016:25 Organisering og styring av 
spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør 
statens eierskap innrettes framover? - høring 
fra Helse- og omsorgsdepartementet 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
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. 

 
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. 

 
7. Styret ber om at utdanning og forskning og samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten og UH1-sektoren ivaretas i den fremtidige 
organiseringen av spesialisthelsetjenesten, uavhengig av organiseringsform 
som velges. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

1 UH: universiteter/høgskoler 
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Styrets 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. 

 
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. 

 
7. Styret ber om at utdanning og forskning og samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten og UH2-sektoren ivaretas i den fremtidige organiseringen av 
spesialisthelsetjenesten, uavhengig av organiseringsform som velges. 

 
 
Styresak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for 
Helse Nord 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
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. 

2 UH: universiteter/høgskoler 
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3. Styret ber om å få lagt frem årlig rapport fra fagråd for infeksjon, smittevern og 
mikrobiologi, herunder status for regionen.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
 

3. Styret ber om å få lagt frem årlig rapport fra fagråd for infeksjon, smittevern og 
mikrobiologi, herunder status for regionen.  

 
 
Styresak 15-2017 Felles retningslinjer og enhetlig praksis for 

brukermedvirkning på systemnivå 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
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. 
 

4. Styret ber adm. direktør om å arbeide for en harmonisering av 
honoreringssystemet på tvers av regionene. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Felles retningslinjer for brukermedvirkning på 

systemnivå i helseforetak som retningsgivende for foretaksgruppen. 
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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. 
 

4. Styret ber adm. direktør om å arbeide for en harmonisering av honoreringssystemet 
på tvers av regionene. 
 

 
Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2017 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2017 til orientering. 
 
 
Styresak 17-2017 Felles e-læringsstrategi for Helse Nord 2016-2020 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
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Styresak 18-2017 Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent 
psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 

 
 
Styresak 19-2017 Revisjonsutvalgets årsrapport 2016, vedlagt 

internrevisjonens årsrapport 2016 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2016, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2016, til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2016, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2016, til orientering. 
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Styresak 20-2017  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

a) Middag med helse- og omsorgskomiteen 8. februar 2017: Informasjon om 
deltakelse - sammen med adm. direktør Lars Vorland 

b) Møte med KS Nord ad. samhandling 24. februar 2017: Informasjon 
c) Møte med styreledere og adm. direktører i sykehusforetak i Helse Nord 1. mars 

2017: Informasjon om møtet og tema (samhandling i regionen) 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

a) Alvorlige hendelser: 
o Sak nr. 1: Det ble vist til styresak 7-2017 Orienteringssaker, adm. direktørs 

orienteringer, punkt c) ad. alvorlige hendelser, sak nr. 5 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 6. februar 2017: 

• Statens Helsetilsyn ser alvorlig på den informasjon som er mottatt. 
• Fylkesmannen følger opp saken tilsynsmessig, og saken overføres til 

fylkesmannen. 
o Sak nr. 2: Det ble vist til styresak 7-2017 Orienteringssaker, adm. direktørs 

orienteringer, punkt c) ad. alvorlige hendelser, sak nr. 6 
 Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 6. februar 2017: 

• Statens Helsetilsyn ser alvorlig på den informasjon som er mottatt. 
• Fylkesmannen følger opp saken tilsynsmessig, og saken overføres til 

fylkesmannen. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
b) Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte 2017 6. februar 2017: Informasjon 

om deltakelse og program 
c) Nasjonalt læringsnettverk «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» 8. februar 

2017: Informasjon om åpning v/adm. direktør og program 
d) Regional Pasientsikkerhetskonferanse 15. - 16. februar 2017: Informasjon om 

arrangementet og åpning v/adm. direktør 
e) Helsepolitisk seminar i regi av arbeidsgiverforeningen Spekter 17. februar 2017: 

Informasjon om deltakelse og tema (helsepolitiske veivalg) 
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 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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Styresak 21-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 var ettersendt. 

6. E-post med vedlegg fra LO Stat, distriktskontoret i Bodø av 9. februar 2017 ad. 
Uttalelse om akuttkirurgisk beredskap ved lokalsykehusene, Gravdal og Narvik 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av e-posten var ettersendt. 

7. Protokoll fra drøftingsmøte 21. februar 2017 ad. Koronar angiografi og PCI i 
behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i Helse Nord 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Drøftingsmøtet ble avlyst. Ingen saksdokument ble lagt frem. 

8. E-post (med vedlegg) fra Fylkesrådet i Troms av 20. februar 2017 ad. Uttalelse: Ett 
PCI-senter for hele Nord-Norge 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av e-posten (og vedlegget) var lagt frem ved møtestart. 

9. E-post fra Finnmark Fylkeskommune av 17. februar 2017 ad. Uttalelse fra Finnmark 
fylkesutvalg til Helse Nord vedrørende Hjerteinfarkt og PCI - Et likeverdig tilbud i 
Helse Nord? 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 22-2017  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
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Bodø, den 29. mars 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: 29. mars 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jann-Hårek Lillevoll, 470 12 324  Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 25-2017 Årlig melding 2016 
 
 
Formål 
Formål med denne styresaken er styrets gjennomgang og godkjenning av Årlig melding 
2016 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Årlig melding 2016 er styrets rapport til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og 
inneholder rapportering på de krav som er stilt i oppdragsdokument for 2016. 
 
Årlig melding 2016 er også en oppfølging av protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord 
RHF. 
 
Dokumentet Årlig melding 2016 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 
følger vedlagt denne styresaken. Malen til dette dokumentet er laget av HOD, og svar fra 
Helse Nord RHF finnes under gitte krav. 
 
I tillegg følger vedlagt dokumentet Orientering til styret i Helse Nord RHF om 
styringskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til HOD. Dette 
dokumentet gir styret oversikt over krav fra Helse Nord RHF til helseforetakene som 
ikke rapporteres til HOD i Årlig melding 2016. Dette dokumentet er til styrets 
orientering. 
 
Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2016 finnes som punkt 1.2 i 
Årlig melding 2016 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Medbestemmelse 
Årlig melding 2016 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i 
Helse Nord RHF, den 14. mars 2017 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene viser til utkast til Årlig melding 2016 og mener at den på en dekkende måte 

beskriver virksomheten i foretaksgruppen. 
 

2. Partene er tilfreds med at foretaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale 
satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2016. 

 
3. Partene er fornøyd med at trenden innen sykefraværet i foretaksgruppen har snudd og 

ber om at arbeidet med reduksjon av sykefraværet fortsetter i 2017 og årene fremover. 
 

4. Partene er fornøyd med at det også i 2016 er oppnådd et godt økonomisk resultat for 
foretaksgruppen, noe som gir Helse Nord mulighet til å avsette midler til nødvendige 
investeringer og til den videre utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbud i regionen.  
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Brukermedvirkning 
Årlig melding 2016 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 
16. mars 2017, jf. RBU-sak 17-2017. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2016 og tar    

informasjonen i saken til orientering. 
 
2. RBU ber om at arbeidet med å redusere uønsket variasjon og at arbeidet med å bedre 

kapasiteten innen rehabilitering intensiveres ytterligere. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Årlig melding 2016 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller 
virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte. Helse Nord har i all hovedsak 
fulgt opp nasjonale satsingsområder og fastsatte krav i oppdragsdokument og 
foretaksmøter i 2016. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2016 for Helse Nord til Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
 

2. Årlig melding 2016 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet fremstiller 
virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte. 

 
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha oppmerksomhet på foretaksgruppens 

arbeid med å redusere ventetider, unngå fristbrudd og styrke kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeid. 

 
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at krav som ikke er fullt ut 

gjennomført i 2016, følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av 
helseforetakene. 

 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  
 
1. Årlig melding 2016 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet  
2. Styringskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til Helse- og 

omsorgsdepartementet, orientering til styret  
 

Vedlegg nr. 2 er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 29. mars 2017 
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1. Innledning 

1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag  
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som 
bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Med dette menes kvalitet i prosess og 
resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg, og respekt i møtet med pasienten. Alle skal ha 
et likeverdig tilbud om helsetjenester, uavhengig av diagnose, bosted, kjønn, etnisk bakgrunn 
og den enkeltes livssituasjon. Det skal arbeides for å redusere sosiale helseforskjeller i 
aktuelle befolkningsgrupper. Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må 
etterspørres og synliggjøres ved planlegging, utredning, beslutning om, og iverksetting av 
tjenestetilbud. 
 
«Helse i nord, der vi bor» er vår visjon, og befolkningens helse og særskilte utfordringer skal 
være sentralt for prioritering og utvikling av tjenesten. Befolkningen skal i all hovedsak kunne 
få sine helsetjenester i nord. Helsetjenesten skal være nært der folk bor kombinert med 
samling av oppgaver som krever høyspesialisert kompetanse. 
 
Utvikling og forbedring av helsetjenesten skal skje i et samarbeid mellom brukerne, 
helseforetakene, kommunene og andre som yter helsetjenester. 
 
Helsetjenesten skal baseres på nasjonale og regionale prioriteringer. Helseforetakene skal 
drive etter gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav og bidra til at Helse Nord når sine 
mål innen pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon og opplæring av pasienter og 
pårørende. Det skal arbeides etter systemer som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres 
og utføres i samsvar med lovgivningen. 
 
Helse Nords viktigste mål for utvikling av pasientens helsetjeneste i planperioden 2016-2019 
er: 

• Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
• Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 
• Realisere forskningsstrategien 
• Bedre pasient- og brukermedvirkningen 
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
• Innfri de økonomiske mål i perioden 
• Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 
Helse Nord tilstreber å være tydelige og se sammenheng mellom våre viktigste 
plandokumenter og våre formål: pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av 
pasienter og pårørende. Figur 1 illustrerer sammenhengen. 
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Figur 1 Plandokumentenes sammenheng i Helse Nord 

1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2016  
 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  

«Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 
2016–2025» ble vedtatt i 2016. Planen stiller både faglige krav til tjenestetilbudet og peker ut 
områder som skal prioriteres. Helse Nord skal i løpet av planperioden etablere et regionalt 
kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri og et behandlingstilbud til pasienter med behov for 
behandling på et regionalt sikkerhetsnivå. Pasienter i TSB skal få bedre tilgang til poliklinisk 
behandling, og alle helseforetak skal ha behandlingstilbud for sped- og småbarn i psykisk 
helsevern for barn og unge. I 2016 ble det etablert en medikamentfri døgnpost med seks 
plasser for pasienter med alvorlig psykisk lidelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
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(UNN). Det medikamentfrie tilbudet har i fokus pasientens valgmuligheter og medvirkning i 
egen behandling, og den enkeltes ressurser står sentralt. Arbeidet med utviklingsplanen 
avdekket også et behov for et spesialisert døgntilbud til personer med samtidig 
utviklingshemming og psykiske lidelser. Pasientgruppen fikk i 2016 et tilbud ved 
Nordlandssykehuset. Nordlandssykehuset har i 2016 etablert en regional kompetansetjeneste 
for arbeid og psykisk helse, i tillegg til en regional behandlingstjeneste for psykoselidelser. 

Ventetid 

Helse Nord har hatt en positiv utvikling i reduserte ventetider innenfor somatikk. Snittet for 
regionen per 2. tertial 2016 var 66 dager. I desember 2016 var alle våre sykehus innenfor 
kravet.  

I sykehusene varierer gjennomsnittlig ventetid fra 55–81 dager. Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset har innfridd kravet, mens UNN ligger tett oppunder måloppnåelse med 
66 dager. Nordlandssykehuset har en gjennomsnittlig ventetid på 81 dager. Dette begrunnes 
med at de har prioritert å ta ned ventelistene for de langtidsventende, og at streiken høsten 
2016 bidro til redusert aktivitet. Avtalespesialist og private sykehus benyttes aktivt for å 
redusere ventetidene.  

Innenfor psykisk helse og rus var gjennomsnittlig ventetid for regionen per 2. tertial på 42 
dager for TSB, 50 dager for psykisk helse barn og unge, og 51 dager for psykisk helse voksne. 
I desember 2016 var ventetidene henholdsvis 22–40 dager for TSB, 31–48 dager for barn og 
unge, og 35–42 dager for voksne. Alle helseforetakene er godt innenfor kravet. 

Kvalitetsstrategi 
 
Helse Nords kvalitetsstrategi for 2016–2020 ble vedtatt i 2015 og arbeidet med å sette den i 
verk startet i 2016. Alle foretakene skulle styrebehandle tiltaksplaner for dette i løpet av 2016. 
To helseforetak utsatte dette til begynnelsen av 2017.  
 
Status for de fire satsningsområder i kvalitetsstrategien for 2016: 
  

• Gjennomføre minimum to kliniske fagrevisjoner på tvers i regionen: 
o Prosjektet for to fagrevisjoner startet i 2016 og planlegges sluttført i 2017. 
o Regional retningslinje for kliniske fagrevisjoner påbegynt i 2016 og 

ferdigstilles i 2017. 
• Rulle ut løsning for automatisk GTT (Global Trigger Tool) til alle foretakene:  

o Prosjektet kom godt i gang i 2016 og fortsetter i 2017. 
• Regional utdanning i forbedringsarbeid. Sette flere i stand til å drive forbedringsarbeid 

i enhetene: 
o Prosjektet ble startet i august 2016 og ferdigstilles i august 2017. 

• Anskaffe verktøy for å gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkelser: 
o Forarbeid er gjort i 2016, prosjektet startes i 2017. 
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Redusere variasjon 

Arbeidet i variasjonsprosjektet har blant annet vært koblet til fagrådet i ortopedi. Resultatene 
har blitt diskutert og svakheter og styrker knyttet til dataleveransene har blitt vurdert. Videre 
utvikling har blitt foreslått. Den nyttige dialogen med fagrådet kan tjenes som en mal for 
andre fagområder.  

Innsatsteamet har gjort analysearbeider i alle sykehusforetakene. I Helgelandssykehuset har 
målet vært tiltak for å oppnå færre innleggelser ved sykehuset i Mosjøen. Oppgaven i 
Nordlandssykehuset og UNN har vært konsentrert om reduksjon i ventetid og fristbrudd i 
spesifikke avdelinger med utfordringer. Erfaringene kan ha nytte på tvers i foretakene og 
innsatsteamet er under evaluering med tanke på eventuell videreføring. 

Nødnett 

Spesialisthelsetjenesten i Helse Nord tok i 2016 i bruk det felles digitale nødnettet for helse, 
politi og brann. Alle ambulanser og AMK-er er satt i drift på nytt nødnett med unntak av 
AMK Finnmark.  På grunn av forsinkelse med byggingen av nye Kirkenes sykehus vil ikke 
kontrollrommene være i drift på nytt nødnett før høsten 2017. Imidlertid er nettet i drift, og 
helse har tatt i bruk radioer. 

Når det gjelder små kontrollrom (kommunale legevaktsentraler og akuttmottak) ferdigstilles 
disse i området AMK Tromsø i løpet av februar 2017 og i området AMK Bodø i løpet av 
mars 2017.  

På grunn av at Sea King ikke har installert nye nødnettradioer må deler av det gamle analoge 
helseradionettet videreføres til sommeren 2018. I Finnmark må komplett helseradionett være 
operativt til ultimo 2017.   

Pasientreiser 

1. oktober 2016 ble «Mine pasientreiser» lansert på www.helsenorge.no. 50 % av pasientene 
vil kunne benytte denne inngangsportalen for refusjon av reiseoppgjør. Innen juni 2017, vil 
nær 100 % av brukerne kunne benytte løsningen. I forbindelse med innføringen er også 
oppgavefordelingen endret, og Helgelandssykehuset er blitt ny regional enhet for reiseoppgjør 
i Helse Nord. Tidligere ble enkeltoppgjør behandlet ute i de øvrige HF-ene også. 

I forbindelse med overgangen er et nytt regelverk på pasientreiseområdet trådt i kraft og nye 
systemer og arbeidsprosesser er blitt innført. Det nye systemet skal legge til rette for en større 
grad av automatisering av reiseoppgjørene.  

Det har vært en del oppstartsutfordringer i forbindelse med innføringen av Mine pasientreiser. 
Blant annet har registerkvaliteten vært lavere enn forventet, slik at man ikke har fått så høy 
automatiseringsgrad som man forventet. Mer ressurser enn forventet har blitt brukt på å 
håndtere manuelle arbeidssteg. På sikt vil Mine pasientreiser bli et godt verktøy for å 
automatisere behandlingen av enkeltoppgjør. 
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Private helsetjenester 

Totalbudsjettet for 2017 ligger på samme nivå som for 2016 nivå korrigert for prisstigning. 

Helse Nord har i likhet med i 2015 også i 2016 erfart kapasitetsutfordringer innenfor 
rehabiliteringsområdet som har medført lange ventetider for pasientene. På tross av en 
tilleggsbevilgning på 25 millioner kroner ved inngangen til året, viste første halvår 2016 et 
signifikant overforbruk. Konsekvensen ble at ytelser innen ortopedi, muskel/skjelett, subakutt 
hjerneslag og pasienter med komplekse og sammensatte lidelser fikk inntaksstopp med 
påfølgende forsinkelser i pasientbehandlingen. Foruten muskel/skjelett, henger disse ytelsene 
nøye sammen med aktiviteten på sykehusene. Inntaksstoppen medførte at pasienter ble 
liggende lengre inne i sykehusene enn ønskelig i påvente å komme til rehabilitering. Det ble 
derfor i fjerde kvartal gitt ekstrabevilgning på ca. 5,5 millioner kroner til disse ytelsene.  

Det ble fra april 2016 inngått avtale med Aleris om leveranse av PET/CT. Avtalen har en årlig 
ramme på ca. 6,6 millioner. 

Ny avtale innenfor somatikk ble inngått fra juli 2016 med Aleris og Volvat og gjelder 
prosedyrer innenfor ortopedi, håndkirurgi, øre-nese-hals, plastikk kirurgi, søvnapnoe, 
indremedisin, kardiologi og urologi. Avtaleomfanget er fordelt på Tromsø og Bodø med hhv. 
18 og 7,7 millioner. Totalt er dette en økning på 4,6 millioner sammenlignet med dagens 
avtale.  

Det ble i september 2016 inngått avtale med Viken Senter om et traumetilbud til unge i 
alderen 18–26 år. Rammen er på 6,5 millioner.   

Det ble i september 2016 utløst opsjon på etablering av CT i Tromsø på ca. 2,9 millioner. 

Budsjettet for private avtalespesialister er redusert med ca. 2,2 millioner sammenlignet med 
2016 og overført til kjøp av eksterne helsetjenester. Bakgrunnen for reduksjonen er at Helse 
Nord RHF opplever til dels store utfordringer knyttet til rekruttering av nye spesialister ved 
ledighet i driftsavtaler eller opprettelse av nye hjemler. Avtalehjemler er utlyst opptil fem 
ganger uten kvalifiserte søkere. Manglende norske språkkunnskaper er en hovedutfordring 
hos de få kandidatene som søker ledige hjemler. Utfordringen gjelder ikke bare distriktene, 
men også i byer som Bodø og Tromsø.  

Arbeid for å få til et formalisert samarbeid mellom avtalespesialistene og HF-ene fortsetter. 
Målet er å etablere samarbeidsavtaler knyttet til blant annet pasientflyt, ventelister og faglig 
samarbeid. Helse Nord har valgt ut øyefaget i UNN og Finnmarkssykehuset som pilot for 
dette. HF-ene er ansvarlig for at avtalene kommer på plass. 

Det pågår et arbeid for å få på plass en pilot for lege i spesialisering (LIS) i avtalepraksis. Det 
har vært dialog med to øyelegesentre i tillegg til at det har vært sett på muligheter å etablere 
dette innenfor psykiatri, men foreløpig har vi ingen pilot oppe og går. Hovedårsakene er at vi 
har svært få gruppepraksiser som egner seg for LIS, i tillegg til at HF-ene ikke har kandidater 
som er kommet langt nok i sin utdannelse for at dette er aktuelt. 
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Forskning og innovasjon 

Helse Nord satser på å øke forskningsaktiviteten, men kostnadene har minket litt fra 315 
millioner kroner i 2015 til 304 millioner kr i 2016. Det meste av nedgangen er rapportert fra 
UNN, innen feltet psykiske helse-forskning. Dette vil ses nærmere på.  

Helse Nord har blant annet satset ytterligere på målrettede miljøstøttetildelinger og strategiske 
satsinger innen prioriterte områder fra forskningsstrategien, eksempelvis psykisk helse. Noen 
av disse satsingene er i samarbeid med UiT, og det har også medført at forskerstillinger og 
forskningsaktivitet legges dit. Kravet om brukermedvirkning er fulgt opp fra året før og skal 
vektlegges i forskningsprosjekter. Det er innført nye, nasjonale, kriterier om nytte og kvalitet i 
forskningen. Kriteriene er likestilte og detaljert definert for søkerne. 

Det er fremdeles en målsetning å få økt ekstern finansiering for å gi rom for ytterligere 
forskningsaktivitet og internasjonalt samarbeid. Det er også et mål om å få realisert flere 
kliniske forskningsprosjekt med base i helseforetakene. 

Det er vedtatt en tiltaksplan for 2017, som skal følges opp av årlige tiltaksplaner, for 
gjennomføringen av strategien for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016–2020. Det er i 
tråd med den allerede forsterket tiltak i helseforetakene, og det er i 2016 lagt grunnlag for et 
betydelig løft på innovasjonsaktivitetene. 

 Kompetanseledelse 
 
Helse Nord er godt i gang med å innføre et felles verktøy for kompetanseledelse som skal 
brukes av alle medarbeidere. Dette vil gi oversikt over kompetansen, og er et utgangspunkt 
for strategisk kompetanseplanlegging. Dette er det samme verktøyet som brukes i de øvrige 
regionene og som skal brukes til å administrere den nye LIS-utdanningen. En regional 
handlingsplan for rekruttering og stabilisering ble vedtatt i 2016 og legger føringer for 
foretakene, og er et verktøy for å dekke kompetansebehovet. 

Nasjonal bemanningsmodell 
 
Arbeidet med Nasjonal bemanningsmodell har skapt nye utviklingsarenaer både mellom 
regionene og fag-, forsknings-, HR- og analysemiljøene. Foretakene har bidratt aktivt med 
deltakelse i opplæring i scenariometodikk og modellbruk.  

 

Helsefaglærlinger 
 
Det regionale satsingsprosjektet på helsefagarbeiderlærlinger som ble startet i 2013 ble 
avsluttet i 2016. Prosjektet bidro til en økning av årlig inntak av helsefagarbeiderlærlinger fra 
18 til 29 i tidsperioden 2012 til 2016. Totalt antall lærlinger som har vært ansatt samtidig (1. 
og 2. års lærlinger) er økt fra 27 til 54 i samme tidsperiode. Gjennomføringsgrad for fagbrev 
er økt til 85 %, og alle systemer for oppfølgning av lærlinger er kvalitetssikret og følges tett 
opp av fast ansatte lærlingeansvarlige i alle sykehusene i Helse Nord. 
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Sykefravær  
 
Trenden innenfor sykefraværet fra 2014 til 2015 (8,3–8,6 %) har snudd i foretaksgruppen. I 
2016 har sykefraværet vært 8,4 % i foretaksgruppen, hvor tre av helseforetakene har hatt en 
positiv utvikling. Se graf under. 

 

 
Graf: sykefravær per foretak 2014–2016 

Det pågår mange gode prosjekter for å styrke nærværet i foretakene. Tertialets forbedringspris 
har to ganger blitt tildelt prosjekter hvor det har blitt arbeidet målrettet med nærvær, og hvor 
man har lykkes i å redusere sykefraværet. 

 
Økonomi 
 
Styret for Helse Nord RHF budsjetterte med et resultatkrav på 409 millioner kroner i 2016.  

Resultatkravet ble justert ned til 361 millioner kroner i styresak 79-2016. 

Foretaksgruppens regnskapsresultat er et overskudd på 539 millioner kroner.  

Foretaksgruppen Helse Nord har følgelig et resultat som er 539 millioner kroner bedre enn 
resultatkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet, og 178 millioner kroner bedre enn styrets 
resultatmål.  

Helse Nord har hatt positivt driftsresultat siden 2009. Dette sikrer grunnlaget for framtidige 
investeringer. 
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2. Rapportering på krav i oppdragsdokument  
 

2.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Mål 2016: 
 

• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.  

 
Helse Nord har hatt en svært positiv utvikling i forhold til reduserte ventetider innenfor 
somatikk. Snittet for regionen per 2. tertial 2016 var 66 dager. I desember 2016 var imidlertid 
alle våre helseforetak innenfor kravet.  
 
I helseforetakene varierer gjennomsnittlig ventetid fra 55-81 dager. Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset har innfridd kravet, mens UNN ligger tett oppunder måloppnåelse med 
66 dager. Nordlandssykehuset har en gjennomsnittlig ventetid på 81 dager. Dette begrunnes 
med at de har prioritert å ta ned ventelistene for de langtidsventende, og at streiken har bidratt 
til redusert aktivitet. Avtalespesialist og private sykehus benyttes aktivt for å redusere 
ventetidene.  
 
Innenfor psykisk helse og rus var gjennomsnittlig ventetid for regionen per 2. tertial på 42 
dager for TSB, 50 dager for PHBU og 51 dager for PHV. I desember 2016 var ventetidene 
henholdsvis 22-40 dager for TSB, 31-48 dager for PHBU og 35-42 dager for PHV. Alle 
helseforetakene er godt innenfor kravet. 
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• Ingen fristbrudd.  

 
Helse Nord har et snitt for regionen på 2,2 % fristbrudd for somatikk ved utgangen av 2. 
tertial.  I helseforetakene varierer andel fristbrudd ved utgangen av desember fra 1,2 % i 
Finnmark til 4% i Helgelandssykehuset. De oppgir at de hadde en økende utfordring i 3.tertial 
2016, spesielt innenfor fagområdene øyesykdommer, fordøyelses-sykdommer og nevrologi.  
Tiltak er planlagt og delvis igangsatt.  
 
Nordlandssykehuset hadde i desember 2,8% fristbrudd. De har arbeidet aktivt hele året for å 
redusere fristbrudd. Det er gitt opplæring til både leger og sekretærer i riktig registrering av 
datoer i DIPS EPJ for å unngå «tekniske fristbrudd». 
   
Kapasiteten innen enkelte fagområder har i perioder vært lav, og det har vært nødvendig å 
prioritere mellom pasienter med frist eller pasienter som allerede har startet et utrednings- / 
behandlingsløp. Ved lav kapasitet har medisinsk faglige vurderinger vært avgjørende for 
hvem som har fått tilbud om time, og dette har medført noen fristbrudd. 
 
I forbindelse med arbeidskonflikt mellom Akademikerne Helse og Spekter var flere av 
Nordlandssykehusets leger tatt ut i streik. Dette medførte redusert kapasitet for poliklinikk, 
spesielt i Medisinsk klinikk i Bodø med påfølgende økning av fristbrudd. Målsettingen om 
ingen fristbrudd ved utgangen av 2016 ble ikke nådd. For å styrke arbeidet med fristbrudd i 
2017 er det ansatt en rådgiver i prosjektstilling. 
 
Innenfor psykisk helse og rus var fristbruddene for regionen per 2. tertial for TSB 2,8%, for 
PHBU 4,0% og for PHV 5,7%. Innen TSB kommer Nordlandssykehuset dårligst ut med 
8,9%. Svært få pasienter gjør at utslaget blir stort (fem stykker). Fristbruddene skyldes 
begrenset kapasitet for langtidsbehandling hos private rusinstitusjoner. Innen PHBU kommer 
Finnmarkssykehuset dårlig ut grunnet ubesatte stillinger og sykefravær. Det har vært 
vanskelig å rekruttere spesialister, noe som har påvirket tilbudet. Det samme gjelder PHV 
hvor andelen fristbrudd var 23,5% innen utgangen av 2. tertial.  I desember 2016 var andelen 
fristbrudd for regionen henholdsvis 2,0% for TSB, 1,8% for PHBU og 4,2% for PHV. 
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• Andel kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp skal være minst 70 pst.  
 

 
 
Regionen samlet har et snitt på 82%. Dette er godt over snittet for landet som er 74%.  
Alle våre helseforetak med unntak av Nordlandssykehuset oppfyller kravet. Det er ikke god 
nok kvalitet på kodingen, og dette skyldes begrenset tilgang på merkantile ressurser. Når 
DIPS Arena tas i bruk våren 2017 vil dette løse seg. Dersom oppgraderingen av DIPS blir 
ytterligere forsinket vil det bli prioritert å tilsette flere merkantile ressurser. Den økonomiske 
situasjonen til helseforetaket har hittil medført andre prioriteringer. 
 
 

• Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført for kreftpasienter innen 
definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 pst. 

 

 
 
Store deler av utredning og behandling er sentralisert til Nordlandssykehuset og UNN. Det 
medfører at registrerte forløpstider i Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset kan 
påvirkes av kapasiteten i henholdsvis Nordlandssykehuset og UNN. Dette gjelder blant annet 
pakkeforløp som omfatter utredning med PET-CT (finnes kun ved UNN) eller MR prostata. 
Det er inngått avtale med Aleris for å øke tilgjengelig kapasitet på PET-undersøkelser. 
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Fagmiljøet i regionen har hatt sterke synspunkter på hvilke MR-protokoller som skal benyttes 
i utredning av prostatakreft. Ved UNN er den faglige holdningen at 3T MR skal benyttes, og 
dette skaper flaskehalser i forløpene for pasienter fra Finnmark. UNN har bare en 3T MR-
maskin. 
 
Helse Nord har 1,5T MR ved alle sykehus, men har utfordringer knyttet til kompetanse.  
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset er i startfasen av et prosjekt for å utarbeide 
felles retningslinjer og sørge for kompetanseoverføring slik at Helgelandssykehuset kan 
ivareta sine prostata-kreft pasienter selv. Dette vil bedre forløpstidene særskilt for pasienter i 
Nordland. Tilbudet har vært sårbart fordi Nordlandsykehuset bare har en MR-maskin. 
 
UNN har god oversikt og kontroll på pakkeforløpene. Kravet på 70 % innen standard 
forløpstid overholdes ikke for alle krefttyper. Det er gjennomført intern revisjon på flere av 
forløpene som viser til dels stor variasjon i tidene fra pasient til pasient. Det søkes etter 
effektive tiltak for å redusere variasjon i hvert ledd i forløpet. Andelen kreftpasienter innenfor 
standard forløpstid i UNN var 69 %. 
 
 

• Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene 
sammenliknet med 2015 målt ved utvalgte indikatorer, jf. andre oppgaver.  

 
I 2016 har Helse Nord RHF etablert en systematisk tilnærming for måling av 
kapasitetsutnyttelse og oppfølging både regionalt og lokalt på sykehusnivå. Helse Nord RHF 
har opprettet en dedikert prosjektgruppen ledet av kvalitetssjefen til Helse Nord RHF. Denne 
involverer medarbeider med analysekompetanse både fra eieravdelingen, fagavdelingen og 
kvalitets- og forskningsavdelingen samt med lederen til det regionale innsatsteamet. Denne 
gruppen har jobbet tett sammen med den nasjonale arbeidsgruppen for indikatorutvikling og 
metodeutveksling (AIM). Diskusjon og evaluering rundt kapasitetsutnyttelse er vanskelig, 
fordi det finnes ingen standard definisjon om hva som er korrekt kapasitet og hvordan denne 
skal måles. Etter grundig og detaljert diskusjon ble fem indikator valgt ut av AIM gruppen.  
 
Dagens status: fire av fem indikatorer ble innført og kan følges opp i Helse Nord LIS (ledelse 
informasjonssystem) for to utvalgte fagområder (ortopedi og PHV). 

 
Det er gjort arbeid av vårt innsatsteam i UNN HF innenfor fagområdene ortopedi, handkirurgi 
og ØNH. Videre er det også gjort analyser i NLSH av brystkirurgi, endokrinologi, gastro- og 
generell kirurgi, kar-thorax, ortopedi, urologi og plastikk kirurgi. Sistnevnte er under 
ferdigstillelse. 
 
Resultatene fra UNN innen ortopedi viser betydelige forskjeller i antall pasienter på 
ortopedisk poliklinikk per lege (7-14 pasienter/dag). Dette er fremlagt i foretaket og grep er 
allerede gjort. For å belyse aktivitet innen ortopedi er det også, knyttet til det regionale 
fagrådet for ortopedi, innhentet data fra nasjonalt register for leddproteser (NRL). Dette gir 
mulighet for kobling mellom aktivitetsdata og kvalitetsdata. På grunn av at det har tatt tid å 
innhente nødvendige godkjenninger for datatilgang så foreligger det foreløpig kun grove 
aktivitetsoversikter som er diskutert i fagrådet ortopedi. Disse viser en økende 
desentralisering av ortopedi i vår region som kan ha blitt for sterk. Det er videre under 
planlegging registrering av pasientforløp innen hofteprotesekirurgi med mål om bedre 
effektivitet. 
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Det er også av innsatsteamet gjort et arbeid i HSYK HF hvor bakgrunnen ved sykehuset i 
Mosjøen var et høyt antall akuttinnleggelser og gjennomsnittlig lang liggetid. Spesielt har 
samspillet med kommunen vært fokusert her. 
 
For øvrig er det i HSYK sett på følgende hovedområder: Lungesykdommer, hoftelidelser uten 
behov for kirurgi, sykdommer i muskel og ledd. Rapporten er i disse dager ferdigstilt til 
Helseforetaket.  
 
Helse Nord RHF har også i samarbeid med HF-ene gjort en gjennomgang av hjerteinfarkt-
omsorgen i regionen. Med utgangspunkt i spørsmålet om vi har et likeverdig tilbud i regionen 
er det gjort analyser med bakgrunn i NPR data og data fra hjerteinfarktregisteret.  
 
Tilgang til PCI, koronar angiografi, luftambulansetjenester er vurdert opp mot forekomst av 
hjerteinfarkt. Analyser er gjort i forhold til boområder. Blant annet er det tydelig at vi i 
forbindelse med helger får opphopninger av NSTEMI pasienter som venter på koronar 
angiografi. Tiltak er allerede gjort for å gi en bedre fordeling av kapasiteten gjennom uken. 
Tilsvarende er det også gjort i luftambulansetjenesten hvor samtidighet i mannskapsbytte på 
alle ambulanseflyene nå er under endring for å gi en bedre ressurstilgang gjennom døgnet.  
 
Videre er det gjort analyser av keisersnittfrekvens ved fødeinstitusjonene i nord og det 
iverksettes et oppfølgende arbeid i 2017 for å følge dette. Dette for å sikre en riktig bruk av 
ressursene knyttet til keisersnittaktivitet i regionen.  
 
 

• Redusere variasjonen i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder 
sammenliknet med 2015, jf. andre oppgaver. 
 

Gjennomsnittlig liggetid ble litt redusert for elektive døgnopphold (2,5 dag/opphold i 2015, 
2,4 dag/opphold i 2016) og hadde en marginal økning for øyeblikkelig hjelp pasienter (3,5 
dag/opphold i 2015, 3,6 dag/opphold i 2016. 
 
AIM (arbeidsgruppe for indikator- og metodeutveksling) har påpekt utfordringene ved å 
identifisere og å analysere bestemte fagområder basert på aktivitetsdata. Helse Nord har 
identifisert aktivitet innen ortopedi ved hjelp av kombinasjon av hoveddiagnoser og DRG 
grupper. Liggetid per sykehusopphold (elektiv, døgnopphold) med ortopedisk DRG har gått 
ned fra 3,9 dag til 3,6 dag, mens antall opphold med ortopedisk DRG har økt fra 2983 til 
3050. Antall dagbehandling har også økt fra 5999 til 7098. 
 
Gjennomsnittlig liggetid ved ulike tilstander har også vært fokusert av innsatsteamet i sitt 
arbeid ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Detaljer er beskrevet i kulepunktet ovenfor. I det 
felles samarbeidet i arbeidsgruppe for indikator og metodeutvikling (AIM) er det gjort enkelte 
dypdykk knyttet til andel dagbehandling/dagkirurgi og liggetid. Andel dagkirurgi vil påvirke 
liggetiden for de resterende som er innlagte. Se derfor punktet under.  
 
Per nå har ikke Helse Nord utviklet en fullstendig og systematisk oversikt over liggetider 
innenfor utvalgte fagområder. Arbeidet vil kontinueres i samarbeid med de øvrige RHF i AIM 
samarbeidet. 
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• Redusere variasjonen i andel dagbehandling innen utvalgte fagområder sammenliknet 
med 2015, jf. andre oppgaver. 

 
I samsvar med det nasjonale samarbeidet (AIM) har Helse Nord fulgt opp andel 
dagbehandling innenfor fagområdet ortopedi. Tallene viser at andel dagbehandling [antall 
dagbehandling / (antall dagbehandling + antall døgnopphold)] har økt fra 2015 til 2016 med 3 
prosentpoeng (fra 67% til 70%). På foretaksnivå ble forholdet enten uendret (HLSH 72%) 
eller økte med 3-4 prosentpoeng. 
 
Andel dagkirurgi for fjerning av mindre og godartede føflekker og for gjerning av metall 
innsatt etter brudd i hofte/kne/fot varierer mellom våre HF. Totalt ligger Helse Nord omkring 
landssnittet. Andel dagkirurgi ved gallestensoperasjon er høyt i Helse Nord. Når det gjelder 
fjerning av mandler både hos voksne og barn er det meget store variasjoner innad i Helse 
Nord. Spesielt ligger HSYK lavt. Dette er tatt opp med foretaket og et samarbeid med FIN HF 
(de ligger høyest) er anbefalt. For detaljer vises det til RHF-enes felles rapport til HOD av 
25.10.2016. 
 
 
Andre oppgaver 2016: 
 

• Helse Nord RHF skal innen 1. juni 2016 identifisere et antall fagområder i egen region 
som skal gis styringsmessig prioritet fra og med andre halvår 2016. Det skal gis særlig 
oppmerksomhet til fagområder med mange ventende og/eller lang ventetid som ikke er 
faglig begrunnet. Det bør i tillegg velges fagområder som berører de fleste 
helseforetakene i regionen. I tillegg skal helseregionene i fellesskap identifisere 
fagområder som egner seg for styringsmessig prioritet på tvers av regionene.  
 

Det er av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) gjennomført et arbeid (se 
rapport: Indikatorer for måling av uberettiget variasjon, november 2016). Deres anbefaling er 
knyttet til hjerteinfarkt, hjerneslag, brystkreft, leddproteser og hoftebrudd. 
  
Forslaget knyttet til hjerteinfarkt er fulgt opp gjennom en egen rapport. Denne er igjen fulgt 
opp gjennom tiltak forankret i Helse Nord RHF styret. Stikkord er forbedrede pasientforløp 
og økt fokus på hjerteinfarktregisterets kvalitetsparametere. Det skal i februar 2017 vurderes å 
utvide tilbudet til koronar angiografi og PCI i regionen ved etablering av et utrednings-
/behandlingstilbud ved NLSH. 
 
Anbefalinger knyttet til hjerneslag følges opp i aktuelt fagråd og utviklingen innen faget gjør 
det nødvendig å revurdere tilbud og retningslinjer. 
 
Brystkreft og andel brystbevarende operasjoner følges opp gjennom kvalitetsregister for 
brystkreft i Kreftregisteret og i de faglige fora i regionen. 
  
Når det gjelder leddproteser og hoftebrudd vises det til detaljer beskrevet under kulepunkt 
ovenfor: Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene 
sammenliknet med 2015 målt ved utvalgte indikatorer, jf. andre oppgaver. 
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• Helse Nord RHF skal etablere et sett av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og 
effektivitet. Indikatorsettet skal inneholde indikatorer som muliggjør sammenlikning 
av kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus og primært måles på nivået 
der pasientbehandlingen faktisk finner sted, for eksempel poliklinikk, avdeling, 
sengepost og operasjonsenhet. I tillegg skal helseregionene i fellesskap etablere et 
felles sett av slike indikatorer på tvers av regionene. Alle indikatorene skal etableres 
innen 1. juni 2016 og brukes i styringsmessig oppfølging fra og med andre halvår 
2016. 

 
Dette punktet er i begrenset grad gjennomført. Det regionale innsatsteamet har gjennomgått 
aktiviteten ved UNN HF og i NLSH HF innen ortopedi. Åpningstid, effektivitet og variasjon 
mellom poliklinikkene er analysert. Det er dokumentert betydelig variasjon i antall pasienter 
på de ulike poliklinikker (7-18 pasienter/lege). 
 
Tiltak fremover vil være en aktiv deltakelse i AIM samarbeidet med de øvrige RHF og utvikle 
parametere for systematisk måling av variasjon mellom og innad i våre foretak innenfor flere 
fagområder.  
 
Forsinkelser skyldes dels vakante stillinger i Kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord 
RHF og dels manglende mulighet for prioritering av oppgaven. Staben er nå styrket og 
nødvendig styringsmessig prioritet kan gis.  
 

 
• Innenfor fagområdene som gis prioritert styringsmessig oppfølging skal Helse Nord 

RHF bruke systematiske sammenlikninger mellom sykehus av gjennomsnittlig 
liggetid og andel dagbehandling for utvalgte prosedyrer/pasientforløp i styringsmessig 
oppfølging fra og med andre halvår 2016. I tillegg skal helseregionene i fellesskap 
identifisere prosedyrer/pasientforløp der gjennomsnittlig liggetid og andel 
dagbehandling kan sammenlignes mellom sykehus på tvers av regionene. Utvalget av 
prosedyrer/pasientforløp for styringsmessig oppfølging fra og med andre halvår 2016 
skal avklares innen 1. juni 2016. 

 
Det vises til rapportering i punktene ovenfor. Det er gjort et arbeid i HSYK hvor 
gjennomsnittlig liggetid er sammenlignet. Her ble det sett på lunge, hofteskader uten behov 
for kirurgi, sykdommer i muskel og ledd. 
 
Det vises også til rapportering av 25.10.2016 til HOD fra det interregionale AIM arbeidet. Her 
fremkommer enkelteksempler knyttet til fjerning av godartede føflekker, fjerning av metall 
etter ortopediske inngrep, operasjon for genitalt fremfall, gallestensanfall, tonsillektomier 
(fjerning av mandler), behandling for lyskebrokk, operasjon for makulahull og fjerning av 
ostesyntesemateriell i over og underekstremitet. 
 
Det vises også til sammenligningen mellom de ulike helseforetak i forhold til gjennomsnittlig 
liggetid for seks indremedisinske diagnoser (KOLS, lungebetennelse, sykdommer i 
fordøyelsessystemet, sykdommer i nervesystemet, sykdommer i nyre/urinveier/prostata, 
sykdommer i hjerte og blodårer (unntatt hjerteinfarkt og hjerneslag)). Som forventet kommer 
FIN HF og HSYK HF ut med noe lang liggetid ved KOLS og lungebetennelse. Andel røykere 
i boområdene til disse sykehusene er høy og avstandene er store og de klimatiske utfordringer 
periodevis betydelig i Finnmark. Tallene er således ikke overraskende. For HSYK sitt 
vedkommende vises det til oppfølgingsarbeidet til det regionale innsatsteamet nevnt ovenfor.  
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Per nå er arbeidet i sin begynnelse og Helse Nord har per nå ikke i dag en bred oversikt over 
liggetid, andel dagbehandling og andel innleggelser for et vidt spekter av fagområder. Dog har 
6 indremedisinske og 11 kirurgiske områder i AIM samarbeidet og det regionale 
innsatsteamets arbeid gitt oss en god start. 
 
 

• Helse Nord RHF skal innen 1. november 2016 vurdere ytterligere fagområder for 
styringsmessig prioritet fra og med 2017 og evt. forslag til ytterligere og/eller justerte 
indikatorer for å måle effektivitet og kapasitetsutnyttelse, bl.a. i lys av etablering av 
Kostnad per pasient (KPP) ved alle helseforetak fra og med 1. januar 2017.  
 

I det felles AIM arbeidet har ulike nye fagområder vært diskutert. Blant disse er øye-, ØNH 
sykdommer, plastikk kirurgi, hjertelidelser og hudlidelser. Helse Nord RHF følger og støtter 
dette felles arbeidet og bidrar til utvikling nye metodikker og indikatorer, indikatorsett for å 
måle effektivitet og kapasitetsutnyttelse.  
 
Ved innføring av Kostnad per pasient (KPP) åpner det seg nye muligheter, en viktig 
dimensjon av kvalitet, nemlig kostnad kan knyttes til aktivitet, dvs per enkelte episoder og 
sykehusopphold.  
 
I første omgang skal KPP beregnes og rapporteres bare en gang i år, men modellen og 
metodikken som ligger bak denne skal gjenbrukes i AIM arbeidet. KPP gir oss nye muligheter 
for å kartlegge variasjon i kostnader blant ulike helseforetak/sykehus, samt med analyse av 
dyreste varianter av samme DRG (identifikasjon av mulige komplikasjoner, geografisk 
fordeling av dyreste pasienter, blant annet).  
 
Den største utfordring i dette arbeidet er at vi utvikler flere nye indikatorer som analyseres og 
vurderes i mange dimensjoner – slik at vi får vi en stor mengde av indikatortall som bør 
presenteres og visualiseres på en enkel og oversiktlig måte som gir oss mulighet til å avdekke 
ulike mønstre og ukjente sammenhenger i helsesektoren. 
 
 

• Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet med å identifisere fagområder, etablere 
indikatorer og identifisere prosedyrer/pasientforløp på tvers av regioner. Helse Sør-Øst 
RHF skal fra og med 2016 også lede nettverket for å fremme metodeutvikling på tvers 
av regionale helseforetak, jf. krav om etablering av slikt nettverk i revidert 
oppdragsdokument 2015. 
 

Helse Nord har deltatt i AIM arbeidet ledet av Helse Sør-Øst RHF. Fra 01.01.2017 er ledelsen 
overtatt av HMN RHF. Ulike fagområder har vært og diskuteres for videre oppfølging og 
analyser.   
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2.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
 
Mål 2015 (Merknad: ber om ekstra rapportering på 2015-oppdrag): 
 

• Status for etableringen av medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern i henhold til 
oppdrag for 2015 med presisering i brev av 25 nov 2015: 
 
Som et ledd i arbeidet og for å for å vinne erfaringer med medikamentfri behandling 
for alvorlig syke skal Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest etablere minst en 
enhet/post i DPS øremerket for medikamentfri behandling/nedtrapping av 
medikamentell behandling. Helse Sør-Øst skal etablere to slike enheter. Erfaringene 
skal oppsummeres i samarbeid med brukerorganisasjonene. Frist for etablering av 
slike poster er 1. juni 2016. 

 
UNN har åpnet et regionalt medikamentfritt døgntilbud, og de første pasientene er under 
behandling. Brukermedvirkningen har vært sterk, og brukerorganisasjonene har deltatt både i 
arbeidsgruppen som har lagt retningslinjene for tilbudet, i tillegg til at brukerorganisasjonene 
deltar i en samarbeidsgruppe for tilbudet. Enheten har ansatt flere erfaringskonsultenter, både 
i ledelsen og kvalitetsarbeidet.  
 
 

• Status for prosjekt(er) vedr transport av psykisk ustabile personer, jf oppdrag i brev av 
27. juni 2014 hvor det er forutsatt ordinær rapportering gjennom ordinære rutiner samt 
sluttevaluering etter utløpet av prosjektperioden (2017, opprinnelig 2016) 

 
Alle helseforetakene gir tilbakemelding om økt bruk av sivilt følge ved akuttinnleggelser og 
tilfredshet med kompetanseheving. Finnmarkssykehuset har redusert antall akuttinnleggelser 
og bruk av politifølge, mens andelen akuttinnleggelser er stabil ved Helgelandssykehuset. 
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Mål 2016: 
 

• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal 
måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private 
institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 

 
Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 
Antall dager* 59 40 40 26 
Endring fra 2015* -10 -7 +6 -9 
Korrigerte 
kostnader** 

+ 5,7 % - 2,2 % +2,1 % + 15,1 % 

Årsverk – endring 0,8 % - 3,3 % - 1,5 % + 7,7 %  
Aktivitet 
poliklinikk*** 

+ 3,7 % +10,4 % +3,8 % +32,9 % 

Tabell 1 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 

* Gjennomsnittlig ventetid avviklede desember. Antall dager.  
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon, per 2. 
tertial 2016.  
*** Per november 2016 
 
Tabellen viser at ventetiden for psykisk helsevern og TSB er kortere enn for somatiske 
fag. Reduksjon i ventetid er størst for somatiske fag, og ventetiden har økt for psykisk 
helsevern for barn og unge.  
 
Kun TSB har økt kostnadene mer enn for somatiske fag. De andre fagområdene har 
lavere kostnadsvekst enn somatikken. Psykisk helsevern for voksne har redusert 
kostnadene i perioden, blant annet fordi UNN har omorganisert slik at flere årsverk nå 
er registrert som TSB. Kun TSB har høyere økning i antall årsverk enn somatiske fag 
(deler er teknisk endring fra PHV), mens hele psykisk helsevern har redusert antall 
årsverk sammenlignet med 2015. 
 
Psykisk helsevern og TSB har likevel god aktivitetsvekst i perioden og aktivitetsveksten 
er høyere enn for somatiske fag. 
 
 

• Redusere antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 innbyggere i helseregionen 
sammenliknet med 2015. 

 
1. og 2. tertial 2015 2016 
Tvangsrate 1,45 1,32 

* Beregnet ut fra innbyggertall over 18 år i 2015 og 2016   
 
Antall tvangsinnleggelser per 1000 innbyggere er redusert i Helse Nord for perioden 
første og andre tertial 2015 og 2016.  
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• Øke andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre i forhold til sykehus i psykisk 
helsevern for voksne sammenliknet med 2015.  
 

DPS sysselsetter 53 % av månedsverkene, mens 47 % er sysselsatt i sykehus i Helse 
Nord. Lange avstander og begrenset befolkningsgrunnlag gir behov for å samle 
spesialiserte funksjoner, og det er derfor ikke planlagt med ytterligere nedbygging av 
spesialpsykiatrien. Dersom avtalespesialister og private institusjoner inkluderes i 
grunnlaget, står DPS for en enda høyere andel.  
 
 
Andre oppgaver 2016: 
 

• Styrke desentralisert behandlingstilbud (ambulant/poliklinikk/samarbeid førstelinjen) 
innen psykisk helsevern og rus. 

 
Alle helseforetakene gir desentral behandling gjennom ambulering og har etablert 
samarbeid med førstelinjen. Den polikliniske aktiviteten er styrket for både TSB og 
psykisk helsevern. UNN og Nordlandssykehuset har FACT-samarbeid. 
 

 
• Sikre videre drift av OCD-teamene, herunder nødvendig implementering og 

opplæring. 
 
I Helse Nord er behandlingstilbudet for OCD regionalisert til UNN. UNN har etablert 
behandlingstilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser (OCD) for barn og unge ved 
Barne- og ungdomsklinikken og til voksne ved Psykisk helse- og rusklinikken.  
 

 
• Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler. 

 
Alle helseforetak har avtaler med kommunale fengsel som sikrer innsatte et 
behandlingstilbud.  
 

 

2.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Mål 2016: 
 

• Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7 pst. 
 
Vi får rapporter om helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) på andel i egne institusjoner og 
på andel oppstått i egne og andre institusjoner. Vi har valgt å ta med begge i tabell 6.3, men 
regner med at det som etterspørres er andel HAI i egne institusjoner hva angår kravet på 
4,7%. 
 
Gjennomsnittet HAI i egne institusjoner for Helse Nord ligger på 3,0%. Det er godt under 
kravet på 4,7%. Alle helseforetakene og sykehusene ligger også godt under kravet. Vi har som 
mål å fortsette den fine trenden med reduksjon og har beskrevet noen tiltak i tabell 6.3. 
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• Ikke korridorpasienter. 
 
Andelen korridorpasienter i Finnmarkssykehuset ligger under landsgjennomsnittet. For 2015 
var tallet for FIN 0,7 % mot landsgjennomsnitt 1,4 %. For andre tertial 2016 var tallene 
henholdsvis 0,4 % og 1,1%.  
 
Klinikk Kirkenes har hatt 2 korridorpasienter i 2016. Men har en buffer i ikke normerte 
senger som fører til et overbelegg, men ikke korridorpasienter. 
 
Klinikk Hammerfest har hatt utfordringer med korridorpasienter i hele 2016. 
Korridorpasienter kan blant annet forklares med at klinikken har slitt med et høyt antall 
utskrivningsklare pasienter gjennom hele året. Det er opprettet tett kontakt med kommunene 
for å få de til å ta hjem sine utskrivningsklare pasienter. 
 
Status for korridorpasienter ved UNN er uendret i 2016. I gjennomsnitt har UNN mellom 8 og 
13 pasienter på korridor pr døgn. 
 
UNN driver en utstrakt ombygging og omstrukturering med rokade av sengeposter og 
funksjoner. Det er i denne sammenheng ikke satt i verk gode nok tiltak for å hindre 
korridorpasienter. Flere tiltak er iverksatt, men UNN har ikke lykkes med å redusere 
korridorpasientene helt. Det trengs en strukturert gjennomgang på edd steder der dette er et 
problem. Ferdigstilling av byggeprosjektene, endelig plassering av sengeposter og nærmere 
oppfølging av de sengepostene som har korridorpasienter er tiltak som vil redusere antallet. 
 
Nordlandssykehuset har i 2016 hatt 1017 korridorpasienter, hvorav 970 i Bodø. På grunn av 
renovering av A/B-fløyen har det vært redusert sengekapasitet ved Nordlandssykehuset Bodø, 
men når A/B fløyen er ferdig renovert vil foretaket ha økt sin sengekapasitet. Tiltak for å 
redusere korridorsenger vil videreføres i 2017, og på grunn av ytterligere reduksjon i antall 
senger fra høsten 2016 vil det være nødvendig å intensivere disse. Tiltakene går blant annet på 
aktiv dialog med kommunene slik at de tar raskt imot utskrivningsklare pasienter, 
hensiktsmessig bruk av pasienthotell, bruk av obs-post, etablering av erfaren lege i front, 
etablering av digitale tavler for klinisk overblikk og optimalisering av pasientforløp.  
 
I Helgelandssykehuset har det vært korridorpasienter ved sykehusenhetene i Mo i Rana og 
Sandnessjøen hver mnd. Gjennomsnitt 19 pr mnd i Mo i Rana og 27 pr mnd i Sandnessjøen. 
Ingen korridorpasienter i Mosjøen. Dette skyldes høy aktivitet og at vertskommunene Ranas 
og Alstadhaug i økende grad har hatt utskrivningsklare pasienter liggende i sykehusene. 
Mosjøen har et noe høyere sengetall i forhold til antall innbyggere, og har ikke de samme 
utfordringene i forhold til vertskommunen med utskrivningsklare pasienter. Det blir tatt 
kontakt med de aktuelle kommunene for å løse utfordringene. 
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Andre oppgaver 2016: 
 

• Bidra med nødvendige spesialisthelsetjenester og veilede kommunene, slik at de kan 
ivareta sitt ansvar for helsetilbud til asylsøkere og flyktninger.  

 
Alle våre helseforetak tilbyr nødvendige spesialisthelsetjenester og bidrar med veiledning til 
kommunene på forespørsel. Nordlandssykehuset benytter tuberkulosesykepleier aktivt i dette 
arbeidet. UNN tilbyr undersøkelser for dokumentering av påstått tortur for asylsøkere og 
flyktninger for hele regionen. 

 
• Spre alle innsatsområder som er igangsatt i pasientsikkerhetskampanjen "I trygge 

hender 24-7" til relevante enheter/avdelinger. Se Tabell 2 Rapportering 2016. 
 
Å få på plass alle innsatsområdene fra Pasientsikkerhetskampanjen er et krevende arbeid. 
Innsatsområdene skal spres til alle relevante enheter, og de skal implementeres i enhetene. Alt 
er ikke på plass ved utgangen av 2016, men dette arbeidet videreføres. Hva som er relevante 
enheter gjennomgås og revideres også med jevne mellomrom. 
 
For små enheter som skal implementere mange innsatsområder er det krevende å få alt på 
plass samtidig. Implementering skal dokumenteres med målinger. Automatisk elektronisk 
dokumentasjon er dessverre svært sparsom, og de fleste målinger foregår manuelt. 

 
 

• Sette i gang etablering av et antibiotikastyringsprogram i sykehus, i tråd med Helse- 
og omsorgsdepartements handlingsplan mot antibiotikaresistens. Som et ledd i 
etableringen skal de regionale kompetansesentrene for smittevern styrkes. Se Tabell 2 
Rapportering 2016. 

 
UNN har etablert antibiotikastyringsprogram. 
KORSN (Kompetansesenter i smittevern Helse Nord) ble i 2017 styrket med midler for å 
etablere en ny stilling for farmasøyt, som skal bistå både sykehus og sykehjem i arbeidet med 
riktig bruk av antibiotika. Stillingen har vært utlyst, og intervjuene starter ganske snart.  
 
Finnmarkssykehuset har startet prosessen med å innføre antibiotikastyringsprogram 
Smittevernoverlege er ansvarlig for implementering og gjennomføring i 2017.  
 
Helgelandssykehuset besluttet høsten 2016 å iverksette antibiotikastyringsprogram etter mal 
fra tilsvarende program ved UNN. Det er laget rapport over antibiotikaforbruk fordelt på 
antibiotikagrupper. Foreløpig er dette fordelt på sykehusenheter, men i 2017 blir dette også 
fordelt på avdelinger. 
 
Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk er tatt i bruk, og etterlevelsen vil bli fulgt opp i 
2017 som en del av antibiotikastyringsprogrammet. 
 
Nordlandssykehuset har høsten 2016 utarbeidet antibiotikastyringsprogram som skal 
implementeres i 2017. Sentral i implementeringen blir både nytilsatt smittevernlege og 
farmasøyt i 50 % stilling.  
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Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord deltar i antibiotikastyringsprogrammet i alle 
sykehusforetakene i Helse Nord. Sykehusapotek Nord bidrar med statistikk over 
antibiotikaforbruk til sykehusene.  
 

 
• De regionale helseforetakene skal i fellesskap gjennomføre konkrete tiltak som styrker 

de regionale helseforetakene sin kapasitet til å gjennomføre 
forhandlinger/anskaffelser, bidrar til bedre samhandling mellom aktørene som er 
involvert i systemet for nye metoder, og sikrer at beslutninger som tas av 
Beslutningsforum implementeres i spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF skal lede 
arbeidet. 
 

Konkrete tiltak: 
 
Styrke de regionale helseforetakenes kapasitet til å gjennomføre forhandlinger / 
anskaffelser  
 
Organisering: 
LIS (legemiddelinnkjøpssamarbeidet) er innlemmet i HINAS, som er innlemmet i 
Sykehusinnkjøp HF. LIS er derved blitt del av et større innkjøpsfaglig miljø, som har bredere 
og bedre kompetanse på innkjøp. 
 
Mandat: 
Beslutningsforum har gitt HINAS mandat med kriterier for å foreta prisforhandlinger, og 
retningslinjer for mandatet er utarbeidet. HINAS skal foreta prisforhandlinger, og samarbeider 
med Legemiddelverket underveis i Legemiddelverkets arbeid med hurtig metodevurdering. 
Ved behov for raske avklaringer underveis i prosessen, kan leder av Beslutningsforum 
kontaktes. Metodevurderingen, som bygger på fremforhandlet pris, oversendes 
Bestillerforum. Dersom Beslutningsforum beslutter at legemiddelet kan tas i bruk, sendes 
kontrakter til de fire regionale helseforetakene til undertegning. 
 
Konkurranseutsetting: 
Legemiddelet skal inngå i fremtidige LIS-anbud så snart det er praktisk mulig. Avtaleprisen 
for et legemiddel skal gjelde for alle godkjente indikasjoner. 
 
Overføring av finansieringsansvar fra HELFO til RHF: 
Medikamenter som har vært finansiert fra HELFO har ikke vært gjennom metodevurdering. 
Det er ønskelig å ha en lenger planleggingshorisont, slik at finansieringsansvaret ikke 
overføres til RHFene før en hurtig metodevurdering er gjennomført. Dersom det aktuelle 
medikamentet viser seg ikke å være kostnadseffektivt, vil det ikke automatisk bli videreført til 
bruk i spesialisthelsetjenesten.  
 
Ved overføring av finansieringsansvaret for medikamenter til RHFene, inngår også disse 
medikamentene i anbud, og reduserte priser kan oppnås ved konkurranseutsetting.  
 
Bidra til bedre samhandling mellom aktørene 
I Bestillerforum avklares hvilke saker som ikke skal fremmes for Beslutningsforum. 
Beslutningsforum har gitt fagdirektørene mandat til å avgjøre noen saker i det nasjonale 
fagdirektørmøtet. Dette bidrar også til effektivisering av systemet.  
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Dersom det er behov for å avklare hvordan nye problemstillinger bør håndteres, tas dette opp i 
Beslutningsforum. 
 
Saksbehandlingstiden i systemet reduseres. For legemidler er rutinene betydelig bedret. De 
enkelte aktørene arbeider for å optimalisere egne prosesser. 
  
Det er ønskelig at finansieringsansvaret avklares så tidlig som mulig, og før 
markedsføringstillatelse (MT) foreligger. 
 
Statens legemiddelverk (SLV) venter ikke på en bestilling fra Bestillerforum, men starter sine 
metodevurderinger ved dag 120 i søknadsprosessen for markedsføringstillatelse (MT) hos de 
europeiske legemiddelmyndighetene (EMA). I første Bestillerforum deretter gjennomgås 
saken der, slik at en bestilling kan bekreftes eller avbestilles.  
 
Legemiddelindustrien leverer dokumentasjon raskere. 
 
For medisinsk utstyr (MU) er erfaringene mer begrenset. Rapporten «Håndteringen av 
medisinsk utstyr i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten og 
oppdatering av skjema for mini-metodevurdering» ble utarbeidet i 2015. I 2016 er det arbeidet 
videre med å avklare hvilke kriterier som skal være relevante for å velge ut hvilket medisinsk 
utstyr som er aktuelt for metodevurdering. Man har ventet på etableringen av Sykehusinnkjøp 
HF som skal involveres i dette arbeidet. Bestillerforum RHF ønsker at Sykehusinnkjøp HF og 
bransjeorganisasjonene for medisinsk utstyr vurderer de foreslåtte kriterier, og at de så prøves 
ut over en periode på ett år. Sekretariatet vil komme med forslag til evaluering etter 
prøveperioden. 
 
For medisinsk utstyr er en mini-metodevurdering ofte den mest egnede metoden, men vi har 
ikke en organisasjon til å gjennomføre dem. Mini-metodevurdering er ment til bruk lokalt når 
et helseforetak vurderer å ta i bruk en ny metode. Det kan være krevende å finne tid til å gjøre 
dette ved eget behov, og det er ikke ressurser til å gjennomføre mini-metodevurderinger etter 
ønske fra eksterne bestillere. 
 
Spørsmålene blir stående uavklart, og det er til misnøye for leverandørene av MU. De har 
mindre kompetanse enn legemiddelindustrien på å levere nødvendig dokumentasjon til 
metodevurderingene. Dersom de deltar aktivt i metodevurdering, og metoden skulle få ja i 
Beslutningsforum, er det ingen automatikk i at metoden blir tatt i bruk. Selv om 
utstyrsfirmaene er interessert i å være med på dette, har de lite insentiv til å gå i gang med 
arbeidet.  
 
Sekretariat for Nye metoder har regelmessig kontakt med ulike aktører, og samordner 
prosesser bl a i forberedelsene til møter i Bestillerforum. Det er en kontinuerlig forbedring av 
informasjonsflyt, og nettsidene til Nye metoder med aktuelle oversikter oppdateres 
fortløpende.  
 
Det årlige statusmøtet i HOD, der aktørene deler erfaringer, bidrar til bedre samhandling. Det 
avdekkes hva som fungerer godt, hva som ikke fungerer, og forslag til forbedringer kan 
diskuteres der.  
                                                     
«Roterende fagseminar» for aktørene i systemet bidrar til bedre samhandling mellom 
aktørene. Man får økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt, blir kjent med hva andre kan bidra 
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med, og lærer å etterspørre aktuelle innspill - for eksempel at andre aktører tenker på om 
Statens strålevern skal bidra ved en metodevurdering. 
 
Sikre at beslutninger som tas av Beslutningsforum implementeres i spesialisthelse-
tjenesten  
Ved beslutning om at en metode kan innføres, skal Helsedirektoratet oppdatere og publisere 
aktuelle retningslinjer og krefthandlingsprogrammer. 
 
Ut fra aktuelle anbud utarbeider LIS behandlingsveiledere, inkludert rangering av preparatene 
som skal brukes. 
  
Beslutninger i Beslutningsforum er regelmessig tema i fagsjefmøtet i regionen. Fra 
sykehusapoteket legges det der også fram forbruksstatistikk for aktuelle medikamenter som 
«har fått ja» i Beslutningsforum. 
 
Nettsidene til Nye metoder oppdateres fortløpende. Vedtakene i Beslutningsforum publiseres 
raskt. 
 
 

• Det er ansatt sosialpediatere i alle barneavdelinger. Overgrepsutsatte barn som avhøres 
ved Statens barnehus skal tilbys medisinsk undersøkelse.   

 
Barneavdelingen i Nordlandssykehuset har ansatt en overlege som sosialpediater. I praksis er 
arbeidet fordelt på tre overleger og en LIS for å redusere sårbarhet i tilbudet.  
 
Nordlandssykehuset og Statens barnehus i Bodø har inngått samarbeidsavtale, og barnehuset 
har egnet undersøkelsesrom. 
 
UNN har ansatt en sosialpediater som er barne- og ungdomspsykiater og fagansvarlig på 
området. Det er inngått avtale mellom UNN HF og Statens barnehus i Tromsø, og barnehuset 
har egnet undersøkelsesrom. 
I Finnmarkssykehuset har en av overlegene fagansvar for sosialpediatri. Det er utarbeidet plan 
for utvikling av barneavdelingen der sosialpediatri er et av områdene. Avdelingen har etablert 
en tverrfaglig faggruppe innen sosialpediatri. Gruppen vil være med å sikre oppfølgingen av 
planen, samt kompetanseheving i avdelingen samt for faggruppens medlemmer. I mars 2017 
skal det gjennomføres internundervisning i avdelingen. Finnmarkssykehuset har bedt Statens 
Barnehus i Tromsø om et samarbeid som innebærer hospitering og annen faglig kontakt. 
 
 

• Ha ansvar for tilbud til voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep, herunder ha 
inngått avtaler med videreførte robuste kommunale overgrepsmottak, fra 1. januar 
2016. For helseforetak og kommuner som ikke har inngått slike avtaler per 1. januar 
2016, settes endelig frist for avtaleinngåelse til 1. juli 2016, jf. brev av 11. november 
2015. Helse Nord RHF skal sikre at tilbudet til samiske voksne og barn utsatt for 
seksuelle overgrep er tilrettelagt samisk språk og kultur. 

 
I Finnmarkssykehuset ble overgrepsmottak etablert både i Klinikk Hammerfest og i Klinikk 
Kirkenes innen fristen 01.07.2016 som foreløpig dekker alle kommunene i Finnmark. Det 
planlegges et overgrepsmottak i Alta i nær fremtid. 
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Tilbudet til samiske pasienter følges opp av SANKS med spesiell fokus på Tysfjordsaken. 
Dette planlegges organisert i samarbeid med Samisk helsepark som skal etableres i Karasjok. 
Overgrepsmottak bygges nå opp både i Alta og Kirkenes i tillegg til det som har vært i 
Hammerfest. Det satses betydelig på dette nå og det vil være enklere å få til gode løsninger 
som også tar hensyn til samisk språk og kultur. I tillegg er tolkeprosjektet etablert som også 
kan bidra positivt. 
 
UNN har inngått avtale med Harstad og Tromsø kommune om å videreføre eksisterende 
overgrepsmottak for alle kommunene i nedslagsfeltet til UNN. Disse var på plass før 
01.01.16. 
 
Nordlandssykehuset har inngått avtale med Bodø og Harstad kommune om å videreføre 
eksisterende mottak i Bodø og Harstad. Pasienter fra Lofoten og Vesterålen blir undersøkt i 
Bodø eller Harstad avhengig av hva som er mest hensiktsmessig. Avtalene ble inngått innen 
fristene. 
 
Helgelandssykehuset har opprettet tilbud til alle kommunene på Helgeland. Tilbudet er 
lokalisert ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 
 

 
• Bidra til forbedring og videreutvikling av den nasjonale nødmeldingstjenesten 

gjennom tverretatlig "program for forbedring av nødmeldingstjenesten". 
 
Helse Nord RHF og helseforetakene har deltatt i HODs utredning av «Sentrale elementer 
vedrørende medisinsk nødmeldetjeneste» samt i pågående felles prosjekt i regi av Nasjonal 
IKT HF, «Ny teknologi AMK».  AMK Bodø er samlokalisert med politi og brann -  som et 
tiltak innenfor PFN skal AMK Bodø være pilot for mottak av nød-tekstmeldinger. 
  
 

• Etablere tiltak som kan bidra til et mer systematisk samarbeid mellom helsetjenesten 
og Arbeids- og velferdsetaten, herunder vurdere om det er hensiktsmessig å inngå 
særskilte samarbeidsavtaler med Arbeids- og velferdsetaten. Helsedirektoratet har i 
samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeidet maler for 
samarbeidsavtaler til dette formålet. I rapporteringen skal det inngå en oversikt over 
hvilke områder det er etablert samarbeid på og konkrete samarbeidstiltak. Tilsvarende 
oppdrag er gitt Arbeids- og velferdsetaten. 

 
Helse Nord RHF har siden 2013 hatt samarbeidsavtale med NAV i Nordland, Troms og 
Finnmark. Avtalen understøtter nasjonal målsetting om flere i arbeid og færre på passive 
ytelser. Forebyggende, helsefremmende og inkluderende tiltak vektlegges. Gjennom Raskere 
tilbake-ordningen er det etablert et samarbeidstiltak mellom Helse Nord og de tre NAV 
kontorene som bygger på «iBedrift-konseptet», som et ledd i det felles ansvaret for å redusere 
sykefravær.  
 
Helse Nord og NAV i Nordland, Troms og Finnmark har bidratt aktivt i Helsedirektoratets og 
Arbeids- og velferdsdirektoratets felles utvikling av nasjonalt konsept som bygger på iBedrift, 
jamfør rapporten «HelseIArbeid» (2016). 
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• De regionale helseforetakene skal i fellesskap identifisere indikatorer for å måle 
uberettiget variasjon i forbruk av helsetjenester for et utvalg av prosedyrer innen 1. 
november 2016. Det bør velges prosedyrer som utføres hos mange helseforetak. De 
utvalgte indikatorene og prosedyrene skal gis styringsmessig prioritet fra 2017. Helse 
Nord RHF skal lede arbeidet. 
 

Helse Nord RHF plasserte oppdraget om utvikling av indikatorer for å redusere uberettiget 
variasjon i forbruk av helsetjenester i SKDE.  Prosjektet ble deretter forankret i det 
interregionale Fagdirektørmøtet og andre relevante utvalg (AIM, Styringsgruppen for 
publiseringer i spesialisthelsetjenesten) ble orientert om arbeidet.  
 
Oppdraget ble basert på data både fra NPR og utvalgte nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
(Hjerneslag, Hjerteinfarkt, Brystkreft, Leddprotese, Hoftebrudd, og Ryggkirurgi). Det 
endelige forslaget fra Helse Nord RHF/SKDE ble forankret i det interregionale 
fagdirektørmøtet før overlevering av rapport til HOD 22. november 2016.  
 
Anbefalingene om nasjonale nivå for de aktuelle indikatorene er utviklet av og med den 
faglige ledelsen i det enkelte nasjonale kvalitetsregister. Det ble anbefalt 9 mulige indikatorer 
som kunne gis styringsmessig prioritet fra 2017. 6 mulige indikatorer ble anbefalt å 
videreutvikles i fagmiljøene før de eventuelt kan brukes til styring. 
  
 
Personell, utdanning og kompetanse 
 

• Utvikle Nasjonal bemanningsmodell som et verktøy for strategisk planlegging av 
personell- og kompetansebehov i regionen og nasjonalt. 
 

Helse Nord har i 2016 hatt to faste regionale deltakere i en nasjonal arbeidsgruppe for arbeid 
med Nasjonal- og Regional bemanningsmodell. I regi av dette har Helse Nord bidratt til 
utvikling, kvalitetssikring og implementering av disse modellene. Helse Nord har i tillegg 
bidratt til analyser innenfor strategisk viktige fagområder, framskrivinger av 
kompetansebehov etter nasjonalt bestillinger fra HOD og Helsedirektoratet.  
 
15.juni 2016 deltok Helse Nord inn i en nasjonal scenarioøvelse på de tre fagene øye, patologi 
og voksenpsykiatri. Resultatet fra disse scenarioøvelsene ble fremskrevet i Nasjonal 
bemanningsmodell og dokumentert i egne rapporter. Helse Nord bidro her med to regionale 
fasilitatorer, i tillegg til 12 deltakere fra regionens foretak som hadde ulik fagbakgrunn i de 
aktuelle fagene. 
 
Helse Nord har i sum registrert 39 modellbrukere, med en sammensatt fagbakgrunn fra HR, 
økonomi/analyse, fag, kvalitet og forskning. Det er gjennomført sertifiseringskurs for disse i 
regi av modelleier (Helse Vest), i tillegg til ulike Skypekurs for bistand til innlogging og 
modelltilgang. To regionale modellbrukere fra Helse Nord har i tillegg gjennomført 
foretaksvise opplæringsdager i bruk av regional bemanningsmodell tilpasset foretakenes 
behov.  
 
For å følge opp videre arbeid med bruk av modellen til ulike framskrivninger og i utvikling av 
strategiske utviklingsplaner, planlegges det oppstart av et regionalt forvaltningsforum for 
regional bemanningsmodell ledet av Helse Nord. 
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• Synliggjøre utdanningsaktivitet i sykehusene. Gi departementet årlig innspill på 
dimensjonering av utdanningskapasitet, aktivitet og behov innen området. 
Departementet vil tydeliggjøre rammer og frist for innspillet. 
 

Helse Nord har i 2016 kartlagt all utdanningsaktivitet i helseforetakene, og har dermed god 
oversikt over nåsituasjonen. Det gjelder innenfor alle utdanningsretninger og på alle nivå.  
 
Innspill om utdanningskapasitet i helsefaglige utdanninger ble rapportert til HOD den 
3.10.2016. Ut i fra et 0-scenario (uten noen endringer i behandlingspraksis, og uten 
rekruttering av nye ansatte) vil det fremover være størst behov for ambulansepersonell, 
helsesekretærer, sykepleiere/spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, bioingeniører og 
psykologer i Helse Nord.  
 
Innen legegruppen, er det et behov innen følgende spesialiteter; gastroenterologisk kirurgi, 
urologi, lungesykdommer, øyesykdommer, revmatologi, hud- og veneriske sykdommer, 
hjertesykdommer, onkologi, thoraxkirurgi, blodsykdommer, karkirurgi, anestesiologi, 
infeksjonssykdommer, nukleærmedisin, psykiatri og radiologi.  
 
Ved å ta i bruk nye verktøy som er under innføring vil helseforetakene bli enda bedre til å 
imøtekomme fremtidig kompetansebehov. 
 

 
• Tilrettelegge for kompetanseutvikling, videre- og etterutdanning, videreutvikle tilbud 

gjennom e-læring, simulatortrening mv.  
 

Det ble foretatt en internrevisjon i 2016 med formål å bekrefte at det er etablert en intern 
styring og kontroll i foretakene som gir rimelig sikkerhet for at helsepersonells 
fagkompetanse vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med foretakenes behov. Konklusjonen 
var at det er behov for enda bedre overordnete oversikter og styring. Helseforetakene har tatt 
tak i anbefalingene, og jobber med å utarbeide oversikter og handlingsplaner. 
 
Mye opplæring i Helse Nord foregår på felles e-læringsplattform. Alle helseforetakene har 
egen e-læringskoordinator, som samhandler i et regionalt nettverk. Regional koordinator 
deltar i interregionalt nettverk. 
  
Helse Nord innfører for tiden et felles kompetanseverktøy som alle medarbeidere skal bruke. 
Det vil synliggjøre kompetansebeholdningen og kompetanseplaner, og dokumentere 
gjennomført opplæring. 
 
I Helse Nord er det en operasjonssimulator i Finnmarkssykehuset (Kirkenes) og et Ferdighets- 
og simulatorsenter (FOSS)i Tromsø i samarbeid mellom UNN og UIT/ helsefakultetet. 
Simulatoren i Kirkenes er myntet på trening for leger (for å opprettholde ferdigheter/ volum) 
og leger i samarbeid med sykepleiere. Simulatoren er også brukt i utdanning LIS. 
 
Ferdighets- og simuleringssenteret er et senter hvor studenter fra Det Helsevitenskaplige 
Fakultet på UiT og ansatte på Universitetssykehuset Nord Norge, kan bli trent i kliniske 
ferdigheter og tilegne seg erfaring gjennom komplekse kliniske simuleringsscenarioer. Dets 
mål er å bedre forberede alle for klinisk læring gjennom klinisk praksis. 
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I 2013/2014 gikk Helse Nord inn med støtte/støtteerklæring til Medisinsk simulatorsenter ved 
St. Olavs hospital. 
 
Med bakgrunn i dette leier f eks NLSH simulatortid ved SO for endoskopiopplæring. 
Helse Nord deltar med øvrige regioner i det relativt nyetablerte nasjonale nettverk for 
medisinsk simulering. 

 
 

• Etablere et regionalt utdanningssenter ved regionsykehuset for å ivareta 
læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning. 
Delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning. 
Planlegge for iverksetting av læringsaktiviteter for oppstart i 2017 av 
spesialistutdanningens del 1 etter ny ordning. 
 

De regionale utdanningssentrene har vært under etablering i 2016, som del av ny ordning for 
spesialistutdanning. Senteret etableres i begynnelsen av 2017. I påvente av formell opprettelse 
ivaretar UNN HF det kommende senterets oppgaver. 
 
Ved UNN har Klinisk utdanningsavdeling bidratt i arbeidet med ny spesialistutdanning. 
 
Regionalt utdanningssenter ble ikke etablert ved UNN HF i 2016. Dette skyldtes at 
forutsetningene ikke var klarert i det interregionale prosjektet før sent på året i 2016.  
 
Regionalt utdanningssenter har lagt plan for utdanning av veiledere første halvår 2017. 

 
 
Forskning og innovasjon 
 

• Det er i samarbeid mellom de fire regionale helseforetakene og under ledelse av Helse 
Sør-Øst RHF gjennomført et forskningsbasert pilotprosjekt basert på et egnet 
informasjonssystem for måling av innovasjonsaktivitet i helseforetakene, med 
deltakelse fra både universitetssykehus og andre helseforetak, jf. anbefalinger i rapport 
fra NIFU fra 2015. 
 

Rapport fra arbeidet fra alle de regionale helseforetakene foreligger (13.12.2016) «Pilotering 
av nasjonal indikator for innovasjonsaktivitet. Videreutvikling av nasjonale 
innovasjonsindikatorer for helsesektoren». Dette vil følges opp. 
 

• Følgende tre tiltak fra regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21 
implementeres: Etablert nytt felles program for klinisk behandlingsforskning i 
spesialisthelsetjenesten i samarbeid med Norges forskningsråd, som kan bidra til at 
flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier. Helse Sør-Øst RHF skal 
koordinere arbeidet. Infrastruktur for utprøving av nye innovasjoner som nytt 
medisinsk-teknisk utstyr er styrket ved universitetssykehusene. I den nasjonale 
forskningsinfrastrukturen for kliniske studier, NorCRIN, skal det etableres et 
kontaktpunkt for tidlig fase kliniske studier og industrien skal inviteres inn i 
nettverket. 
 

Programmet klinisk behandlingsforskning er etablert.  
 

29 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

29MAR2017 - saksdokumenter
side 45



Det er uklart om dette er ivaretatt, men det meldes om at innovasjonspotensialet i prosjekter 
skal vektlegges. 
 
Det er etablert et kontaktpunkt for tidlig fase kliniske studier i NorCRIN (Helse Sør-
Øst/OUS). NorCRIN har besluttet opprettelse av en ny arbeidspakke «Tidligfaseenheter» AP7 
for å kartlegge hva som finnes av ressurser til tidlig- faseutprøvinger i Norge. 

 
• Andre relevante tiltak i HelseOmsorg21-strategien vurderes og implementeres. Her 

bør sentrale målsetninger for helseforskningen hensyntas. 
 

Det er gjort en vurdering av tiltakene i HelseOmsorg21-strategien. Det går eksplisitt fram av 
Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi for 2016-2020 at det er tatt hensyn til de mål 
og tiltak i HO21 som er relevante for spesialisthelsetjenesten, og disse er integrert i vår 
strategi. 
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3. Rapportering på krav fra revidert oppdragsdokument av 30. juni 2016 

3.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
 
Mål 2016: 
 

• Hvert regionale helseforetak skal i 2016 lyse ut driftsavtaler for avtalespesialister, med 
sikte på at antall avtalte årsverk i 2017 blir større enn i 2016.  
 

Helse Nord RHF har avtale med 89 avtalespesialister med følgende geografisk fordeling 
knyttet til helseforetaksområdene:  
 

• Finnmarkssykehuset HF  – 8 driftsavtaler 
• UNN HF    – 44 driftsavtaler  
• NLSH HF    – 30 driftsavtaler  
• Helgelandssykehuset HF  – 7 driftsavtaler  

 
Helse Nord RHF opplever innen alle spesialiteter til dels store utfordringer knyttet til 
rekruttering av nye spesialister ved ledighet i driftsavtaler eller opprettelse av nye hjemler. 
Det betyr at det ofte er behov for flere utlysninger av samme driftsavtale og et svært begrenset 
utvalg av kandidater. Manglende norske språkkunnskaper er en hovedutfordring hos de få 
kandidatene som søker ledige hjemler. Ulike rekrutteringsstrategier er forsøkt uten å gi 
resultater. Rekrutteringsutfordringene gjelder ikke bare i desentrale strøk, men også i byer 
som Tromsø og Bodø.  
 
Status rekruttering av nye hjemler: 
Hud- og veneriske sykdommer er det opprettet 2 nye driftshjemler, men begge er fortsatt 
ubesatt etter 2. gangs utlysning. 
 
Indremedisin og lungesykdommer –1 ny driftshjemmel, men fortsatt ubesatt etter 2. gangs 
utlysning 
 
Status rekruttering av eksisterende hjemler: 

• Psykologi (voksen)  - 1 ubesatt hjemmel 
• Urologi    - 1 ubesatt hjemmel etter 4. gangs utlysning 
• Øye     - 1 ubesatt hjemmel 
• Kardiologi    - 1 ubesatt hjemmel 

 
 
Andre oppgaver 2016: 
 

• I arbeidet for å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, jf. 
oppdragsdokument 2016, gis det fra og med andre halvår 2016 særskilt styringsmessig 
prioritet til fagområdene ortopedi og psykisk helsevern.  
 
Det skal etableres et sett av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og effektivitet. 
Indikatorsettet skal inneholde indikatorer som muliggjør sammenlikning av 
kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus og primært måles på nivået der 
pasientbehandlingen faktisk finner sted, for eksempel poliklinikk, avdeling, sengepost 
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og operasjonsenhet. Fra og med andre halvår 2016 skal følgende indikatorer inngå i 
dette indikatorsettet, jf. leveranse av 1. juni 2016 fra regionale helseforetak for 
nærmere definisjoner: Nyhenviste (antall per 1 000 innbyggere og andel per enhet), 
henvisninger som ikke gis rett til helsehjelp (antall per 10 000 innbyggere og andel per 
enhet), polikliniske kontroller (antall per 1 000 innbyggere og andel per enhet, 
avgrenset i første omgang til ortopedisk fagområde), tentativ tid til kontakt 
(nyhenviste pasienter og pasienter i forløp der planlagt dato for kontakt er overskredet) 
og ambulant virksomhet (antall per 10 000 innbyggere og andel per enhet). Endelige 
definisjoner, og tall for fagområdene ortopedi og psykisk helsevern, skal rapporteres 
til departementet senest 15. oktober 2016 og gås gjennom på tertialoppfølgingsmøtet 
annet halvår 2016. Det skal videre vurderes hvordan styringsindikatorer kan 
understøtte eierstyring og ledelsesbeslutninger, samt bidra til å avdekke avvik og 
identifisere korrigerende tiltak.  
 
I den styringsmessige oppfølgingen skal det benyttes systematiske sammenlikninger 
mellom sykehus av gjennomsnittlig liggetid og andel dagbehandling for utvalgte 
prosedyrer/pasientforløp. Utvalget av prosedyrer skal ikke avgrenses til de prioriterte 
fagområdene. Det skal legges vekt på å identifisere prosedyrer med betydelig volum 
og/eller betydelig ventetid som det samtidig er mulig å definere og rapportere på innen 
den aktuelle tidsfristen. For dagbehandling kan det bl.a. tas utgangspunkt i de 
ortopediske prosedyrene for dagkirurgi foreslått i leveransen av 1. juni. For 
gjennomsnittlig liggetid skal de regionale helseforetakene bl.a. vurdere de prosedyrene 
som helseforetakene i Helse Sør-Øst i dag måler gjennomsnittlig liggetid for i sin 
kvalitetsstyring. NPR skal sammenstille og publisere dataene for dagbehandling og 
gjennomsnittlig liggetid på prosedyrenivå basert på utvalget av og definisjoner av 
prosedyrer fastsett av de regionale helseforetakene. Disse sammenligningene skal 
rapporteres til departementet senest 15. oktober 2016 og gås gjennom på 
tertialoppfølgingsmøtet annet halvår 2016.  
 
Indikatorsettet, antall fagområder og antall prosedyrer skal bygges ut fra og med 2017, 
jf. oppdrag med frist 1. november 2016 gitt i oppdragsdokument 2016. Som del av 
leveransen til 1. november skal de regionale helseforetakene oppsummere erfaringene 
fra prosjektet "Global Comparator Program som nasjonalt pilotprosjekt". De regionale 
helseforetakene skal i samråd med Helsedirektoratet gi en vurdering av evt. 
videreutvikling av dette prosjektet til en nasjonal løsning, evt. foreslå konkrete 
alternativer som kan sikre samme funksjonalitet på kort til mellomlang sikt.  
 
Arbeidet for å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelse skal ses 
i sammenheng med og koordineres tett med oppdraget om å måle uberettiget variasjon 
i forbruk av helsetjenester for et utvalg av prosedyrer innen 1. november 2016. Det 
vises til at dette oppdraget ble gitt til de regionale helseforetakene under ledelse av 
Helse Nord i oppdragsdokument 2016. 
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Fagområdene ortopedi og psykisk helsevern har blitt gitt styringsmessig prioritet. Følgende 
fem parametere ble valgt i AIM samarbeidet med de øvrige RHF:  

• Nyhenviste 
• Ikke rett til helsehjelp 
• Kontroller 
• Tentativ tid til kontakt 
• Ambulant virksomhet.  

 
Helse Nord RHF har rapportert i lag med de øvrige RHF med felles leveranse 01.06.2016 og 
25.10.2016. Det vises til disse for detaljer. 
 
Måloppnåelse antall henvisninger:  
Når det gjelder nyhenviste har arbeidet særlig blitt knyttet til fagområdene ortopedi og 
psykisk helsevern. Dette i tråd med føringene. Det er gjort analyser av NPR og av Helse Nord 
RHF selv.  
 
Tallene for for eksempel ortopedi varierer betydelig mellom HF-ene og dette oppfattes å ha 
tekniske årsaker. I DIPS kan en pasient få mange henvisninger for samme årsak gjennom at 
purringer og internhenvisninger regnes som egne henvisninger. Bruken av dette varierer 
mellom HF-ene i nord. En pasient med fire henvisninger for samme sak kan således få en 
akseptert og 3 avviste henvisninger uten rett til helsehjelp.  
 
Problemstillingen er størst i UNN HF og NLSH HF. Forskjell i bruk av primærhenvisninger i 
forhold til sekundærhenvisninger kan forklare noe av denne forskjellen. «DIPS-regionene» 
har dermed langt høyere antall avviste innen ortopedi og dette gjelder særlig Helse Nord RHF.  
 
Målet om å få ut tall for antall henvisninger er således nådd, men kvaliteten på dette tallet er 
meget dårlig på grunn av utbredt registrering av dobbelhenvisninger. Dette er en svakhet i 
DIPS som trolig ikke kan løses før innføring av DIPS Arena. Det er også en utfordring at man 
ikke kan gjøre underanalyser i forhold til hva pasientene ble henvist for (eks. hofte-, kne-, 
skulderlidelser etc.). Det er i svært begrenset grad gjennomført analyser innen PHV, men 
dette er blant annet på gang i FIN HF i 2017. 
 
Måloppnåelse andel avviste: 
Helse Nord har oversikt over andel avviste, men variabelen har og har hatt betydelige 
svakheter. Som beskrevet ovenfor kan en pasient ha mange henvisninger for samme lidelse.  
 
Analyser av vårt innsatsteam har vist at også ø-hjelp pasienter ofte får dobbel henvisning fordi 
det brukes elektronisk henvisning som går direkte til sykehuset og det sendes ytterligere en fra 
fastlege/legevakt i etterkant. Sistnevnte henvisninger blir da avvist i DIPS, selv om pasienten 
har fått behandling. Fastlegen/legevakt skal kun sende et varsel i etterkant og ingen ny 
henvisning (kopi av den første). Vi tror vi nå i stor grad har denne problemstillingen under 
kontroll i forhold til ø-hjelp pasienter. 
 
Vi ser også at vårt største helseforetak systematisk avviser søknader utenfra sitt 
opptaksområde dersom det ikke uttrykkelig er beskrevet at pasienten vil benytte seg av fritt 
behandlingsvalg og/eller UNN har et region- eller sentralsykehusansvar.  
 
Andel avviste måles i forhold til antall henvisninger. Det vises derfor også til usikkerheter i 
forhold til denne angitt ovenfor. Helse Nord RHF ser behov for en forbedring av 
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tallgrunnlagene for denne parameteren. Dette da den svake kvaliteten på parameteren skaper 
frustrasjoner i de kliniske miljø.  
 
Måloppnåelse andel kontroller:  
Det er gjort analyser av andel kontroller innen ortopedi (2015-2016). Andelen ved 
lokalsykehus er i overkant av 30% og ved de to største sykehusene omkring 40%. Tilsvarende 
tall er ikke ferdigstilt innen psykisk helsevern (PHV). 
 
Igjen er det meget krevende å benytte prosenter av henvisningstall som er forbundet med store 
usikkerheter (se ovenfor). Tallene er diskutert med regionalt fagråd og soliditeten i dette 
møter betydelig motstand.  
 
Vårt innsatsteam har sett på ØNH, urologi, kir/ort, plastikk- og handkirurgi. Det konkluderer 
at vi har ulik registrering. Eksempelvis kan kontroll av et høreapparat i et foretak registreres 
som behandling i et annet. Det er behov for entydige definisjoner av kontroller.  
 
Videre mangler vi også standard forløp som beskriver det vanlige kontrollopplegg (eks. 
radiusfrakturer). Dette er meldt til bake til vårt felles AIM arbeid og vil inkluderes i det videre 
arbeid.  
 
Måloppnåelse ambulant virksomhet: 
Helse Nord har en andel ambulant virksomhet (9%) innen psykisk helsevern tett på 
landsgjennomsnittet i 2016. Over tid har denne andelen vært svakt fallende fra 2014. Den 
høyeste andelen er i NLSH HF med 14% og lavest i HSYK HF på 4%. Det er antatt at 
årsakene til variasjonen er knyttet til ulik registrering i foretakene. 
 
Det vurderes, i lag med de øvrige RHF, en registrering basert på HELFO takst for registrering 
av ambulant virksomhet. Denne taksten er ny og er derfor ikke tatt i bruk i gjeldende 
rapportering.  
 
Måloppnåelse tentativ tid passert: 
Andel pasienter med passert tentativ tid varierte i Helse Nord i oktober 2016 fra 11% i HSYK 
til 17% i FIN HF. Tallene var beheftet med betydelig usikkerhet. En feil i DIPS rapport 4829 
gjør det ikke mulig å fremstille data fordelt på fagområde. De fleste pasienter var ikke 
nyhenviste, men pasienter i forløp.  
 
Vårt innsatsteam har også avdekket at tentativ tid til utredning/behandling i stor grad gjelder 
pasienter i forløp. Eksempelvis har vi avdekket at pasienter til kontroll for sin pacemaker i 
NLSH HF ofte får forskyvninger i sitt tidspunkt. Det synes som dette skyldes et for sterkt 
fokus på rettighetspasienter.  
 
Innsatsteamet har også avdekket i UNN Harstad en unyansert vurdering av tidsrammen for 
rett til helsehjelp. Vi tror dette skyldes en uønsket variasjon i tolking av prioriteringsveiledere.  
 
Vår vurdering er at vi har startet et godt arbeid i forhold til denne måloppnåelsen, men 
svakheter i tallgrunnlaget og avdekkede uønskede variasjoner viser behov for ytterligere 
styrking av dette arbeidet. 
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3.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
Andre oppgaver 2016: 
 

• RHF skal levere kort status for arbeidet med å etablere systemer som sikrer komplette 
og korrekte data om bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern til NPR. Komplette data 
om bruk av tvangsmidler for 2014 og 2015 skal være levert NPR innen 15. september.  

 
I Helse Nord er Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Nordlandssykehuset godkjent 
for innleggelser etter psykisk helsevernloven § 3-2 og § 3-3.  En gjennomgang av 
registreringen av tvunget psykisk helsevern viste få avvik, og det er levert komplette data til 
NPR for 2015. Helse Nord RHF vil arbeide for å harmonisere regionens registreringspraksis 
gjennom å innføre regionale rutiner for å registrere tvang.  
 

3.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  
 
Andre oppgaver 2016: 
 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å legge til rette for en nasjonal 
opplysningskampanje i 2016 for å lære befolkningen å identifisere symptomer på 
hjerneslag, jf. brev til Helsedirektoratet av juni 2016. Helsedirektoratet har startet en 
prosess som involverer brukere og tjenesten med sikte på en anbefaling om ett 
akronym eller symptombeskrivelse som kan ligge til grunn for en nasjonal kampanje. 
De regionale helseforetakene bes om å delta i arbeidet med å planlegge og rulle ut 
kampanjen.  
 

Helse Nord RHF og helseforetakene deltok i informasjonskampanjen om hjerneslag som ble 
kjørt i regi av Helsedirektoratet. 

 
 

• Departementet la 3. juni 2016 fram Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens 
helsetjeneste - Melding om prioritering. Basert på Stortingets behandling av 
meldingen vil departementet fastsette nye rammer for de regionale helseforetakenes 
beslutninger om innføring av nye metoder, samt sende på høring et forslag til reviderte 
forskrifter på legemiddelområdet. For å understøtte departementets arbeid ber vi om at 
Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, i samråd med de 
regionale helseforetakene, iverksetter: 
 

o En utredning av hvordan de foreslåtte prinsippene for prioritering, herunder 
særlig forslagene knyttet til unntaksordning, skjønnsmessige vurderinger og 
alvorlighet, kan konkretiseres og operasjonaliseres. Utredningen skal ikke 
adressere spørsmålet om hvordan alvorlighet og skjønnsmessige vurderinger 
skal vektes inn i beslutningene om å finansiere nye legemidler og nye 
metoder.   

o Et arbeid, basert på forslagene i meldingen, for å revidere Statens 
legemiddelverk og Folkehelseinstituttet sine veiledere for metodevurderinger 
og Helsedirektoratets veileder for økonomisk evaluering av helsetiltak.  
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Statens legemiddelverk skal lede arbeidet. Nærmere innretning og timeplan for 
utredningsarbeidet avklares nærmere med departementet innen 1. september 2016. 
Leveranser til departementet skal unntas offentlighet, jf. § 15 i offentlighetsloven. 
 
Regionale helseforetak, i samråd med Statens legemiddelverk, bes med utgangspunkt i 
forslagene i Meld. St. 34 (2015-2016) om å iverksette et arbeid med sikte på å etablere 
en felles praksis for hvordan alvorlighet og skjønnsmessige vurderinger, herunder 
vurderinger knyttet til hhv. usikkerhet og budsjettvirkninger, skal vektes inn i 
beslutningene om å finansiere nye legemidler og nye metoder. Arbeidet må innrettes 
med forbehold om endringer i rammene for arbeidet som kan følge av Stortingets 
behandling av meldingen.  

 
De regionale helseforetakene skal, sammen med Statens legemiddelverk, bistå 
Helsedirektoratet i utredningen knyttet til hhv. kriterier for fordeling av 
finansieringsansvar for legemidler mellom folketrygden og de regionale 
helseforetakene, system for avklaring av finansieringsansvar før legemidler får 
markedsføringstillatelse og en plan for ev. overføring av finansieringsansvaret for 
enkeltlegemidler eller grupper av legemidler fra folketrygden til de regionale 
helseforetakene, jf. brev til direktoratet om dette i juni 2016 
 

Helse Nord har representanter inne i arbeidet i samarbeid med Statens legemiddelverk og 
Helsedirektoratet for å finne løsning på de spørsmålene som er referert til ovenfor.  Helse 
Nord har de siste årene hatt sekretariatet for Beslutningsforum der saksbehandlingen tar opp i 
seg de viktige prioriteringsspørsmål.  Helse Nord er sammen med de øvrige regionene 
høringsinstans og samhandler med Helsedirektoratet gjennom møtepunkter som f.eks 
Bestillerforum og det interregionale fagdirektørmøtet. 
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4. Rapportering på krav fra foretaksmøtet 
Rapporteringen skal følge struktur på krav til omtale som gitt av vedlegg 1 til protokoll fra 
foretaksmøtet i januar. Eventuelle krav til rapportering gitt i andre foretaksmøter legges til i 
avsnitt 4.2, sammen med omtale av eventuelle øvrige aktuelle saker. 

4.1 Krav og rammer for 2016 
 

• Styring og oppfølging  
o I oppdragsdokumentet for 2016 framgår det at de regionale helseforetakene i 

2016 skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål: 
 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Se kapitlene 2.1 og 3.1 om Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. 
 

 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Se kapitlene 2.2 og 3.2 om Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. 
 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
Se kapitlene 2.3 og 3.3 om Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 

 
o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene:  

 om fortsatt å prioritere ledelse og lederutvikling som ivaretar 
helhetlige pasientforløp på tvers av profesjoner, avdelinger, 
institusjoner og nivåer i helsetjenesten, og ha stor oppmerksomhet på 
kvalitet, pasientsikkerhet, kontinuerlig forbedring og innovasjon 

 
Helse Nord RHF og helseforetakene i regionen prioriterer leder- og ledelsesutvikling. Man 
har i 2016 hatt særskilt fokus på ledermobilisering og arbeidet med åpen og god dialog. 
Ledermobilisering er en del av et samarbeid mellom regionene, samtidig som det er en del av 
Helse Nord sin strategi for leder- og ledelsesutvikling. 
 
Helseministeren har satt pasientsikkerhet på dagsorden i sammenheng med helse-, miljø og 
sikkerhetsarbeid. Ambisjonen er å sikre at det skapes en kultur preget av åpenhet, god dialog 
og læring. Slikt arbeid er evigvarende prosesser. Dette er problemstillinger som ledelse og 
medarbeidere i helseforetakene har vært og er opptatt av. Oppgaven må løses på lokalt hold i 
et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste og medarbeidere på alle nivå. I 
Helse Nord RHF har vi valgt å bruke dette som et utgangspunkt for å stimulere til en samlet 
og styrket innsats på dette feltet. Derfor har vi, i tillegg til arbeidet som gjøres i 
helseforetakene, utviklet en verktøykasse med forslag som kan brukes i det lokale arbeidet. 

 
 om å ta i bruk ny nasjonal bemanningsmodell for strategisk 

planlegging av personell- og kompetansebehov lokalt og regionalt  
 
Helse Nord har i 2016 bidratt aktivt inn i pågående nasjonalt arbeid for å utvikle, 
kvalitetssikre og ta i bruk nasjonal og regional bemanningsmodell. 

 
 om å legge til rette for samarbeid mellom kommunale helse- og 

omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten om ledelse og 
lederutvikling 
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I regi av Nasjonal ledelsesutvikling gjennomføres et samarbeid med KS nasjonalt for å 
vurdere mulig samarbeid med kommunesektoren om ledelsesutviklingsaktiviteter 

 
 oppdatere overordende planer for regionen etter at Nasjonal helse- og 

sykehusplan er behandlet i Stortinget 
 
Overordnede planer for regionen vil bli oppdatert som del av arbeidet med utviklingsplan 
2035 som skal være ferdig i løpet av 2018. 
 

 utarbeide felles veileder for arbeidet med utviklingsplaner  
 
Felles veileder for arbeidet med utviklingsplaner ble utarbeidet i fellesskap mellom de 
regionale helseforetakene, koordinert gjennom Sykehusbygg HF. Veilederen ble overlevert de 
regionale helseforetakene i eget foretaksmøte i mai 2016. Helse Nord RHF behandlet 
veilederen i styresak 75-2016 i styremøtet 15.juni 2016 og fattet følgende vedtak: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Veileder for arbeidet med utviklingsplan. 
Veilederen og de punktene i protokollen fra foretaksmøtet 4. mai 2016 som omhandler 
utviklingsplaner legges til grunn for arbeidet med utviklingsplaner i Helse Nord. 

 
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene utarbeider utviklingsplan og/eller 

tilpasser eksisterende utviklingsplaner innen mai 2017 etter innholdsfortegnelsen i 
veilederen. 

 
3. Styret ber adm. direktør videre om å samordne og innarbeide helseforetakenes 

utviklingsplaner i den årlige rulleringen av plansaken i juni, første gang i 2017, og 
sørge for at det gjøres en hovedrevisjon av utviklingsplanene hvert fjerde år i etterkant 
av oppdatert Nasjonal helse- og sykehusplan. 

 
 gjennomføre årlig gjennomgang av helseforetakene basert på 

foreliggende sammenlignbar statistikk jf. tidligere stilte krav og delta i 
arbeid med Helsedirektoratet om dette  

 
Oppdraget følges opp tertialvis med oversikt over resultat for nasjonale kvalitetsindikatorer, 
resultat for hvert HF og for Helse Nord samlet. Data sammenliknes med data fra andre 
regioner. Visualisering av data er gjort tilgjengelig i regionalt datavarehus, og øvrige regioner 
har fått tilgang til disse data for egne HF. 
 
Organisatoriske krav og rammer: 

• Bemanning 
o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene: 

 om å videreføre arbeidet for å bedre pasientsikkerheten og se dette i 
sammenheng med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid  

 
Helseministeren har satt pasientsikkerhet på dagsorden i sammenheng med helse-, miljø og 
sikkerhetsarbeid. Ambisjonen er å sikre at det skapes en kultur preget av åpenhet, god dialog 
og læring. Slikt arbeid er evigvarende prosesser. Dette er problemstillinger som ledelse og 
medarbeidere i helseforetakene har vært og er opptatt av. Oppgaven må løses på lokalt hold i 
et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste og medarbeidere på alle nivå. I 
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Helse Nord RHF har vi valgt å bruke dette som et utgangspunkt for å stimulere til en samlet 
og styrket innsats på dette feltet. Derfor har vi, i tillegg til arbeidet som gjøres i 
helseforetakene, utviklet en verktøykasse med forslag som kan brukes i det lokale arbeidet. 
 

 ha fortsatt oppmerksomhet på bruken av faste stillinger, heltid og 
vikarer, og at bemanningen må tilpasses til aktiviteten 

 bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på 
toppledernivå 

 
Helse Nord har deltatt aktivt i arbeid med ny sammenslått medarbeiderundersøkelse, 
pasientsikkerhetsundersøkelse og HMS undersøkelse. Helse Nord har bidratt med å avklare 
deltakelse i pilot fra samtlige foretak, ledet teknisk gjennomføring og fulgt opp gjennom en 
regional koordinering av foretaksvise pilotteam. Helse Nord har i tillegg hatt både regionale 
og lokale ressurser inn i den nasjonale referansegruppen og arbeidsgruppen for dette arbeidet. 
 
Helse Nord ser at det er en sammenheng mellom andel faste stillinger, andel heltid, andel 
innleie og sykefravær. Helse Nord og foretakene i regionen har et fokus på dette. 
 
Faste stillinger:  
Andel faste stillinger øker og andel deltid er nedadgående for foretaksgruppen. Den positive 
trenden finner vi ved alle foretak. Hovedregelen om full fast stilling og ny ordning for leger i 
spesialisering er forventet å forsterke denne trenden. Vi ser at andelen fast tilsatte LIS øker i 
alle foretak. 
 
Kvinnelige ledere: 
Helse Nord har generelt en stor andel kvinner i styrene og i toppledelsen. Nesten halvparten 
av styremedlemmene er kvinner (48,6%). 5 av 7 styreledere er kvinner. 47,7% av 
toppledelsen i Helse Nord er kvinner. I Helse Nord RHF er halvparten av toppledelsen 
kvinner. En foretaksdirektør og en viseadministrerende direktør er kvinner (ved henholdsvis 
Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge). I Helgelandssykehuset er 2 av 3 
enhetsdirektører kvinner. Det gjøres ingen spesielle tiltak for å rekruttere kvinner til 
lederstillinger. 

 
• Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) 

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 
 etablere systemer og rutiner som sikrer oppfølging og lukking av 

avvikene påpekt i Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes 
ivaretakelse av informasjonssikkerhet 

 etablere rutiner som sikrer at alvorlige hendelser i EPJ, PAS og 
medisinsk-teknisk utstyr blir meddelt til alle helseforetak og 
leverandører 

 
Helse Nord RHF deltar sammen med de andre regionale helseforetakene i Nasjonal IKTs 
systemeierforum.  Innenfor rammene av Nasjonal IKT HF herunder også etablering av felles 
system for medisinteknisk utstyr, deles informasjon rundt alvorlige hendelser knyttet til 
EPJ/PAS og medisinteknisk utstyr.   
 

 i samarbeid vurdere organiseringen av enheter for medisinsk-teknisk 
utstyr og øvrige enheter innen IKT for å sikre en samlet tilnærming og 
kompetanse på informasjon og personvern i sykehusenes systemer 
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Helse Nord RHF har foreløpig ikke iverksatt et eget arbeid på området.  Helse Sør/Øst har 
nylig gjennomført et større arbeid i regionen og Helse Nord RHF avventer tilgang til 
rapporten for området før eget arbeid iverksettes. Dette for å kunne gjenbruke erfaringer fra 
andre regioner på en god måte.  Straks rapporten foreligger vil Helse Nord RHF starte opp 
eget arbeid i regionen.  
 

 samarbeide med Direktoratet for e-helse om felles IKT-tiltak 
 
Helse Nord bidrar aktivt i arbeidet rundt felles IKT tiltak, Her kan nevnes både eHelsestyret, 
NUIT (Prioriteringsutvalget), NUFA (Fagutvalget), FIA (Program felles infrastruktur), og 
Helsenorge.no.  Det er i tillegg etablert en rekke ulike samarbeidsfora for å bedre 
samhandlingen mellom nivåene.  Her bidrar også Helse Nord aktivt med dem mangeårige 
erfaringen regionen har rundt elektronisk samhandling.   
 

 bidra i arbeidet med utvikling av Nasjonalt senter for e-helseforskning 
 

• Beredskap 
o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 

 videreføre arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og sikre god 
beredskap for kritisk infrastruktur som vann, strøm og IKT, sikre at 
planene og systemene er koordinert med berørte parter, og 
gjennomføre øvelser regelmessig 

 rapportere årlig på det systematiske arbeidet med beredskap og 
forebyggende sikkerhet 

 bidra i redningsledelsen ved hovedredningssentralene og i lokale 
redningssentraler  

 
Videreføre arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og sikre god beredskap for 
kritisk infrastruktur som vann, strøm og IKT  
Helseforetakene har fulgt opp arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og utvikling av 
planverket, bl.a. som følge av krav i Oppdragsdokument 2016 fra Helse Nord RHF.  Dette har 
også vært tema i regionalt beredskapsutvalg og i dialogmøter mellom RHF og 
helseforetakene. Nødstrøm og vannkvalitet testes rutinemessig. Det har vært reelle hendelser 
og øvelser som har gitt viktig læring. Skredulykken i Longyearbyen i desember 2015 er 
evaluert og har gitt viktig læring. I 2016 ble det gjennomført en regional beredskapsøvelse om 
IKT-hendelser. 
 
Systematisk arbeid med beredskap og forebyggende sikkerhet 
Alle helseforetakene har oppdaterte overordnede beredskapsplaner, og arbeider systematisk 
med å utarbeide underliggende scenariobaserte planer. Dette er kommet noe ulikt langt i de 
enkelte helseforetak. Alle helseforetak øver planer. Finnmarkssykehuset har også øvd avtale 
om grensepassering av ambulanser over norsk russisk grense.  
 
Det er i 2016 opprettet regional legemiddelkomite som er gitt mandat for å gjøre ROS-analyse 
som grunnlag for å oppdatere planer for legemiddelberedskap og forsyningssikkerhet. 
 
I 2016 ble det satt fokus på planer for væpnet konflikt og krig, bl.a. gjennom møter mellom 
helseforetak og forsvaret på nasjonalt og regionalt nivå. I Helse Nord RHF ble det i 2016 
gjennomført en table top øvelse mellom Forsvarets sanitet og Helse Nord. 
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Regional beredskapsplan skal revideres i 2017. 
 
Helse Nord RHF og flere helseforetak har etablert sikkerhetsorganisasjon ihht lov om 
forebyggende sikkerhetstjenester (Sikkerhetsloven). De øvrige helseforetak vil ferdigstille 
arbeidet i 2017.  
 
I Helse Nord RHF er det opprettet stiling for IKT informasjonssikkerhetsleder, som også 
ivaretar krav ihht sikkerhetsloven. 
 
Bidra i redningsledelse ved hovedredningssentralene og lokale redningssentraler 
Etter henvendelse fra Helsedirektoratet har aktuelle helseforetak foreslått representanter og 
vararepresentanter, som er blitt oppnevnt av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har 
utarbeidet felles instruks for representantene. 

 
• Etablering av ungdomsråd  

o 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. 

 
De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med de regionale brukerutvalgene 
utarbeidet felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, hvor det er lagt inn 
bestemmelser om etablering av ungdomsråd i alle helseforetak. Retningslinjene vil bli 
styrebehandlet i alle regionale helseforetak i løpet av våren 2017. 

 
• Avtalespesialistordningen 

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å videreføre arbeidet på 
avtalespesialistområdet i tråd med gitte føringer. 
 

Det pågår et arbeid med ny regional utviklingsplan for avtalespesialister. Planen skal være 
gjeldende fra 2018 – 2025. Den regionale utviklingsplanen for avtalespesialister skal være 
fremtidsrettet og dynamisk og beskrive hvordan Helse Nord RHF skal utvikle, organisere og 
legge til rette for god kapasitetsutnytting av avtalespesialistene i regionen 
 
Utviklingsplanen skal gjøre rede for følgende områder:  
 

• Demografisk framskrivninger av pasientgrunnlag og behov 
• Organisering av avtalepraksis 
• Helhetlig kapasitetsutnyttelse og funksjonsfordeling avtalespesialister/Helseforetak 
• Fagområder/spesialiteter – nåværende og framtidige behov 
• Samhandling med HF-ene og øvrig spesialisthelsetjeneste  
• Samhandling med primærhelsetjenesten 
• IKT – utfordringer og muligheter 
• Avtalespesialistenes deltakelse i utdanning 
• Aktivitet og kvalitetsoppfølging av avtalespesialistene 
• Rekruttering – utfordringer og muligheter 

 
Utviklingsplanen for avtalespesialister skal være en del av den regionale utviklingsplanen. 
Planen skal være forankret i Helse Nord RHF’s visjon og verdigrunnlag. Samt løpende 
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styringsbudskap gitt av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom nasjonale strategier, 
oppdragsdokument og foretaksprotokoll. 

 
• Rammevilkår for ideelle leverandører av spesialisthelsetjenester 

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å vurdere tiltak for å 
videreføre og videreutvikle samarbeidet med ideelle leverandører av 
spesialisthelsetjenester, herunder: 
 vurdere bruk av tidsubestemte avtaler med oppsigelsesadgang (løpende 

avtaler) i forbindelse med innkjøp av spesialisthelsetjenester 
 vurdere hvordan representanter for tjenesteyterne, herunder ideelle 

leverandører, i større grad kan involveres i drøfting av hvilke kvaliteter 
som bør etterspørres i fremtidige anskaffelser av konkrete tjenester 

 inngå tettere samarbeid om planlegging og faglig utvikling med 
tjenesteleverandørene, herunder ideelle virksomheter  

 vurdere bruk av konkurranser der pris er fastlagt på aktuelle 
tjenesteområder 

 
Helse Nord RHF (HN) kunngjorde en forhandlet konkurranse for kjøp av tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige(TSB) i 2016. I Helse Nords region er den 
største leverandøren av TSB ikke å regne som ideell, slik at løpende avtaler spesielt for ideelle 
leverandører ble ikke vurdert i denne sammenhengen. Det ble imidlertid på generelt grunnlag 
vurdert løpende avtaler med oppsigelsesadgang kontra tidsbestemte avtaler. Forhold som var 
med i vurderingen var bl.a.: 
Hvor stort er endringsbehovet mht. omfang og innretning på behandlingstilbudene 
Hvor solide leverandørene er 
Avtalevarighet på inntil 6 år gir god forutsigbarhet for avtalepartene 
 
Vår vurdering er at løpende avtaler med sin vekt på forutsigbarhet muliggjør gode dialoger og 
utvikling av behandlingstilbudene, men kan også føre til sementering av struktur og innhold. 
Våre tidsavgrensede avtaler ivaretar god samhandling for å sikre både faglig utvikling og 
forutsigbarhet hos leverandørene og etter en totalvurdering valgte HN å inngå tidsbestemte 
avtaler.  
 
Som et eksempel på tett og god samhandling kan det nevnes at HN i 2016 har inngått en 
avtale om traumetilbud til unge i alderen 18-26 år med en ideell tjenesteleverandør hvor 
drøfting av tjenesteinnhold initiert fra tjenesteleverandøren var inngangen til at avtalen kom i 
stand.   
 
Konkurranser der pris er fastlagt på aktuelle tjenesteområder har ikke vært vurdert som aktuelt 
i forhold til de anskaffelser som har vært gjort i 2016. 

 
• Deltakelse i utviklingsarbeid  

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å delta i utviklingsarbeid i 
spesialisthelsetjenesten som er gitt i oppdrag til Helsedirektoratet, 
Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet. 

 
Helse Nord bidrar i løpende utviklingsoppgaver jfr. forespørsel fra direktorat og 
Folkehelseinstituttet. Helse Nord har bidratt aktivt til utvikling av nettbaserte pasientrettede 
tjenester, og bidrar i Helse Midt-Norge’s arbeidet med utvikling av Helseplattformen. Helse 
Nord bidrar i det nasjonale arbeidet med fremskriving av kompetansebehov. 
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• Fritt behandlingsvalg  
o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å delta i arbeidet med 

oppfølging av godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg. 
 
Helse Nord har deltatt i dette arbeidet. 
 

• Samarbeid i nordområdene 
o Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å: 

 bidra til å følge opp regjeringens mål for utviklingen i nordområdene 
 legge til rette for god beredskap, øvelser og helsesamarbeid mellom 

helseforetak i regionen og samarbeidspartnere i Russland, Finland og 
Sverige 

 
Bidra til å følge opp regjeringens mål for utviklingen i nordområdene 
Helse Nord har opprettholdt og videreutviklet faglig samarbeid med Nordvest Russland, og 
regionene i Nord-Finland og Nord-Sverige. Dette er regulert i avtaler mellom Helse Nord 
RHF og regionene. Finnmarkssykehuset har i tillegg egen samarbeidsavtale med Murmansk 
fylke. UNN og Finnmarkssykehuset deltar i konkret prosjektsamarbeid med Arkhangelsk og 
Murmansk fylker.  
 
Helse Nord RHF deltar i Joint working group of health and social related issues (JWGHS) I 
barenssamarbeidet. Helse Nord støtter også ved behov departementet i utvikling og 
iverksetting av nasjonale tiltak og policy.  
 
Helse Nord RHF har gjort en utredning om muligheter for bruk av droner i beredskap i nord. 
Dette følges opp i et innovasjonsprosjekt i 2017, der målet er å utvikle en modell for 
beredskap der droner inngår som et supplement i tjenesten for å ivareta viktige funksjoner. 
Løsningen vil bli testet og implementert på Svalbard. 
 
Legge til rette for god beredskap, øvelser og helsesamarbeid 
Helse Nord deltar i planlegging av øvelse Barents Rescue i 2017 i Russland. Avtalen om 
grensepassering av ambulanser over Storskog øves rutinemessig. Det er avtale om 
grensepassering av ambulanser mellom helse Nord og regionene i Nord-Finland og Nord-
Sverige. Partene arbeider fortsatt for å løse noen felles praktiske problemstillinger.   
 
Med bakgrunn i øvelse Svalbard i 2014, og skredulykken i 2015 har UNN HF iverksatt 
gjennomgang og tilpasning av lager for beredskapsmateriell på Svalbard. Droneprosjektet kan 
være et tiltak for å styrke den stedlige beredskap på Svalbard, og i nordområdene generelt.  
 
Økonomiske krav og rammer:  

• Økonomisk resultatkrav og endringer i driftskredittrammen 
o Foretaksmøtet la til grunn at: 

 Helse Nord RHF skal drive sin virksomhet innenfor en 
driftskredittramme på 241 mill. kroner pr. 31. desember 2016 

 foretaksgruppen i Helse Nord innretter virksomheten innenfor 
økonomiske rammer og krav som følger av Prop. 1 S (2015–2016), 
foretaksmøtet og oppdragsdokumentet for 2016, slik at sørge-for-
ansvaret oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling 
over tid 

 

43 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

29MAR2017 - saksdokumenter
side 59



Helse Nord har tilpasset sin aktivitet til den likviditetsrammen og de økonomiske rammene vi 
har fått tildelt fra HOD.  Helse Nord oppnår et økonomisk resultat som er bedre enn kravet fra 
eier. 

 
 

• Investeringer og lån 
o Foretaksmøtet forutsatte at:  

 de regionale helseforetakene kartlegger tilstandsgraden for 
sykehusbygg i 2016 og at denne kartleggingen oppdateres hvert fjerde 
år 

 
Helse Nord gjennomførte senhøstes 2015 en kartlegging av tilstanden i våre sykehusbygg. 
Felles rapport ble ferdigstilt 3. januar 2016. Rapporten er tidligere oversendt Helse og 
omsorgsdepartementet. 

 
 helseforetakene evaluerer sine sykehusprosjekter etter at byggene er 

tatt i bruk 
 

Nordlandssykehuset HF har foretatt en evaluering av det nye sykehuset i Vesterålen. 
Evalueringen benyttes som læring i øvrige byggeprosjekter. Finnmarkssykehuset HF har fått i 
oppdrag å evaluere Nye Kirkenes Sykehus i 2018 etter om lag ett års drift. 
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• Måling av kostnad pr. pasient 
o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene bidra i arbeidet med KPP-

spesifikasjon for psykisk helsevern og rus og nasjonale KPP-data. 
 

Helse Nord har i 2016 jobbet med utvikling av modell for KPP etter nasjonal spesifikasjon for 
KPP. Helse Nord har også bidratt med arbeidet i utvikling av KPP-spesifikasjon for psykisk 
helsevern og rus. 

 
• Nøytral merverdiavgift for helseforetakene 

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å gjøre nødvendige 
tilpasninger og delta i arbeidet med innføring av nøytral merverdiavgift for 
helseforetakene. 

 
Helse Nord har deltatt i nasjonal arbeidsgruppe for å forberede innføring av ordning med 
nøytral MVA refusjon i helsesektoren. Helse Nord har gjennomført eget innføringsprosjekt i 
regionen, ordningen er i drift. 
 

4.2 Øvrige aktuelle saker i 2016 
Her omtales eventuelle krav til rapportering gitt i andre foretaksmøter, sammen med omtale 
av eventuelle øvrige aktuelle saker. 
 

Foretaksmøte 4. mai 2016: 
Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan 
gjorde følgende anmodningsvedtak: "Stortinget ber regjeringen gjennom 
foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse bli hovedregelen 
ved norske sykehus."  
 
Vedtaket gir helseforetakene en viss fleksibilitet til å utforme ledelsesmodeller 
tilpasset lokale behov, men foretaksmøtet presiserte at stedlig ledelse skal være 
hovedregelen jf. Stortingets vedtak. Foretaksmøtet presiserte at kravet om stedlig 
ledelse ikke er til hinder for bruk av tverrgående klinikker. I en tverrgående 
klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike geografiske 
lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse. Foretaksmøtet minnet 
samtidig om at helseforetakene må organisere virksomheten på en måte som sikrer at 
lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt. Dette innebærer blant annet at alle ansatte i 
sykehuset skal vite hvem som er deres nærmeste leder, ref. rundskriv I-2/2013 om 
Lederansvaret i sykehus. Uavhengig av organisering skal det sikres god 
kommunikasjon og nærhet til nærmeste leder. Omstillingsprosesser og endring av 
organisasjonsmodell skal skje i samarbeid og i god dialog med ansatte og deres 
organisasjoner. 

 
Helseforetakene i Helse Nord RHF er ulike og ulikt organisert. Arealet i regionen utgjør med 
Svalbard 45% av landarealet i Norge. Å ha et helsevesen med høy kvalitet der folk bor, stiller 
store krav til organisering. Alle de 4 foretakene dekker store områder, og har flere sykehus 
innenfor sitt ansvarsområde. 
 
Kravet om enhetlig ledelse på alle nivå er det førende organisasjonsprinsipp – ingen kan ha 
mer enn en leder. 
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Klinikksjef Kirkenes og Hammerfest ved Finnmarkssykehuset HF og enhetsdirektører i Rana, 
Sandnessjøen og Mosjøen ved Helgelandssykehuset HF har ansvar for den samlede 
virksomhet ved disse lokasjonene for de fagområder der det ikke er etablert gjennomgående 
klinikker, eksempelvis prehospitale tjenester i begge helseforetak og psykisk helsevern i 
Finnmarkssykehuset HF. 
  
Når det gjelder Nordlandssykehuset HF og UNN HF er det klinikker/enheter med 
gjennomgående ledelse av alle områder på tvers av lokasjoner, men med stedlige ledere på 
lavere nivå i organisasjonsstrukturen uten at noen av disse har et samlet ansvar for all 
virksomhet, ut over eget område, ved den enkelte lokasjon. I UNN HF er det etablerte 
koordinerende organ i Harstad og Narvik. Disse har fungert/fungerer på ulikt vis. 
Helse Nord vil i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan behandle en styresak våren 
2017, som i mer detalj redegjør for foretakenes oppfyllelse av hovedregelen om stedlig 
ledelse. 
 
Slik vi ser det oppfyller alle foretak i regionen kravet til stedlig ledelse. 
 
Åpen og god dialog: 
Helseministeren har satt pasientsikkerhet på dagsorden i sammenheng med helse-, miljø og 
sikkerhetsarbeid. Ambisjonen er å sikre at det skapes en kultur preget av åpenhet, god dialog 
og læring. Slikt arbeid er evigvarende prosesser. Dette er problemstillinger som ledelse og 
medarbeidere i helseforetakene har vært og er opptatt av. Oppgaven må løses på lokalt hold i 
et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste og medarbeidere på alle nivå. I 
Helse Nord RHF har vi valgt å bruke dette som et utgangspunkt for å stimulere til en samlet 
og styrket innsats på dette feltet. Derfor har vi, i tillegg til arbeidet som gjøres i 
helseforetakene, utviklet en verktøykasse med forslag som kan brukes i det lokale arbeidet. 
Helseforetakene i regionen har videre tatt dette til behandling i egne ledergrupper og styrer.  
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5. Styrets plandokument 
 
Denne delen av meldingen skal vise utviklingstrender innen demografi, medisin, infrastruktur 
mv. som vil kunne få betydning for helseforetaket og ”sørge for”-ansvaret. Kapittel 5.1 skal 
anskueliggjøre fremtidens behov, mens kapittel 5.2 skal beskrive styrets planer for å møte 
disse utfordringene.  
 
Helse Nord RHF viser til «Plan for Helse Nord» som svar på dette punktet. Planverket 
beskriver helseforetaksgruppens viktigste mål, føringer og hvordan målene skal nås.  
 
Planen har fireårshorisont, men inneholder også Helse Nords investeringsplan, som har 
åtteårshorisont. Planen oppdateres årlig og vedtas i styret i Helse Nord RHF. Dokumentet gir 
rammer og prioriteringer som helseforetakene skal bruke i sitt langsiktige planarbeid.  
 
Se oppdatert «Plan for Helse Nord» som finnes på Helse Nords nettsider på lenken  
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/plan-for-helse-nord 

5.1 Utviklingstrender og rammebetingelser 
I kapittel 5.1 redegjøres det på generelt grunnlag for utviklingstrekk og forventede 
ressursmessige konsekvenser av dette i form av økonomi, personell og spesialkompetanse. 
Tidshorisont 3–4 år. 
 

- Utviklingen innenfor opptaksområdet 
Stikkord: Befolkning, kapasitetsvurdering, lokalsykehusfunksjoner, spesielle forhold som 
f.eks. endring i befolkningssammensetningen, nye/større grupper med særlige behov. 
 

- Økonomiske rammeforutsetninger 
Kort om forhold knyttet til økonomi. Relateres ev. til budsjettvedtak eller andre beslutninger. 
 

- Personell og kompetanse 
Stikkord: Rekruttering, opplæring, utdanning. Behov og planer. 
 

- Bygningskapital – status og utfordringer 
Stikkord: Status bygg, arealeffektivisering og kostnadseffektivisering, planer og/eller nye 
prosjekter. Forankring til det regionale helseforetakets strategiske dokumenter. 
 
Se oppdatert «Plan for Helse Nord» som finnes på Helse Nords nettsider på lenken  
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/plan-for-helse-nord 

5.2  Det regionale helseforetakets strategier og planer  
Denne delen beskriver helseforetakets planer for å møte utviklingen, herunder de områder 
som skisseres i kapittel 5.1. Forankring til overordnede strategier. 
 
Se oppdatert «Plan for Helse Nord» som finnes på Helse Nords nettsider på lenken  
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/plan-for-helse-nord 
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6. Vedlegg   

6.1 Redusere unødig venting, mindre variasjon og bedre effektivitet, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet 
 
Mål 2016 Helse Nord 
RHF 

Mål Datakilde Publiserings-
frekvens 

Rapportering 

Gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede 
pasienter i 
spesialisthelsetjenesten 

Under 
65 
dager  

Helse-
direktoratet Månedlig 

2013 2014 2015 2016 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 
2. tertial 
Somatikk 74 
PHBU 55 
PHV 54 
TSB 53 

2. tertial 
Somatikk 72 
PHBU 49 
PHV 50 
TSB 52 

2. tertial 
Somatikk 73 
PHBU 52 
PHV 60 
TSB 47 

2. tertial 
Somatikk 66 
PHBU 50 
PHV 51 
TSB 47 

Se beskrivelse i punkt 2.1 

Andel fristbrudd for 
avviklede pasienter 0 Helse-

direktoratet Månedlig 

2013 2014 2015 2016 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 
2. tertial 
Somatikk 

7,6% 
PHBU 7,5% 
PHV 6,5% 
TSB 6,2% 

2. tertial 
Somatikk 

6,6% 
PHBU 7,9% 
PHV 4,4% 
TSB 2,0% 

2. tertial 
Somatikk 

5,9% 
PHBU 8,7% 
PHV 9,2% 
TSB 3,4% 

2. tertial 
Somatikk 

2,2% 
PHBU 4,0% 
PHV 5,7% 
TSB 7,6% 

Se beskrivelse i punkt 2.1 

Pakkeforløp for kreft 
(samlet for pasienter 
med lunge- bryst, 
prostata- og tykk- og 
endetarmskreft) 

Minst 
70 % 
ved 
årsslutt 

Helse-
direktoratet Tertialvis 

1. tertial 
2015 

2. tertial 
2015 

1. tertial 
2016 

2. tertial 
2016 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

76,9% 79,2% 83,2% 88,4% 

Det er ikke iverksatt nye tiltak i 2016. 

Gjennomføring av 
pakkeforløp for 
organspesifikk 
krefttype henholdsvis 
brystkreft, tykk- og 
endetarmskreft, 
lungekreft og 
prostatakreft innen 
maksimal anbefalt 
forløpstid  

Minst 
70 % 
ved 
årsslutt 

Helse-
direktoratet Tertialvis 

1. tertial 
2015 

2. tertial 
2015 

1. tertial 
2016 

2. tertial 
2016 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Brystkreft 
85% 

Tykk/ende 
75,8% 

Lungekreft 
93,9% 

Prostata 
62,5% 

Brystkreft 
83,5% 

Tykk/ende 
75,2% 

Lungekreft 
64,6% 

Prostata 
31% 

Brystkreft 
69,7% 

Tykk/ende 
71,7% 

Lungekreft 
55,8% 

Prostata 
44,9% 

Brystkreft 
73,5% 

Tykk/ende 
60,4% 

Lungekreft 
68,3% 

Prostata 
40,9% 

Ved UNN er det operasjonskapasiteten som påvirker tykk- og 
endetarmskreft forløpet. Inntil den nye A-flyen står ferdig er dette en 
utfordring. UNN arbeider fortløpende med å bedre logistikken.  
Finnmarkssykehuset hadde lav måloppnåelse (25%) i 2. tertial 2016. Det 
dreide seg om få pasienter, og mot slutten av året har dette bedret seg 
betydelig (67%). 
 
Nordlandssykehuset oppgir at ca. 50% av deres pasienter må få sin PET ved 
Aleris Oslo. Det går en hel uke for å få svar fordi bildene ikke kan sendes 
elektronisk. CD sendes med post. Disse forsinkelsene påvirker også 
pasienter fra Helgelandssykehuset. Nordlandssykehuset har også i en 
periode hatt interne kapasitetsproblemer for å få gjennomført CT-veiledet 
biopsi. Svartiden på patologen er også noe lengre. 
En overlege gjennomgår nå alle pasientforløp for 2016 for å se detaljert hvor 
flaskehalsene er, slik at konkrete tiltak kan iverksettes. 

48 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

29MAR2017 - saksdokumenter
side 64



Dekningsgraden for prostatakreft er bedre på begge prostatasentrene i 
regionen. Nordlandssykehuset har bedret sin kodepraksis. I tillegg har de 
anskaffet robot, hvor de tar en til to pasienter per uke.  
Oppsummering av iverksatte tiltak: 

• Ny A-fløy ved UNN Tromsø, med nye og flere operasjonsstuer, 
som vil bedre forløpet for tykk- og endetarmskreft. 

• Rutiner for bedre logistikk ved operasjonsavdelingen ved UNN. 
• PET-senter ved UNN Tromsø, som vil øke tilgangen til denne 

type undersøkelser for hele regionen.  
• Ved Nordlandssykehuset gjennomgås alle pasientforløp innen 

lungekreft fra 2016, for å kartlegge flaskehalser. Med bakgrunn i 
dette vil det bli iverksatt konkrete tiltak. 

 

Pakkeforløp for kreft 
(samlet for 28 
krefttyper totalt) 

Minst 
70 % 
ved 
årsslutt 

Helse-
direktoratet Tertialvis 

1. tertial 
2015 

2. tertial 
2015 

1. tertial 
2016 

2. tertial 
2016 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

     80,9% 83,1% 

Andelen nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp er godt over 70%, 
samlet for 24 krefttyper.  For de øvrige forløpene (sarkom, nevroendokrine 
svulster, diagnostiske forløp og metastaser) har vi ikke rapporter om andel 
nye pasienter inkludert i pakkeforløp. Det er ikke iverksatt nye tiltak i 2016. 

Gjennomføring av 
Pakkeforløp for kreft 
(per type kreft, 28 
krefttyper totalt) innen 
maksimal anbefalt 
forløpstid 

Minst 
70 % 
ved 
årsslutt 

Helse-
direktoratet Tertialvis 

1. tertial 
2015 

2. tertial 
2015 

1. tertial 
2016 

2. tertial 
2016 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

  
   

Helse Nord 
totalt for 26 

forløp 
 

64,9% 

Helse Nord 
totalt for 26 

forløp 
 

65,6% 

Gjennomsnittet reduseres hovedsakelig av de store kreftformene; prostata, 
lunge og tykk- og endetarmskreft. Se forklaring og tiltak i punkt om 
«Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype henholdsvis 
brystkreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen 
maksimal anbefalt forløpstid» 
Noen forløp omfatter svært få pasienter, som peniskreft, testikkelkreft og 
nyrekreft, hvor utslagene blir store dersom en eller to pasienter bruker 
lengre tid enn anbefalt.  
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Kreftform 1. terial 2015 2. terial 2015 1. tertial 2016 2. tertial 2016 Merknad
Akutt leukemi 100 % 80 %
Brystkreft 85 % 83,50 % 69,70 % 73,50 %
Bukspyttkjertelkreft 64,70 % 52,90 %
Eggstokk kreft 83,30 % 79,30 % 78,60 %
Føflekk kreft 91,40 % 87,30 %
Galleveis kreft 100,00 % 75,00 %
Hjernekreft 87,50 % 81,80 %
Hode- og hals kreft 50 % 81,00 % 69,00 %
Kreft hos barn 76,80 % 60,50 %
Spiserør/magesekk kreft 84,60 % 69,60 % 80,00 %
Kronisk lymfatisk 
leukemi

100,00 % mangler data 
Fortsatt i 
implementeringsfase

Livmorhals kreft 50 % 70 % 81,80 % 63,60 %
Livmor kreft 100 % 52,20 % 79,30 %
Lungekreft 93,90 % 64,60 % 55,80 % 68,30 %
Luymfom 67,40 % 50,00 % 68,40 %
Myelomatose 100,00 % 100,00 %
Nevroendokrin svulst 83,30 % 77,80 %
Nyrekreft 77,80 % 27,80 % 44,40 %
Peniskreft 33,30 % 0,00 % Lavt antall pasienter
Primær leverkreft 0,00 % 80,00 %
Prostata kreft 62,50 % 31 % 44,90 % 40,90 %
Sarkom 84,60 % 78,60 %
Skjoldbruskkjertel kreft 54,50 % 52,60 %

Testikkel kreft 75 % 53,30 % mangler data 
Tall er fjernet grunnet lavt 
antall pasienter

Tykk og endetarms kreft 75,80 % 75,20 % 71,70 % 60,40 %

UNN trekker ned grunnet 
manglende 
operasjonskapasitet. 
Finmarkssykehuset hadde 
dårlig måloppnåelse i 2. 
tertial. Dette har bedret 
seg.

Diagnostisk kreft 83,30 % 81,60 %
Blærekreft 87,20 % 79,40 % 70,20 %
Metastaser med ukjent 
opprinnelse 50 %
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6.2 Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet 
 
Mål 2016 Helse Nord 
RHF 

Mål Datakilde Publise
rings-
frekven
s 

Rapportering 

Høyere vekst innen 
psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Veksten 
måles i 
gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede, 
kostnader 
(kostnader til 
avskrivninger, 
legemidler og pensjon 
synliggjøres, men 
holdes utenfor),  
årsverk (helseforetak og 
"private institusjoner 
med 
oppdragsdokument") og 
aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner). 
 

Prosentvis 
større 
reduksjon i 
ventetid.  
Prosentvis 
større økning 
i 
kostnader, 
årsverk og 
aktivitet.  

 
Gjennomsnittlig 
ventetid: 
Helse-
direktoratet  
Kostnader: de 
regionale 
helseforetakenes 
regnskap 
Årsverk: de 
regionale 
helseforetakenes 
HR-systemer og 
SSB for private 
Polikliniske 
konsultasjoner: 
Helse-
direktoratet 
(Helfo) 

 Tertialvis 

1. 
tertia

l 
2015 

2. 
terti
al 

201
5 

1. 
tertial 
2016 

2. 
tertia

l 
2016 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Årstall der dette er 
mulig 

       

 Se punkt 2.2 

Andel 
tvangsinnleggelser i 
psykisk helsevern for 
voksne 
 

Redusert 
sammen-
lignet med 
2015 

Helse-
direktoratet Årlig 

2014 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

  
14,6 

 
 14 

Helseforetakene som er godkjent for innleggelser etter tvunget psykisk helsevern har hatt stort fokus på å 
redusere bruk av tvang. Begge har vedtatte planer for økt frivillighet og reduksjon av tvang. 
  
Andel innleggelser etter tvunget psykisk helsevern er reduser med 9 % mellom 2015 og 2016 (første og andre 
tertial) 

Andel årsverk i psykisk 
helsevern for voksne 
fordelt på henholdsvis 
distriktspsykiatriske 
sentre og sykehus 
 

Økt andel 
årsverk i 
DPS 
sammen-
liknet med 
2015 

Helse-
direktoratet 
(SSB) 

Årlig 

2014 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Sykehus 
794 

DPS 871 

Sykehus 726 
DPS 818 

 Reduksjon i månedsverk i sykehus er -8,6 % 
 DPS har hatt en nedgang i månedsverk tilsvarende -6,1 % 
 DPS har flere månedsverk enn sykehusene i Helse Nord og det er ikke lagt opp til ytterligere forskyvning fra 
sykehus til DPS. 
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6.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Utdanning, forskning innovasjon og opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og 
forsvarlig pasientbehandling, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet 

 
Mål 2016 Helse 
Nord RHF 

Mål Datakilde Publiserings-
frekvens 

Rapportering 

Andel 
sykehusinfeksjoner 
 

Mindre 
enn 
4,7% 

Folkehelse-
instituttet 2 ganger årlig 

mai.16 nov.16 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Helgelands-sykehuset snitt 
2,0% 
• Sandnessjøen 1,6% 
• Mo i Rana 1,7% 
• Mosjøen 4,0% 
 
Nordlandssykehuset snitt 6,8% 
• Lofoten 3,1% 
• Vesterålen 4,1% 
• Bodø 8,0% 
 
UNN snitt 6,2% 
• Narvik 0,0% 
• Harstad 3,8% 
• Tromsø 7,5% 
 
Finnmarkssykehuset snitt 5,3% 
• Hammerfest 5,1% 
• Kirkenes 5,7% 
 
 
 

 

Snitt i Helse Nord 
4,6% 
 
Helgelands-sykehuset snitt 
3,4% 
• Sandnessjøen 1,9% 
• Mo i Rana 3,0% 
• Mosjøen 7,7% 
 
Nordlandssykehuset snitt   
3,8% 
• Lofoten 0,0% 
• Vesterålen 3,0% 
• Bodø 4,6% 
 
UNN snitt 5,5% 
• Narvik 7,1% 
• Harstad 6,5% 
• Tromsø 4,9% 
 
Finnmarkssykehuset snitt 
4,0% 
• Hammerfest 4,3% 
• Kirkenes 3,6% 
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Andel 
korridorpasienter 
på sykehus 
 

0 % Helse-
direktoratet  Tertialvis  

1. tertial 
2015 

2. tertial 
2015 

1. tertial 
2016 

2. tertial 
20 16 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

2,4  1,4 1,8 1,6 

Andelen korridorpasienter i Finnmarkssykehuset ligger under landsgjennomsnittet.  
 
Korridorpasienter kan blant annet forklares med at klinikken har slitt med et høyt antall 
utskrivningsklare pasienter gjennom hele året. Det er opprettet tett kontakt med 
kommunene for å få de til å ta hjem sine utskrivningsklare pasienter. 
 
Status for korridorpasienter ved UNN er uendret i 2016. I gjennomsnitt har UNN mellom 
8 og 13 pasienter på korridor pr døgn. UNN driver en utstrakt ombygging og 
omstrukturering med rokade av sengeposter og funksjoner. Det er i denne sammenheng 
ikke satt i verk gode nok tiltak for å hindre korridorpasienter. Flere tiltak er iverksatt, 
men UNN har ikke lykkes med å redusere korridorpasientene helt. 
 
Nordlandssykehuset har i 2016 hatt 1017 korridorpasienter, hvorav 970 i Bodø. På grunn 
av renovering av A/B-fløyen har det vært redusert sengekapasitet ved 
Nordlandssykehuset Bodø, men når A/B fløyen er ferdig renovert vil foretaket ha økt sin 
sengekapasitet. Tiltak for å redusere korridorsenger vil videreføres i 2017, og på grunn av 
ytterligere reduksjon i antall senger fra høsten 2016 vil det være nødvendig å intensivere 
disse. Tiltakene går blant annet på aktiv dialog med kommunene slik at de tar raskt imot 
utskrivningsklare pasienter, hensiktsmessig bruk av pasienthotell, bruk av obs-post, 
etablering av erfaren lege i front, etablering av digitale tavler for klinisk overblikk og 
optimalisering av pasientforløp.  
 
I Helgelandssykehuset har det vært korridorpasienter ved sykehusenhetene i Mo i Rana 
og Sandnessjøen hver mnd. Gjennomsnitt 19 pr mnd i Mo i Rana og 27 pr mnd i 
Sandnessjøen. Ingen korridorpasienter i Mosjøen. Dette skyldes høy aktivitet og at 
vertskommunene Ranas og Alstadhaug i økende grad har hatt utskrivningsklare pasienter 
liggende i sykehusene. Mosjøen har et noe høyere sengetall i forhold til antall 
innbyggere, og har ikke de samme utfordringene i forhold til vertskommunen med 
utskrivningsklare pasienter. Det blir tatt kontakt med de aktuelle kommunene for å løse 
utfordringene. 
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6.4 Rapportering 2016 Helse Nord RHF, jf. tabell 2 i oppdragsdokumentet 
 

Rapportering 
2016  Helse Nord 
RHF 

Mål Datakilde Publiserings-
frekvens 

  

Pasienters erfaring 
med døgnopphold 
i tverrfaglig 
spesialisert 
rusbehandling 

  

Nasjonalt 
kunnskapssenter 
for helsetjenesten 
(Folkehelse-
instituttet) 

Publiseres 
2016 

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  
Helseforetakene har i gjennomsnitt mer fornøyde pasienter enn på landsbasis.  Det er noe mer variasjon i vurderingen av 
private institusjonene. 
 
Det er lavere tilfredshet med behandlingsinstitusjonenes fokus på tiden etter utskrivelse, og samarbeidet med pårørende. 
Helseforetakene er informert om resultatene og de tas opp i regionalt fagråd TSB. For private institusjoner, med avtale med 
Helse Nord RHF, er resultater fra PasOpp undersøkelsen tema i årlige oppfølgingsmøter.   

Pasienters erfaring 
med sykehus 
(inneliggende 
pasienter) 
(PasOpp)  
 

  

Nasjonalt 
kunnskapssenter 
for helsetjenesten 
(Folkehelse-
instituttet) 

Årlig  

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  
Resultatene fra PasOpp undersøkelsen 2015 ble presentert i styresak 98- 2016. 
Det har ikke vært gjennomført PasOpp undersøkelse fra kunnskapssenteret i 2016. 
 
Tabellen under viser resultatene på de ni indikatorene for Helse Nord (1-9 over) på en skala fra 0 til 100: 

Indikator  Antall svar 
2015 

Gjennomsnitt 
2015 

Landssnitt 
2015 

Endringer 
2014-2015 

Endringer 
2011-2015 

Pleiepersonalet  1943 76 77 ↔ ↑ 

Legene  1953 75 76 ↔ ↑ 

Informasjon  1944 71 73 ↔ ↔ 

Organisering  2031 67 68 ↔ ↑ 

Pårørende  1452 75 77 ↓ ↔ 

Standard  2047 70 73 ↔ ↑ 

Utskriving  1654 56 58 ↔ ↔ 

Samhandling  1247 60 64 ↔ ↔ 

Ventetid  587 62 65 ↔ ↔ 

 
Resultatene fra undersøkelsen i 2015 viser liten endring på resultatene fra undersøkelsen i 2014. Det som skiller seg ut av 
forbedring siden 2011 er indikatorene for pleiepersonalet, legene, organisering og standard.  
 
Indikatoren Pleiepersonalet sier noe om hvordan pleiepersonell kommuniserer med pasienter, om pasientene føler at 
pleiepersonell hadde omsorg for en under oppholdet, og tillit til pleiepersonellets faglige dyktighet. Her skårer de fleste av 
sykehusene bedre enn tidligere år. Foretaksgruppen Helse Nord ligger like under landsgjennomsnittet.  
 
For indikatoren Legene skårer Helse Nord også her like opp til landsgjennomsnittet, og mange av sykehusene har en forbedring 
fra tidligere år. Denne indikatoren sier noe om at pasientene føler at legene snakker til dem på en måte de forestår, samt at 
pasientene har tillit til legenes faglige dyktighet.  
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Indikatoren Organisering sier noe om pasientens opplevelse av at én lege hadde hovedansvar for den enkelte pasient, om 
personalet var godt informert om sine pasienter og at sykehusets arbeid var godt organisert.  
 
På indikatoren Standard går spørsmålene på sykehusenes standard, rom og mat. Her varierer det veldig ut fra hvilke sykehus 
som er gamle og slitte eller nye og oppusset.  
 
Sammenlignet med undersøkelsen i 2014 har det vært en nedgang i indikatoren Pårørende. Denne indikatoren sier noe om 
pasientens oppfatning om pårørende ble tatt godt imot, og om det var enkelt for pårørende å få informasjon mens pasienten var 
innlagt på sykehuset. 
 
Videre forbedringsarbeid for Helse Nord:  
I Helse Nords kvalitetsstrategi 2016-2020 (Det gode pasientforløp) er pasientsikkerhet og pasientopplevd kvalitet sentrale 
områder. Gjennom satsningsområdet pasientsikkerhet skal tiltakspakkene utarbeidet av det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet implementeres, og arbeidet med å lære av uønskede hendelser skal løftes frem. Gjennom 
satsningsområdet pasientens helsetjeneste vil vi legge til rette for en aktiv pasient- og brukerrolle. Strategien beskriver konkrete 
tiltak som nå er i ferd med å iverksettes. 
  
De neste årene vil det satses på bedre samhandling med kommunene i form av helhetlige og sammenhengende pasientforløp, 
der pasienten hele tiden er i sentrum. Vi vil at pasienten skal oppleve hele forløpet, fra hjem innom helsetjenesten og hjem 
igjen, som godt koordinert og at tjenestene er samkjørte.  
 
Oppfølging i helseforetakene:  
UNN følger opp og gjennomfører PasOppundersøkelsene i tråd med kunnskapssenterets prosedyrer. Det er etablert faste 
administrative og tekniske kontaktpersoner. Resultatene fra årlige PasOpp distribueres til klinikkene og til sykehusets 
lederorgan. I noen tilfeller fattes beslutninger om forbedringstiltak på bakgrunn av pasienttilbakemeldinger. Det er særlig på 
områdene informasjon og medvirkning det er lav tilfredshet. 
 
PasOpp-undersøkelsen 2015 ved Helgelandssykehuset viste stort sett uendrete forhold for sykehusenhetene i Mo i Rana og 
Mosjøen, mens Sandnessjøen hadde negativ utvikling i tilbakemeldingen på flere spørsmål ved sammenlikning av resultatene 
2014-15 og 2011-15.  
 
Det er etablert et prosjekt ved sykehusenheten i Sandnessjøen for å bedre pasientopplevd kvalitet. 
 
På Nordlandssykehuset ble resultatene for PasOpp 2016 presentert i styresak 072-2016. På flere områder har 
Nordlandssykehuset, som landet for øvrig, et betydelig forbedringspotensial på områdene organisering, utskriving, 
samhandling og ventetid. 
 
Det er igangsatt flere tiltak for å bedre resultatet på disse områdene. Prosjektet «Et vennlig sykehus» har vært pilotert på 
sengepostene ved kirurgisk ortopedisk klinikk, og inneholder blant annet fokus på matkvalitet og ernæring, rent på rommet ved 
matservering, velkomstsamtale, utskrivingssamtale med mer. Lokale pasienttilfredshetsundersøkelser i klinikken viser en 
betydelig bedring på indikatorene informasjon, organisering og utskriving. Det er nå ansatt en egen koordinator for å sikre 
spredningen til sengeposter ved de øvrige klinikker.  
 
Ved Finnmarkssykehuset bruker foretaket resultatene i forbedringsarbeidet i klinikkene. Resultatene er behandlet i foretakets 
kvalitetsutvalg, Kvamråd i klinikkene og kvamgrupper nede i avdelingene. Styret i FIN er også forelagt resultatene og 
handlingsplanene etter undersøkelsen er også presentert i styret. 

  Årlig 2013 2014 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 
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30 dagers 
overlevelse etter 
hjerneslag  
 

Nasjonalt 
kunnskapssenter 
for helsetjenesten 
(Folkehelse-
instituttet) 

 87,4% 87,2%  87,0%  
Snittet for landet i 2015 var 87,3% 
UNN hadde et snitt på 87,1%.  
 

30 dagers 
overlevelse etter 
hoftebrudd  
 

  

Nasjonalt 
kunnskapssenter 
for helsetjenesten 
(Folkehelse-
instituttet) 

Årlig 

2013 2014 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 
 91,3% 90,9%  91,5%  Snittet for landet i 2015 var 92,1% 

Andel 
pasientskader 
basert på GTT-
undersøkelsene  
 

Reduseres med 
25 pst. innen 
utgangen av 
2018, målt ut 
fra GTT-
undersøkelsen 
for 2012. 

GTT-
undersøkelsene. 
Helsedirektoratet 

Årlig 

2012 2015 Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  
    HSYK: Helgelandssykehuset har i dag tre GTT team på plass, et team på hver sykehusenhet, og det leveres 

data til pasientsikkerhetsprogrammet for 2016. Det jobbes kontinuerlig med forbedringsarbeid og 
tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet så sykehuset har som mål å redusere andel pasientskader 
basert på GTT med 25 % fra 2013 til 2018.  
 
UNN: UNN registrerer GTT på minimumsnivået, dvs 20 journaler pr mnd. for hele helseforetaket. Dette 
medfører at kartleggingen blir grov. Vi har også slitt med ustabilitet på sykepleiersiden i GTT-teamet, noe 
som også kan gi utslag på registreringene. For 2016 foreligger kun 1. halvår pr. d.d. 
Som tabellen viser er 2012 det året med desidert lavest gjennomsnitt, og det er ikke trolig at vi vil klare en 
25 % nedgang fra 2012-tallene. 
 
NLSH: Andel pasientskader måles på tre parameter; andel pasientskader pr 1000 liggedøgn, andel 
pasientskader pr 100 innleggelser samt andel innleggelser med minst en pasientskade. 
Nordlandssykehuset HF har nådd målet for to av tre parameter (presentert i styresak 105-2016). 
Tallene viser at etter en jevn nedgang siden målingene startet i 2010, har nedgangen nå stagnert. 
Det forventes at innføring av nye innsatsområder mot sepsis og tidlig oppdagelse av forverret tilstand, samt 
en bred innsats for bedre legemiddelhåndtering i 2017 vil føre til en videre nedgang i pasientskader. 
 
FIN: GTT-målinger gjøres og følges opp gjennom kvalitetsutvalget.  

100 % Årlig Presentasjon av resultat og vurdering av dette, samt tiltak for oppfølging. 
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Andel relevante 
enheter i regionen 
hvor 
tiltakspakkene i 
pasientsikkerhets-
programmet er 
implementert.  
 

RHFs rapportering 
til 
pasientsikkerhets-
programmet 
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Bruk av disse fem 
bredspektrede 
midlene: 
karbapenemer, 2. 
og 3. generasjons 
cefalosporiner, 
penicillin med 
enzymhemmer og 
kinoloner.  

30% reduksjon 
i samlet bruk i 
2020 
sammenlignet 
med 2012 

Sykehusenes 
legemiddel-
statistikk 

Årlig 

2012 2015 Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  
    UNN bruker minst antibiotika blant sykehusene i Norge (NORM rapporten). Sykehuset er også blant de 

som har klart å gjøre den største reduksjonen i bruk av de fem bredspektrede antibiotika. Gevinsten er 
oppnådd gjennom tydelige ledere og leger som går foran og viser hvordan man kan behandle trygt med 
bruk av mer smalspektrede midler. 
 
Finnmarkssykehuset ligger i utgangspunktet lavt når det gjelder bruk av disse medikamentene. 
I antibiotikastyringsprogrammet vil dette følges tett. 
 
I Helgelandssykehuset er forbruket redusert med 11% i 2015 sammenlignet med 2012. 
Antibiotikastyringsprogram inkludert A-team er opprettet. Forbruksrapport for 2015 er utarbeidet og 
distribuert internt. 
Nordlandssykehuset oppgir at rapportering på antibiotikabruk, både samlet for foretaket og pr avdeling vil 
inngå i antibiotikastyringsprogrammet. For 2016 er det ikke tilfredsstillende rapportering på dette, men 
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salgstall for 2016 vil inngå i oppfølging av antibiotikastyringsprogrammet for utvikling av forbruk 
fremover.  

Antall bidrag fra 
nasjonale 
medisinske 
kvalitetsregistre i 
a) vitenskapelige 
artikler og b) 
konkrete prosjekt 
for klinisk 
kvalitetsforbedring  
 

  

Årsrapporter fra de 
nasjonale 
medisinske 
kvalitetsregistrene 

Årlig 

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  
a) I 2016 ble det publisert 6 artikler i internasjonale tidsskrifter basert på data fra Nasjonalt register for ryggkirurgi. Det har 

ikke vært publisert artikler basert på data fra de seks andre nasjonale kvalitetsregistrene som UNN har 
databehandleransvar for. Disse registrene er i stadium 1 og 2 og har ennå ikke grunnlag for slik aktivitet. 

 
Hvorvidt ansatte fra UNN har publisert med bakgrunn i nasjonale registre som UNN ikke har databehandleransvar for, er 
ikke kjent for Kvalitetsavdelingen. For at Kvalitetsavdelingen skal holdes orientert om dette, må det innføres rapportering 
om slike publikasjoner. Det er neppe hensiktsmessig. Det er mer hensiktsmessig om hver klinikk rapporterer sin egen 
vitenskapelige aktivitet basert på data fra de over 50 nasjonale kvalitetsregistrene. 
 
Ingen av de syv nasjonale kvalitetsregistrene ved UNN har konkrete prosjekter for kvalitetsforbedring, men det har vært 
avholdt seminar med dette som tema i samarbeid med SKDE og registerlederne er bedt om å konkretisere slike prosjekter.  
Norsk intensivregister har et kvalitetsforbedringsprosjekt med 19 intensivavdelinger inkl. UNN. Prosjektet omhandler 
pårørendetilfredshet. 
 
Norsk hjerneslagregister kartlegger innholdet i landets slagenheter og «slagalarmene». UNN er med i kartleggingen. 
I 2017 kommer de to diabetesregistrene for henholdsvis barn og voksne i gang med store nasjonale 
kvalitetsforbedringsprosjekt der det formodes at UNN deltar. 
 

b) I 2016 var ingen av registrene i Helse Nord som fikk støtte til kvalitetsforbedringsprosjekter, kun til dekningsgrads-
prosjekter (Analinkontinens og Ryggkirurgi). 
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Møtedato: 29. mars 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2017/139   Trond M. Elsbak, 75 51 29 00  Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 26-2017 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 
 
 
Hva saken gjelder 
Formålet med et nasjonalt traumesystem er å gjøre behandlingen av alvorlig skadde 
pasienter bedre, mer likeverdig og tilpasset den faglige og teknologiske utviklingen. 
Målet er å etablere en god og sammenhengende behandlingskjede, fra skadested til 
endelig behandling og rehabilitering.  
 
Det interregionale fagdirektørmøtet ga 18. november 2013 Nasjonal 
Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) i oppdrag å lede revisjon av 
Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter - Traumesystem fra 2006. 
Mandat ble utarbeidet etter konsultasjon med Helsedirektoratet 
 
Det er behov for å få tilslutning til at den reviderte nasjonale traumeplanen 
implementeres i alle regionene og brukes nasjonalt, med tilpasninger av regionale og 
lokale løsninger.  
 
Likelydende styresak fremmes for styrene i alle regionale helseforetak. 
 
Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
Bakgrunn 
Rapporten Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter - Traumesystem 
ble utarbeidet av en gruppe fagpersoner i 2005-2006 på oppdrag fra fagdirektørene i de 
regionale helseforetakene. Etter høring ble rapporten behandlet i en felles styresak i de 
regionale helseforetakenes styrer, i Helse Vest RHF i 2008, Helse Nord RHF i 2010, 
Helse Sør-Øst RHF i 2010 og Helse Midt-Norge RHF i 2012. De fire helseregionene har 
arbeidet ulikt med traumeplanen fra 2006, men alle har fulgt opp rapportens 
anbefalinger med regionale tilpasninger.  
 
Traumeplanen fra 2006 inneholdt få krav til enkelte av leddene i behandlingskjeden, 
blant annet rehabilitering. Videre har det funnet sted en stor utvikling i 
ambulansetjenesten, som i traumeplanen fra 2006 ble karakterisert som det svakeste 
leddet i kjeden.  
 
Dagens status er at alle regionene har ett definert traumesenter, definerte akuttsykehus 
med traumefunksjon og noen sykehus som ikke skal motta alvorlig skadde pasienter. 
Det er etablert strukturer med regionale traumekoordinatorer og regionale 
traumeansvarlige leger, selv om ikke alle regionene oppfyller alle krav i traumeplanen 
fra 2006. Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi ble etablert i 2013 som ett av 
tiltakene i traumeplanen. 
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Den nye traumeplanen 
Den nye traumeplanen Nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016 er utarbeidet 
på oppdrag fra fagdirektørene av en gruppe fagpersoner, med sekretariat og ledelse i 
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi. Arbeidsgruppen ble oppnevnt av det 
interregionale fagdirektørmøtet.   
 
Målet med revisjonen har vært å: 
• redusere regional uensartethet 
• definere tydeligere krav til kompetanse til hvert ledd i behandlingskjeden  
• definere klare kvalitetsindikatorer som tjenestene kan måles mot  
• oppdatere alle faglige anbefalinger til best mulig evidens 
• tydeliggjøre fagmiljøenes anbefalinger i sterke anbefalinger og anbefalinger 
 
Planen er skrevet etter mal for nasjonale faglige retningslinjer. Det er lagt vekt på klare 
kvalitetsindikatorer i alle deler av planen.  Revidert nasjonal traumeplan er skrevet i et 
web-basert format og vil være et aktivt dokument. Det vil si at faglige oppdateringer, 
som ikke har organisatoriske eller økonomiske konsekvenser, kan gjøres fortløpende. 
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi kan bidra med å tilpasse traumeplanen 
til en webløsning og holde den oppdatert. 
 
Planen har to typer anbefalinger – sterke anbefalinger og anbefalinger: 
• Sterke anbefalinger er hva arbeidsgruppen oppfatter som godt dokumenterte 

minimumskrav, som ikke skal fravikes. Dette er det den alvorlig skadde pasienten 
bør kunne forvente, uansett alder, bosted og kjønn.  

• Anbefalinger er tiltak gruppen mener er viktig for den alvorlig skadde pasienten og 
som kan planlegges innført. Der det gis anbefalinger, er evidensgrunnlaget svakere, 
basert på tilgjengelig viten og konsensus i en samlet arbeidsgruppe. 

 
Arbeidsgruppen oppnådde konsensus om hele planen.  
 
Utkast til traumeplanen har vært til høring, og det kom nærmere 50 høringssvar. 
Høringssvarene er langt på vei tatt til følge. I innledning til traumeplanen gjøres en 
vurdering av de viktigste høringssvarene.  
 
Planens enkelte deler 
Nedenfor gis en oversikt over kravene i Nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 
2016 
 

Førstehjelp og 
medisinsk 
nødmeldetjeneste 

Ikke nye vesentlige krav eller krav som ikke kan imøtekommes med dagens 
tjenester. 

Bil- og 
båtambulansetjenesten 

Samme krav til samtrening som i akuttforskriften. 

Kommunal legevakt Følger akuttforskriften. Ikke føringer som ikke er gitt i forskriften. 
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Avansert prehospital 
behandling og 
luftambulanse 

Sterk anbefaling om at det skal være enhetlige kriterier for bruk av tjenesten 
til mistenkt alvorlig skadde. Sterk anbefaling om at det lages en nasjonal 
behandlingsstrategi/prosedyresamling og en rutine for felles, samordnet 
innføring av nye behandlingstiltak. Dette for å opprettholde størst mulig 
likhet i tilbud uavhengig av bosted, kjønn, økonomi og lignende.  

Alarmering av 
traumeteam 

Sterk anbefaling om at utløsning av traumealarm skjer på identiske kriterier 
i hele landet. Dette vil sikre at kriteriene kan etterprøves og justeres om 
nødvendig.  

Akuttsykehus med 
traumefunksjon 

Stort sett uendret fra første plan.  
• Ikke økte krav til teamledere, men kravene til tilgjengelighet for 

personell i hjemmevakt er endret fra 15 til 30 minutter etter innspill fra 
sykehusene. Arbeidsgruppen anser dette forsvarlig, dersom personell i 
hjemmevakt begynner transport til sykehus umiddelbart ved 
traumealarm og ikke avventer tilbakemelding/første undersøkelse av 
pasient.  

• Kravene til traumekoordinator og lege med særlig ansvar for 
traumefunksjonen samt traumeregistrar er nå definert i stillingsbrøker.  
o Minimum 50 % stilling for traumekoordinator 
o Minimum 20 % stilling for lege (minst en kirurg bør være dedikert 

traume/ i tillegg anbefales dedikert avsatt tid for anestesiolog, evt 
ortoped) 

o Registrar 
• Kravene til tilleggstrening av personell i traumeteam er spesifisert, men 

sykehusene oppfyller i dag disse kravene langt på vei.  
• Det stilles ikke krav om ortoped eller radiolog i vakt for å kunne ha 

traumefunksjon, men det er krav om kompenserende kompetanse i 
teamet dersom ortoped og radiolog ikke er i vakt. 

Behandling av kritiske 
blødninger og bruk av 
massiv transfusjon 

Anbefalingene er nyttige. Nyttig for sykehusene ved både traumer og andre 
typer blødninger. Avsnittet spesifiserer behov for medikamenter og lager i 
blodbankene, men stiller ikke krav om tilgang på trombocytter overalt. 

Overføringer av 
pasienter 

Har definerte ansvarsforhold og kommunikasjonsveier, men stiller ikke krav 
som ikke stilles i andre avsnitt eller den gamle planen. 

Regionalt 
traumesenter 

Det legges til grunn et policydokument utarbeidet av de fire traumesentrene. 
Kravene er som til akuttsykehus med traumefunksjon, men med en rekke 
tilleggsfunksjoner.  
• En sterk anbefaling er at teamleder ved traumesentrene hele døgnet 

sikres støtte av spesialister ved behov, og at disse spesialistene oppfyller 
krav til opplæring innen traumatologi.  

• Sterk anbefaling er at de regionale traumesentrene sikres ressurser til at 
de både kan følge opp egne traumepasienter og samtidig ivareta sin 
funksjon som traumefaglig veileder for helseregionens øvrige sykehus 
med akuttkirurgisk- og traumefunksjon.  

• En annen sterk anbefaling er å samle de mest skadde pasientene for 
observasjon og tverrfaglig oppfølging og med en traumekompetent lege 
som ansvarlig. Dette for å sikre at de får en adekvat initialbehandling og 
oppfølging.  

Rehabilitering Det påpekes alvorlige svakheter i dagens tilbud, men også dokumentert 
helse- økonomisk effekt av tidlig systematisk rehabilitering basert på norsk 
forskning. Det er en sterk anbefaling at alle pasienter på intensivenheter 
vurderes innen 72 timer av spesialist fra rehabiliteringsenhet. Det skal 
etableres pasientforløp som sikrer ubrutt rehabilitering uten venteopphold 
på akuttsykehus mellom traumesenter og rehabilitering. Traumesentrene 
bør, i samarbeid med kommunene, definere standardiserte pasientforløp 
som gir like rehabiliteringstilbud uavhengig av helseregion. 
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Ivaretakelse av 
involverte personer og 
pårørende. 

Her beskrives eksisterende krav uten nye krav til spesialisthelsetjenesten. 
Det nye avsnittet om pasienterfaringer har sterke anbefalinger om at 
sosionomtilbudet og psykolog-psykiatritilbudet ved traumesentrene 
organiseres slik at en eller flere fagfolk dekker alle traumepasienter.  

Nasjonalt 
traumeregister 

Sterk anbefaling om at alle sykehus leverer data til registeret innen 3 
måneder etter at pasienten er utskrevet. Dette er data som uansett skal 
leveres til kvalitetsregisteret.  

Forebygging 70-90 % av alle dødsfall forårsaket av alvorlig skade skjer prehospitalt. 
Forebygging er helt nødvendig for å redusere disse skadene. Det er en sterk 
anbefaling at alle ledd i behandlingskjeden bidrar til å utvikle målrettede 
kunnskapsbaserte forebyggingstiltak. 

Forsvaret Ingen sterke anbefalinger, men anbefaling om at det etableres et formelt 
samarbeid mellom helsemyndigheter, relevante departementer og forsvaret 
for å sikre god utnyttelse av traumerelevante helseressurser, inklusive 
nøkkelpersonell. Dette gjelder så vel i fredstid som ved mobilisering. Videre 
anbefales det utarbeidelse av konkrete beredskapsplaner som sikrer at den 
sivile traumekapasiteten ikke svekkes ved behov for innkalling av personell 
til forsvaret, selv med rask responstid. 

Sykehus uten 
traumefunksjon, 
helsesentre m.v. 

Sterk anbefaling om at slike institusjoner ikke har noen definert plass i 
behandlingskjeden, men kan brukes for midlertidig undersøkelse og 
behandling i påvente av transport.  
Helseforetak og regionale helseforetak bør informere befolkningen og 
ansatte i AMK, ambulansetjeneste, luftambulanse etc. om sin beredskap for 
behandling av pasienter med mistenkt alvorlig skade. Befolkningen bør vite 
at transport til akuttsykehus med traumefunksjon og traumesenter er 
tryggere enn transport til sykehus uten definert traumeberedskap. 

Implementering av ny 
nasjonal traumeplan 
og økonomiske 
konsekvenser 

Avsnittet redegjør for de potensielt kostnadsdrivende sterke anbefalingene i 
planen. I detalj gjennomgås: 
• Kurskostnader knyttet til obligatoriske kompetansekrav 
• Fagutvikling i ambulansetjenesten gjennom deltakelse på traumemøter 

på sykehus hvor hardt skadde pasienter avleveres 
• Kvalitetssikring av førstehjelpsopplæringen 
• Utvikling og iverksetting av tiltaksplaner for å forebygge alvorlige 

skader 
 
Oppfølging av traumeplanen 
Arbeidsgruppen som har utarbeidet planen har i tråd med bestillingen fra 
fagdirektørene lagt vekt på å lage en plan som kan implementeres i hele landet uten 
regionale/lokale tilpasninger. Den oppfyller dermed regjeringens mål i Prop. 1 S 2014-
2015 for Helse- og omsorgsdepartementet: Regjeringens mål er å skape pasientens 
helsetjeneste. Alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet. 
 
For traumesentrene er det kjent at Oslo universitetssykehus HF har brakt dødeligheten 
av de alvorligste skader (ISS1 > 15) ned fra internasjonalt nivå på rundt 20 % til 9 %. De 
øvrige tre traumesentrene har ikke tilsvarende tall.  
 
For rehabilitering finnes det forskning fra Oslo universitetssykehus HF som 
dokumenterer forskjeller i utfall for gruppen med ubrutt rehabilitering kontra gruppen 
som måtte vente på rehabiliteringsplass (90 % versus 76 % selvhjulpne, 76 % versus 34 
% tilbake i jobb).  

1 ISS - Injury Severity Score: En mye brukt score for gradering av alvorligheten av fysiske skader 
(skadegradering). 
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Medbestemmelse 
Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 ble drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 14. mars 2017 med 
følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar informasjonen om Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 til 

orientering.  
 

2. Partene er enig om at Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 legges til 
grunn for videreutvikling og organisering av behandlingen av alvorlig skadde 
pasienter i Helse Nord.  

 
3. Partene understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett 

samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet 
størst mulig likhet i tilbud.  

 
4. Partene understreker behovet for å sikre utdanning av/kompetansen til LIS 

kandidatene, etter ny spesialistutdanning, ved sykehus med traumeberedskap.   
 
Brukermedvirkning 
Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 16. mars 2017, jf. RBU-sak 18-2017. Følgende 
vedtak ble fattet: 

 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal traumeplan - 

Traumesystem i Norge 2016 til orientering.  
 

2. RBU ber om at Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 legges til grunn for 
videreutvikling og organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse 
Nord.  
 

3. RBU understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett 
samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet et 
likeverdig tilbud.  

 
Adm. direktørs vurdering  
Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 er en revisjon av tidligere 
traumeplan og utarbeidet på oppdrag fra fagdirektørene. Den representerer et samlet 
fagmiljøs konsensus og er basert på beste tilgjengelige evidens og metodologi for 
utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Planen anses å oppfylle kravene til god 
praksis. De økonomiske konsekvenser av de foreslåtte tiltakene er begrensede og 
omfatter kostnader til kurs og videreutdanning for medlemmer av traumeteam. De 
anbefalte kursene er allerede innarbeidet som nødvendig fagutvikling i arbeidsplaner 
mange steder. 
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Planen er skrevet med nasjonal implementering for øye. Det er ingen faglige grunner for 
å gjennomføre regional tilpasning tilsvarende det som ble gjort ved implementering av 
traumeplanen fra 2006, der regionale tilpasninger førte til unødvendig ulik praksis i 
landet, og implementeringen av traumesystemet ble forsinket med fem år. Den nye 
planen har tatt høyde for dette og er ment å redusere regionale variasjoner.  
 
Likeverdig pasientbehandling av traumepasientene er vektlagt, og en samlet oppfølging 
av planen i alle regionene vil sikre en bedre og mer helhetlig oppfølging av 
traumepasienter. 
 
Adm. direktør anbefaler at styret støtter innføringen av traumeplanen slik at Helse 
Nord RHF kan bidra til en nasjonal implementering av planen. Innen enkelte områder 
må konkrete løsninger tilpasses lokalt. Dette gjelder for eksempel innen rehabilitering, 
der behovene er identiske, men regionale avtaler og fordeling av plasser nødvendiggjør 
tilpasning. Kvalitetsindikatorer muliggjør kontroll av effekt av slike regionale/lokale 
løsninger. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 

som retningsgivende for den videre utviklingen og organiseringen av behandlingen 
av alvorlig skadde pasienter i Helse Nord.   

 
2. Styret understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett 

samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet 
størst mulig likhet i tilbud.  

 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 29. mars 2017 
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Møtedato: 29. mars 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Frank Nohr, 75 51 29 00   Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 27-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. 

april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge 

Åsgård, orientering om status - oppfølging av 

styresak 113-2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 113-2017 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 2: Styret ber adm. direktør om en ny 
orientering etter at saken er behandlet i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
neste gang. 
 
Denne styresaken legges frem som oppfølging av styrets vedtak med en presentasjon av 
status for Universitetssykehuset Nord-Norge HFs arbeid med handlingsplan for å møte 
anbefalingene fra Sivilombudsmannens besøksrapport (jf. styresak 15/2017 - 
Orienteringssak 4 ad. Orienteringssak om oppfølgingen av sivilombudsmannens 
besøksrapport - styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF 8. februar 2017). 
Styresaken fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF er vedlagt denne styresaken.  
 
Bakgrunn  
Rapporten etter Sivilombudsmannens besøk ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) Åsgård 26. til 28. april 2016 ga virksomheten 32 anbefalinger fordelt på følgende 
områder:  
a) Fysiske forhold 
b) Aktivisering av pasienter 
c) Pasientrettigheter 
d) Bruk av tvungent psykisk helsevern  
e) Bruk av tvangsmidler 
f) Bruk av skjerming 
g) Institusjonskultur 
 
Sivilombudsmannens besøksrapport ble behandlet av styret i UNN i styresak 73/2016. I 
styresaken ble det redegjort for interne prosesser iverksatt på bakgrunn av 
besøksrapporten, og det ble varslet en kommende handlingsplan. Handlingsplanen for 
oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport ble behandlet og vedtatt av styret i 
UNN (jf. styresak 86/2016).  
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Status 
I UNNs styresak 15/2017 Orienteringssak om oppfølgingen av sivilombudsmannens 
besøksrapport (se vedlegg) redegjør Psykisk helse- og rusklinikken ved HF-et for status i 
arbeidet med tiltakene i handlingsplanen. Klinikken vurderer at det er god fremdrift i 
arbeidet og at videre oppfølging av rapportens anbefalinger vil prioriteres høyt. Styret i 
UNN tok styresaken til orientering.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Orienteringen om status for handlingsplan for oppfølging av Sivilombudsmannens 
anbefalinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tyder på at forbedringsarbeidet 
ved Psykisk helse- og rusklinikken har god fremdrift. Adm. direktør er fornøyd med at 
klinikken vil fortsette å prioritere oppfølgingen av rapportens anbefalinger høyt, og at 
dette innbefatter involvering av ledere, ansatte, erfaringskonsulent, bruker-
/interesseorganisasjoner samt pasienter og pårørende. Det synes også som at 
handlingsplanens detaljerte utforming er et godt verktøy for å kunne vise til 
måloppnåelse ved tiltakene i planen.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av tiltak etter 

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

 
2. Styret ber adm. direktør om en orientering etter at ny status for oppfølging er 

behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Styresak 15/2017 - Orienteringssak 4 ad. Orienteringssak om 

oppfølgingen av sivilombudsmannens besøksrapport (styremøte 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 8. februar 2017) 
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Møtedato: 29. mars 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Monsen/Bang, 75 51 29 00  Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter januar/februar 2017. 
 
Regnskapet i de første to månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og 
estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet.  
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd og ventetider 

 
Tabell 1 Fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i Helse Nord fordelt på fagsektor for 
februar 2017. Kilde: HN LIS 
  

 
Figur 1 Historikk andel fristbrudd 2015-2017   
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Aktivitet 
Det foreligger ikke data for aktiviteten pr. februar 2017. Det vil redegjøres nærmere for 
aktivitetsutviklingen i rapport pr. mars 2017. 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har i februar 2017 et regnskapsmessig resultat på +26,3 mill. kroner, 
0,2 mill. kroner bedre enn budsjettert. Hittil i år er resultatet +58,9 mill. kroner, 7,4 mill. 
kroner bedre enn budsjettert. Planlagt overskudd for 2017 er 331 mill. kroner.  
 

 
Tabell 1 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord per februar 2017. Kilde: Regnskap per februar 2017 
 
Helgelandssykehuset HF har størst negativt budsjettavvik hittil i år. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har også et mindre negativt avvik, mens øvrige 
helseforetak og RHF-et har positive avvik.  
 
Helgelandssykehuset HF har negative budsjettavvik innen varekostnader og andre 
driftskostnader.  
 
Regnskapsresultatet for årets første måneder inneholder flere estimater enn senere på 
året, og er derfor beheftet med noe større usikkerhet.  
 
Det er bokført investeringer for om lag 185 mill. kroner pr. februar 2017. 
Likviditetsbeholdningen er noe høyere enn plan. Dette skyldes at investeringene er noe 
lavere enn lagt til grunn. Korrigert for dette er likviditetsbeholdningen i tråd med plan. 
 
Personal   
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar til februar 2017 er 266 
høyere enn i 2016 for samme periode. Sammenlignet med 2016 har alle helseforetak 
med unntak av Helse Nord RHF hatt en økning i antall månedsverk. 
Finnmarkssykehuset HF + 20, Helgelandssykehuset HF + 20, Helse Nord IKT HF + 12, 
Nordlandssykehuset HF + 54, Sykehusapotek Nord HF + 9 og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF + 149 månedsverk. 
 
Sykefravær 
I foretaksgruppen er det en svak fallende trend i sykefraværet. Det er klare forskjeller 
mellom helseforetakene, hvor tre av helseforetakene har en positiv trend i perioden 
2014-2016. Langtidsfraværet har over tid gått noe ned, og fravær med kortere varighet 
har holdt seg stabilt. 

Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset -1,0 1,7 -2,7 -1,2 3,3 -4,6 -2,4 20,0
Nordlandssykehuset 3,4 0,5 3,0 4,5 0,9 3,7 2,8 5,0
UNN 0,0 3,3 -3,3 5,7 6,7 -1,0 13,8 40,0
Finnmarkssykehuset 2,9 2,5 0,4 6,3 5,0 1,3 7,4 30,0
Sykehusapotek Nord 0,4 -0,5 0,9 -0,4 -1,4 1,0 1,2 0,0
Helse Nord IKT -2,0 -1,1 -0,9 -1,9 -2,2 0,3 0,6 0,0
Helse Nord RHF 22,5 19,7 2,9 46,0 39,3 6,7 57,5 236,0
SUM Helse Nord 26,3 26,1 0,2 58,9 51,6 7,4 80,9 331,0
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2017 til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Virksomhetsrapport nr. 2-2017 
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Kvalitet Resultat Endring siste 
måned 

Endring fra samme 
måned i fjor 

Ventetid avviklede (dager)  58 -1 - 14 
Fristbrudd februar 2,5% +0,2 p.p. + 0,5 p.p. 
Aktivitet  Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan 

Alle kontakter - somatikk    
Alle kontakter - PHV    
Alle kontakter - PBHU    
Alle kontakter - TSB    
Regnskap (MNOK) Resultat   

Februar 2016 26,3  +0,2   -18,2 
Hittil i år 58,9 +7,4 -22,0 
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 76 % 24 %  
Sykefravær Jan 2017 Endring fra i fjor  

Prosent 9 % 0 p.p.  
 
Regnskapet i de første par månedene i et år er i stor grad basert på tidsavgrensninger og 
estimater som innebærer at resultatet er beheftet med noe usikkerhet.   
 
Vi har trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017. Disse vil 
fra styremøtet i mars 2017 og igjennom året bli rapportert i virksomhetsrapporten.  
Noen av disse områdene vil vi rapportere status månedlig, mens noen vil vi rapportere 
med sjeldnere frekvens.  
 
1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata). 
2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager. 
3. Det skal ikke være fristbrudd. 
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet) 
6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. 

Måling fra og med andre halvår 2017.  
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012. 
8. Økonomisk resultat i tråd med plan. 
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Kvalitet  
Ventetider og fristbrudd 

 
Figur 1 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd 
avviklede i februar 2017. Kilde: HN LIS     
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Figur 2: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. 
 

 
Figur 3 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste år. Kilde: HN LIS. 

 
 Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. 
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Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter fordelt på fagsektor. Kilde: HN LIS. 
 

 
Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter fordelt på fagsektor. Kilde: HN LIS. 
 
Vi ser at gjennomsnittlig ventetid for både ventende og avviklede pasienter er fallende 
innen fagsektorene.  
 
Neste figur og tabell viser gjennomsnitt ventetid avviklede pasienter i dager og antall 
fristbrudd pr. fagområde. Forklaring til hvilke fagområder gis i styremøte. Se også tabell 
1 nedenfor. 
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Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og antall fristbrudd avviklede i februar. Kilde: HN LIS   
  
Det er åtte fagområder som har gjennomsnittlig ventetid over det nasjonale kravet og 
har under ti avviklede fristbrudd, mens det er tre fagområder (nevrologi, 
øyesykdommer og ortopedisk kirurgi) har henholdsvis 34, 29 og 19 avviklede 
fristbrudd.  

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel og antall fristbrudd avviklede i februar fordelt 
på HF i regionen. Kilde: HN LIS   
 

7 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

29MAR2017 - saksdokumenter
side 100



Aktivitet 
Det foreligger ikke data for aktiviteten pr. februar 2017. Det vil redegjøres nærmere for 
aktivitetsutviklingen i rapport pr. mars 2017. 
 
Økonomi 
Resultat   
Foretaksgruppen har i februar 2017 et regnskapsmessig resultat på +26,3 mill. kroner, 
0,2 mill. kroner bedre enn budsjettert. Hittil i år er resultatet +58,9 mill. kroner, 7,4 mill. 
kroner bedre enn budsjettert. Planlagt overskudd for 2017 er 331 mill. kroner.  
 

 
Tabell 2 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. februar 2017. Kilde: Regnskap pr. februar 2017 
 
Helgelandssykehuset HF har størst negativt budsjettavvik hittil i år. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har også et mindre negativt avvik, mens øvrige 
helseforetak og RHF-et har positive avvik.  
 
Helgelandssykehuset HF har negative budsjettavvik innen varekostnader og andre 
driftskostnader.  
 
Regnskapsresultatet for årets første måneder inneholder flere estimater enn senere på 
året, og er derfor beheftet med noe større usikkerhet.  
 

Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

februar februar februar hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset -1,0 1,7 -2,7 -1,2 3,3 -4,6 -2,4 20,0
Nordlandssykehuset 3,4 0,5 3,0 4,5 0,9 3,7 2,8 5,0
UNN 0,0 3,3 -3,3 5,7 6,7 -1,0 13,8 40,0
Finnmarkssykehuset 2,9 2,5 0,4 6,3 5,0 1,3 7,4 30,0
Sykehusapotek Nord 0,4 -0,5 0,9 -0,4 -1,4 1,0 1,2 0,0
Helse Nord IKT -2,0 -1,1 -0,9 -1,9 -2,2 0,3 0,6 0,0
Helse Nord RHF 22,5 19,7 2,9 46,0 39,3 6,7 57,5 236,0
SUM Helse Nord 26,3 26,1 0,2 58,9 51,6 7,4 80,9 331,0
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Tabell 2 Resultatregnskap foretaksgruppen pr. februar 2017. Kilde: Regnskap pr. februar 2017 
 
Investeringer og likviditet 
Det er bokført investeringer for om lag 185 mill. kroner pr. februar 2017. 

 
Tabell 3 Investeringer i Helse Nord. Kilde: ØBAK 2-2017 
 
Likviditetsbeholdningen er noe høyere enn plan. Dette skyldes at investeringene er noe 
lavere enn lagt til grunn. Korrigert for dette er likviditetsbeholdningen i tråd med plan.  
 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2016

Endring i 
%

Års-budsjett 
2017

Basisramme 973 506 973 504 1 0 % 1 947 681 1 947 682 -1 0 % -168 906 -8 % 11 942 678
Kvalitetsbasert finansiering 4 067 4 066 0 0 % 8 133 8 133 0 0 % -4 082 -33 % 48 800
ISF egne pasienter 265 133 262 220 2 913 1 % 530 373 526 124 4 249 1 % 41 367 8 % 3 156 048
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 17 987 17 866 121 1 % 38 382 41 010 -2 628 -6 % 6 632 21 % 157 213
Gjestepasienter 6 969 5 662 1 307 23 % 12 864 11 406 1 458 13 % 4 871 61 % 79 752
Polikliniske inntekter 32 568 29 052 3 516 12 % 64 489 55 327 9 161 17 % -8 259 -11 % 333 263
Utskrivningsklare pasienter 3 814 1 995 1 819 91 % 6 940 4 790 2 151 45 % 1 040 18 % 24 741
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 4 032 5 544 -1 512 -27 % 9 630 10 882 -1 253 -12 % 104 1 % 61 626
Andre øremerkede tilskudd 32 106 39 401 -7 295 -19 % 65 040 68 787 -3 747 -5 % -17 652 -21 % 426 097
Andre driftsinntekter 78 038 74 316 3 722 5 % 141 208 146 369 -5 161 -4 % 7 603 6 % 883 830
Sum driftsinntek ter 1 418 218 1 413 627 4 592 0 % 2 824 740 2 820 509 4 231 0 % -137 284 -5,6 % 17 114 048
Kjøp av offentlige helsetjenester 95 897 95 238 660 1 % 184 815 183 235 1 580 1 % 13 647 8 % 1 094 949
Kjøp av private helsetjenester 63 436 65 321 -1 885 -3 % 122 807 132 656 -9 848 -7 % -560 0 % 792 078
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 122 558 119 894 2 664 2 % 252 850 252 209 641 0 % -24 629 -9 % 1 490 090
Innleid arbeidskraft 11 961 4 719 7 242 153 % 18 910 8 992 9 919 110 % 4 000 27 % 78 845
Fast lønn 664 914 680 981 -16 066 -2 % 1 331 320 1 338 391 -7 071 -1 % 59 430 5 % 7 907 541
Overtid og ekstrahjelp 45 826 38 858 6 969 18 % 88 491 71 322 17 169 24 % -1 631 -2 % 454 653
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 126 145 126 267 -122 0 % 252 392 252 713 -320 0 % -96 002 -28 % 1 514 373
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -39 980 -35 310 -4 670 13 % -78 788 -70 652 -8 137 12 % -3 046 4 % -427 506
Annen lønn 55 207 53 040 2 167 4 % 107 656 107 009 647 1 % 7 209 7 % 632 517
Avskrivninger 60 351 63 791 -3 440 -5 % 122 732 129 702 -6 970 -5 % -10 875 -8 % 826 269
Nedskrivninger 3 333 0 3 333 0 % 6 667 0 6 667 0 % 6 667 0 % 0
Andre driftskostnader 185 808 175 434 10 374 6 % 363 423 364 759 -1 336 0 % -69 348 -16 % 2 409 065
Sum driftskostnader 1 395 458 1 388 233 7 226 1 % 2 773 275 2 770 336 2 939 0 % -115 139 -4,0 % 16 772 875
Driftsresultat 22 760 25 394 -2 634 -10 % 51 465 50 173 1 291 3 % -22 145 5 % 341 173
Finansinntekter 7 256 4 170 3 085 74 % 12 572 8 336 4 235 51 % -2 047 -14 % 34 035
Finanskostnader 3 549 3 537 12 0 % 5 127 7 097 -1 970 -28 % -2 255 -31 % 44 441
Finansresultat 3 706 633 3 073 485 % 7 445 1 239 6 206 501 % 208 3 % -10 407
Ordinært resultat 26 466 26 027 439 2 % 58 909 51 412 7 497 15 % -21 937 5 % 330 766
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0
Skattekostnad 194 -46 240 -518 % -17 -158 141 -89 % 75 -81 % -233
(Års)resultat 26 272 26 074 198 1 % 58 926 51 571 7 356 14 % -22 012 5 % 331 000
Herav endrede pensjonskostnader utover 
forutsetninger i Prop. 1 S 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 % 0
Resultat justert for økte 
pensjonskostnader 26 272 26 074 198 1 % 58 926 51 571 7 356 14 % -22 012 5 % 331 000

Februar Akkumulert per Februar Akkumulert per Februar

Februar 
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2016 2017 2017  hittil 2017
Helse Nord RHF 176,6 194,2 370,8 6,2 2 %
P-85 større prosjek t 6,0 0,0 6,0 0,0 0 %
Finnmark 415,6 95,0 510,6 57,6 11 %
UNN -88,8 1350,7 1261,9 73,1 6 %
NLSH 154,9 410,7 565,6 25,4 4 %
Helgeland 59,9 112,5 172,4 9,8 6 %
Apotek -1,9 13,0 11,1 0,1 1 %
HN IKT 120,9 89,9 210,8 12,8 6 %
SUM Helse Nord 843,2 2266,0 3109,2 185,1 6 %
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Figur 8 Likviditet 2017 i Helse Nord. 
 
Den gylne regel 
Det vil redegjøres nærmere for utviklingen i den gylne regel i rapport pr. mars 2017. 
 
Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar-februar 2017 er 266 høyere 
enn i 2016 for samme periode. 

 
Figur 9 Utvikling i månedsverk i Helse Nord 2015-2017. Kilde: Helse Nord LIS 
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Sammenlignet med 2016 har alle helseforetak med unntak av Helse Nord RHF hatt en 
økning i antall månedsverk. Finnmarkssykehuset HF + 20, Helgelandssykehuset HF + 20, 
Helse Nord IKT HF + 12, Nordlandssykehuset HF + 54, Sykehusapotek Nord HF + 9 og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 149 månedsverk.  
 
Samlede lønnskostnader utgjorde 864 mill. kroner i februar 2017 og var 4,4 mill. kroner 
lavere enn budsjettert. For perioden januar-februar 2017 var samlede lønnskostnader 
1,72 mill. kroner noe som gir 12,2 mill. kroner høyere kostnad enn budsjettert.  
 
Akkumulert pr. februar 2016 har innleiekostnadene vært 9,9 mill. kroner høyere enn 
budsjettert, hvorav 7,2 mill. kroner er knyttet til januar 2017.   
 
Sykefravær  
I foretaksgruppen er det en svak fallende trend i sykefraværet. Det er klare forskjeller 
mellom helseforetakene, hvor tre av helseforetakene har en positiv trend i perioden 
2014-2016. 

 
 Figur 10 Sykefravær i Helseforetakene 2014-2016. HN LIS 
 

 
Figur 11 Sykefravær i øvrige foretak 2014 – 2016. Kilde: HN LIS 
 
Langtidsfraværet har over tid gått noe ned, og fravær med kortere varighet har holdt seg stabilt. 
 

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

q1-14 q2-14 q3-14 q4-14 q1-15 q2-15 q3-15 q4-15 q1-16 q2-16 q3-16 q4-16

Helse Nord IKT

Helse Nord RHF

Sykehusapoteket

Lineær (Helse Nord IKT)

Lineær (Helse Nord RHF)

Lineær (Sykehusapoteket)

11 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

29MAR2017 - saksdokumenter
side 104



 
 Figur 12 Sykefraværslengde i foretaksgruppen, 2014 – 2016. Kilde: HN LIS 
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Møtedato: 29. mars 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 908 47 910  Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
 
 
Formål 
Denne styresaken viser et kort sammendrag av vesentlige punkter i tertialrapportene 
fra utviklings- og byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset HF (FSYK). Saken er 
innholdsmessig samsvarende med styresak 6-2017 til styret i FSYK.  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i styresak 119-2016 Byggeprosjekter 
i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2016 (styremøte 26. oktober 
2016). 
 
Kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt 
Tertialvis rapportering bidrar til å gi styret trygghet for at prosjektet gjennomføres i 
tråd med vedtak. Rapporteringen gir styret mulighet til å fatte vedtak om korrigerende 
tiltak i tilfeller hvor det er adekvat. Slik virksomhetsstyring skal bidra til økt kvalitet i 
gjennomføring av krevende prosjekt.  
 
Sammendrag 
Pågående prosjekter er: 
Utviklingsprosjekt 
o OU-ANS (prosjekt Alta Nærsykehus) 
o OU-NKS (Nye Kirkenes sykehus) 
o Nye Hammerfest Sykehus, idéfase 
o Samisk Helsepark, idé og konseptfase  
o Prosjekt Alta Nærsykehus, gjennomføringsfase detaljprosjektering 
 
Byggeprosjekt 
o Nye Kirkenes Sykehus, byggefase 
 
I henhold til konsernbestemmelsene skal tertialrapporten inkludere: 
a) Status og fremdrift i prosjektet 
b) Økonomisk status  
c) Status for HMS 
d) Status for nødvendig organisasjonsutvikling 
e) Status for plan for gevinstrealisering 
f) Status for miljø og avfallshåndtering 
g) Status for risikohåndtering 
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Organisasjonsutviklingsprosjekter 
Prosjekt Alta Nærsykehus 
OU-prosessen i Prosjekt Alta Nærsykehus er i henhold til plan og økonomi. Det er 
igangsatt arbeid i fem delprosjektgrupper. Arbeidet har god fremdrift, og det er et nært 
samarbeid med byggeprosjektet. Prosjektgruppene medvirker i samspillsfasen som 
starter i januar 2017.  
 
Prosjektleder OU slutter i sin stilling 1. februar 2017, og ny prosjektleder er ansatt. I 
mellomfasen mellom disse to prosjektlederne vil klinikksjefen følge opp delprosjektene 
i samarbeid med prosjektsjef. 
 
Delprosjektene vil utarbeide gevinstrealiseringsplaner. 
 
Nye Kirkenes sykehus 
OU-prosessen i Kirkenes er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan, men ikke kritisk 
med hensyn til innflytting. Alle delprosjektene bortsett fra Merkantile tjenester vil innfri 
kravet til gevinstrealisering knyttet til nybygget i 2017 og 2018.  
 
Delprosjekt Merkantile tjenester er avhengig av at inn-/utsjekksystemet ferdigstilles. 
Dette arbeidet er en del av SLA-avtalen med Helse Nord IKT. Driftsettelse er forsinket til 
september/oktober.  
 
Det er i 2017 satt fastsatt en gevinstrealisering på 5 mill. kroner. De øvrige 10 mill. 
kroner vil komme i 2018. Plan med målbare tiltak vil inngå i sluttrapporten. 
 
Nye Hammerfest Sykehus, idéfase 
Idéfaserapporten er ferdigstilt med god medvirkning fra involverte parter. 
Dimensjoneringsrapporten er kvalitetssikret og korrigert etter flere møter og innspill 
fra prosjekt- og medvirkningsgruppene. Arealer som fremkommer er i henhold til 
beregninger i sykehusmodellen samt de innspill som har kommet. Sykehusbygg HF med 
arkitekt og rådgivere har bidratt på en profesjonell måte med god rådgivning og 
kompetanse.  
 
Tomtevurderingen er godt gjennomarbeidet. Analysen er gjennomgått av 
planavdelingen i Hammerfest kommune og rapporten er korrigert etter faglige innspill 
fra kommunen.  
 
Mulighetsstudien er gjennomgått av rådgivende ingeniører med bistand fra teknisk 
avdeling ved Hammerfest Sykehus. Det er gjennomført intervjuer med ledere på 
tilnærmet alle avdelinger med fokus på dagens lokaler og logistikk. Oppsummeringen 
samsvarer godt med de tekniske analysene.  
 
Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF ikke har bærekraft til å bære 
investering i nytt bygg innenfor en kostnadsramme på 2,2 mrd. kroner. 
  
Idéfaserapporten skal i henhold til planen leveres 3. januar 2017. Styresak 
om Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapport med plan for start av 
konseptfasen er planlagt lagt frem i styremøte 26. april 2016. 
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Samisk Helsepark, idé og konseptfase  
Arbeidet er godt i gang. Prosjektleder har sagt opp sin stilling i Finnmarkssykehuset HF, 
og ny prosjektleder er på plass. Arbeidet er styrket med bistand av en intern 
ingeniørressurs fra drift- og eiendomsavdelingen og ekstern arkitekt. Sykehusbygg HF 
er også leid inn for å kvalitetssikre romprogram og dimensjonering. 
 
Det har vært to møter i prosjekt- og medvirkningsgruppene. Gruppene består av fagfolk 
fra spesialistlegesenteret i Karasjok og fagfolk innen helse fra Kautokeino og Karasjok 
kommuner. Det er etablert en referansegruppe med medlemmer fra de fem samiske 
språkkommunene Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Tana og Nesseby. I tillegg har 
prosjektsjefen hatt møte med Àvjovarri urfolksregion. Det er planlagt møte med 
Karasjok kommune som vertskommune. 
 
Arbeidet er én til to måneder forsinket. Dette vil kunne påvirke byggestart som er 
planlagt høsten 2017. Dette vil avklares endelig etter anbudsfasen. Forsinkelse kan 
medføre høyere kostnader.  
 
Prosjekt Alta Nærsykehus, gjennomføringsfase detaljprosjektering  
Prosjekt Alta Nærsykehus er noe forsinket i henhold til tidsplanen som følge av at 
kvalitetssikring av forprosjektet har tatt mer tid enn opprinnelig plan. Dette har vært et 
nødvendig og krevende arbeid, som har medført oppstramming av prosjektet og gitt 
bedre kvalitet i anbudsgrunnlaget. 
 
Finnmarkssykehuset HF har god dialog og tett samarbeid med Alta Kommune vedr. 
fellesarealer og felles tekniske løsninger mellom Prosjekt Alta Nærsykehus og Alta 
Helsesenter. Dette vil gi areal- og driftsbesparelser både for Finnmarkssykehuset HF og 
Alta Kommune.  
 
Det arbeides fortsatt for byggestart i juni 2017. Prosjektet går inn i en krevende 
samspillsfase som kan resultere i at oppstart må forskyves til over sommeren. Dette vil i 
så fall påvirke ferdigstillelsesdato, uten at det ventes høyere kostnader. 
 
Kvalitetssikringen viser at økonomisk ramme på 395 mill. kroner kan overholdes. 
Endelig avklaring vil foreligge, når tilbud fra entreprenører foreligger. 
 
Nye Kirkenes Sykehus, byggefase 
Bygging av Nye Kirkenes sykehus er i henhold til fremdriftsplan. Det er usikkerhet om 
delleveransen fra en av entreprenørene vil skje i henhold til tidsplan. I første omgang 
vurderes ikke dette som tidskritisk. 
  
Nye Kirkenes sykehus har pr. i dag en overskridelse på 40 mill. kroner i forhold til 
rammen på 1.460 mill. kroner. Interne omprioriteringer av investeringsmidler på 25 
mill. kroner gir en overskridelse på ca. 15 mill. kroner. Prosjektet holder en stram 
kostnadsstyring og har fokus på kostnadseffektiviserende tiltak. 
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Risikovurdering 
Berørte parter 
Bygge- og utviklingsprosjektene berører både ansatte, brukere og kommuner. Selve 
prosessen med gjennomføring av prosjektene vil særlig påvirke ledere og ansatte. 
Styringsdokumentene med prosjektplaner for de ulike prosjektene sikrer ivaretakelse 
av berørte parter. 
 
Måloppnåelse 
Risiko knyttet til måloppnåelse vurderes som liten. Det rapporteres månedlig fra alle 
prosjekter med risikovurdering av fremdrift og økonomi.  
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og ytre miljø 
Gode rutiner for risikostyring medvirker til at HMS og ytre miljø er godt ivaretatt. 
 
Medbestemmelse 
Ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud deltar i styrings-, delprosjekt-, arbeids-, 
og medvirkningsgrupper. Tertialrapportene er drøftet i drøftingsmøte 13. januar 2017 
og behandlet i styringsgruppemøte for bygge- og utviklingsprosjekter 22. januar 2017. 
 
Adm. direktørs vurdering. 
Finnmarkssykehuset HF har en krevende prosjektportefølje, og har hittil lykkes å holde 
bygge- og utviklingsprosjektene i hovedsak i tråd med økonomiske rammer og 
fremdriftsplan. Det er avsatt midler til prosjektene for å kunne avlaste organisasjonen 
gjennom innleie av ressurser. Det jobbes godt i alle ledd.  
 
Det er inntil to måneder forsinkelse i Samisk Helsepark og en mulig forsinkelse i 
Prosjekt Alta Nærsykehus, byggefasen. Forsinkelsene er ikke vurdert å gå ut over 
økonomisk ramme i prosjektene. Som tidligere rapportert, er det kostnadsutfordringer i 
prosjekt Nye Kirkenes sykehus, byggefase. Prosjektet er imidlertid i henhold til tidsplan 
med innflytting i begynnelsen av juni 2017. 
 
Adm. direktør tar informasjonen om bærekraft for Nye Hammerfest Sykehus til 
foreløpig orientering, og vil gå i dialog med styret og adm. direktør i 
Finnmarkssykehuset HF om et forslag til hvordan dette kan håndteres.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om utviklings- 

og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge frem en vurdering av omfang og bærekraft for Nye 

Hammerfest Sykehus i forbindelse med rullering av langsiktig investeringsplan i juni 
2017. 
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3. Styret ber adm. direktør sørge for at Samisk Helsepark blir oppført uten ytterligere 
forsinkelser.  

 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Tertialrapport 3/2016 OU-prosjekter Finnmarkssykehuset HF  
   Tertialrapport 3/2016 Tidligfaseprosjekter Finnmarkssykehuset HF  

Tertialrapport 3/2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 29. mars 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 30-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av månedsrapportene for desember 
2016 for utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF (HSYK).  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om byggeprosjektene i HSYK i styresak 80-
2016 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016 
(styremøte 15. juni 2016) med tertialrapport for 1. tertial 2016. For andre tertial 2016 
ble det ikke utarbeidet rapport. Det er det heller ikke for 3. tertial 2016, men derimot 
for desember 2016. Fra og med 2017 vil HSYK følge samme rutine med tertialrapporter 
for byggeprosjektene som øvrige HF. 
 
Kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt 
Tertialvis rapportering bidrar til å gi styret trygghet for at prosjektet gjennomføres i 
tråd med vedtak. Rapporteringen gir styret mulighet til å fatte vedtak om korrigerende 
tiltak i tilfeller hvor det er adekvat. Slik virksomhetsstyring skal bidra til økt kvalitet i 
gjennomføring av krevende prosjekt.  
 
Sammendrag 
Rapporten omfatter prosjektene HSYK Mosjøen, HSYK Sandnessjøen og Idefase HSYK 
2025. I dette saksfremlegg er det gitt en kortfattet rapportering, siden helseforetaket 
ennå ikke leverer ordinære tertialrapporter. 
 
1. Utviklingsprosjekter (OU): 

o Ingen prosjekter 
 

2. Byggeprosjekter: 
o Mosjøen: Ombygging 2.etasje fløy A/D og C. Bygging pågår med ferdigstillelse i 

månedsskiftet februar/mars. Arbeid går i henhold til besluttet fremdrift og 
økonomi (ramme på 31,5 mill. kroner). Se vedlegg 1.  

o Sandnessjøen: Nytt nødstrømsaggregat og oppgradering operasjonsstuer. 
Bygging pågår. Ferdigstille fase 1, operasjonsstue 4 og 5 og montering av 
nødstrømsaggregat er gjennomført. Oppstart fase 2, operasjonsstue 1, 2 og 3 
påbegynt i januar 2017. Følger fremdriftsplan av 30. mai 2016. Forsinket 
fremdrift for nødstrømsaggregat, og det er varslet at dagmulkt løper fra 1. januar 
2017. Ramme på 50,9 mill. kroner overholdes. Se vedlegg 2. 
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o Idéfase HSYK 2025: Forslag til nye mandat for arbeidsgrupper er utsendt og 
drøftet 15. desember 2016. Styringsgruppen behandlet saken 20. februar 2017. 
Det er gjennomført ett prosjektgruppemøte og ett medvirkningsseminar. Det er 
foretatt befaringer i Mosjøen og Sandnessjøen. Det er arbeidet med 
framskrivninger frem til 2030 som ble presentert under møtet 15. desember 
2016. Prosjektgruppen har arbeidet med å tydeliggjøre den videre 
arbeidsformen overfor arbeidsgruppene i forhold til medvirkning og 
møtedatoer. Det er arbeidet med å redusere antall utredningsalternativer før 
oppstart av planprogram. Videre arbeides med å kvalitetssikre konseptrapport 
av 31. mai 2016 for Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland (DMS 
Brønnøysund). Økonomisk prognose for idéfaseprosjektet ligger fast på 12 mill. 
kroner. Fremdriftsplanen fremgår av månedsrapporten for desember 2016, se 
vedlegg 3. 

 
Sammendrag av nøkkeltall for byggeprosjektene fremgår av tabell 1. 

  Mosjøen Sandnessjøen HSYK 2025 
OU status Gjennomført Gjennomført Ikke nå 
OU status mål    
HMS H=0 H=0 H=0 
Planlagt ferdigstillelse 28.02.2017 20.11.2017 Mai 2016 
Fremdrift 0 uker avvik  0 uker avvik   

Ramme 2017 13,8 mill. kr 22,2 mill. kr 7,6 mill. kr 
(2017/18) 

Sum investert hittil 2016    17,7 mill. kr 28,7 mill. kr 4,4 mill. kr 
Sum investert totalt 17,7 mill. kr 28,7 mill. kr 4,4 mill. kr 
Investeringsramme P50 31,5 mill. kr 50,9 mill. kr 12,0 mill. kr  
Prognose økonomiavvik 0 mill. kr  0mill. kr 0 mill. kr 

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved HSYK  
 
Medvirkning 
Det er gjennomført et medvirkningsseminar/workshop i HF-et, den 15. desember 2016. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at prosjektene i Helgelandssykehuset HF blir fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter 
i Helgelandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Helgelandssykehuset Sandnessjøen - månedsrapport desember 2016 
  Helgelandssykehuset Mosjøen - månedsrapport desember 2016 

Helgelandssykehuset 2025 Idéfase - månedsrapport desember 2016  
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 29. mars 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 908 47 910  Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 31-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  

    Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
 
 
Formål/sammendrag 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 3-2016 (status pr. 31. desember 
2016) for byggeprosjektene Nordlandssykehuset (NLSH) somatikk Bodø - byggetrinn 2 
med følgeprosjekter.  
 
Saksframlegget er et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten. Saken er 
sammenfallende med tilsvarende saksfremlegg for styret i NLSH 21. februar 2017 med 
unntak for økonomi, der tertialrapporten fra NLSH ikke er oppdatert med vedtak i Helse 
Nord RHFs styresak 136-2016 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, AB-fløy - resultat 
av anbudsrunde, plan for gjennomføring av renoveringen, forslag til sluttfinansiering og 
økonomiske konsekvenser for HF-et, oppfølging av styresak 81-2016 og styresak 120-2016 
(styremøte 23. november 2016).  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i styresak 120-
2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2016 
(styremøte 26. oktober 2016). 
 
Kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt 
Tertialvis rapportering bidrar til å gi styret trygghet for at prosjektet gjennomføres i 
tråd med vedtak. Rapporteringen gir styret mulighet til å fatte vedtak om korrigerende 
tiltak i tilfeller hvor det er adekvat. Slik virksomhetsstyring skal bidra til økt kvalitet i 
gjennomføring av krevende prosjekt.  
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Perspektivskisse som viser sykehuset etter ferdigstillelse av fase 3 

 
 
Plantegning som viser fløybetegnelser 
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Rammer 
I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert (styremøte 31. oktober 2012) 
fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive prisstigning og 
byggelånsrente, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 614,3 mill. koner.  
 
I styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 
plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-
2013 (styremøte 26. november 2014) forutsetter styret i Helse Nord RHF at det 
overføres 39,4 mill. kroner fra rammen for Byggetrinn 2 som bidrag til finansieringen 
for G-fløyen. Det betyr at revidert investeringsramme for Byggetrinn 2 nå settes til 
3 574,9 mill. kroner. 
 
Styret i Helse Nord RHF har i tillegg godkjent disse følgeprosjekt med egen 
investeringsramme: 
 
G-fløyen (Ny kontorfløy) 
I styresak 132-2014 i Helse Nord RHF ble G-fløyen godkjent med en økonomisk ramme 
på 134 mill. kroner (p85-2016), inklusive prisstigning og finansieringskostnader i 
perioden. Herav ble 125 mill. kroner (p50) lagt til Nordlandssykehuset HFs rammer. 
 
Øvrig 
I styresak 117-2012 i Helse Nord RHF gis investeringsrammer til følgende” 
moderniseringsprosjekter” som organiseres inn i prosjekt Byggetrinn 2: 
• Endret konsept: Integrerte operasjonsstuer og hybridstuer: 35 mill. kroner 
• Økt MTU: Ny strålemaskin: 30 mill. kroner 
• Heliport/akuttheis: 18,2 mill. kroner 
 
I styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan (styremøte 20. juni 
2013) ble NLSH gitt følgende investeringsramme: 
• Varmesentral og medisinrobot: 36 mill. kroner 
 
I styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 
(styremøte 15. juni 2016) fikk NLSH en ramme på 30 mill. kroner (under MTU 2017-20) 
til operasjonsrobot. 
 
Fra øvrige investeringsrammer for NLSH er det definert følgende delprosjekter: 
• Køsystemer og portørtjenester: 10 mill. kroner 
• CT/simulator (Kreftplan): 9 mill. kroner 
• Sentrallageret; nytt sterillager: 2,8 mill. kroner 
 
Totalt for følgeprosjekt med egen investeringsramme (Øvrig): 173,44 mill. kroner 
 
Samlet ramme for igangværende utbyggingsprosjekt i Bodø er med dette: 
 
Byggetrinn 2 3 574 900 000kr  
G-fløyen 134 000 000kr      
Øvrig 171 000 000kr      
Totalt: 3 879 900 000kr   
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Samlet er den styrende økonomiske rammer for igangværende utbyggingsprosjekt i 
Bodø satt til (se merknad litt lengre ned i saken): 
 
Byggetrinn 2 3 673 900 000kr  
G-fløyen 125 000 000kr      
Øvrig 173 440 000kr      
Totalt: 3 972 340 000kr   

 
Hovedinngangen er snudd til sørsiden med adkomst fra Parkveien, Det er tatt i bruk 
parkeringsplass med plass til 80 biler primært for pasienter og besøkende. Dette har 
bedret parkeringssituasjonen ved sykehuset vesentlig. 
 
Det er avdekket en del forhold i tilknytning til den nye hovedinngangen som krever 
spesiell oppfølging/regulering og eventuelt ombygging. Dette gjelder: 
• Trafikkforholdene i av- og på stigningsområdet er uoversiktlige. Omlegging av 

kjøreruten for regionbussene er ikke på plass. Sikkerhetshensyn gjør at det ikke er 
ønskelig at bussene kjører inn foran hovedinngangen. Av- og påstigning må skje i 
Parkveien. 

• Hovedinngangen må sikres mot bevist påkjørsel med tyngre kjøretøy. 
• Dørbladene i skyvedørene i hovedinngangen har vist seg å være for svake, noe som 

har medført at dørene har kilt seg ved sterk vind. Det gjøres ny vurdering av hele 
inngangspartiløsningen, hvor det vurderes ombygging av dørkonstruksjonen ved 
installering av sidedører og forsterkning av dørbladene. I den forbindelse vurderes 
også eventuell utskifting av skyvedører til karuselldører. Ved den siste vurderingen 
må hensynet til universell utforming vektlegges. 

 
Den tidligere hovedinngangen er omregulert til adgangskontrollert personalinngang. 
 
Gjenstående arbeider på fasaden i kioskområdet i fløy N er ferdigstilt.  
 
Det er gjennomført teknisk prøvedriftsperiode for fløy N og hovedinngangspartiet. Med 
unntak av de problemer med hovedinngangsdørene har prøvedriftsperioden ikke 
avdekket vesentlige feil. 
 
I 3. tertial er det mottatt tilbud på følgende entrepriser for bygningsmessige arbeider i 
fase 3: 
K234- Glassarbeider 
K235- Overflater. Flis-, malings- og beleggsarbeider 
K236- Natursteinsfasader 
K238- Himlingsarbeider 

 
For K238-Himlingsarbeider mottok NLSH kun ett tilbud, og tilbudet var av en slik art at 
konkurransen måtte avlyses. Det arbeides for å få inn flere tilbydere og for å prøve å få 
på plass en kontrakt etter forhandlet prosedyre. For de øvrige tre tilbudskonkurransene 
var tilbudene håndterbare slik at kontrakter kan inngås. Det vises for øvrig til punkt 
1.4.4 i vedlegg 1. 
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De tekniske entrepriser som er organisert som samspillentrepriser, er i utviklingsfasen. 
Dette gjøres for at partene skal være omforent om utfordringer og muligheter på 
forhånd slik at utførelsen av arbeidene blir optimal. Opprinnelig plan var at 
prosjektutviklingsfasen skulle avsluttes 31. januar 2017, men den er nå forlenget til 1. 
mars 2017.  
 
Prosjektutviklingsfasen har avdekket behov for at B2 i radiologibygg tømmes, dvs. en 
mer omfattende rokade en forutsatt. Dette er iverksatt og vil være ferdig i god tid før 
arbeidene i B2 kommer til utførelse. Dessuten er det avdekket underdimensjonering på 
ventilasjon som gjør at luftmengden i AB-fløyen må økes. Ettersom dette er avdekket så 
tidlig i prosessen, lar det seg håndtere ved ombygging/omfordeling på gjeldende 
aggregater. 
 
Operasjonsroboten er tatt i bruk. 
 
I styresaken til Nordlandssykehuset HF den 21. februar 2017 ble følgende fremsatt: 
Det er identifisert en underdekning på 111,8 mill kroner for å kunne sluttføre fase 3 som 
planlagt. Det er lagt inn at prosjektet ved forskjellige tiltak kan spare 12,8 mill kroner, og 
at det utover dette blir stilt 99 mill kr til rådighet innenfor investeringsrammene til Helse 
Nord. Dette vil bli innarbeidet i forslag til investeringsrammer ved neste revisjon. Det vises 
til styresak 87-2016. 
 
Dette avsnittet er foreldet. I styresak 136-2016 ble rammen for prosjektet endret, jf. 
styrets vedtak som følger: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at investeringsrammen for Nordlandssykehuset 

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

rammen på G-fløy på 9 mill. kroner. 
 

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

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

 
Således er prosjektet fullfinansiert. 

 
Andre forhold 
HMS-arbeidene i dette tertialet har vært tilfredsstillende. Det er ikke meldt om utslipp 
til ytre miljø eller personskader.  
 
Det har vært utfordringer knyttet til endrede driftsbetingelser i de nye lokaler som er 
tatt i bruk ved tømming av A-fløyen.  
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For arbeidene i fase 3 er alle forberedende rokadearbeider, med unntak av intern 
rokade for radiologi i 2. etasje, sluttført. Det har medført følgende utflyttinger fra A-
fløyen i denne periode: 
• Hode- og bevegelseklinikken: Fellespost er flyttet til R2 
• Kirurgisk- ortopedisk klinikk: Tre sengeposter flyttet til B6 og B7. 
• Prehospital klinikk- Akuttmottaket og deler av observasjonsenheten er flyttet til B1. 
 
OU-prosessene for å håndtere de nye betingelsene for drift har gått svært bra, og det er 
ikke meldt inn større organisatoriske problemer fra de berørte klinikker. Spesielt har 
det vært nødvendig med omorganisering av Kirurgisk-ortopedisk klinikk hvor tre 
sengeposter er redusert til to ved innflyttingen i B6 og B7. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at arbeidet med fase 3 i byggeprosjektet i 
Nordlandssykehuset Bodø er i gang, og at prosjektet er under kontroll både med hensyn 
til sikkerhet, tid, kostnader og likviditet – jf. nye rammebetingelser fastsatt av styret. 
 
Prosjektet er fremdeles forbundet med både markeds- og gjennomføringsrisiko. Adm. 
direktør har tillitt til at prosjektorganisasjonen vil håndtere de gjenstående arbeider 
med trygg hånd. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om byggeprosjekter 
i Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport nr. 3-2016 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 29. mars 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 32-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av tertialrapporten for 3. tertial 2016 
for utbyggingsprosjektene ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN). Styret ble 
sist orientert om byggeprosjektene i UNN i styresak 121-2016 Byggeprosjekter i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2016 (styremøte 26. 
oktober 2016). 
 
Kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt 
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Tertialvis rapportering til 
styret i Helse Nord bidrar til å gi styret trygghet for at prosjektet gjennomføres i tråd 
med vedtak. Rapporteringen gir styret mulighet til å fatte vedtak om korrigerende tiltak 
i tilfeller hvor det er adekvat. Slik virksomhetsstyring skal bidra til økt kvalitet i 
gjennomføring av krevende prosjekt.  
 
Sammendrag  
Rapporten omfatter prosjektene A-fløy UNN Tromsø, PET-senter UNN Tromsø, 
Renovering Bygg 7 Åsgård UNN Tromsø og Idéfase psykisk helse og rusbehandling UNN 
Tromsø. Saksfremlegget er sammenfallende med tilsvarende orienteringssak til styret i 
UNN, den 29. mars 2017.  
 
Sammendrag av nøkkeltall for byggeprosjektene fremgår av tabell 1: 

  A-fløy PET Bygg 7 
OU status Startet  Startet  Ikke aktuelt 
OU status mål   Ikke aktuelt 
HMS H=32 H=0 H=0 
Planlagt ferdigstillelse 01.11.2017 20.11.2017 Mai 2016 
Fremdrift Ingen avvik  Ingen avvik Ferdig 
Ramme 2016    432,3 mill. kr -25,8 mill. kr 26,3 mill. kr 
Påløpt i 2016   457,8 mill. kr 127,7 mill. kr 24,8 mill. kr 
Sum investert totalt 929,8 mill. kr 193,0 mill. kr 94,8 mill. kr 
Ramme P50 1596 mill. kr 567,9 mill. kr 96,3 mill. kr  
Prognose avvik 0 mill. kr  0 mill. kr 1 mill. kr 

Tabell 1 – Nøkkeltall for byggeprosjektene ved UNN HF  
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Status 
Pågående tidligfaseprosjekter 
Idéfase psykisk helse og rusbehandling, UNN Tromsø startet høsten 2016 (jf. styresak 
05/2015 Idefaseprosjekt UNN Åsgård (styremøte UNN 11. februar 2015) og styresak 62-
2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og 
rusbehandling, idéfase - mandat (styremøte Helse Nord RHF 18. - 19. mai 2016)). 
Bygningsmassen er i dårlig teknisk stand og utdatert i forhold til å drive moderne 
psykiatri. Idéfasen skal utrede ulike alternativer, der gjenbruk/delvis gjenbruk/nybygg 
på ulike tomter vurderes for psykiatrien.  
 
En del av mandatet er å vurdere samlokalisering med somatikken i Breivika. 
Idéfaserapport planlegges behandlet i styret i UNN 29. mars 2017. 
 
Tidligfaseplanleggingen av Nye UNN Narvik sykehus gjenopptas med 
styringsgruppemøte i januar 2017. Det er inngått avtale med LKAB om kjøp av tomt. 
Formalisering av tomtekjøp samt start av kvalitetssikring av konseptfase og 
reguleringsplan for vei og tunell planlegges våren 2017, etter forutgående 
styrebehandling i UNN og Helse Nord RHF 
 
Pågående utviklingsprosjekter (OU-prosjekter) 
Organisasjonsutvikling i byggeprosjekter som koordinatorfunksjon (OU i bygg) er 
etablert i stabssenteret i UNN, og kom fullt i gang fra begynnelsen av november 2016. 
Den består av to stillinger innen organisasjonsutvikling og organisasjonsendringer, én 
stilling til pasientforløpsarbeid, én delstilling i kommunikasjonsfaglig kompetanse og én 
stilling til prosjektadministrasjon. Det er et nært samarbeid med klinisk rådgiver i UNN, 
utbyggingssjefen og prosjektledere.  
 
OU i bygg har igangsatt prosesser hovedsakelig i byggeprosjektene i UNN Breivika, A-
fløyen og PET-senteret. Byggeprosjektene er i gjennomføringsfasen, og OU-prosessene 
som er igangsatt er både klinikkovergripende og klinikkinterne.  
 
I A-fløyen foregår OU-prosesser i regi av OU i bygg for de som skal være i A6 og A8. Det 
avventes oppstart med aktivitet mot A7 og A9. Diagnostisk klinikk kjører egne OU-
prosesser knyttet til fremtidig drift i A10.  
 
For PET-senteret har det vært planlagt bistand til OU-prosesser i januar 2017 i 
samarbeid med avdelingsleder for senteret.  
 
OU i bygg har vært i kontakt med prosjektledere for Nye Narvik og Idefase psykiatri og 
rusbehandling. I perioden er det blitt jobbet med pasientforløp og arbeidsflyt i Narvik, 
og det har vært deltagelse på møter i regi av Sykehusbygg HF for idéfasen i psykiatri og 
rusbehandling i Tromsø.  
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Pågående byggeprosjekter 
Status A-fløy  
• Investeringsrammen for A-fløy er satt til 1.594 mill. kroner. Styringsrammen for 

UNN er satt til 1.547 mill. kroner. 
• Ferdigdato bygg er 1. november 2017, og arbeidene er i tråd med fremdriftsplan. 
• Viktigste milepæl inneværende tertial er tett bygg og ferdig fasade. Innvendige 

arbeider pågår. 
• HMS følges opp i henhold til plan. Arbeidet har stort fokus på grunn av flere mindre 

skader som har hatt uheldig påvirkning på prosjektets H-verdi1. Det er 
utbyggingssjefs vurdering at arbeidet er i tråd med beste praksis. Arbeidstilsynet 
har vært på tilsyn i forbindelse med en skade og hadde ingen innvendinger mot det 
systematiske arbeidet som pågår. H-verdi=32 og RUH=1912  

• Salgsprosess av C00 er ikke gjennomført (forutsetning for prosjektets økonomi). Det 
er innhentet juridiske vurderinger for rammene for salg. 

• All prosjektering er avsluttet, og resterende er da rene gjennomføringsarbeider. Det 
legges nå mye vekt på forberedelser av oppstart/testfaser med tilhørende FDVU3 
kombinert med opplæringsplaner. 

• Kommende tertial vil fortsette med anbudskonkurranser på utstyr. 
• Ni byggherre-initierte endringer (BIE). Disse bearbeides i parallell med prosjektet.  
 
Status PET-senter  
• Prosjektets rammer er vedtatt utvidet av styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 135-

2016 Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, prosjekt regionalt PET-
senter - anmodning om bruk av p85-rammen (styremøte 23. november 2016). Ny 
økonomisk ramme er 567,9 mill. kroner, som også er UNNs styringsramme. 

• HMS arbeidet følger prosjektets SHA-plan4. H-verdi=0, RUH=172 
• Bygg er ferdig reist inkludert kontorbygg på tre etasjer. Like før jul var det 

rapportert tett bygg, og innvendige arbeider med teknikk og romavdeling pågår. 
• Avklaring pågår vedr. grensesnitt mot Universitetet i Tromsøs (UIT) ønsker om å 

utvide avdeling for komparativ medisin (AKM) med et byggetrinn 3 (AKM3), delvis 
inne på prosjektets riggområde rett bak PET-senteret.  

• Prosjektet finner fortsatt svakheter i prosjektert materiale fra rådgivere. Dette 
medfører behov for endringer og omprosjektering. Mottak av gaver fra Trond Mohn 
gir merkostnader, fordi bygget og dets teknisk infrastruktur må tilpasses utstyret. 
Dette gjelder i hovedsak i forbindelse med etablering av PET/MR, da den beregnet 
PET/CT har behov for enklere teknisk infrastruktur.  

• Kommende tertial blir fokus på fullføring av kulvert mellom PET-senter og A-fløy, 
utvendig fasadekledning og innvendige arbeider. Innkjøp av utstyr vil starte. 

• Ferdigdato for bygg er 20. november 2017, i tråd med forutsetning. 
  

1 H-verdi: H = arbeidsulykker x 1.000.000 / totalt antall arbeidstimer 
2 RUH: Rapporterte uønskede hendelser 
3 FDVU: Forvaltning, drift, vedlikehold av utstyr 
4 SHA-plan: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
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• Valideringsarbeidet i prosjektet vurderes også som en risikofaktor. Validering av et 
bygg som kreves for legemiddelproduksjon og behandling av radioaktive stoffer, er 
en oppgave utenom det vanlige i et byggeprosjekt. Planleggingen av dette arbeidet 
har vært god, men kompleksiteten av tekniske anlegg, samt mangler i 
prosjekteringsgrunnlag fra rådgiver har gitt behov for betydelig ekstra arbeid. 
 

Status Renovering Bygg 7 UNN Åsgård  
• Samlet investeringsramme er 96,3 mill. kroner økonomisk styringsramme (p50).  
• Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. 
• Fullført ca. 1 mill. kroner under bevilget ramme. 
• Det pågår noe maling av innvendige vegger, der det var benyttet maling med for lav 

glansgrad (reklamasjon). 
• Miljø og avfallshåndtering ble gjennomført i henhold til kontrakt, og sorteringsgrad 

på avfall endte på 95 % inkludert rivningsarbeider. 
• Ingen gjenværende risiko. 
 
Medvirkning 
Saken blir forelagt for ansattes organisasjoner, vernetjenesten og brukerutvalgets 
arbeidsutvalg i UNN i ordinære drøftingsmøter. Protokollene fra disse møtene 
behandles som egne referatsaker i styremøtet i UNN.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med gjennomføringen av renovering av Bygg 7 Åsgård, og vil 
ta dette prosjektet ut av tertialrapporteringen fra og med 2017. 
 
Fremdrift og økonomi for ferdigstillelsen av A-fløyen er i rute, men adm. direktør ser 
med uro på frekvensen av skader. Det er betryggende at eksternt tilsyn er tilfreds med 
systematikken i HMS-arbeidet, og at prosjektet ser ut til å ha lav terskel for melding av 
uønskede hendelser. 
 
Siden forrige rapportering har risiko rundt PET-senteret økt. Adm. direktør vil 
orientere nærmere om dette i styremøte 29. mars 2017.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2016 om 

byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør vurdere risikoreduserende tiltak for gjennomføringen av 

investeringen i PET-senter. 
 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Tertialrapport 3/2016 OU 

Tertialrapport 3/2016, Idéfasen psykisk helse og rusbehandling UNN 
Tromsø, inkl. renovering Bygg 7 UNN Åsgård 
Tertialrapport 3/2016, byggefasen A-fløy UNN Tromsø (sladdet versjon) 
Tertialrapport 3/2016, byggefasen A-fløy UNN Tromsø (unntatt off.) 
Tertialrapport 3/2016, byggefasen PET-senter UNN Tromsø 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel  
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Møtedato: 29. mars 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 33-2017 Godkjenning av årsregnskap og styrets 

beretning 2016 – herunder disponering av 

resultat 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 29. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-20/012   diverse     Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 34-2017 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-20/012   Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 34-2017/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 29. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-20/012   Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 34-2017/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 29. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-21/012   diverse     Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 35-2017 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra ordførere på Helgeland til Helgelandssykehuset HF (oversendt pr. e-post 6. 

mars 2017) ad. Krav om deltagelse i referansegruppe for kommunene og 
styringsgruppe Helgelandssykehuset 2025 

2. Brev av 6. mars 2017 fra ordførere i midtre og søndre del av Helgeland ad. 
Helgelandssykehuset 2025 og brev av 9. mars 2017 fra Helse Nord RHF ad. 
Helgelandssykehuset 2025 - tilbakemelding fra Helse Nord RHF  

3. Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og 
kvalitet i nyfødtintensivavdelinger - høringsinnspill fra Helse Nord RHF 

4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mars 2017  
5. Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. mars 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 29. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-21/012        Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 35-2017/1 Brev fra ordførere på Helgeland til 

Helgelandssykehuset HF (oversendt pr. e-post 

6. mars 2017) ad. Krav om deltagelse i 

referansegruppe for kommunene og 

styringsgruppe Helgelandssykehuset 2025 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Til  Styreleder Helgelandssykehuset  
 Frode Mellemvik 
  

 

Krav om deltagelse i referansegruppe for kommunene og styringsgruppe Helgelandssykehuset 
2025. 

 

På vegne av kommunene på midt og sør Helgeland krever vi utvidelse av referansegruppen for 
kommunene til å gjelde alle kommunene på Helgeland.  I tillegg krever vi kommunal representant fra 
hver av lokaliseringsalternativene inn i styringsgruppa.  

Dagens oppnevnelse av arbeid, styring og referansegrupper for Helgelandssykehuset 2025 ivaretar 
ikke kommunal medvirkning i prosessen.  Kommunene gis kun mulighet til høring og informasjon. 

I tillegg mener vi at kommunale planressurser fra hvert av de aktuelle lokaliseringsalternativene må 
involveres i de utredninger av tomtealternativ som er igangsatt, for å unngå unødig grobunn for 
spekulasjoner og mistillit til arbeidet som gjøres.  

 

For: 

Vefsn Kommune  Grane kommune Hattfjelldal kommune  Leirfjord kommune 
Ordfører  Ordfører  Ordfører   Ordfører 
Jan Arne Løvdal  Bjørn Ivar Lamo  Harald Lie   Ivan Haugland 

 
Herøy Kommune Dønna Kommune Vevelstad kommune Brønnøy kommune 
Ordfører  Ordfører  Ordfører  Ordfører  
Arnt Frode Jensen John Erik Johansen Kari Anne Bøkestad Johnny Hansen   
 
 
Sømna kommune Vega kommune 
Ordfører  Ordfører 
Andrine Oppegård Andre Møller 

 

 

Kopi:   Styreleder  Helse Nord. 
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Møtedato: 29. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-21/012        Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 35-2017/2 Brev av 6. mars 2017 fra ordførere i midtre og 

søndre del av Helgeland ad. 

Helgelandssykehuset 2025 og brev av 9. mars 

2017 fra Helse Nord RHF ad. 

Helgelandssykehuset 2025 - tilbakemelding fra 

Helse Nord RHF 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Til Helse Nord v/ styreleder  Marianne Telle    Leirfjord 06.03.2017 
  adm. direktør Lars Vorland 
 

 

 

Helgelandssykehuset 2025. 

Som ordførere i midtre og søndre del av Helgeland ønsker vi at Helse Nord involverer seg sterkere i 
prosessen rundt etablering av Helgelandssykehuset 2025. 

Vi er i ikke fornøyd med hvordan styreleder og administrerende direktør i Helgelandssykehuset 
organiserer prosessen. Gjennom flere skriv og endret forslag til organisering er administrativt og 
politisk ledelse i kommunene ikke lenger invitert til å delta i prosessen. Kommunene er kun invitert til 
å delta i referansegruppe for kommunene, som for oss oppfattes som informasjonskanal. 

Etter at styremøte i Helgelandssykehuset 31.08.16 gjorde vedtak i to saker (sak 61-62/16) hvor 
administrasjonens innstilling ikke ble vedtatt, frykter vi at det er en sammenheng mellom vedtakene 
og måten vi i dag ser organiseringen av prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025. 

På vegne av kommunene på midt og sør Helgeland forventer vi at Helse Nord følger godt med i 
organisering og legger til rette for at alle kommunene som sokner til Helgelandssykehuset blir invitert 
til delta i referansegruppe.  I tillegg forventer vi at det åpnes for kommunal representant fra hver av 
lokaliseringsalternativene inn i styringsgruppa.  

 

For: 

Vefsn Kommune  Grane kommune Hattfjelldal kommune  Leirfjord kommune 
Ordfører  Ordfører  Ordfører   Ordfører 
Jan Arne Løvdahl  Bjørn Ivar Lamo  Harald Lie   Ivan Haugland 

 

Herøy Kommune Dønna Kommune Vevelstad kommune  Brønnøy kommune 
Ordfører  Ordfører  Ordfører   Ordfører 
Arnt Frode Jensen John Erik Johansen Kari Anne Andreassen  Johnny Hansen 
 
Sømna kommune Vega kommune 
Ordfører  Ordfører 
Andrine Oppegaard Andre Møller 

 

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

Kommunene på midt og sør Helgeland

  

Att. Ivan Haugland

Deres ref.: Vår ref.:
2014/245-36/539

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tina Mari Nilsen, 91 57 97 83

Sted/dato:
Bodø, 09.03.2017

Helgelandssykehuset 2025 - tilbakemelding fra Helse Nord RHF

Viser til mottatt brev fra 06.03.2017 vedrørende Helgelandssykehuset 2025.

Helgelandssykehuset HF har ansvar for gjennomføring av prosjektet, jfr. styresak 136-2015 og 104-2016. 
Ledelsen i Helse Nord RHF ber om at henvendelsen rettes til Helgelandssykehuset HF.

Med vennlig hilsen

Hilde Rolandsen
signert
Eierdirektør

Kopi: 
Adm. direktør Helse Nord RHF - L. Vorland
Styreleder Helse Nord RHF – M. Telle
Adm. direktør Helgelandssykehuset – P. M. Knutsen
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Møtedato: 29. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-21/012        Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 35-2017/3 Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig 

retningslinje for kompetanse og kvalitet i 

nyfødtintensivavdelinger - høringsinnspill fra 

Helse Nord RHF 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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        Tilbakemeldingsskjema 

  

          Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger 

 

Høringsinnspill: 

 Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer knyttet til bestemte områder) 

 Frist: 13. mars 2017 

Navn høringsinstans: Helse Nord RHF 

Generelle kommentarer 

Alle regionale helseforetak har i løpet av de siste årene hatt grundige gjennomgang av organiseringen av nyfødtomsorgen og har etablerte 
funksjonsfordelinger som nylig har trått i kraft.  I april 2013 vedtok styret i Helse Nord RHF at tilbudet til de svært for tidlig fødte (før fullgåtte 
26 uker (26+0)) skulle gis ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø. Det fødes mellom ett og fire barn før uke 26 i Nord-Norge i 
året. Behandlingen av disse er høyintensiv de første 2-4 uker. Styrevedtaket påla Nordlandssykehuset Bodø og UNN Tromsø å samarbeide 
om behandling av premature nyfødte i regionen gjennom felles rutiner og kriterier for behandling. Dette inkluderte rutiner for overføring, 
kompetansebygging og hospitering. Med bakgrunn i kritikk ble styresaken sendt på høring og igjen behandlet i styremøtet i oktober 2013. 
Helse Nord RHF styret opprettholdt sitt vedtak. 

Helse Nord RHF har dermed en avdeling (UNN Tromsø) som behandler nyfødte mellom uke 23-26, to avdelinger som behandler fra uke 26 
(UNN Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø og tre avdelinger som behandler premature fra uke 32 (de to nevnte og 
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Finnmarkssykehuset (FIN) Hammerfest).  Rutiner og samarbeid mellom avdelingen har så langt vært uproblematisk, og avdelingene har vært 
back-up for hverandre ved kapasitetsproblemer. 

Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) angir at høringsutkastets inndeling av 
avdelinger/behandlingsgrenser er rimelige og støtter i utgangspunktet en behandlingsgrense på 28 uker mellom kategori 3a og 3c avdelinger. 
Avdelingen tar også til orde for en grense 27 uker kan være akseptabel. Forslaget til 3a -avdelinger bør også åpne for at avdelinger med 
tilstrekkelig kompetanse kan tilby både terapeutisk hypotermi og avansert respiratorbehandling med NO -gass og høyfrekvensventilering for 
fullbårne nyfødte med respirasjonssvikt. Det foreslås videre at man ikke setter en nedre grense på 1-2 døgn respiratorbehandling før 
overflytting til 3c -avdeling, for eksempel vil varighet av respiratorbehandling ved terapeutisk hypotermi sjeldent vare kortere enn 4 døgn. I 
tillegg (jamfør høringsutkastet) er gjennomsnittlig varighet på respiratorbehandling av premature med GA 28 uker 5 døgn. Det er uheldig om 
disse barna flyttes dersom det ikke er spesielle forhold som tilsier dette.   
 
Nordlandssykehuset Bodø anfører at de alltid har hatt en omfattende virksomhet innen nyfødtintensivomsorgen, og det har vært geografiske 
og klimatiske gode grunner til å opprettholde to miljøer i Nord-Norge som har vært kapabel til å ivareta disse pasientene. Avdelingen har i 
alle år innehatt, rekruttert og videreutviklet kompetanse både på lege- og sykepleiersiden som har gitt en god og robust bemanning til å 
håndtere alle aspekter ved nyfødtmedisinen. 80% av sykepleierne har spesialutdanning og det er etablert tertiærvaktordning (nyfødtvakt) 
der 5 av avdelingens overleger deltar. Disse legene har alle jobbet ved de store nyfødtintensiv avdelingene nasjonalt og en også i Dublin. For 
å holde kompetanse vedlike hospiteres det regelmessig til blant annet Uppsala og Stockholm.   
 
Både UNN og Nordlandssykehuset har i mange år hatt velfungerende kuvøseteam for å hente akutt syke nyfødte ved andre sykehus og for å 
transportere nyfødte med behov for kirurgi (hjertesyke barn og barn med andre medfødte misdannelser) til sykehus med barnekirurgisk 
kompetanse. .Avdelingene ved Nordlandssykehuset og UNN har hatt lang tradisjon for å avlaste hverandre ved hentebehov som ikke har 
kunnet bli innfridd ved samtidighetskonflikt, flyforbud pga vær og utstyrsfeil ved reisekuvøse. Et annen moment er usikkerhet som flyplasser 
er åpne for transport og fly er tilgjengelig. NLSH anfører at forslaget til endring i organiseringen av avdelingene vil, redusere det faglige 
innholdet i nyfødtmiljøet og kompetansen ved Nordlandssykehuset Bodø i en slik grad at det er vanskelig å se for seg hvordan deres 
kuvøseteamet kan levere det samme gode tilbudet videre. 
 
Helse Nord RHF er av den oppfatning at dagens etablerte løsning har vært velfungerende siden 2014. Etter en samlet regional vurdering er 
det gode faglige, geografiske og klimatiske grunner for det valget som er gjort. En slik transport med helikopter og ambulansefly under de 
klimaforholdene som er i Nord-Norge, kan ikke sammenlignes med ambulansetransport i andre deler av verden.  Vår region utgjør nesten 
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halvparten av Norges landareal.    Disse avstandene sammen med spesielle klimatiske forhold tilsier andre løsninger enn i mer sentrale  
områder.  For å kunne gi befolkningen trygge og likeverdige helsetilbud, må vi i nord finne løsninger som ivaretar både pasientsikkerhet, 
tilgjengelighet og faglig kompetanse. Det er ikke støtte i Norsk nyfødtmedisinsk register for at ytterligere sentralisering gir økt kvalitet. 
 
Endringer i retningslinjer for nyfødtintensivavdelinger basert på gestasjonsalder har tidligere vært krevende og skapt betydelige spenninger i 
fagmiljøet.  Avdelingene både i Bodø og Tromsø har siden vedtaket i 2013 sikret en god og stabil faglig kompetanse som har understøttet det 
valget som er gjort. Vi ser derfor ingen grunn til å endre dette nå. Vi mener at Nyfødtintensivavdelingen ved Nordlandssykehuset  videreføres 
som kategori 3b avdeling, som behandler pasienter med gestasjonsalder fra uke 26.. Vi er enig i at UNN Tromsø videreføres som en 3c 
avdeling. FIN Hammerfest vil være en naturlig kategori-2 avdeling med de føringer som er lagt i Helse Nord RHF styrets vedtak. 

 

Kapittel 1 – God behandling med etisk refleksjon til barnets 
beste 

Kommentarer til anbefalingene 

1) Behandling av syke nyfødte bør tilpasses det enkelte barnet, 
være til barnets beste og inkludere etisk refleksjon og 
vurdering 

Enig 

Kapittel 2 – Nasjonal organisering av avdelinger for syke nyfødte Kommentarer til anbefalingene 

1) Alle helseforetak med kvinneklinikk bør ha en avdeling for syke 
nyfødte 

Enig 

2) Avdelinger for syke nyfødte bør inndeles i kategorier basert på 
sykdomsgrad og behandlingsbehov 

Se generelle kommentarer 

3) Det bør kun være en 3 c avdeling i hver helseregion Ja. Se kommentar under generelle vurderinger 

4) Kompetansekrav for å oppnå nytt behandlingsnivå Enig, men må vurderes samlet ut fra regionens behov.  

Kapittel 3 – Bemanning og kompetanse ved avdelinger for syke 
nyfødte 

Kommentarer til anbefalingene 

1) Bemanningsnorm for avdelinger for syke nyfødte Enig 

2) Nyfødtavdelinger bør planlegge bemanning slik at risiko      Enig 
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       for personellmangel unngås 

3) Kompetanse i kategori 2-avdelinger (behandler barn etter uke 
32 vanligvis > 1800 g) 

Enig.  

4) Kompetanse i kategori 3a-avdelinger (behandler premature 
barn fra uke 28.0, vanligvis >1200 g) 

Det vises til vår kommentar ift fjerning av 3b avdeling (se generelle 
kommentarer). Helse Nord RHF ønsker å videreføre NLSH som et 3b sykehus. 

5) Kompetanse i kategori 3 c-avdelinger (behandler alle grupper 
premature nyfødte) 

Enig 

Kapittel 4 – Kvalitetsindikatorer i nyfødtavdelinger   Kommentarer til anbefalingene 

1) Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister bør benyttes av alle 
nyfødtavdelinger og være et register som bidrar i arbeidet 
med nasjonale kvalitetsindikatorer 

Enig 

2) Det innføres nasjonale kvalitetsindikatorer for 
nyfødtavdelinger 

Enig 

 

3) Regionsforetakene bør følge opp kvalitet i nyfødtavdelingene Enig 

Kapittel 5 – Samarbeid mellom behandlingsnivåer i 
nyfødtmedisin    

Kommentarer til anbefalingene 

1) Samarbeid om enkelt-pasienter og behandlingsretningslinjer Enig 

2) Samarbeid ved overflytting mellom behandlingsnivåer Enig 

3) Samarbeid om opplæring og forskning Enig 

4) Avdelinger bør samarbeide om pasienter med behov for 
kompetanse fra nasjonale behandlingsentra 

Enig 

Kapittel 6 – Foreldre er en viktig del av behandlingsteamet for 
syke nyfødte              

Kommentarer til anbefalingene 

1) Foreldre bør være en viktig del av behandlingsteamet Enig 
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2) Foreldre med kritisk syke barn skal sikres praktisk og 
økonomisk mulighet til å være sammen med barnet sitt 

Enig 

3) Foreldre skal tilbys samtaler med personale utenfor 
nyfødtavdelingen 

Enig 

4) Foreldre til syke nyfødte i nyfødtintensivavdeling bør få tilbud 
om oppfølging av barnets helsetilstand 

Enig 
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Møtedato: 29. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-21/012        Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 35-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

16. mars 2017 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/8 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø, 16.3.2017 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 16. mars 2017 
Møtested: Helse Nord RHF, Bodø 
Neste møte: 11. mai 2017 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Marianne Pantdalsli 
Brekke 

varamedlem 
- møter for Bjørn Helge Hansen 

FFO 

Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Olav B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 
Saskia Mennen varamedlem  

- møter for Kari Sletten 
Fylkeseldrerådene 

Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF  
Jan-Hårek Lillevoll rådgiver Helse Nord RHF 
Nils B. Normann rådgiver Helse Nord RHF 
Frode Eilertsen seksjonsleder Helse Nord RHF  
Linn Hege Larsen rådgiver Helse Nord RHF   

 
  

 
 
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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Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunn Strand Hutchinson nestleder 

Varamedlem var innkalt, men hadde 
ikke anledning til å møte. 

SAFO 

Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem 

Innkalt varamedlem kunne ikke 
delta, fordi det ikke var hotellrom 
tilgjengelig i Bodø. 

Fylkeseldrerådene 

 
I starten av møtet i Regionalt brukerutvalg ble det avholdt tematime om Beleggsprosent - 
psykisk helse og somatikk, utvikling - forsvarlighet v/Jon Tomas Finnsson, seksjonsleder 
psykisk helse/rus. 
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RBU-sak 15-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 15-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 16-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 25. 

januar 2017 og fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalget 9. februar 2017 

Sak 17-2017 Årlig melding 2016 
Sak 18-2017 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 
Sak 19-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten 

med plan for oppstart av konseptfase 
Saken er trukket fra behandling i dette RBU-møtet. 

Sak 20-2017 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 - reiser med rekvisisjon Helse 
Nord 

Sak 21-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025, 
informasjon 

Sak 22-2017 Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-
2025, styringsgruppe - oppnevning av brukerrepresentant 

Sak 23-2017 Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF 
Sak 24-2017 Retningslinjer for deltakelse i råd, utvalg og prosjektarbeid 
Sak 25-2017 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte saker 
Sak 26-2017 Referatsaker 
 1. Møte i brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 14. februar 

2017, innkalling/referat 
 2. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 26. januar 2017 
 3. E-post av 17. januar 2017 fra Folkehelseinstituttet ad. forskning  

ved fjæra for brukere 
 4. Brev av 23. februar 2017 fra Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS ad. oppnevning av brukerrepresentanter 
som observatør i styret og som deltakere i 
brukerpanelet/brukerutvalg 2017-2019 

 5. Statistikk for rehabiliteringsinstitusjoner - oversikt over 
henvisninger, klagesaker m. m., oppfølging av forespørsel fra 
RBU-medlem Randi Nilsen, jf. e-post av 12. februar 2017 

 6. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF 1. februar 2017 

Sak 27-2017 Eventuelt 
A. Oppnevning/reoppnevning av brukerrepresentanter i fagråd 

for hjertesykdommer og fagråd for kvinnesykdommer og 
fødselshjelp 

B. Fagråd - bruk av vararepresentanter 
C. Regionalt fagråd for hudsykdommer - innspill fra RBU om 

aktuelle saker 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
29MAR2017 - saksdokumenter

side 144



Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 
RBU-sak 16-2017  Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 25. januar 2017 og fra møte i 
arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalget 9. februar 2017 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 25. januar 2017 og protokoll fra møte 
i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 9. februar 2017 godkjennes. 
 
 
RBU-sak 17-2017 Årlig melding 2016 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2016 og tar    

informasjonen i saken til orientering. 
 
2. RBU ber om at arbeidet med å redusere uønsket variasjon og at arbeidet med å 

bedre kapasiteten innen rehabilitering intensiveres ytterligere. 
 
 
RBU-sak 18-2017 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal traumeplan 

- Traumesystem i Norge 2016 til orientering.  
 

2. RBU ber om at Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 legges til grunn for 
videreutvikling og organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse 
Nord.  
 

3. RBU understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett 
samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet et 
likeverdig tilbud.  
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RBU-sak 19-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 
- idéfaserapporten med plan for oppstart av 
konseptfase 
Saken er trukket fra behandling i dette RBU-møtet. 

 
 
RBU-sak 20-2017 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 - reiser med 

rekvisisjon Helse Nord 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal 
brukerundersøkelse 2016 - reiser med rekvisisjon Helse Nord til orientering. 
 
 
RBU-sak 21-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering av 

investeringsplan 2018-2025, informasjon 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om oppstart av arbeidet 

med rullering av Plan for Helse Nord 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 
2018-2025 til orientering.  

 

2. Det gjennomføres et dialogmøte mellom Helse Nord RHFs planforum og RBU, der 
status i arbeidet presenteres, og RBU kan gi innspill til plandokumentet. 

 
 
RBU-sak 22-2017 Regional utviklingsplan for avtalespesialister i 

Helse Nord 2018-2025, styringsgruppe - 
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Asbjørn Larsen som 
brukerrepresentant til styringsgruppen for arbeidet med Regional utviklingsplan for 
avtalespesialister i Helse Nord 2018-2025. 
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RBU-sak 23-2017 Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg  
 Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2016 Regionalt 
brukerutvalg med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
 
RBU-sak 24-2017 Retningslinjer for deltakelse i råd, utvalg og 

prosjektarbeid 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vedtar rutinebeskrivelse ved oppnevning av 
brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg. 
 
 
RBU-sak 25-2017  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, møte i Bodø 9. februar 2017: 
Informasjon om møtet 

- Regionalt fagråd - psykisk helsevern for barn og unge, møte i Bodø 15. februar 
2017: Informasjon fra møtet 

- Regional Pasientsikkerhetskonferanse i Bodø 15. og 16. februar 2017: 
Informasjon om konferansen 

- Bikuben – regionalt brukerstyrt senter, møte i Kvæfjord 17. februar 2017: 
Informasjon om innledning v/RBU-leder, tema Regionalt brukerutvalg og Helse 
Nord RHF 

- Styremøte Helse Nord RHF i Tromsø 22. februar 2017: Informasjon om enkelte 
styresaker 

- FFO Troms, kurs for brukerrepresentanter i Tromsø 11. til 12. mars 2017: 
Informasjon om innledning v/RBU-leder 

- Møte med regional rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord Elsa 
Hamre m.fl. i Bodø (v/lærings- og mestringssenteret) 17. mars 2017: 
Informasjon om planlagt møte. Tema: Informasjon om hverandre og se hvordan 
vi kan støtte hverandres arbeidsområder. 

- Årsmøte i LHL Nordland i Bodø 25. - 26. mars 2017: RBU-leder vil orientere om 
RBU og vil innlede om brukermedvirkning. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Marit Sirijord 

• Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og 
kvalitet i nyfødtintensivavdelinger: Spørsmål ad. prosessen rundt denne 
høringen. Helse Nord RHF har avgitt høringsuttalelse som legges frem som 
referatsak i styremøte 29. mars 2017.  
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- RBU-medlem Randi Nilsen 
• Fagråd for kvinnesykdommer og fødselshjelp: Møte utsatt på grunn av fornyet 

oppnevning av fagrådet. 
• Bilde- og videotaking under fødsler: Informasjon om arbeidet med utforming 

av en felles plakat. 
• Fagråd i revmatologi, møte i slutten av februar 2017: Innkalling ble sendt til 

tidligere brukerrepresentant og valgt brukerrepresentant møtte derfor ikke.  
- RBU-medlem Asbjørn Larsen 

• Oppdragsdokument 2016, telefonmøte 18. januar 2017: Informasjon 
• Medikamentfritt tilbud i Helse Nord, telefonmøte 19. januar 2017: 

Informasjon om møtet og tilbudet som etableres. 
• Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, møte i Bodø 9. februar 2017: 

Sak om tilskudd til brukerorganisasjoner 
• Regionalt fagråd TSB, møte 23. februar 2017: Informasjon om møtet og 

problematikken rundt taushetsplikten innen rusbehandling. 
• Årlig melding 2016, telefonmøte 7. mars 2017: informasjon om møtet 

- RBU-medlem Jørgen Dahl 
• Fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi, møte 21. november 2016: 

Informasjon fra møtet  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Ekstraordinært styremøte 18. april 2017: Informasjon om bakgrunnen for 
styremøte (behandling av saker ad. Nasjonal helse- og sykehusplan - 
akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse) 

- RBU-AU-møte 4. april 2017: Avholdes for å behandle saker som skal til styret i 
Helse Nord RHF 18. april 2017 eller 26. april 2017 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 26-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Møte i brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 14. februar 2017, innkalling/referat 
2. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26. januar 2017 
3. E-post av 17. januar 2017 fra Folkehelseinstituttet ad. forskning ved fjæra for brukere 
4. Brev av 23. februar 2017 fra Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS ad. oppnevning 

av brukerrepresentanter som observatør i styret og som deltakere i 
brukerpanelet/brukerutvalg 2017-2019 

5. Statistikk for rehabiliteringsinstitusjoner - oversikt over henvisninger, klagesaker m. m., 
oppfølging av forespørsel fra RBU-medlem Randi Nilsen, jf. e-post av 12. februar 2017 

6. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. februar 2017 
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Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 27-2017  Eventuelt 
 
A. Oppnevning/reoppnevning av brukerrepresentanter i fagråd for hjertesykdommer og 

fagråd for kvinnesykdommer og fødselshjelp 
 
RHF-ledelsen ber Regionalt brukerutvalg om å oppnevne/reoppnevne 
brukerrepresentanter i fagråd for hjertesykdommer og fagråd for kvinnesykdommer og 
fødselshjelp. Funksjonstiden for disse to fagrådene har gått ut. Fagråd for hjertesykdom 
har ikke vært aktivt på flere år. Det er besluttet å oppnevne dette fagrådet på ny. I 
fagrådet for kvinnesykdommer og fødselshjelp har RBU-medlem Randi Nilsen vært 
brukerrepresentant. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner/reoppnevner følgende 
brukerrepresentanter: 
a) Fagråd for hjertesykdommer: Arne Ketil Hafstad 
b) Fagråd for kvinnesykdommer og fødselshjelp: Randi Nilsen 
 
 
B. Fagråd - bruk av vararepresentanter 
 
RBU-varamedlem Marianne P. Brekke stilte spørsmål ad. valg av vararepresentanter til 
de like utvalg og fagråd.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar innspillet fra RBU-varamedlem Marianne 
P. Brekke til orientering.  
 
 
C. Regionalt fagråd for hudsykdommer - innspill fra RBU om aktuelle saker 
 
RBU-medlem Else Marie Isaksen orienterte fra møte i Regionalt fagråd for 
hudsykdommer og fagrådets ønske om innspill fra RBU på aktuelle saker til dette 
fagrådet. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om møte i Regionalt fagråd 

for hudsykdommer til orientering. 
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2. RBU-medlemmer bes om å sende ev. innspill på aktuelle saker til 
brukerrepresentant Else Marie Isaksen i Regionalt fagråd for hudsykdommer. 

 
 
Bodø, den 16. mars 2017 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 16MAR2017 – kl. 14.35 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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Møtedato: 29. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-21/012        Bodø, 17.3.2017 
 

Styresak 35-2017/5 Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg i 
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Se vedlagt kopi. 
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1. Formål 
 

Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i styresak 

22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF 

 

RBU er  

- et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og brukerorganisasjonene  

- rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for 

tjenesteutforming og gjennomføring 

- forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene 

2. Sammensetting 
Styret i Helse Nord RHF oppnevnte RBU 2014 – 2016 i styresak 30-2014  for perioden 

2014-2016. 

I styresak 31-2016 ble nytt regionalt brukerutvalg oppnevnt  for perioden 6. april 2016 

– t.o.m. 31. mars 2018 

RBU følger styrets valgperiode.  

 
RBU har i 2016 hatt følgende sammensetning: 
 

 6 fra FFO     
 3 fra fylkeseldrerådene 
 1 fra SAFO  
 1 fra Rusfeltet 

 
 

2.1 Medlemmer i RBU i 2016 

2.1.1 Faste medlemmer til og med 5. april 2016 

Leder: 
Mildrid Pedersen, Bardufoss    FFO Troms 

Nestleder: 
Asbjørn Larsen, Tromsø    RIO 

Medlemmer: 
Bjørn Helge Hansen, Sandnessjøen   FFO Nordland 
Åse Almås Johansen, Hadsel   FFO Nordland 
Arnfinn Hansen, Skjervøy     FFO Troms 
Jørgen Dahl, Vadsø     FFO Finnmark 
Werner Johansen, Alta     FFO Finnmark 
 
Gunn Strand Hutchinson, Bodø   SAFO 
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Astri Daniloff, Bjørnevatn    Fylkeseldrerådet Finnmark 
Inge Hyld, Tromsø     Fylkeseldrerådet Troms 
May Anne Brand, Mosjøen    Fylkeseldrerådet Nordland 
 

2.1.2 Varamedlemmer til og med 5. april 2016: 

 
Bjørg Molander, Harstad    FFO Troms 
Bodil Slettli, Alta     FFO Finnmark 
Alv Ingulv Bjørn, Talvik    FFO Finnmark 
Arne Ketil Hafstad, Finnsnes   FFO Tromsø 
Randi Nilsen, Harstad    FFO Tromsø 
Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske  FFO Nordland 
 
Odd-Petter Tanke Jensen, Kabelvåg  SAFO 
 
Vidar Hårvik, Tromsø    Marborg 
 
Tore Bongo, Alta     Fylkeseldrerådet Finnmark 
Alvhild Marie Yttergård, Tromsø   Fylkeseldrerådet Troms 
Kari Sletten, Bodø     Fylkeseldrerådet Nordland 
 
 

2.1.3 Faste medlemmer fra og med 6. april 2016 

Leder: 
Arne Ketil Hafstad, Finnsnes   FFO Troms 
 
Nestleder: 
Gunn Strand Hutchinson, Bodø   SAFO 
Medlemmer: 
Bjørn Helge Hansen, Sandnessjøen   FFO Nordland 
Marit Sirijord, Hattfjelldal    FFO Nordland  
Randi Nilsen, Harstad    FFO Troms 
Else Marie Isaksen, Karasjok   FFO Finnmark 
Jørgen Dahl, Vadsø     FFO Finnmark 
 
Asbjørn Larsen,  Tromsø     RIO 

Kari Sletten, Bodø     Fylkeseldrerådet Nordland 
Inge Hyld, Tromsø     Fylkeseldrerådet, Troms 
Olaf. B. Johnsen, Varangerbotn   Fylkeseldrerådet Finnmark   

2.1.4 Varamedlemmer fra og med 6. april 2016 

Alf Ingulv Bjørn, Talvik    FFO Finnmark 

Knut Hartviksen, Gullesfjord   FFO Nordland 

Gunhild Berglen, Svanvik    FFO Finnmark 

Rigmor Sæternes, Tromsø    FFO Troms 
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Nina Danielsen, Sør- Varanger   FFO Troms 

Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske  FFO Nordland 

 

Liv Ellinor Hammer, Tana    SAFO 

 

Vidar Hårvik, Tromsø     M.A.R.B.O.R.G. 

 

Karsten Kristoffersen, Myre   Fylkeseldrerådet Nordland 

Francis(Saskia) Mennen, Tromsø   Fylkeseldrerådet Troms 

Gunvor Einvik, Honningsvåg   Fylkeseldrerådet Finnmark 

 

2.1.5 Fra administrasjonen 

Karin Paulke, stabsdirektør 

Randi Brendberg, fagsjef 

Hanne Husom Haukland, rådgiver  

Brite Jacobsen, rådgiver 

 

2.2 Medlemmer i arbeidsutvalget RBU i 2016 
Det er oppnevnt arbeidsutvalg for RBU som består av 3 medlemmer: Leder, nestleder og 

medlem av RBU.  

2.2.1 Arbeidsutvalget i RBU – t.o.m. 5. april 2016 

Leder Mildrid Pedersen 

Nestleder Asbjørn Larsen 

Medlem Bjørn Helge Hansen  

 

2.2.2 Arbeidsutvalget i RBU – f.o.m. 6. april 2016 

Leder Arne Ketil Hafstad 

Nestleder Gunn Strand Hutchinson 

Medlem Asbjørn Larsen 

1. varamedlem – Jørgen Dahl 

2. varamedlem – Randi Nilsen 

 

2.3 Styrerepresentasjon 
Leder av RBU er observatør med tale og forslagsrett i Helse Nord RHF sitt styre. (med to 

vararepresentanter) 

 

Leder og nestleder i RBU og ledere i BU blir invitert til å delta på styreseminarene i 

Helse Nord RHF 
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3. Plan for arbeidet 
RBU har i perioden arbeidet etter gjeldene mandat: 

 

1. Samarbeid og rådgivning 
- Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift i Helse Nord  
- Koordinere og behandle høringer i forhold til helsetilbud og planarbeid slik at 

brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og 
gjennomføring 

- Foreslå representanter til regionale råd og utvalg 
- Medvirke til gjennomføring av brukerundersøkelser og gi innspill til 

kvalitetsarbeidet 
- Være forum for tilbakemeldinger fra organisasjonene, pasienter og pårørende 

 

2. Kontakt med lokale brukerutvalg 
- Følge opp saker som har regional betydning 
- Bidra til koordinering av representasjon i råd og utvalg 
- Rådgivning og veiledning ved behov 

 

3. Fungere som bindeledd mellom Helse Nord og andre organisasjoner, forbund, 
råd og utvalg som har relasjoner og interesser i forhold til 
spesialisthelsetjenesten 
 

4. Bidra til helsepolitisk organisasjonsutvikling og samhandling i og mellom 
brukerorganisasjoner 

 

5. Være rådgivende for Helse Nord RHF ved fordeling av tilskudd til 
brukerorganisasjonene 

 

4. Saksbehandlingen  
 

Det er avholdt 7 RBU møter og det ble behandlet 94 saker (mot 86 i 2015) 

Administrerende direktør v/stabsdirektør deltar i møtene. I tillegg møter fagavdelingen 

med fagsjef og rådgivere/saksbehandlere møter å belyse saker som er til behandling og 

orientere om forskjellige temaer. 

 

Det er avholdt 2 møter i arbeidsutvalget (AU).  

4.1 Faste saker i RBU 

 Årlig melding 
 Oppdragsdokument  
 Budsjett  
 Høringer/saker med innspill til styrebehandling 

 Tilskudd til brukerorganisasjonene 
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4.2 Andre viktige saker i 2016 
 

 Sak 4/16: Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016 – 2020 
 Sak 9/16: Rehabiliteringstilbudet i regionen: Etablering av regionalt 

kvalitetsteam 
 Sak 22/16: Pasientreiser uten rekvisisjon – fremtidig organisering etter innføring 

av ny løsning Mine pasientreiser 
 Sak 32/16: Samisk helsepark – idé og konseptfase for bygg for somatiske 

spesialisthelsetjenester, styringsdokument og mandat 
 Sak 46/16: Pasienttransport – tiltak for å bedre kvaliteten, oppfølging av styresak 

23-2016/4 
 Sak 62/16: Samhandlingsreformen i Helse Nords befolkningsområde – utkast til 

mal for gjennomføring av evaluering 
 Sak 66/16: Brukerprisen i Helse Nord – kriterier for tildeling 
 Sak 67/16. Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner, forslag 
 Sak 76/16: Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå – høring 
 Sak 87/16: Medisinske kvalitetsregistre – pasientens reservasjonsrett vs. 

samtykke  

4.2.1 Saker som RBU har fremmet 

 

I tillegg til saker som er forelagt RBU og som utvalget har behandlet og i mange tilfeller 

kommet med forslag og merknader til har også RBU etterlyst eller bedt om at saker tas 

opp eller gis tilbakemelding på. 

Disse er: 

 

1. RBU-sak 6-2016, pkt. 1, Regional inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling og psykisk helse, gjennomgang og oppdatering  

 

RBU ber om avklaring på hva som er forsvarlig belegg i psykisk helse. 

Svar kom i RBU-sak 28-2016 under eventuelt, A.  

RHF-ledelsen orienterte om at 80-95% belegg anses som forsvarlig i døgnenheter. Det 

må skilles mellom akutte og elektive poster. Ved akuttposter bør belegget være 80-

85%. Det skal være kapasitet til å kunne ta imot akutte innleggelser. Ved elektive 

poster/DPS-er med lite akutt innleggelser kan belegget være rundt 95%. 

 

2. RBU-sak 18-2016 Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i Helse Nord 2016-2025, vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter de vurderingene som er gjort i 

utkast til Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i Helse Nord 2016-2025. RBU er fornøyd med at 

utviklingsplanen gir innhold til begrepet pasientens helsetjeneste, og at 

brukerrepresentanter har vært aktivt involvert i utarbeidelsen av 

plandokumentet. 
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2. RBU har følgende innspill til utviklingsplanen: 

a. Satse på alderspsykiatri 

b. Planen må legge vekt på barn som pårørende. 

c. Planen må legge vekt på migrasjonshelse/helse for innbyggere fra fremmede 

kulturer. 

d. RBU vil uttrykke bekymring for reduksjon av sosialfaglig kompetanse i psykisk 

helsevern. Det er viktig å forstå rusmisbruk og psykiske lidelser også i relasjon til 

samfunnsmessige og miljømessige forhold. Sosialfaglig kompetanse må derfor være 

en del av psykisk helsevern. 

e. RBU anbefaler at personer med utviklingshemming og psykiske lidelser må få 

tilgang på samme tjenester som andre i psykisk helsevern, for barn, ungdom og 

voksne. Det har de ikke i dag, og det legges heller ikke opp til det i utviklingsplanen 

fram til 2025. Det er ikke nok med noen døgnplasser. Kompetansen om 

utviklingshemming og psykiske lidelser må styrkes både i DPS- ene, i BUP og ved 

sentraliserte sykehusfunksjoner for voksne. Slik det er i dag er de utestengte, og dette 

er i strid med FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med 

funksjonsnedsettelser (CRPD) som Norge har ratifisert i 2013, jf. artikkel 25 om 

Helse. Vi er forpliktet til å ta hensyn til konvensjonen. 

 

3. RBU-sak 41-2016 under eventuelt, B – Pasientreiser- ledsager/pasient:  

RBU ber om at dette spørsmålet (problematikk rundt referansenummer der pasient og 

ledsager får forskjellige referansenummer som gir utfordringer ved innsjekk, evt. 

ombookinger mm) ses nærmere på og at det gis tilbakemelding til RBU. 

 

Tilbakemelding ble gitt i RBU-sak 9-2017 Pasientreiser - ledsager/pasient, 

oppfølging av 

RBU-sak 58-2016 

 

Bakgrunn og formål 

I RBU-sak 58-2016 Pasientreiser – ledsager/pasient, oppfølging av RBU-sak 41-2016 

Eventuelt - sak B, jf. RBU-sak 51-2016/3 (RBU-møte 14. september 2016) ble det 

orientert om at når en pasient/ledsager henvender seg til pasientreiser for å endre 

billetten, ser ikke operatørene (heller ikke de ansatte hos VIA Egencia) at det er flere 

som reiser sammen. Dette skyldes at alle som reiser får hvert sitt referansenummer 

(PNR). 

Det ble informert om at leverandøren jobbet med en løsning på dette, som ville bli 

implementert i en ny versjon av bookingportalen i løpet av høsten. 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 2: RBU ber 

om å 

bli orientert, når den nye tekniske løsning for å håndtere endringer i billetter har vært 

i drift et halvt års tid for å få informasjon om brukernes erfaringer med den nye 

løsningen. 

Ny bookingportal for bestilling av pasientreiser med fly ble implementert i november 

2016. I den nye portalen får operatøren informasjon om eventuelle medreisende, slik 

at saksbehandler blir klar over at det er flere som reiser sammen uten at det må 

opplyses fra innringer. 

Erfaringene så langt er at dette fungerer bra og at problematikken dermed er løst. 
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Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om funksjonaliteten i ny 

versjon av bookingportalen for bestilling av pasientreiser til orientering. 

 

4. I RBU-sak 52-2016 Referatsaker, sak nr. 5, ad.brev fra LHL klinikkene Skibotn 

av 10.mars 2016 ad. Overvektsytelsene i Helse Nord vedtok RBU følgende:  

RBU viser til oppdragsdokument2016 hvor reduksjon av unødvendig venting og 

vaiasjon i kapasitetsutnyttelsen er fremhevet som et overordnet mål, og ber adm. 

direktør i Helse Nord om å gi en nærmere orientering omkring de forhold som 

påpekes i nevnte brev i et senere RBU møte. 

Svar ble gitt i RBU-sak 63-2016 og følgende vedtak ble gjort: 

 RBU tar redegjørelsen til orientering. 

 RBU ber Helse Nord om å opprette helhetlig pasientforløp for denne 

pasientgruppen slik kravet fra Oppdragsdokument 2016 har gitt pålegg om. 

 Videre ber RBU om at det enkelte helseforetak iverksetter konkrete tiltak for å 

redusere flaskehalsene i pasientforløpene, og dermed redusere ventetiden. 

 

 

5. RBU-sak 54-2016, Eventuelt B – Implementering av FN-konvensjonen for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

RBU ber om en tilbakemelding om implementering av FN-konvensjonen for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne i foretaksgruppen. 

 

Tilbakemelding kom i RBU-sak 78-2016 FN-konvensjonen for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, implementering - oppfølging av RBU-sak 54-2016, sak B. 

RBU fattet følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om implementering av FN-
konvensjonen 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering. 
2. RBU ber om en utfyllende informasjon om hvordan det jobbes i foretaksgruppen 
med implementeringen av FN-konvensjonen om rettigheter til personer med 
nedsatt funksjonsevne og hvem som har det ledelsesmessige ansvaret for 
implementeringen. 

 

6. RBU-sak 59-2016 Tertialrapport 1-2016, pkt. 3.: 

RBU ber om en orientering om status på ventetider/fristbrudd for fagfeltet 

habilitering herunder registrering. 

Svar ble gitt i RBU- sak 60-2016 og dette vedtak fattet av RBU: 

RBU-sak 60-2016 Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, en handlingsplan – rapport fra 

utredningen, oppfølging av RBU-sak 7-2016 

 RBU tar informasjon om utredningen av fagområdet klinisk nevrofysiologi til 

orientering. 

 RBU er bekymret for ulikhetene i tilbudet innen klinisk nevrofysiologi i Helse 

Nord, spesielt at tilbudet ved Nordlandssykehuset HF ansees som sårbart. 
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 RBU støtter adm. direktørs anmodning til fagsjefene i HF-ene om å gjennomgå 

rapporten og vurdere ulike løsninger for å sikre en god tjeneste for denne 

pasientgruppen i regionen. 

 RBU ber om å få lagt fram en sak, når rapporten er gjennomgått av fagsjefene i 

HF-ene og ulike løsninger er vurdert. 

 

7. RBU-sak 71-2016 Eventuelt , B – Ventetid hos audiografer 

RBU ber om å få lagt fram en redegjørelse om kapasiteten hos audiografene i 

foretaksgruppen og hvilke tiltak som ev. iverksettes for å øke kapasiteten. 

 

Svar ble gitt i RBU-sak 7-2017 og RBU fattet følgende vedtak: 

1.Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om ventetid og 

kapasitet hos audiografer til orientering.  

 

2. RBU ber om at Helse Nord RHF følger opp ventetidsutviklingen hos audiografer for 

å sikre at brukerne i Helse Nord får tilbud på hørselsutredning og tilpasning av 

høreapparater innenfor akseptabel gjennomsnittlig ventetid på opptil 60 dager. Det 

gjelder spesielt de helseforetak som har dokumentert ventetid på godt over 60 dager. 

RBU ber om tilbakemelding på ventetidsutviklingen.  

 

4.3 Brukerkonferansen 20. oktober 2016  
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4.4 Samhandling med brukerutvalgene i HF 
Møte med leder og nestleder i HF BU og RBU den 9. november, gjennomført for 7. år 
på rad. 

o Tematime: Barn som pårørende v/ Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste, 
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.  

o Bordet rundt – innspill fra BU 
 

4.5 Samarbeid med RBU i de andre regionene 

 
To ganger i året møtes ledere, nestledere og sekretærer i de regionale 

brukerutvalgene for å diskutere saker som er felles for alle regionene.  

I 2016 var møtene lagt til henholdsvis Værnes 13. og 14. april og Bergen 28. – 29. 

september.  

Av sakene på møtet nevnes: 

 Felles oppnevning av brukerrepresentanter til nasjonale råd og utvalg. 
 Pasientens helsetjeneste – bruker med virkning. Dialog med statssekretær 

Anne Grethe Erlandsen. 
 Nasjonale retningslinjer for tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner. 
 Kvinnslands-utvalget – innspill. 
 Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i helseforetak. 
 Formalisering og forankring av Interregionalt nettverk for regionale 

brukerutvalg (IR RBU). 
 Medisinske kvalitetsregistre - reservasjonsrett versus samtykke. 

Innspill til Oppdragsdokument 2017. 

4.6 Møte med HOD 

 13. april:  ”Pasientens helsetjeneste – bruker med virkning” – dialog med 
statssekretær Anne Grethe Erlandsen. 

 26. oktober: Møte vedr. oppdragsdokument 2017.  
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4.7 Oversikt over brukerrepresentasjon i råd, utvalg, komiteer og 

arbeidsgrupper: 

4.7.1 Regional nivå:  

Utvalg/råd/referansegruppe Representant 

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens 

og bekkenbunnsykdommer 

Trine Norvåg, Tromsø 

 

Samarbeidsorganet med de to universitetene i 
regionen (USAM)  

Knut Hartviksen (observatør) 
Jørgen Dahl vararepresentant 
 

Helse Nords forskningsmidler - tildelingsutvalg 

2015-2016 

Gunnhild Berglen  

Prosjekt Helsetjenester for eldre Kari Sletten og Else Marie Isaksen 

FAGRÅD i Helse Nord  

Regionalt fagråd for hjerneslag  Ingen aktivitet – skal reoppnevnes i 

2017 

Regionalt fagråd radiologi Marianne P. Brekke 

Regionalt fagråd for ortopedi  Saskia Mennen 

Regionalt fagråd for gynekologi og 
fødselshjelp  

Randi Nilsen,  

Regionalt fagråd psykisk helse for voksne  Åse Almås Johansen, RBU 

Regionalt fagråd tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB)  

Asbjørn Larsen, RIO 

Regionalt fagråd for diabetes Nina Skille,  Norges Diabetesforbund  
Vararepresentant: Knut Hartviksen 

Regionalt fagråd for geriatri Kari Sletten 

Regionalt fagråd for rehabilitering Asbjørn Larsen 

Regionalt fagråd for intensivmedisin Bjørn Helge Hansen 

Regionalt fagråd nyremedisin Per Nordnes, Rognan, 

Landsforeningen for nyrepasienter 

og transplanterte  

Regionalt fagråd lungemedisin, Nina Danielsen, Kirkenes. NAAF 

Nord 

Regionalt fagråd revmatologi Randi Nilsen 

Regionalt fagråd for øyefaget Ernly Eriksen 

Regionalt fagråd for hudfaget Else Marie Isaksen  

Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, 

smittevern og mikrobiologi 

Jørgen Dahl 

Regionalt fagråd akuttmedisin Bjørn Helge Hansen  
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Utvalg/råd/referansegruppe Representant 

Regionalt fagråd psykisk helsevern barn og 

unge 

Arne Ketil Hafstad 

Regionalt fagråd for habilitering Gunn Strand Hutchinson 

Regionalt fagråd for kreft Mildrid Pedersen  

Regionalt fagråd for hjertemedisin Skal reoppnevnes i 2017 

Regionalt fagråd for laboratoriemedisin Sovende fagråd 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert 

trombocyttimmunologi 

Barbro Jøtulhaug 
 

Kvalitetsteam private 

rehabiliteringsinstitusjoner 

Gunn S. Hutchinson  
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4.7.2 Deltagelser interregionalt samarbeid   
     

Oppdrag Navn Status Tidspunkt RBU 

Nasjonal IKT HF / Observatørplass  Øistein Winje Pågår   Helse Sør-Øst 
Nasjonale prioriteringsveiledere "pri 2" Mildrid Pedersen Pågår Ut juni 2017 Helse Nord 
Pasientreiser ANS, observatør i styret  Werner Johansen Pågår Ut juni 2017 Helse Nord 
Pasientreiser ANS, observatør i styret  Grete Müller Pågår   Helse Vest 
Pasientreiser ANS, observatør i styret , 
vara Mildrid Pedersen Pågår Ut juni 2017 Helse Nord 
Pasientreiser ANS, observatør i styret , 
vara Njål Idsø  Pågår   Helse Vest 

Pasientreiser ANS, brukerpanelet 
Leif Larsen, vara 
Øystein Kydand Pågår fra mai 2015 Helse Sør-Øst 

Pasientreiser ANS, brukerpanelet 
Mona Sundnes, vara 
Mette Nonseth Pågår fra mai 2015 Helse Midt-Norge 

LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeidet) 
spesialistgruppe for Alfa-TNF hemmere Njål Idsø  Pågår   Helse Vest 

Beslutningsforum  Øistein Winje Pågår   Helse Sør-Øst  

Styringsgruppe for BarnsBeste  Nina Roland Pågår   Helse Sør-Øst 
Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, 
styringsgruppe Snorre Nes Pågår   Helse Midt-Norge 
Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, 
utvidet prosjektgruppe  Jørn Pettersen Pågår   Helse Sør-Øst 
Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, 
prosjektgruppe  Elisabeth Salte pågår   Helse Vest  
Relevanskomite for RHF-enes felles 
forskningsmidler  Jørgen Dahl  Pågår avsluttet Helse Nord 
Relevanskomite for RHF-enes felles 
forskningsmidler  Mona Sundnes  Pågår avsluttet Helse Midt-Norge 
Relevanskomite for RHF-enes felles 
forskningsmidler  Pål Berger  Pågår avsluttet Helse Vest  
Relevanskomite for RHF-enes felles 
forskningsmidler  Maria Bjerke Pågår avsluttet Helse Sør-Øst  
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring 
og helse Astri Daniloff Pågår   Helse Nord 

Gastronet styringsgruppe Mildrid Pedersen Pågår 
sjekke 
aktivitet Helse Nord 

Referansegruppen i prosjekt DIS-2015 Linn Bæra  Pågår   Helse Vest 
Nasjonal arbeidsgruppe felles 
retningslinjer Forskningsprosjekter Bjørn Helge Hansen Pågår   Helse Nord 
Nasjonal arbeidsgruppe felles 
retningslinjer Forskningsprosjekter Maria Bjerke Pågår   Helse Sør-Øst 
Aarbeidsgruppe vedr. program for klinisk 
behandlingsforskning Ingunn W. Jolma Pågår   Helse Vest 
Arbeidsgruppe vedr. program for klinisk 
behandlingsforskning Snorre Nes Pågår   Helse Midt-Norge 
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Referansegruppe - ny legespesialisering Kari Meby Pågår   Helse Sør-Øst 
styringsgruppe for nasjonalt samordnet 
spesialistutdanning for leger Mildrid Pedersen  Pågår   Helse Nord 
I trygge hender 24-7: deltakelse i 
ekspertgruppe for pasientsikkerhets-
programmet Astri Myhrvang Pågår  Helse Sør-Øst  
Arbeid knyttet til Nasjonalt forum for 
indikatorutvikling og metodeutveksling 
mellom regionale helseforetak og 
Helsedirektoratet Knut Magne Ellingsen Pågår   Helse Sør-Øst 
Arbeid knyttet til Nasjonalt forum for 
indikatorutvikling og metodeutveksling 
mellom regionale helseforetak og 
Helsedirektoratet Grete Müller Pågår   Helse Vest 
Styringsgruppe for Utredning av 
nasjonalt sykehusapotekforetak Arne Lyngstad  Pågår   Helse Midt-Norge 
Prosjektgruppe for utredning av nasjonalt 
sykehusapotekforetak Arild Slettebakken  Pågår   Helse Sør-Øst 
Arbeidsgruppe for nasjonal forsknings- 
og innovasjonsrapport 2016 Anne Lisbeth Syvertsen Pågår   Helse Sør-Øst 
Barns Beste - Nasjonale nettverk for 
koordinatorer av barn som pårørende 
arbeid i spesialisthelsetjenesten Arne Ketil Hafstad Pågår ok Helse Nord 
Nasjonal klinisk behandlingsforskning  Ny   
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4.8 RBU medlemmer har deltatt på aktuelle konferanser som for 

eksempel: 

 Styreseminar 19-20. mai i Bodø. 

 Brukeropplæring 2016 for RBU Helse Nord RHF 8. juni i Bodø. 

 Pasientsikkerhetskonferansen 2016, 21–22. september i Tromsø. 
 ”Helse i utvikling 16” – Konferanse om prioritering, 13. oktober i Oslo 

 Regional brukerkonferanse i Tromsø 19. – 20. oktober. 

5. Avslutning 
Historien om helsevesenet er lang, mens historien om brukermedvirkning er       

tilsvarende kort. Til neste år kan RBU feire 15 års jubileum. Vi mener det er 

god grunn til å hevde at brukermedvirkningen i Helse Nord RHF har gjort 

store fremskritt i denne perioden. 

 

Samarbeidet med administrasjonen er godt. Vi opplever å bli tatt imot på en 

god måte, og oppdragsgiver både lytter og tar hensyn til våre innspill. Vi har 

forskjellige roller i arbeidet for å skape et best mulig tilbud for pasienter og 

pårørende. Erfaring og kunnskap er forskjellig, men når vi setter oss ned som 

likeverdige parter og lærer av hverandre, så øker alle sin kompetanse. På 

denne måten får vi et bedre grunnlag til å ta de avgjørelsene som står foran 

oss. 

Dette er helt i tråd med Helse Nords strategi: Forbedring gjennom samarbeid. 

 

RBU består av 11 medlemmer og 11 varamedlemmer med mye kunnskap og 

erfaring. Vi har et godt miljø uten energitappende spenninger, og vi leverer 

gode råd. Vi er på rett vei, men vi har fremdeles et stykke vei å gå før 

pasientens helsevesen er en realitet. Noen områder hvor vi har 

forbedringspotensiale peker seg ut: 

 Helhetsansvaret og den regionale tenkningen. 
 Plan og prioritering i forhold til egne innspill. 
 Betydningen av styrende dokumenter (muligheter og begrensninger). 
 Fordeling av oppgaver. 
 Oppfølging av brukerrepresentanter i råd og utvalg. 
 Kommunikasjon med brukerorganisasjonene. 
 Informasjon om Helse Nord RHF og virksomheten vår 

(markedsføring). 
 Større fokus på det Helse Nord har lykkes med (suksesshistorier). 

RBUs historie er kort, og ting tar tid. Gjennom tålmodig og planmessig arbeid 

vil     vi fortsette den positive utviklingen som forgjengerne våre har skapt. 

 

 

Arne Ketil Hafstad      
leder RBU     
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