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Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 
 
 
 
 
 
 





 

Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-59/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 80-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 30. august 2017: 
 

Sak 80-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 81-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni 2017 Side 3 
Sak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, 

oppfølging av styresak 95-2016 
Side 13 

Sak 83-2017 Oppfølging av IR-rapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk 
helsevern i Nordlandssykehuset HF, oppfølging av 
styresak 18-2017 

Side 21 

Sak 84-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 
Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, orientering om 
status - oppfølging av styresak 27-2017 

Side 24 

Sak 85-2017 Budsjett 2017 - justering av budsjett nr. 1 Side 26 
Sak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 

Saksdokumentene ettersendes. 
Side 34 

Sak 87-2017 Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF - konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på 
økonomien og analyse av resultat og prognose 
(Universitetssykehuset Nord-Norge HF), oppfølging av 
styresak 70-2017 og 75-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 35 

Sak 88-2017 Helhetlig informasjonssikkerhet - beslutning om 
gjennomføring 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 36 

Sak 89-2017 Lønnsjustering adm. direktør 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

Side 37 

Sak 90-2017 Orienteringssaker Side 38 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Årsplan 2018 for styret i Helse Nord RHF Side 41 
 4. PET-senter - konsekvenser av forsinkelser, oppfølging 

av styresak 74-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 43 

 5. Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk 
kodepraksis i spesialisthelsetjenesten (jf. Dokument 
3:5 (2016-2017)) 

 
 

Side 44 
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Sak 91-2017 Referatsaker Side 54 
 1. Brev fra Rana Kommune av 13. juni 2017 ad. Prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 - uforsvarlig saksunderlag 
og prosess 

  

 2. Brev til Rana Kommune av 15. juni 2017 ad. Prosjekt 
Helgelandssykehuset 2025 - uforsvarlig saksunderlag 
og prosess (svar på brev av 13. juni 2017, jf. styresak 
91-2017/1 Referatsaker) 

  

 3. Brev fra legegruppen ved Helgelandssykehuset Mo i 
Rana av 2. juni 2017 ad. Helgelandssykehuset 2025 - 
prosess og styrevedtak 

  

 4. Brev fra Kurt Henriksen av 15. juni 2017 ad. Løgn og 
uredelighet, svikt og svik ved UNN 

  

 5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. juni 2017   
 6. E-post (med vedlegg) fra Kurt Henriksen av 15. juli 

2017 ad. kronikk i Nordlys 
  

 7. Brev fra ordfører Olav Terje Hoff i Rødøy Kommune av 
29. juni 2017 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. 
endring av helseforetakstilknytning 

  

 8. Brev av 9. og 11. august 2017 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet ad. Oppdragsdokument 2017 - 
presisering av oppdrag til Helse Nord RHF 

  

Sak 92-2017 Eventuelt Side 82 
 
 
Bodø, den 18. august 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF 30AUG2017 
saksdokumenter

side 2



 

Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-60/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 81-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

14. juni 2017 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 14. juni 2017 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. juni 2017 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 18. august 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/2-56/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 30.8.2017 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 14. juni 2017 - kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Ann Mari Jenssen varamedlem - møtte for Fredrik Sund 
Arnfinn Sundsfjord 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:  
Fredrik Sund styremedlem 
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kst. kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian Fanghol direktør 
Hege K. Antonsen internrevisor 

 
 
 
 

 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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Styresak 68-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 68-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 69-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2017 
Sak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 

Saksdokumentene var frem ved møtestart. 
Sak 71-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  

Tertialrapport pr. 30. april 2017 
Sak 72-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  

Tertialrapport pr. 30. april 2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 73-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 74-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2017 

Sak 75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 76-2017 Regionalt samarbeidsutvalg – et organ for samarbeid mellom  
KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat 

Sak 77-2017 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Sykestuer i Nord-Troms, evaluering 
 4. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 
 5. Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av oppgaver til 

Pasientreiser HF, oppfølging av styresak 36-2016 
Sak 78-2017 Referatsaker 
 1. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 5. mai 2017 ad. årlig 

melding fra Helse Nord RHF for 2016 - tilleggsrapportering 
 2. Brev til Leirfjord Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på brev 

angående prosess Helgelandssykehuset 2025 
 3. Brev til Alstadhaug Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på brev 

angående prosess Helgelandssykehuset 2025 
 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 

Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 5. Protokoll fra drøftingsmøte 13. juni 2017 ad. sak om Tertialrapport 
nr. 1-2017 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 79-2017 Eventuelt 
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Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
Styresak 69-2017  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 23. mai 2017 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 23. mai 2017 godkjennes.  
 
 
Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 
 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2017 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere analyse av resultat og 

prognose i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i neste styremøte, herunder økning 
av månedsverk. 

 
3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

og Finnmarkssykehuset HF legger frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 2017 en 
konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder økning i månedsverk 
og innleie av personell. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2017 til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere analyse av resultat og 

prognose i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i neste styremøte, herunder 
økning av månedsverk. 

 
3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF og Finnmarkssykehuset HF legger frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 
2017 en konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder økning i 
månedsverk og innleie av personell. 

 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF 30AUG2017 
saksdokumenter

side 6



Styresak 71-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2017 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om utviklings- og 

byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å bli orientert, når nærmere informasjon om Nye 
Kirkenes Sykehus foreligger. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om utviklings- og 

byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å bli orientert, når nærmere informasjon om Nye 
Kirkenes Sykehus foreligger. 

 
 
Styresak 72-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF til orientering.  
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Styresak 73-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjektet i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjektet i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Styresak 74-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2017 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjekter i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om eventuelle konsekvenser av 

forsinkelser i PET-senteret, så snart disse foreligger. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjekter i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om eventuelle konsekvenser av 

forsinkelser i PET-senteret, så snart disse foreligger. 
 
 
Styresak 75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2017 til orientering. 
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2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at alle helseforetak arbeider aktivt 
intensiverer arbeidet med konkrete tiltak for å redusere antall korridorpasienter 
og sykefraværet (jf. vedtakets punkt 5 i styresak 25-2017 Årlig melding 2016 ad. 
videreføring av de gode resultatene innen nærværsarbeidet til hele 
foretaksgruppen). 

 
3. Styret viser til vedtakets punkt 3 i styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 

og ber adm. direktør videre om å følge spesielt opp de helseforetakene som viser 
en negativ økonomisk utvikling, dersom dette ikke bedrer seg i løpet av de neste 
månedene om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF legger frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 2017 
en konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder økning i 
månedsverk og innleie av personell. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2017 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at alle helseforetak intensiverer arbeidet 

med konkrete tiltak for å redusere antall korridorpasienter og sykefraværet (jf. 
vedtakets punkt 5 i styresak 25-2017 Årlig melding 2016 ad. videreføring av de gode 
resultatene innen nærværsarbeidet til hele foretaksgruppen). 

 
3. Styret viser til vedtakets punkt 3 i styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 

og ber adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF legger frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 2017 en 
konkret tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien, herunder økning i 
månedsverk og innleie av personell. 

 
 
Styresak 76-2017 Regionalt samarbeidsutvalg – et organ for 

samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse 
Nord RHF, revidert mandat 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til gjenopptagelse av arbeidet i Regionalt 

samarbeidsutvalg og til det justerte mandatet som følger av utkast til 
samarbeidsavtale som lagt frem i denne styresaken. 

 
2. Samarbeidsavtalen gjelder fra 1. september 2017 og fram til 1. september 2019. 

Samarbeidet bør evalueres senest innen 31. desember 2019 1. juli 2019.  
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3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at spørsmålet om representasjon i Regionalt 
samarbeidsutvalg fra henholdsvis brukere og tillitsvalgte avklares i samråd med 
berørte parter.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til gjenopptagelse av arbeidet i Regionalt 

samarbeidsutvalg og til det justerte mandatet som følger av utkast til 
samarbeidsavtale som lagt frem i denne styresaken. 

 
2. Samarbeidsavtalen gjelder fra 1. september 2017 og fram til 1. september 2019. 

Samarbeidet bør evalueres senest innen 1. juli 2019.  
 

3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at spørsmålet om representasjon i Regionalt 
samarbeidsutvalg fra henholdsvis brukere og tillitsvalgte avklares i samråd med 
berørte parter.  

 
 
Styresak 77-2017  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

a) Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i 
Helse Nord: Informasjon om status i saken og planlagt fremdrift 

b) Protonterapi - budsjettmidler, oppfølging av styresak 66-2017, sak A 
o Det ble vist til styresak 66-2017 Eventuelt, sak A (styremøte 23. mai 2017): 

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake med en 
orientering om disponeringen av budsjettmidler som har vært avsatt til 
stråleterapi. 

o Adm. direktør orienterte om disponeringen av budsjettmidler. 
c) Rettsak mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Troms Taxi - Nord-Troms 

tingretts dom 
o Adm. direktør orienterte om rettsaken og domsslutningen i Nord-Troms 

tingrett. 
o Universitetssykehuset Nord-Norge HF er frifunnet, og Troms Taxi AS må betale 

kr 400 000 i saksomkostninger til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
d) Spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark: Informasjon om planlagt 

styresak i Finnmarkssykehuset HF ad. organisering 
e) Styresak om budsjettregulering: Informasjon om planlagt styresak i Helse Nord 

RHF i august 2017 
f) Alvorlige hendelser: 

o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden 
siste styremøte 23. mai 2017. 

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 
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g) Nordkalottmøte 1. - 2. juni 2017 på Sommarøya, Tromsø: Informasjon 
h) Møte med statsråd Høie og styreledere/adm. direktører i felles eide selskap 

7. juni 2017 i Oslo: Informasjon 
i) Anskaffelse av ambulanseflytjenester: Informasjon om resultat av anskaffelsen og 

forventede konsekvenser for budsjettet 
j) Møte med Helse- og omsorgsdepartementet 28. juni 2017: Informasjon 

3. Sykestuer i Nord-Troms, evaluering 
4. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 
5. Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av oppgaver til Pasientreiser HF, 

oppfølging av styresak 36-2016 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 78-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 5. mai 2017 ad. årlig melding fra Helse 

Nord RHF for 2016 - tilleggsrapportering 
2. Brev til Leirfjord Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på brev angående prosess 

Helgelandssykehuset 2025 
3. Brev til Alstadhaug Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på brev angående prosess 

Helgelandssykehuset 2025 
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 

Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

5. Protokoll fra drøftingsmøte 13. juni 2017 ad. sak om Tertialrapport nr. 1-2017 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 79-2017  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
 
Tromsø, den 30. august 2017 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm   Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
sett: Fredrik Sund   sett: Johnny-Leo Jernsletten  Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg   Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF 30AUG2017 
saksdokumenter

side 12



 

Møtedato: 30. august 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Geir Tollåli / 90945509   Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - 

oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF er opptatt av god pasientsikkerhetskultur og har i styresak 95-
2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 
2015 (styremøte 31. august 2016) bedt om en årlig orientering om de alvorlige 
hendelser i foretaksgruppen, jf. vedtakets punkt 3. I styresak 95-2016 ble 
meldeordningen med hjemmel i Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 og § 3-3a beskrevet. 
 
Åpenhet og gode rutiner for rapportering og varsling av uønskede hendelser er helt 
grunnleggende forutsetninger for oppnå Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og 
respekt. Gjennom å erkjenne at feil kan oppstå uten å fordele skyld, vil en også ha et 
grunnlag for å lære og forhindre at det skjer igjen.   
 
Bakgrunn 
Alvorlige hendelser som dødsfall og betydelig skade på pasient, der utfallet er uventet i 
forhold til påregnelig risiko, skal varsles omgående til Undersøkelsesenheten i Statens 
helsetilsyn i henhold til Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3a. Dette skjer pr. e-post og 
telefon. 
 
Helseinstitusjoner har også en meldeplikt til Helsedirektoratet om skade på pasient som 
følge av ytelse av helsetjeneste, eller hendelser som kunne ha ført til skade på pasient i 
henhold til Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3. Disse skademeldingene sendes 
elektronisk tjenestevei ved hjelp av kvalitetssystemet Docmap. 
 
I denne styresaken presenteres oppdatert statistikk fra Statens helsetilsyn og 
meldeordningen i Helsedirektoratet (vedlegg 1 og 2). Tilgjengelig statistikk fra Statens 
helsetilsyn er oppdatert og detaljert, mens tallene fra Meldeordningen i 
Helsedirektoratet er på mer overordnet nivå. Uttrekk av lokale kvalitetsparametere i 
Docmap er avhengig av samtykke fra hvert underliggende HF. 
 
Resultat 
Antall meldinger 
Det er over år en generell trend til økt rapportering og varsling av uønskede og alvorlige 
hendelser. Det er verdt å merke seg den økte meldingsaktiviteten ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. De første seks månedene i 2017 er det sendt 
flere varsel til Statens helsetilsyn enn for hele 2016. Det er ikke grunn til å tro at det har 
vært flere aktuelle hendelser i 2017, men at dette kan være uttrykk for en endret 
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holdning til rapportering av uønskede hendelser. Det er spesielt stor økning i 
rapporterte hendelser relatert til kirurgiske inngrep. 
 
Nordlandssykehuset HF som gjennom flere år har hatt fokus på pasientsikkerhet, hadde 
en nedgang i antall varsler og rapporterte uønskede pasienthendelser 2016. 
 
Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har begge hatt en økning i antall 
varsler og rapporterte hendelser de siste to årene. 
 
Type skader 
Profilen på skadegrad er naturlig nok ulik mellom de to meldeordningene. Varslene til 
Statens helsetilsyn omhandler i 84 % av tilfellene dødsfall eller betydelig skade, mens  
9 % er varsler om forhold som kunne ha ført til betydelig skade. 
 
I Helse Nord omhandler 60 % av varslene somatiske helsetjenester, mens psykiatri- og 
rusområdet har en andel på 40 %. Økningen i antall varsler i 2017 er spesielt stor 
innenfor somatiske helsetjenester. 
 
I det somatiske området er det flest varsler relatert til kirurgiske inngrep og fødsel. 
Innenfor psykiatri- og rusområdet er det flest varsler etter selvmord og selvskading. 
 
Oppfølging av varsel til Statens helsetilsyn 
Tilsynsmyndigheten har gjennom de siste årene fått langt flere meldinger om 
pasientskader. Det er verdt å merke seg at 22 av varslene så langt i 2017 er avsluttet 
uten videre oppfølging etter innledende undersøkelser. Det er en økning i forhold til 
2016. 47 % av sakene følges opp fra fylkesmennene og bare 5 % av varslene resulterer i 
stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn. I Helse Nord ble det gjort bare ett stedlig tilsyn i 
2016, og ett så langt i 2017. 
  
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte, den 
22. august 2017 bli orientert om Alvorlige og uønskede pasienthendelser i Helse Nord, 
rapportering, jf. 70-2017.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Åpenhet rundt uønskede hendelser og fornuftig behandling av avvik er grunnleggende 
forutsetninger for å oppnå en lærende organisasjon. Av respekt for våre pasienter må vi 
dra lærdom av disse hendelsene for hele tiden å tilstrebe bedre kvalitet i 
pasientbehandlingen.  
 
Stor negativ oppmerksomhet etter uønskede hendelser bidrar til redusert omdømme. 
Vi må erkjenne at feil og uønskede hendelser kan oppstå i et komplisert system, men 
også være villige til å dra lærdom av hendelsene gjennom strukturerte analyser for å 
hindre nye feil og for å begrense konsekvensene. Helsetjenesten er avhengig av den 
tryggheten vi kan gi våre pasienter gjennom et aktivt forbedringsarbeid.  
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Rapportering til tilsynsmyndigheten og meldeordningen er positive virkemidler for å 
oppnå bedre pasientsikkerhet. De aktuelle tallene viser at vi går i riktig retning, men det 
det er stykke igjen til oppgaven er løst fullt ut.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om alvorlige hendelser i foretaksgruppen 

til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med åpenhet og en god melde- og 

varslingskultur i foretaksgruppen. 
 
 
Bodø, den 18. august 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Varsler fra Helse Nord til Statens helsetilsyn etter Spesialisthelsetjenestelovens 

§ 3-3a 
2. Uønskede pasienthendelser i Helse Nord innmeldt etter 

Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3  
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Vedlegg 1 

Varsel fra Helse Nord til Statens Helsetilsyn i hht 
Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3a 
 

 

 

 

Fig. 1  Antall varsler fra Helse Nord fordelt på år og HF 
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Fig. 2 Andel varsler fra Helse Nord fordelt på somatikk og psykiatri/rus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 3  Andel varsler fra Helse Nord fordelt på skadegrad 
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Fig. 4 Type hendelse innmeldt fra Helse Nord 
 
 
 
 

 
 
 

Oppfølging av varsler 2010 
(7 md) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(6 md) 

Totalt 

Anmodning om redegjørelse   2  2 8 5 3 20 
Annen tilsynsmessig oppfølging   1 2 2 1   6 
Avsluttet etter innledende 
undersøkelser 

2 2 3 11 12 17 16 22 85 

Stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn 2  1 1 2 4 1 1 12 
Oppfølging hos Fylkesmannen 6 7 8 12 15 17 25 19 109 
Totalsum 10 9 15 26 33 47 47 45 232 

 

Fig. 5 Varsler fordelt etter oppfølging fra Helsetilsynet 

Type hendelse
2010   
(7 md) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017   
(6 md) Totalsum

Helse Nord 10 9 15 26 33 47 47 45 232
psykisk helsevern/rus 3 4 4 14 12 21 23 11 92

annet 2 1 2 2 8 5 20
drap / vold 1 1 2
overdose / intoks 1 1 1 2 1 1 7
selvmord 1 2 2 4 5 8 13 4 39
selvmordsforsøk / selvskading 1 7 4 2 4 6 24

somatiske helsetjenester 7 5 11 12 21 26 24 34 140
akutt livreddende behandling 1 1 1 2 4 4 13
annet 2 4 2 1 2 11
bruk av blod / blodprodukter 1 1
bruk av legemidler 1 2 2 3 3 11
bruk av medisinsk utstyr 2 1 1 4
drap / vold 1 1
fall 1 1 2
fødsel 2 2 6 3 3 5 2 4 27
infeksjon 1 2 2 1 2 8
intensivbehandling / overvåkning 1 1 3 3 8
kirurgisk inngrep / operasjon 1 1 1 3 3 5 5 13 32
medisinsk behandling 1 2 1 1 5
medisinsk undersøkelse / diagnostikk 1 1 1 3 3 4 2 15
overdose / intoks 2 2

Totalsum 10 9 15 26 33 47 47 45 232
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Vedlegg 2 

Uønskede pasienthendelser i Helse Nord innmeldt etter 
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3   

 

Fig 1. Innsendte meldinger etter §3-3 fra meldepliktige institusjoner i Helse Nord  

 

 

 

Fig 2. Meldinger totalt og per tertial 01.09.2012 –31.12.2016 pr RHF 

Kilde: Årsmelding Meldeordningen 2014 – 2016. Helsedirektoratet Styremøte Helse Nord RHF 30AUG2017 
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Fig 3. Hendelsestype og alvorlighetsgrad (hele landet). 

 

 

 

Fig 4. Meldinger etter alvorlighetsgrad (hele landet). 
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Møtedato: 30. august 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jon Tomas Finnsson, 99428377  Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 83-2017 Oppfølging av IR-rapport nr. 11/2016: 

Tvungent psykisk helsevern i 

Nordlandssykehuset HF, oppfølging av styresak 

18-2017 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 18-2017 Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: 
Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF i styremøte 22. februar 2017. Styret 
fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør legge fram Nordlandssykehuset 
HFs styrebehandlede handlingsplan med tiltak for å møte internrevisjonens anbefalinger, 
senest i september 2017. 
 
Denne styresaken legges frem som oppfølging av styrets vedtak med en presentasjon av 
Nordlandssykehuset HFs handlingsplan (jf. styresak 062/2017 - Oppfølging av 
internrevisjonsrapport 11-2016 - Tvunget psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF, 
styremøte i Nordlandssykehuset HF 19. juni 2017). Styresaken fra Nordlandssykehuset 
HF følger vedlagt denne styresaken.  
 
Bakgrunn  
Internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF 
ga virksomheten 12 anbefalinger - som følger: 
1. Avvikle bruken av fellesarealer til skjerming i Akuttenhet Sør.  
2. Iverksette nødvendige tiltak i Akuttenhet Salten som fører til at beltelegging kan 

skje i lokaler som er egnet for formålet.  
3. Legge til rette for at pasienter i belteseng selv kan følge med på klokken og bli 

skjermet for lys utenfra (gardiner/persienner).  
4. Utrede muligheter for omlokaliseringer og/eller omorganiseringer slik at pasienter 

som innlegges til tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern med 
døgnopphold, i hovedsak tilbys pasientrom med eget WC/bad.  

5. Innføre rutiner som sikrer at pasienter får både muntlig og skriftlig informasjon om 
tvangsvedtak (både om etablering og om bruk av tvangsmidler, skjerming og 
behandling uten samtykke), samt den konkrete begrunnelsen for vedtaket 
(journalnotat).  

6. Implementere rutine om å tilby pasienter ettersamtale etter gjennomførte tiltak.  
7. Sørge for at pasientens nærmeste pårørende alltid informeres om vedtak om 

etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern, samt med mindre 
pasienten motsetter seg dette, om bruk av tvangsmidler, skjerming og behandling 
uten samtykke.  
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8. Sørge for at tvangsmidler ikke benyttes lenger enn ytterst nødvendig og forbedre 
dokumentasjonen slik at dette tydeliggjøres i protokollen.  

9. Forbedre rutiner og protokollføring for å sikre at det foreligger gyldig vedtak for alle 
pasienter underlagt vedtakspliktig skjerming og at det klart framgår også når 
skjermingen ble avsluttet.  

10. Forbedre tilbudet om friluft og fysisk aktivitet for pasienter i akuttenhetene.  
11. Legge til rette for at systematisk opplæring og trening i TERMA kan gjennomføres og 

omfatte alt personell dette er relevant for.  
12. Benytte data systematisk, bl.a. om tvangsmidler, skjerming og behandling uten eget 

samtykke, som del av oppfølging og kontinuerlig forbedringsarbeid.  
 
Psykisk helse- og rusklinikkens handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapport 
11-2016 - Tvunget psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF ble behandlet og vedtatt av 
styret i Nordlandssykehuset HF 19. juni 2017 (jf. styresak 062/2017, se vedlegg).  
 
Status 
I Nordlandssykehuset HFs styresak redegjør Psykisk helse- og rusklinikken ved HF-et 
for status i arbeidet med de 12 anbefalingene.  
 
Klinikken vurderer at de har iverksatt adekvate tiltak for de fleste anbefalingene som 
ikke innebærer endringer i bygningsmessige forhold. Ny runde med opplæring i 
terapeutisk møte med aggresjon (TERMA) er ennå ikke iverksatt, men starter i februar 
2018.  
 
Adm. direktør på Nordlandssykehuset HF har gitt utbyggingsavdelingen i oppgave å 
starte en konseptfaseplanlegging for å kartlegge løsningsalternativer for de 
bygningsmessige forhold som må løses for å møte Internrevisjonens anbefalinger. 
Styret i Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om midler til å gjennomføre 
konseptfaseplanleggingen.  
 
Styret i Nordlandssykehuset HF fattet følgende vedtak i styresak 062/2017:  
1. Styret er tilfreds med status i arbeidet med å følge opp anbefalingene i 

Internrevisjonsrapport 11-2016.  
2. Anbefalingene knyttet til bygningsmessige forhold søkes gjennomført.  
3. Styret ber Helse Nord RHF om midler til konseptfaseplanlegging med sikte på å 

kartlegge løsningsalternativer med kostnadsoverslag for de bygningsmessige forhold 
som internrevisjonsrapporten adresserer.  

 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at det er iverksatt tiltak for å møte de anbefalinger som 
ble gitt i internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i 
Nordlandssykehuset HF.  
 
Internrevisjonen konkluderte med at Nordlandssykehuset HF hadde intern styring og 
kontroll som ga rimelig sikkerhet for at pasienter under tvungen observasjon eller 
tvungent psykisk helsevern med døgnopphold, blir behandlet i samsvar med gjeldende 
regelverk.  
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Når Nordlandssykehuset HF nå har iverksatt tiltak i tråd med anbefalingene fra 
internrevisjonen, vil dette bidra til å ytterligere styrke ivaretakelsen av pasienters og 
pårørendes rettigheter og det kontinuerlige forbedringsarbeidet i helseforetaket.  
 
Kostnader til konseptfaseplanlegging må løses innenfor tildelt budsjettramme for 
psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av 

internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset 
HF til orientering. 

 
2. Kartlegging av løsningsalternativer med kostnadsoverslag for bygningsmessige 

endringer må håndteres innenfor rammen til psykisk helsevern som 
Nordlandssykehuset HF er tildelt i budsjett. 

 
 
Bodø, den 18. august 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Styresak 062/2017 i Nordlandssykehuset HF. Oppfølging av 

internrevisjonsrapport 11/2016 - Tvunget psykisk helsevern i 
Nordlandssykehuset HF 

 
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 30. august 2017 
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Møtedato: 30. august 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jon Tomas Finnsson, 99428377  Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 84-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport 

26. til 28. april 2016 - 

Universitetssykehuset Nord-Norge 

Åsgård, orientering om status - 

oppfølging av styresak 27-2017 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 27-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport 
26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, orientering om status - 
oppfølging av styresak 113-2016 i styremøte 29. mars 2017. Styret fattet følgende 
vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om en orientering etter at ny status for 
oppfølging er behandlet av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Denne styresaken legges frem som oppfølging av styrets vedtak med en presentasjon av 
status for Universitetssykehuset Nord-Norge HFs arbeid med handlingsplanen for å 
møte anbefalingene fra Sivilombudsmannens besøksrapport. Her vises det til styresak 
55/2017 - Orienteringssak 1 ad. oppfølging av sivilombudsmannens besøksrapport fra 
2016 (styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. juni 2017). Styresaken fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) følger vedlagt denne styresaken.  
 
Bakgrunn  
Rapporten etter Sivilombudsmannens besøk ved 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 76/2016 
(styremøte 14. september 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 85/2016 - styremøte 5. oktober 
2016).  
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Sivilombudsmannens besøksrapport ble igjen behandlet av styret i UNN i styresak 
15/2017, sak nr. 4 (styremøte 8. februar 2017). Der ble det redegjort for status i 
arbeidet med Handlingsplanen for oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport. 
 
Status 
I styresak 55/2017 - Orienteringssak 1 ad. oppfølging av sivilombudsmannens 
besøksrapport fra 2016 (styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. juni 2017, 
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. Det vurderes at 80 % 
av underliggende tiltak i handlingsplanen er i rute. 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 er i god rute. Adm. direktør er fornøyd med at 
klinikken vil fortsette å prioritere oppfølgingen av rapportens anbefalinger høyt også i 
tiden fremover. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
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. 
 
 
Bodø, den 18. august 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Styresak 55/2017 - Orienteringssak 1 ad. oppfølging av 

sivilombudsmannens besøksrapport fra 2016 (styremøte 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. juni 2017 

 
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 30. august 2017 
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Møtedato: 30. august 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Trine Amundsen 75 51 29 00  Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 85-2017 Budsjett 2017 - justering av budsjett nr. 1 
 
 
Formål 
Formålet med denne saken er å redegjøre for endringer i budsjettpremisser og andre 
forhold som må håndteres i budsjett 2017.  
 
Det er nødvendig å justere helseforetakenes inntektsrammer på bakgrunn av flere 
forhold: 
- Revidert Nasjonalbudsjett 2017 (RNB) medfører trekk i inntektsrammene til de 

regionale helseforetakene knyttet til lavere pensjonskostnad for 2017. 
- Endring i kassakredittrammer til helseforetakene som følge av uttak fra premiefond 

og reduksjon i Helse Nords trekkramme i Norges Bank. 
- Fordeling til helseforetakene av midler budsjettert sentralt 
- Fordeling av forskningsmidler 
- Forslag om nye budsjettbevilgninger til ulike prosjekter og investeringer i RHF-et 
 
Beslutningsgrunnlag 
I saken foreslås det å ta høyde for: 
- Redusert basisramme: 64,2 mill. kroner 
- Fordeling av sentral bevilgning til HF-ene: 2,4 mill. kroner 
- Nye bevilgninger til HF-ene: 13,5 mill. kroner 
- Prosjekter og tiltak i RHF-et: 11,6 mill. kroner 
 
Dette finansieres med: 
- Reduserte pensjonskostnader: 45,0 mill. kroner 
- Styrets disposisjon: 20,4 mill. kroner 
- IKT-drift/kvalitetsregister: Universitetssykehuset Nord-Norge HF trekkes inn 1,3 

mill. kroner. 
- Reserver/besparelser RHF-et: Trekker inn 22,6 mill. kroner 
- Midler til HF-ene fordeles fra RHF budsjett: 2,4 mill. kroner 
 
Omprioriteringer i RHF-budsjettet er mulig på grunn av forventede budsjettbesparelser 
innen pasientskadeerstatning, tilskudd til felleseide selskaper, ADs reserve og diverse 
andre mindre besparelser.  
 
  

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 30AUG2017 
saksdokumenter

side 26



Reduserte pensjonskostnader  
Pensjonskostnadene reduseres som følge av endringer i de økonomiske forutsetningene 
som ligger til grunn for beregningen. På denne bakgrunn reduseres basisbevilgningen 
til de regionale helseforetakene samlet med 500 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett. 
Basisrammen til Helse Nord reduseres med 64,2 mill. kroner. Dette er i samsvar med 
Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) styring og finansiering av helseforetakene.  
 
Dersom pensjonskostnadene øker ut over premissene i statsbudsjettet, gir HOD 
tilleggsbevilgninger. Når kostnadene blir lavere enn forutsatt, trekkes differansen inn. 
Siden inntektstrekk og fordeling av økt inntekt skjer gjennom inntektsmodellen, kan det 
enkelte år være avvik mellom endringer i kostnader og endringer i inntekter. 
 
Sammenlignet med budsjettforutsetningene reduseres pensjonskostnaden med ca. 45 
mill. kroner i helseforetakene (inkl. RHF, eksklusive Helse Nord IKT HF og 
Sykehusapotek Nord HF). Inntektsreduksjon er dermed 19,2 mill. kroner større enn 
kostnadsreduksjonen.  
 
Helseforetakene har så langt kostnadsført i tråd med opprinnelig budsjetterte 
pensjonskostnader. I juni 2017 vil regnskapet korrigeres både med reduserte kostnader 
og reduserte inntekter.  
 
Adm. direktør foreslår at helseforetakenes rammer reduseres tilsvarende det enkelte 
helseforetaks kostnadsreduksjon fra budsjettpremissene for vedtatt budsjett 2017 
(ingen omfordelingseffekt i 2017). 
 
Styrking av vedlikehold i helseforetakene 
I budsjettprosessen og i arbeidet med vedlikeholdsplaner understrekes behovet for økt 
vedlikehold i helseforetakene. Investeringsrammene til HF-styrenes disposisjon er økt 
de senere år i rullering av plan, jf. senest styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. 
rullering av investeringsplanen 2018-2025 (styremøte 23. mai 2017). Adm. direktør 
foreslår nå i tillegg at helseforetakene styrkes med 10 mill. kroner i 2017 til nødvendig 
vedlikehold. 
 
Midlene skal nyttes til ekstraordinære tiltak for å imøtekomme pålegg 
(Universitetssykehuset Nord-Norge HF) og tiltak for å løse oppgaver, før kostnadene 
øker. Det vil bli stilt konkrete krav til at disse midlene benyttes til økte 
vedlikeholdstiltak i helseforetakene.   
 
Midlene fordeles etter fordelingsnøkkelen for somatikk, psykiatri og rus. 
 
Rammer for kassakreditt 
Helse Nords ramme for kassakreditt har opprinnelig vært planlagt redusert med til 
sammen 664 mill. kroner i 2017. Bakgrunnen for dette er at Helse Nord er pålagt å ta ut 
653 mill. kroner fra opparbeidet premiefond i KLP.  
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I RNB ble kassakreditten redusert med ytterligere om lag 100 mill. kroner som følge av 
at pensjonspremien sannsynligvis vil reduseres, fordi anslått lønnsvekst i 2017 er 
redusert fra 2,7 til 2,4 %. Begge disse tiltakene medfører at RHF-ets likviditet svekkes 
og HF-enes likviditet styrkes. Innføring av mva-refusjonsordningen gir motsatt effekt: 
RHF-ets likviditet styrkes, mens HF-enes likviditet svekkes. Netto effekten av dette er at 
RHF-ets likviditet svekkes med ca. 600 mill. kroner. RHF må følgelig redusere HF-enes 
kredittrammer. Adm. direktør foreslår at rammene totalt reduseres med 290 mill. 
kroner. I sum innebærer disse endringene at likviditeten i helseforetakene styrkes med 
om lag 240 mill. kroner.  
 

 
 
Fordeling av særskilte tilskudd 
Partikkelterapi 
Helse Nord ble i statsbudsjettet bevilget 4,15 mill. kroner øremerket partikkelterapi.  
Etter søknad fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF foreslår adm. direktør å bevilge 
2,0 mill. kroner øremerket doseplanleggingsutstyr og kompetanseheving. 
 
Medisinsk undersøkelse i barnehusene 
Helse Nord RHF har i budsjett 2017 fra HOD fått tildelt øremerket tilskudd (1,7 mill. 
kroner) for å bygge opp tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle barn som 
avhøres ved Statens barnehus, medisinsk undersøkelse ut over de kliniske 
rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet.  
 
Det er besluttet å opprette underavdeling av Statens barnehus Tromsø lokalisert til 
Kirkenes.  Helse Nord RHF vil i oppdragsdokumentet for 2018 bli bedt om å utrede 
hvordan Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan bygge opp et tilbud hvor de 
ambulerer med erfaren barnelege med kompetanse i sosialpediatri, dersom særskilt 
behov tilsier det. 
 
Samtidig har Barnehuset Bodø etablert underavdeling i Mosjøen som betjenes 
medisinsk fra barneavdelingen ved Nordlandssykehuset HF.  
 
Adm. direktør foreslår at midlene til medisinsk behandling fordeles med 0,85 mill. 
kroner hver til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF som 
yter sosialpediatrisk kompetanse til barnehusene. 
 
  

Intern Ramme for Bruk av premiefond Effekt mva-refusjonsordning Sum endring Ny ramme Endring 
Kassakreditt kassakreditt i dag styrker likviditet svekker likviditet  likviditet kassakreditt kassakreditt
Finnmark 300 74 -18                                                56                                  250 -50
UNN 100 340 -54                                                286                                0 -100
NLSH 500 172 -31                                                141                                400 -100
Helgeland 100 65 -16                                                49                                  60 -40
IKT 640 2 -7                                                   -5                                   640 0
Apotek 0 0 -                                                0
Sum 1640 653 -125                                              528                                1350 -290
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Forskningsmidler  
Forskningsbevilgningen er oppdatert med tildeling til nye prosjekter etter vedtak i 
Universitetssamarbeidet (USAM). Bevilgningene justeres ned 0-4 % i forbindelse med 
innføring av mva-refusjonsordning.  
 
Forslag til nye bevilgninger i 2017 
Adm. direktør vil i tillegg foreta en del interne omprioriteringer i RHF-budsjettet: 
- Systemstøtte for Sykehusapotek Nord HF 

o Midler til anskaffelse systemstøtte. 
- Innovasjon – velferdsteknologi  

o Det vises til Helsedirektoratets Fagrapport om implementering av 
velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030. 
Rapporten peker på fire dimensjoner der elementene henger sammen og 
påvirker hverandre: kunnskapsbasert praksis, organisering, teknologi, og 
produktutvikling. Nordlandssykehuset HF er pilot innenfor bruk av roboter som 
beslutningsstøtte i klinisk praksis.  

- Kliniske fagrevisjoner  
o For å sikre gode rutiner i tråd med beste praksis og likeverdig behandling i 

regionen. 
- Legemiddelsamstemming  

o Regionalt prosjekt for å øke andelen legemiddellister som samstemmes og for å 
bidra til en felles metode og felles rapportering i regionen for 
legemiddelsamstemming.  

- Samhandling og omstilling Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) 
o Omstilling NSE og koordinering i arbeid med samhandlingsbarometeret for 

Helse Nord. 
- Tverregionalt prosjekt for ny spesialistutdanning for leger (sluttføre prosjekt) 
- IKT-drift kvalitetsregister  

o Det er gjennomført et nasjonalt prosjekt for å kartlegge IKT-kostander til drift av 
nasjonale medisinske kvalitetsregister og fordelingen mellom regionene. 
Kartleggingen viser at kostnaden for Helse Nord pr. år er 3,8 mill. kroner. 
Kostnaden legges sentralt i RHF-et og i den forbindelse trekkes det inn 1,3 mill. 
kroner fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (øremerket IKT-drift 
kvalitetsregister), og i tillegg foreslår adm. direktør å bevilge ytterligere 2,5 mill. 
kroner til formålet. 

- Anskaffelse fødesystem  
o jf. styresak 117-2015 Fødselsomsorgen i Helse Nord - en analyse av kvalitet og 

vurdering av risiko, oppfølging av styresak 121-2012 (styremøte 25. november 
2015) og styresak 55-2016/4 Risikovurdering av fødselsomsorgen i Helse Nord - 
status på foretaksspesifikke tiltak, oppfølging av styresak 117-2015 (styremøte 26. 
april 2016): Den manglende integrasjonen mellom Partus og DIPS vil bli fulgt 
opp på RHF-nivå i samarbeid med Helse Nord IKT HF. Anskaffelse av fødesystem 
har til hensikt å korrigere de avvikene som er rapportert til styret tidligere. 

- Kompetansesystem - LIS-leger (midler til anskaffelse kompetansesystem) 
- Utviklingsplan (forprosjekt i forbindelse med utviklingsplan) 
- Forvaltning IKT/MTU  

o Helse Nord er i oppdragsdokumentet fra HOD bedt om å se på forholdet mellom 
IKT og MTU samt vurdere ulike former for organisering.  
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- Læringsnettverk/pasientsikkerhet 
o Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 varer ut 2018. 

Det foreslås å bevilge midler til å ivareta gjenstående arbeid i det nasjonale 
læringsnettverket Tidlig oppdagelse av forverret tilstand, deltakelse i det skotske 
Pasientsikkerhetsprogrammet, til finansiering av nytt kull i Nordisk 
forbedringsagent og til forbedringsutdanning for leger. 

 
Fordeling av avsatte poster i RHF-budsjettet  
Geriatrisk tilbud/samisk helsepark 
I styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 
(styremøte 14. desember 2016) ble det satt av ytterligere 1,0 mill. kroner til utvikling av 
geriatrisk tilbud i forbindelse med etableringen av Samisk Helsepark. Midlene ble 
budsjettert sentralt og overføres nå til Finnmarkssykehuset HF. Det er da bevilget til 
sammen 2,0 mill. kroner til tilbudet for 2017. 
Regional pasientsikkerhetskonferanse 
I styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 
(styremøte 14. desember 2016) ble det redegjort for at adm. direktør prioriterte 0,9 
mill. kroner til regional pasientsikkerhetskonferanse i regi av Nordlandssykehuset HF. 
Midlene overføres nå til helseforetaket.   
 
Tertialets forbedringspris  
Tertialets forbedringspris 2. tertial ble tildelt medisinsk sengepost Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen for sitt arbeid i prosjekt for å få ned sykefravær, implementere 
tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet og endring av rutiner for å bedre 
arbeidsmiljøet. Prosjektet har stor overføringsverdi til andre avdelinger. 
 
Tertialets forbedringspris 3. tertial ble tildelt Helgelandssykehusets nærværsprosjekt 
Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede. Prosjektet har tatt utgangspunkt i Helse Nords 
verdier kvalitet, trygghet og respekt og har brukt dette som selve fundamentet i 
utviklingen av en helsefremmende nærværskultur. Prosjektet har hatt hovedfokus på 
forbedring av rutiner og standardisering. Hele helseforetaket var målgruppe for 
prosjektet. 
 
Til sammen 0,5 mill. kroner overføres helseforetaket. 
 
Modulbasert opplæringsprogram for forbedringsveiledere  
I Helse Nords Kvalitetsstrategi 2016-2020 fremheves det at kvalitet og kontinuerlig 
forbedring skal være en naturlig del av arbeidshverdagen til alle ansatte. Ledere og 
ansatte trenger kunnskap om metoder og verktøy for å lede og gjennomføre 
forbedringsprosesser. Ved å lage et modulbasert opplæringsprogram, skal det legges til 
rette både for basisopplæring og opplæring tilpasset for forbedringsveiledere og 
lederroller. Det forutsettes involvering fra alle fem helseforetakene i utarbeidelsen av 
opplæringsmateriale. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i 2016 ansatt en prosjektleder med varighet 
på ett år. Helseforetaket styrkes med 0,8 mill. kroner i 2017. Midlene skal dekke 
lønnsutgifter til prosjektleder, reise- og kursutgifter til prosjektgruppen og utgifter til 
utstyr innenfor prosjektet. Tiltaket finansieres av kvalitetsmidler avsatt i Helse Nord 
RHF.  
 
DRG-nettverk 
0,1 mill. kroner tildeles Finnmarkssykehuset HF som leder nettverket i 2017. Beløpet 
disponeres fra egen budsjettpost i RHF-budsjettet.  
 
Fagnettverk 
Helse Nord RHF har i brev av 21. februar 2017 fordelt 1,2 mill. kroner til regionale 
fagnettverk. Tildelingen finansieres av sentral budsjettpost.  
 
Hendelsesanalyse Nordlandssykehuset HF  
Helseforetaket styrkes med 0,35 mill. kroner for å koordinere bistand og opplæring ved 
hendelsesanalyser. Tiltaket finansieres av kvalitetsmidler budsjettert hos Helse Nord 
RHF.  
 
Andre forhold 
Anskaffelse ERP1, utfasing av Farmapro. Apotekenes system Farmapro skal fases ut. I 
den forbindelse må det gjennomføres utredninger for å avdekke om nødvendig 
systemstøtte som ikke kan dekkes av nytt system for apotekene, kan løses i Helse Nords 
eksisterende systemer. 
 
Prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 1,7 mill. kroner. Prosjektkostnaden forutsettes 
finansiert innenfor Sykehusapotek Nord HFs budsjett. Pensjonskostnaden til 
Sykehusapotek Nord HF går med 3,7 mill. kroner som gir rom til å håndtere kostnadene. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at tiltakene i saken understøtter Helse Nords målsettinger for 
planperioden.  
 
Endringer i beløp er merket med rød skrift i tabellen i forslag til vedtakets punkt 5. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen. 
 
2. Styret vedtar fordeling av særskilte tilskudd i tråd med saksutredningen.  
 
  

1 Enterprise resource planning 
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3. Styret fastsetter nye rammer for kassakreditt slik: 
  
Finnmarkssykehuset HF  - 250 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  0  
Nordlandssykehuset HF  - 400 mill. kroner  
Helgelandssykehuset HF  - 60 mill. kroner  
Helse Nord IKT HF - 640 mill. kroner  (ingen endring)  
Sykehusapotek Nord HF 0 (ingen endring)  

 
4. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.  
 
5. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:  
 

 
 
 

Basisramme 2017 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2017 - per oktober 2016 1 337 599 186 000 1 509 303 4 653 198 2 925 597 1 311 225 11 922 922
Økt basisramme, korrigering mva-kompensasjonsordning 3 000                                  55 400                        58 400                     
Budsjettforlik desember 2016 -5 600                                 -33 044                      -38 644                    
Rehab - tiltak for barn og unge med ervervet hjerneskade -1 757                                 1 757                          -                            
Vedtatt basisramme 2017 - konsolidert budsjett 1 333 242                          210 113                     1 509 303             4 653 198          2 925 597          1 311 225             11 942 678             
Geriatrisk tilbud/samisk helsepark -1 000                        1 000                    -                           
Pasientsikkerhetskonferansen -900                                   900                     -                           
Reduserte pensjonskostnader -950                                   -19 150                     -4 850                  -18 700             -17 000             -3 550                  -64 200                   
IKT-drift kvalitetsregister 1 300                                  -1 300                -                           
Modulbasert opplæringsprogram for forbedringsveiledere -800                                   800                     -                           
DRG-nettverk -100                                   100                       -                           
Fagnettverk -1 200                                105                       709                     348                     38                          -                           
Tertialets forbedringspris 3. tertial 2016, nærværsprosjekt -250                                   250                       -                           
Tertialets forbedringspris 2. tertial 2016, medisinsk avdeling SSJ -250                                   250                       -                           
Hendelsesanalyse NLSH -350                                   350                     -                           
Nødvendig vedlikehold bygg -8 750                                -1 250                        1 250                    5 000                 2 500                 1 250                    -                           
Innovasjon  - velferdsteknologi -1 000                                1 000                 -                           
Justert ramme 2017 1 319 992                         188 713                    1 506 908           4 639 707         2 913 695         1 309 463           11 878 478            

Øvrig ramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgift 796                                    52 928              27 381              81 105                    
Sykestuer Finnmark 9 500                   9 500                      
Kvalitetsregistre 31 977                               31 977                    
Nasjonalt senter for e-helseforskning 36 700              36 700                    
Transporttilbud psykisk syke 0 687                       1 635                 1 152                 677                       4 150                      
Nøytral mva 138 064                            138 064                  
Partikkelterapi 2150 2 000                4 150                      
Tilskudd til turnustjeneste 180                                    813                       2 100                 1 729                 878                       5 700                      
Pilot Evenes 1000 1 000                      
Medisinsk undersøkelse i barnehusene 0 -                       850                   850                   1 700                      
SUM øvrig ramme 2017 171 017                            3 150                         11 000                 96 213              31 112              1 554                   314 046                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Ramme 2016 9 871                   31 449              20 390              11 390                 73 100                    
Oppdatering modell 2017 (181)                                   (3 936)                  (3 756)               (10 195)             (6 413)                  (24 481)                  
SUM kvalitetsbasert finansiering (181)                                   -                             5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 619                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 838                 3 838                      
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 161                 3 161                      
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 314                                 2 314                      
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 314                 2 314                      
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 899                   3 899                      
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 801                 2 801                      
Ufordelt Nasjonale tjenester -                          
Døvblindesentre 42 080                               7 594                 49 674                    
SUM øremerket 2017 44 393                               -                             3 899                   19 708              -                     -                       68 000                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Forskning resultatbasert 41 978                               791                       25 362              5 877                 492                       74 500                    
Forskning resultatbasert (20 929)                            1 894                   13 404              4 135                1 316                   (180)                        
SUM øremerket forskning 2017 21 049                               -                             2 685                   38 766              10 012              1 808                   74 320                    

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 573 877 189 150 1 532 821 4 835 579 2 976 916 1 319 565 12 427 907
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Bodø, den 18. august 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 30. august 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 30. august 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset HF og 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - konkret 

tiltaksplan for å sikre kontroll på økonomien 

og analyse av resultat og prognose 

(Universitetssykehuset Nord-Norge HF), 

oppfølging av styresak 70-2017 og 75-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 30. august 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 88-2017 Helhetlig informasjonssikkerhet - beslutning 

om gjennomføring 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2010/258-32/221  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 89-2017 Lønnsjustering adm. direktør 
    Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
 
Styreleder Marianne Telle vil redegjøre for saken under styremøtet. 
 
 
Bodø, den 18. august 2017 
 
 
Marianne Telle 
Styreleder 
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Møtedato30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-61/012   diverse     Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 90-2017 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Årsplan 2018 for styret i Helse Nord RHF 
4. PET-senter - konsekvenser av forsinkelser, oppfølging av styresak 74-2017 

Saksdokumentene ettersendes. 
5. Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis i spesialisthelsetjenesten 

(jf. Dokument 3:5 (2016-2017)) 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 18. august 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-61/012   Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 90-2017/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-61/012   Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 90-2017/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-66/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 90-2016/3 Årsplan 2018 for styret i Helse Nord RHF 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 63-2017 Møteplan 2018 - styret i Helse Nord 
RHF i styremøte, den 23. mai 2017.   
 
Styret har tidligere bedt om en årsplan for behandling av faste styresaker. Denne 
oversikten skal være koblet mot den allerede vedtatte møteplanen for neste år. 
 
Årsplan 2018 
Styret i Helse Nord RHF har følgende faste styresaker til behandling i 2018: 
 

Møtedato Møtested Saker til behandling 
7. februar 2018 Bodø • Foreløpig resultat 2017 

• Budsjett 2018 – konsolidert 
• Oppdragsdokument 2018 til 

helseforetakene 
 

28. februar 2018 Tromsø • Revisjonsutvalgets årsrapport 2017, 
vedlagt internrevisjonens årsrapport 2017 

• Virksomhetsrapport nr. 1-2018 
 

21. mars 2018 Bodø • Valg av HF-styrer 2018-2020 
• Godtgjørelse til styremedlemmer og 

varamedlemmer i underliggende HF 
• Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 

2018-2020 
• Godtgjørelse til medlemmer og 

varamedlemmer i RBU og BU i HF-ene.  
• Godkjenning av årsregnskap og styrets 

beretning 2017 – herunder disponering av 
resultat 

• Årlig melding 2017 
• Årsoppsummering 2017 - 

Beslutningsforum for nye metoder 
• Virksomhetsrapport nr. 2-2018  
• Byggeprosjekter i Helse Nord – 

tertialrapportering 
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25. april 2018 Tromsø • Felleskontrollerte virksomheter - styrets 
beretning 

• Virksomhetsrapport nr. 3-2018 
• Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen, 

oppfølging av styresak 15-2016 
 

23. mai 2018 Bodø • Plan 2019-2022 – inkl. planpremisser, 
rullering av investeringsplanen og 
midlertidig oppdragsdokument 2019 

• Møteplan 2019 
• Oppfølging av styrets vedtak, status for 

gjennomføring  
• Virksomhetsrapport nr. 4-2018 
 

20. juni 2018 Bodø • Byggeprosjekter i Helse Nord – 
tertialrapportering 

• Tertialrapport nr. 1-2018 
• Virksomhetsrapport nr. 5-2018 
 

29. august 2018 Tromsø • Lønnsjustering 2018 adm. direktør 
• Virksomhetsrapport nr. 6-2018 og nr. 7-

2018 
• Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF 
• Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - 

oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 
 

26. september 2018 Bodø • Lønnsoppgjør 2018 - resultat 
• Virksomhetsrapport nr. 8-2018 
 

24. oktober 2018 Tromsø • Budsjett 2019 - rammer (foretaksgruppen 
og Helse Nord RHF) 

• Byggeprosjekter i Helse Nord – 
tertialrapportering 

• Tertialrapport nr. 2-2018 
• Virksomhetsrapport nr. 9-2018 
 

21. november 2018 Tromsø • Oppfølging av styrets vedtak, status for 
gjennomføring 

• Virksomhetsrapport nr. 10-2018 
 

19. desember 2018 Bodø • Plan for internrevisjonen 2019-2020 
• Virksomhetsrapport nr. 11-2018 
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 90-2017/4 PET-senter - konsekvenser av forsinkelser, 

oppfølging av styresak 74-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    S.C. Høymork/I. Jakobsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 90-2017/5 Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk 

kodepraksis i spesialisthelsetjenesten (jf. 

Dokument 3:5 (2016-2017)) 
 
 
Formål med styresaken 
Riksrevisjonen publiserte i mars 2017 en rapport om medisinsk kodepraksis i 
helseforetakene. Rapporten ble ferdigbehandlet i Stortinget 1. juni 20171. Helse- og 
omsorgsdepartementet stiller i tilleggsdokument til oppdragsdokumentet til Helse Nord 
krav om at RHF-et gjør seg kjent med og følger opp Riksrevisjonens rapport. 
 
I Helse Nord RHF er rapporten så langt fulgt opp ved at det i samråd med fagsjefene og 
direktørene i helseforetakene er kartlagt hvordan helseforetakene gjennomfører og 
kvalitetssikrer den medisinske kodingen, og hvilke tiltak som allerede er iverksatt eller 
planlagt i helseforetakene som følge av Riksrevisjonens funn og anbefalinger. 
 
Denne styresaken har som formål å orientere styret i Helse Nord RHF om medisinsk 
koding, om hovedkonklusjoner, vurderinger og anbefalinger i Riksrevisjonens rapport, 
om resultatene av den kartleggingen som er gjennomført i våre helseforetak, og 
hvordan Helse Nord RHF i nær dialog med helseforetakene vil følge opp det 
Riksrevisjonens har påpekt. 
 
Medisinsk koding 
Medisinsk koding innebærer å omsette tekstlige beskrivelser av diagnoser og 
prosedyrer til koder. Kodingen har flere formål som å gi grunnlag for: 
• statistikk og oversikt over sykdomsforekomst og utførte helsetjenester 
• administrasjon, finansiering og styring av spesialisthelsetjenesten gjennom hele 

kjeden fra Helse- og omsorgsdepartementet ned til den enkelte kliniske avdelingen.  
 
Selve kodene er sammensetninger av bokstaver og tall og en tilhørende tekst som angir 
hva den aktuelle koden beskriver2. Det skilles mellom koder for de(n) medisinske 
tilstanden(e) pasienten er behandlet for (diagnosekoder), og koder for de prosedyrene 
som er gjennomført (prosedyrekoder)3.  

1 Stortinget - Møte torsdag den 1. juni 2017, referat fra sak nr. 6  
2 Eksempel på kode fra kodeverket ICD10 er K35.3 Akutt appendisitt (blindtarmbetennelse) med 
lokalisert peritonitt (bukhinnebetennelse) 
3 Til grunn for diagnosekoder ligger det internasjonale kodeverket ICD10 fra WHO, mens det foreligger 
tre prosedyrekodeverk, hhv. NCMP for medisinske prosedyrer, NCSP for kirurgiske og NCRP for 
radiologiske og bildeveiledede prosedyrer. Det er Direktoratet for E-helse som forvalter de medisinske 
kodeverkene, herunder den norske utgaven av ICD10. 
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Kodene fastsettes oftest av leger i forbindelse med at epikrisen skrives, og 
helseforetakene har ulike former for gjennomgang og kvalitetssikring av kodene, som 
tertialvis rapporteres til Norsk pasientregister (NPR). 
 
Diagnosekodene består av: 
• Én kode for hovedtilstanden, som er den tilstanden helsehjelpen hovedsakelig er gitt 

for under oppholdet. 
• Koder for andre tilstander, som er tilstander som eksisterer samtidig med 

hovedtilstanden, eller som utvikler seg i løpet av behandlingsperioden. Dette er 
avgrenset til tilstander som blir gjenstand for undersøkelse og behandling, som det 
må tas hensyn til, eller som får konsekvenser for behandlingen av pasienten. 

 
Medisinske koder og innsatsstyrt refusjon etter DRG-systemet 
Den aktivitetsbaserte finansieringen av spesialisthelsetjenesten baserer seg på det 
såkalte DRG-systemet – DiagnoseRelaterte Grupper. Dette er et system hvor 
sykehusoppholdet klassifiseres i grupper som er medisinsk meningsfulle og 
ressursmessig tilnærmet homogene (se referanse nr. 2). Diagnosekoder og 
prosedyrekoder er elementer i DRG-klassifiseringen, i tillegg til kjønn, alder og 
utskrivningsstatus. Den medisinske kodingen vil følgelig ha stor innvirkning på 
refusjonen for det aktuelle pasientoppholdet.  
 
Et pasientopphold kan endre DRG-gruppe enten ved at hovedtilstanden endres, eller ved 
at det kodes flere eller færre andre tilstander, eller ved at utførte prosedyrer kodes eller 
ikke. Vurderingene av hva som er rett koding etter et pasientopphold, for eksempel av 
om en annen tilstand er relevant å ta med og/eller tilstrekkelig dokumentert, vil ofte 
inneholde elementer av skjønn, selv om kurs- og veiledningsmateriell tar sikte på å 
redusere graden av individuelt skjønn. 
 
Riksrevisjons undersøkelse 
Riksrevisjonen gjennomførte i 2015/16 en undersøkelse av den medisinske kodingen 
(se referanse nr. 1). Følgende problemstillinger ble belyst: 
1. I hvilken grad er det samsvar mellom medisinske koder rapportert til Norsk 

pasientregister (NPR) og informasjonen i pasientjournaler? 
2. Hvilke konsekvenser kan manglende samsvar mellom medisinske koder som 

rapporteres til Norsk pasientregister (NPR), og informasjonen i pasientjournaler ha 
for styringen og finansieringen av helseforetakene? 

3. Hvordan sikrer helseforetakene god kodekvalitet? 
a. Hva påvirker kodekvaliteten i helseforetakene? 
b. Hvilken praksis har helseforetakene for å sikre god kodekvalitet? 

4. Hvordan bidrar de regionale helseforetakene til god kodekvalitet? 
5. Hvordan bidrar Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse til god kodekvalitet? 
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Problemstillingene ble belyst gjennom ulike metoder: 
Koderevisjon 
Journaldokumentasjon fra 600 pasientopphold ble gjennomgått og rekodet av to 
revisorteam fra Analysesenteret4 og Nirvaco5. Pasientoppholdene var fra to avdelinger 
ved hvert av ti ulike helseforetak og omfattet pasienter som var utskrevet i de to første 
tertialene i 2015. Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø var blant de ti helseforetakene som inngikk i koderevisjonen.  
 
De 600 pasientoppholdene omfattet to hovedtilstander: Lungebetennelse eller 
innsetting av hofteprotese. Disse ble valgt, fordi det er vanlige tilstander som håndteres 
ved de fleste sykehus i henholdsvis medisinske og ortopediske avdelinger.  
 
Koderevisjonen ble videre avgrenset til opphold som falt i to DRG-par: 
• DRG 89 Lungebetennelse med kompliserende andre tilstander6 
• DRG 90 Lungebetennelse uten kompliserende andre tilstander 
• 209 D Innsetting av hofteleddsprotese med kompliserende andre tilstander 
• 209 E Innsetting av hofteleddsprotese uten kompliserende andre tilstander 
 
Helseforetakene får en høyere refusjon for pasienter som havner i en komplisert enn en 
ukomplisert DRG7.  
 
Dokumentanalyse av spørrebrev 
Riksrevisjonen innhentet informasjon fra helseforetakene om skriftlige mål, rutiner, 
prosedyrer og risikobeskrivelser for arbeidet med å sikre god kodekvalitet. Videre er 
det sendt spørrebrev til Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og RHF-ene om 
hvordan disse ivaretar ansvaret på sine områder. Det er også gjennomført utdypende 
intervjuer med Direktoratet for e-helse. 
 
Spørreundersøkelser 
Det ble gjennomført spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis ledere, leger og 
kodekontrollører8.  
 
  

4 Analysesenteret: Konsulentselskap med særskilt kompetanse på medisinsk og administrative koding. 
Tilbyr blant annet tilbyr opplæring i medisinsk koding og koderevisjoner. Se Analysesenteret 
5 Nirvaco: Bedrift med kompetanse på området ISF (innsatsstyrt finansiering), DRG (diagnoserelaterte 
grupper) og medisinsk koding. Arrangerer kurs og seminarer og leverer programvare. En del av et større 
internasjonalt konsern. Se Nirvaco 
6 Noe forkortet: DRG 89 (90) har følgende tekst: Lungebetennelse og pleuritt, hvor pasienten er over 17 år 
og oppholdet har (er uten) kompliserende andre tilstander. 
7 Eksempler på andre tilstander som kan kodes, og som vil påvirke om de undersøkte pasientoppholdene 
havner i en komplisert DRG eller ikke, er dehydrering (uttørring), KOLS (kronisk obstruktiv 
lungesykdom) og diabetes type 2. Se eventuelt Riksrevisjonens rapport side 36 for ytterligere 
informasjon om DRG-par. 
8 Det er ulikt hvorvidt helseforetakene benytter helsepersonell eller merkantilt personale til å 
kvalitetssikre og kontrollere den primære kodingen. I rapporten er alt personell som har som sin 
hovedoppgave å kontrollere kodingen, omtalt som kodekontrollører. 
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Case-undersøkelser 
Det ble gjennomført case-undersøkelser av medisinsk kodepraksis i til sammen seks 
avdelinger, som Riksrevisjonen oppfattet at har god kodepraksis. Det gjaldt de to 
inkluderte avdelingene i henholdsvis Stavanger, Gjøvik og Levanger. Hensikten med 
case-studiene var å identifisere kjennetegn og forutsetninger for god kodepraksis som 
andre avdelinger og helseforetak kan lære av. 
 
Riksrevisjonens rapport – hovedfunn 
Riksrevisjonen oppsummerer sine hovedfunn i fire punkter: 
 
1. Det er svak kvalitet på den medisinske kodingen 
Undersøkelsen viser at det er for store avvik mellom medisinske koder for tilstander 
som er rapportert til NPR, og informasjonen i de undersøkte pasientjournalene. Dette 
svekker kvaliteten på pasientstatistikken.  
• 16 % av pasientene som er kodet med lungebetennelse, fikk en ny hovedtilstand 

etter koderevisjonen. Det samme gjelder fem prosent av pasientene med innsetting 
av hofteprotese. 

• 25 % av pasientene med lungebetennelse fikk endret kode etter revisjonen slik at 
årsaken til lungebetennelsen blir endret. 

• Hos 58 % av hofteprotesepasientene og 37 % av pasientene med lungebetennelse 
var det kodet andre tilstander som det ikke var tilstrekkelig grunnlag for ut fra 
foreliggende dokumentasjon i journalen. 

• Det er vanligere at helseforetakene koder for mange andre tilstander enn for få, men 
det forekommer også underrapportering av andre tilstander. 

• Kodekvaliteten varierer mellom helseforetakene, og det er stor variasjon mellom 
helseforetakene, når det gjelder grad av henholdsvis over- og underrapportering av 
andre tilstander. 

 
2. Svak kodekvalitet har negative konsekvenser for styring og finansiering av 

spesialisthelsetjenesten 
Omtrent hvert fjerde pasientopphold ble endret til en ny DRG etter koderevisjonen. Et 
flertall av avdelingene fikk en samlet reduksjon i antall DRG-poeng for de undersøkte 
oppholdene, hovedsakelig ved at opphold ble regruppert fra en komplisert til en 
ukomplisert DRG. DRG-poeng brukes foruten til å beregne refusjon til de regionale 
helseforetakene og eventuelt videre til helseforetak/avdelinger også som et mål på 
aktivitet.  
 
Riksrevisjonen kommenterer at svak kodekvalitet kan bidra til å redusere tilliten til at 
pasientstatistikken kan brukes som grunnlag for planlegging, styring, oppfølging og 
evaluering av helsetjenesten lokalt, regionalt og nasjonalt. 
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3. Helseforetakene følger ikke godt nok opp kodekvaliteten for å sikre god 
pasientstatistikk 

Gjennom undersøkelsen identifiserte Riksrevisjonen at følgende faktorer i stor grad 
påvirker kodekvaliteten: 
• om legene har kunnskap om medisinsk koding 
• om helseforetakene har god kvalitetssikring av kodene legene setter 
• om tydelig ledelse legger til rette for god koding i praksis og gode holdninger til 

koding hos de ansatte. 
 
Riksrevisjonen påpeker at en kombinasjon av ulike virkemidler er viktig for å gi legene 
kunnskap om koding og holde kunnskapen ved like og oppdatere denne. Særlig viktig er 
en kombinasjon av kurs, individuell oppfølging og begrunnede tilbakemeldinger på 
egen kodepraksis. Spørreundersøkelsen avdekket at det ikke er vanlig i de fleste 
helseforetakene å kombinere disse tre virkemidlene. Videre avdekket undersøkelsen at 
den systematiske opplæringen som gis, typisk er rettet mot turnusleger og nyansatte, og 
at kursingen da gjerne legges samtidig med en rekke andre opplæringstiltak, slik at 
opplæringen i kodesetting lett kan «drukne».  
 
Riksrevisjonen mener at det viktigste tiltaket for å forbedre kodekvaliteten er at 
helseforetakene arbeider for å øke kunnskapen om koding hos alle leger som koder, 
også de erfarne legene. Skriftlig nedfelte rutiner er ikke tilstrekkelig. En kompetent og 
tydelig ledelse med motivasjon for medisinsk koding er minst like viktig som skriftlige 
prosedyrer, og en del av det holdningsskapende arbeidet er å synliggjøre for legene 
nytten av koding utover det som er koblet til finansiering. 
 
Riksrevisjonen bemerker også at mange av helseforetakene mangler konkrete og 
realistiske mål for kodekvaliteten, at helseforetakene ikke måler utviklingen i 
kodekvaliteten over tid og heller ikke på en systematisk måte har vurdert hvor i 
kodeprosessen det er størst risiko for å gjøre feil. Dermed er det heller ikke mulig for å 
helseforetakene å vite hvor det er mest nyttig å sette inn forbedringstiltak. 
 
4. Direktoratet for e-helses veiledning og verktøy støtter ikke godt nok opp under 

helseforetakenes kodearbeid 
Direktoratet for e-helse har ansvar for å revidere de helsefaglige kodeverkene og gi 
sektoren informasjon blant annet om regelverksendringer og veiledning i hvordan 
regelverket for medisinsk koding skal praktiseres9. Direktoratet arbeider for tiden med 
ulike prosjekter og tiltak under paraplyen Program for kodeverk og terminologi.  
 
Riksrevisjonen vurderer at det er viktig for kvaliteten på den medisinske kodingen at 
Direktoratet for e-helse gir ut gode verktøy. Undersøkelsen avdekket at informasjon til 
sektoren om regelverksendringer kommer for sent. Dessuten var e-læringskurset i 
koding sist oppdatert i 2012, og direktoratet erkjente selv at det var til dels utdatert. 
(Det bemerkes at nye e-læringskurs i medisinsk koding nå er under utarbeidelse og er 
fortløpende publisert på hjemmesiden til Direktoratet for e-helse fra 21. april 2017.) 
 
  

9 Blant verktøy og virkemidler er søkeverktøy FinnKode og e-læringskurs. 
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Særskilt om de regionale helseforetakene 
Riksrevisjonen har som ledd i sin undersøkelse også rettet spørsmål til de regionale 
helseforetakene. Riksrevisjonen konkluderer med at det var særskilt i forbindelse med 
en felles internrevisjon i 2011 at RHF-ene fulgte opp helseforetakenes arbeid med 
medisinsk koding (kapittel 6 i rapporten, side 81 – 83). De regionale helseforetakenes 
konsernrevisjoner anbefalte i 2011 RHF-ene å vurdere å stille krav til helseforetakene 
om obligatorisk opplæring i medisinsk koding for alle leger, men ingen av RHF-ene har 
ifølge Riksrevisjonen stilt et slikt eksplisitt krav til helseforetakene. Helse Nord RHF har 
opplyst til Riksrevisjonen om at det er opprettet et regionalt nettverk for koding hvor 
helseforetakene er representert10, og dette er omtalt i rapporten. 
 
Riksrevisjonens anbefalinger 
Riksrevisjonen oppsummerer sine anbefalinger i fire punkter. Riksrevisjonen anbefaler 
at 
1. helseforetakene legger til rette for bedre medisinsk koding ved at ansatte får 

nødvendig og oppdatert kunnskap om koding og krav til journaldokumentasjon, og 
at det gis tydelige signaler om at korrekt koding er viktig for å oppnå god 
pasientstatistikk. 

2. de regionale helseforetakene tar en større pådriverrolle for å sikre god og ensartet 
medisinsk koding. 

3. Direktoratet for e-helse legger bedre til rette for god koding gjennom veiledning og 
utvikling av støtte verktøy. 

4. Helse- og omsorgsdepartementet følger opp at Direktoratet for e-helse og de 
regionale helseforetakene legger til rette for at helseforetakene har god kodekvalitet 
og ensartet koding, slik at vurderinger og beslutninger i spesialisthelsetjenesten 
gjøres på riktige premisser. 

 
Riksrevisjonens rapport – Stortingets behandling 
Riksrevisjonens rapport ble behandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen, 
hvor innstilling ble avgitt 16. mai 2017 (Innst. 297 S (2016-2017))11. Komiteens flertall 
uttrykker bekymring for flere av de avvikene som Riksrevisjonen har avdekket og ga 
følgende tilråding: Dokument 3:5 (2016-2017) – Riksrevisjonens undersøkelse av 
medisinsk kodepraksis i helseforetakene – vedlegges protokollen.12Stortinget behandlet 
saken 1. juni 2017. Komiteens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
  

10 I likhet med Helse Midt-Norge 
11 Se Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk 
kodepraksis i helseforetakene 
12 Komiteens mindretall (SP’s representant) fremmet forslag om blant annet å be regjeringen om grundig 
å evaluere ordningen med ISF (innsatsstyrt finansiering) og dennes innvirkning på kodepraksis og 
utarbeide en plan for framtidig finansiering hovedsakelig via ramme. Forslaget fikk 9 stemmer under 
Stortingets votering, mens 88 stemte mot. 
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Oppfølging i Helse Nord RHF – kartlegging av status i foretakene  
Riksrevisjonens (RR) rapport var tema for diskusjon i møte med fagsjefene i 
helseforetakene 19. april 2017 og med direktørene i HF-ene 21. april 2017. Det var 
enighet om å kartlegge hva som faktisk gjøres, og hvilke tiltak som er planlagt i 
helseforetakene, innen eventuelle nye tiltak iverksettes regionalt. Det ble følgelig sendt 
spørsmål til helseforetakene med svarfrist ultimo juni 2017: 
• Rutiner for primær kodesetting (av hvem, når osv.) 
• Eventuelle interne og eksterne kvalitetssikringsprosedyrer av kodingen 
• Systematiske opplæringstiltak av personell som medvirker til kodingen 
• Systematiske kontroller/revisjonstiltak 
• Etablerte forum/nettverk for å kvalitetssikre kodepraksis 
• Nye tiltak som er etablert som følge av RR’s rapport 
• Nye tiltak som er vurdert eller planlagt som følge av RR’s rapport 
• Andre forhold dere mener er relevante å formidle kunnskap om, herunder 

forventninger til eller ønsker om eventuelle felles regionale tiltak. 
 
Resultatet av kartleggingen presenteres her: 
 
Rutiner for primær koding i dag 
Finnmarkssykehuset HF har laget utkast til en felles prosedyre for ansvar ved 
medisinsk koding. Denne inneholder arbeidsbeskrivelse for koding og vil gjelde for 
sekretærer, kodepersonell, kodekontrollører og leger/behandlere som har ansvar for 
godkjenning av dokumentene. Det er medisinsk personell som koder, og det skal gjøres 
umiddelbart etter at pasienten er tilsett.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF er det behandlerne som koder. Beskrivelse av rutine fins i 
Docmap.  
 
Ved Nordlandssykehuset HF er området under endring, og man har opprettet Senter for 
klinisk støtte og dokumentasjon (SKSD) i HF-et, som har fått ansvaret for å bedre praksis 
for medisinsk koding. Inntil nå har kodekontrollørene vært spredt i de ulike klinikkene, 
men disse vil nå bli samlet ved SKSD. Det er ikke en felles rutine i helseforetaket, når 
diagnosekoden settes for heldøgnsopphold.  
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det behandler som er ansvarlig for å kode. 
Dette skjer enten fortløpende, mens pasienten er innlagt, eller når epikrise skrives eller 
dikteres.  
 
Interne og eksterne kvalitetssikringsprosedyrer av koding 
Finnmarkssykehuset HF har interne sjekklister som brukes i klinikkene til 
kvalitetssikring. Sjekklisten gjennomgås av merkantilt personell som har ansvar for 
kodekontroll. Kun ved Kirkenes sykehus gjennomgås hvert sykehusopphold av 
kodekontrollører for å se om det er kodet riktig.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF har enhetene dedikert personell for kvalitetssikring av 
koding. Prosedyre for dette fins i Docmap.  
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Nordlandssykehuset HF oppgir at helseforetaket har fram til nå fått bistand fra 
Analysesenteret for råd og revisjon av egen praksis.  
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er dette ivaretatt gjennom 
kontrollrapporter.  
 
Systematiske opplæringstiltak 
Finnmarkssykehuset HF har to ganger årlig opplæring av medisinsk personell med 
Analysesenteret. Fem ansatte har kodekurs fra Nirvaco. De gjennomfører også interne 
kurs, når det kommer oppdateringer, samt opplæring i bruk av DIPS med fokus på 
koding.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF er det utarbeidet e-læringsprogram. Kodekontrollørene 
gir opplæring til turnusleger og studenter, mens overleger og andre behandlere får 
opplæring via e-læring samt kurs fra Analysesenteret årlig.  
 
Ved Nordlandssykehuset HF har det vært kurs fra Analysesenteret, og dette vil 
videreføres.  
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det obligatorisk for alle turnusleger å 
gjennomføre introduksjonskurs i ICD-10 og oppfølgingskurs. I tillegg er det obligatorisk 
å ta e-læringskurset som er utarbeidet av Direktoratet for e-helse.  
 
Systematiske kontroller/revisjonstiltak 
Finnmarkssykehuset HF har avtale med Analysesenteret om årlig internrevisjon. 
Resultatene av denne gjennomgås pr. avdeling. I tillegg gjennomfører kodekontrollerne 
daglige kontroller på koding. Månedlige møter mellom kodekontrollerne og leger er 
gjeninnført, der man ser på utfordringsområder og tiltak.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF følger kodekontrollerne opp behandlere, og det 
gjennomføres revisjon på kodeprakis inntil to ganger årlig.   
 
Nordlandssykehuset HF har årlig ekstern bistand for revisjon. Det velges da ut områder 
for revisjon som gjennomgås av Analysesenteret.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har avtale med Analysesenteret om årlig 
internrevisjon.  
 
Etablerte forum/nettverk 
Alle helseforetakene har medlemmer i det etablerte DRG-nettverket i Helse Nord.  
 
Finnmarkssykehuset HF har etablert et lokalt DRG-forum, der det diskuteres og 
opprettes rutiner og prosedyrer for koding i helseforetaket.  
 
Helgelandssykehuset HF deltar på DRG-forum to ganger årlig.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF har etablert kodeforum i regi av DRG-rådgivere 
ved Økonomi- og analyseavdelingen hvor hver klinikk er representert med 
kodeansvarlig DRG-rådgiver. Forumet holder månedlige møter hvor også direktør er 
invitert.  
 
Nye tiltak i lys av Riksrevisjonens rapport 
Noen tiltak er satt i gang etter Riksrevisjonens rapport, men enkelte tiltak er satt i gang 
uavhengig av den, fordi behovet for forbedring allerede var erkjent. 
 
Finnmarkssykehuset HF har opprettet eget DRG-nettverk som tar for seg noen av 
punktene som Riksrevisjonen har pekt på som utfordrende. Det utdannes også flere 
ressurspersoner som kan bistå helsepersonell med koding, samt kontroller av koding. 
Det planlegges å bruke DRG-nettverket aktivt for informasjon, oppdateringer og 
analyse, samt kvalitetsforbedring av koding.  
 
Helgelandssykehuset HF har ingen nye planlagte tiltak etter Riksrevisjonsrapporten.  
 
Nordlandssykehuset HF har ikke satt i gang egne tiltak ut fra rapporten, men sett at 
medisinsk koding er et område som må forbedres, og satt i gang tiltak ut fra det.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet opp et eget forbedringsprosjekt, der 
Riksrevisjonsrapporten er tatt inn i prosjektet.  
 
Forslag fra helseforetakene om regionale tiltak for å bedre kodepraksis 
• Felles nettverk for kodepraksis der både fagpersonell og eventuelt merkantilt 

personell deltar for å diskutere utfordringer og praksis for koding.  
• Få DRG-data inn i Helse Nords styringsportal. 
• At Helse Nord RHF og helseforetakene jobber sammen i anbudsprosess for 

anskaffelse av program for medisinsk koding og DRG-poeng samt system for 
oppfølging av koding.  

 
Oppdragsdokument 2017 til Helse Nord – tilleggsdokument 
I tilleggsdokumentet13 til oppdragsdokumentet har Helse- og omsorgsdepartementet 
gitt de regionale helseforetakene følgende oppdrag: De regionale helseforetakene skal 
gjøre seg kjent med og følge opp Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis, 
herunder sette i gang et arbeid for å følge opp de områder som Riksrevisjonen har påpekt, 
og som er innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområde, herunder 
helseforetakene. Det vises til Dokument 3:5 (2016-2017) Riksrevisjonens undersøkelse av 
medisinsk kodepraksis i helseforetakene og Stortingets behandling av denne, jf Innst. 297 S 
(2016-2017). 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte, den 
22. august 2017 bli orientert om Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis 
i spesialisthelsetjenesten (jf. Dokument 3:5 (2016-2017)), jf. 75-2017.  
 

13 Datert 28. juni 2017 
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Adm. direktørs vurdering 
Riksrevisjonen har gjennomført en grundig undersøkelse av den medisinske 
kodepraksisen i helseforetakene og pekt på viktige områder som må følges opp for å 
forbedre denne. Resultatet av den kartleggingen som er foretatt i helseforetakene i 
Helse Nord etter at Riksrevisjonens rapport ble publisert, viser at helseforetakene 
allerede har tatt tak i forbedringsområder. Direktoratet for e-helse har også iverksatt 
tiltak ved å oppdatere og fornye e-læringsmateriellet rettet mot dem som utfører og 
kontrollerer kodingen. 
 
Riksrevisjonen peker gjennom hele rapporten på godt opplærte leger og motiverte 
ledere som nøkkelfaktorer for å lykkes i kodearbeidet. Anbefalingen fra Riksrevisjonen 
til de regionale helseforetakene er å ta en større pådriverrolle.  
 
Opplærings- og motivasjonsarbeidet må i all hovedsak foregå i helseforetakene og i de 
enkelte kliniske avdelingene, og det er derfor avgjørende at regionale tiltak defineres i 
nær dialog med ledelsen i helseforetakene. Konkrete tiltak som vil bli vurdert i samråd 
med helseforetakene, er tydeligere krav og rapportering til helseforetakene om 
obligatorisk opplæring i medisinsk kodesetting, deltakelse fra RHF-et i det regionale 
DRG-nettverket, felles anskaffelse av avtaler om koderevisjon og -kontroll fra ekstern 
leverandør, regionale samlinger/seminarer for å bidra til erfaringsutveksling mellom 
kodeansvarlige leger, ledere og kodekontrollører. Det vil også vurderes å utvikle IKT-
løsninger som sikrer raskere tilbakemelding til virksomhetene. 
 
 
Referanseliste: 
1. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Dokument 

3:5 (2016-2017) 
2. Helsedirektoratets nettsider om innsatsstyrt finansiering og DRG-systemet 
3. Direktoratet for e-helses nettsider om helsefaglige kodeverk og e-læringskurs om 

medisinsk koding 
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-62/012   diverse     Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 91-2017 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev fra Rana Kommune av 13. juni 2017 ad. Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 - 

uforsvarlig saksunderlag og prosess 
2. Brev til Rana Kommune av 15. juni 2017 ad. Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 - 

uforsvarlig saksunderlag og prosess (svar på brev av 13. juni 2017, jf. styresak 91-
2017/1 Referatsaker) 

3. Brev fra legegruppen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana av 2. juni 2017 ad. 
Helgelandssykehuset 2025 - prosess og styrevedtak 

4. Brev fra Kurt Henriksen av 15. juni 2017 ad. Løgn og uredelighet, svikt og svik ved 
UNN 

5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. juni 2017 
6. E-post (med vedlegg) fra Kurt Henriksen av 15. juli 2017 ad. kronikk i Nordlys 
7. Brev fra ordfører Olav Terje Hoff i Rødøy Kommune av 29. juni 2017 til Helse- og 

omsorgsdepartementet ad. endring av helseforetakstilknytning 
8. Brev av 9. og 11. august 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. 

Oppdragsdokument 2017 - presisering av oppdrag til Helse Nord RHF 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 18. august 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-62/012        Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 91-2017/1 Brev fra Rana Kommune av 13. juni 2017 ad. 

Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 - 

uforsvarlig saksunderlag og prosess 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Adresse: Telefon:  + 47 75 14 50 00         Internett: www.rana.kommune.no                       Org.nr: 872 418 032 

Rådhusplassen 2 Telefax:  + 47 75 14 50 01         E-post:  postmottak@rana.kommune.no  Bankgiro: 4516.23.78264 

Pb 173, 8601 Mo i Rana    

           
  
HELSE NORD RHF 
Postboks 1445 
8038 BODØ 
  

 
   

      
  Mo i Rana, 13.06.2017 

 
 
Saksnr.-dok.nr. Arkivkode                          Avd/Saksb Deres ref. 
2016/2144-10  H10                                           TEKN/JAF  
 
    
Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 - uforsvarlig saksunderlag og prosess 
 
Vi viser til forslag til planprogram for idéfasen med vedlegg fra Helgelandssykehuset. Dette ble 
sendt ut på høring 24.05.17 etter styrebehandling i helseforetaket 23.05.17. En ny versjon av 
vedlegget om utredningsalternativer ble utsendt på nytt 30.05.17 – denne gang fra Sykehusbygg. 
 
Den nye versjonen av vedlegget ble utsendt da det var feil versjon av lokaliseringskriteriene i det 
opprinnelige vedlegget. I det opprinnelige vedlegget framkom høringsversjonen av kriteriene, og 
ikke de vedtatte kriteriene fastsatt av styret i Helgelandssykehuset 31.08.16 etter en lang 
høringsprosess (senere vedtatt av styret i Helse Nord 22.09.16).  
 
Vi har registret at også styret i Helgelandssykehuset hadde feil versjon av lokaliseringskriteriene til 
behandling. Det hører med til historien at Rana kommune gjorde Helgelandssykehuset 
oppmerksom på denne feilen før styremøtet 23.05.17. Styret ble ikke etter det vi erfarer, gjort 
oppmerksom på dette. 
 
Det betyr at et vesentlig dokument i prosessen som lokaliseringskriteriene, var feil da styret 
behandlet saken om planprogram og vedtok høring. Det er uforståelig at ingen reagerte på dette da 
saken var oppe til behandling i helseforetakstyret. Prosessen framkommer derfor som lite seriøs i 
en tung og viktig sak.   
 
Ettter høringsprosessen i 2016 ble det gjort vesentlige endringer i lokaliseringskriteriene. 
Sykehusbygg viser til to av disse i sitt brev av 30.05.17: «Tilstrekkelig pasientgrunnlag» og 
«Nærhet til universitet/høgskoler». Og kanskje viktigere at utfordringen med rekruttering er endret 
fra «Bør» til «Må» som planfaglig krav. 
 
Skal denne prosessen ha tilstrekkelig legitimitet, må HF/RHF sikre at saksunderlag og prosess ikke 
inneholder alvorlige feil som i dette tilfellet. Det betyr at saken om planprogram burde behandles 
på nytt av HF-styret. 
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Med hilsen 
Rana kommune 
 
 
 
Robert Pettersen  Jan Erik Furunes 
Rådmann  Teknisk sjef 
  
 
 
 
Kopi til: 
Helgelandssykehuset HF    
FYLKESMANNEN I NORDLAND Moloveien 10 8003 BODØ 
Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 
 
 
 
 
 
 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.      
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-62/012        Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 91-2017/2 Brev til Rana Kommune av 15. juni 2017 ad. 

Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 - 

uforsvarlig saksunderlag og prosess (svar på 

brev av 13. juni 2017, jf. styresak 91-2017/1 

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

Rana kommune
Postboks 173
8601  MO I RANA

Att. Jan Erik Furunes
Sendes kun som e-post til mottaker og kopimottaker

Deres ref.:
2016/2144-10

Vår ref.:
2014/245 /539

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor-Arne Haug, 908 47 910

Sted/dato:
Bodø, 15.06.2017

Prosjekt Helgelandssykehuset 2025 - uforsvarlig saksunderlag og prosess

Vi viser til brev datert 13. juni 2017 vedrørende Prosjekt Helgelandssykehuset – uforsvarlig 
saksunderlag og prosess. 

Helse Nord RHF er orientert om saken, og at vi har dialog med styret i Helgelandssykehuset om 
dette. Ansvaret for prosessen ligger i første instans hos styret i Helgelandssykehuset HF og 
ivaretas således av foretaket. 

Forslag til planprogram for idéfasen fra Helgelandssykehuset som ble sendt ut på høring 24.05.17 
med ny versjon av vedlegget om utredningsalternativer utsendt 30.05.17, følges opp av foretaket, 
herunder også vurderinger av om høringsrunde bør behandles på nytt.

Høringsinnspillene vil etter utgått høringsfrist bli vurdert og følge med under styrebehandlingen i 
Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF.

Helse Nord RHF (og Helgelandssykehuset HF) sitt oppdrag er å levere en bærekraftig og best 
mulig spesialisthelsetjeneste til pasienten. Prosjektet er prioritert i langsiktig plan, og vi håper at 
Rana kommune sammen med øvrige kommuner på Helgeland støtter opp om arbeidet.

Med vennlig hilsen

Tor-Arne Haug
signert
Direktør forretningsutvikling

Kopi til:
Marianne Telle, her
Lars Vorland, her
Hilde Rolandsen, her
Helgelandssykehuset HF v/Fred Mürer
Fylkesmannen i Nordland
Nordland Fylkeskommune
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-62/012        Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 91-2017/3 Brev fra legegruppen ved Helgelandssykehuset 

Mo i Rana av 2. juni 2017 ad. 

Helgelandssykehuset 2025 - prosess og 

styrevedtak 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-62/012        Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 91-2017/4 Brev fra Kurt Henriksen av 15. juni 2017 ad. 

Løgn og uredelighet, svikt og svik ved UNN 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-62/012        Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 91-2017/5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. juni 2017 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Helse Nord RHF
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752

Deres ref.: Vår ref.:
2016/611-7

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg

Sted/dato:
Bodø 09.06.2017

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 9. JUNI 2017

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 09.06.2017 kl. 09.00 – 11.00.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Sissel Alterskjær
Kari Jørgensen

Forfall:

Arnfinn Sundsfjord

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Bjørn Ole Kristiansen

Følgende saker var til behandling: 

Sak 07/17: Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.2017 (godkjent via e-post)
Sak 08/17: Ekstern evaluering av internrevisjonen
Sak 09/17: Status implementering av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

foretaksgruppen
Sak 10/17: Internrevisjon i felleseide foretak
Sak 11/17: Status i pågående revisjonsoppdrag
Sak 12/17: Orienteringer fra internrevisjonen
                    
                                              

Sak 07/17: Godkjenning av protokoll fra møte 20.03.2017 (godkjent via e-post)

Utsendt utkast til protokoll fra møte 20.03.2017 ble godkjent via e-post 21.03.2017.

Sak 08/17: Ekstern evaluering av internrevisjonen

Revisjonssjefen orienterte om inngått avtale med IIA Norge (NIRF) om gjennomføring av full 
ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF i samsvar med Standard 1312 –
Eksterne evalueringer. Rapport fra evalueringen skal foreligge innen utgangen av september.

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering og ga uttrykk for at prosessen med utlysning
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og tildeling av oppdraget har foregått ryddig og korrekt. Det synes ikke å være problemer med 
uavhengighet i forhold til valgt leverandør. 

Sak 09/17: Status implementering av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
foretaksgruppen

Oppfølging av sak 04/17. Revisjonsutvalget drøftet saken ut fra revisjonssjefens redegjørelse 
som tok utgangspunkt i presentasjon gitt i Tilsynsmøte 11. mai mellom HN RHF, fylkesmennene
i de tre nordnorske fylkene og Statens Helsetilsyn. Det følger av oppdragsdokumentene for 2017
at de underliggende helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle plan for ledelsesmessige og 
organisatoriske tiltak innen 1. september i år. Revisjonsutvalget mener det er viktig at RHF-styret 
blir orientert om dette arbeidet, og fattet følgende vedtak: 

Revisjonsutvalget forventer at administrerende direktør fremmer styresak i løpet av høsten 2017
med redegjørelse for hvordan foretakene har forholdt seg til pålegget i oppdragsdokumentet om 
å utarbeide og styrebehandle plan om tiltak for å imøtekomme krav og målsettinger i forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Sak 10/17: Internrevisjon i felleseide foretak

Oppfølging av sak 29/16. 
Revisjonssjefen orienterte om utvikling og status i spørsmålene rundt internrevisjon i felleseide 
foretak. Revisjonsutvalget diskuterte saken og konstaterte at selv om det i oppdragsdokumentene 
til de felleseide foretakene er tatt inn krav om gjennomføring av interne revisjoner er mye fortsatt 
uavklart. 

Konklusjon: Utvalget er positive til hvordan internrevisjonen i Helse Nord har engasjert seg i 
temaet, bl.a. overfor internrevisjonene i de andre regionene og i dialog med felleseide foretak 
med hovedkontor i vår region. Utvalget konstaterer imidlertid at det er behov for at eierne sørger 
for avklaring i spørsmålene om hva man legger i begrepet «gjennomføre interne revisjoner», 
hvem som skal utføre arbeidet og hvordan dette skal finansieres. Revisjonsutvalget mener de 
felleseide foretakene må betale for gjennomføring av internrevisjon.

Sak 11/17: Status i pågående revisjonsoppdrag

Revisjonssjefen orienterte om status i revisjonsoppdragene Risikostyring i Helse Nord og 
Henvisninger og ventetid i Helse Nord, som begge nærmer seg fullføring.
Revisjonsutvalget stilte spørsmål og drøftet flere tema knyttet til disse revisjonene, og fattet 
følgende vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering. De endelige rapportene behøver ikke legges frem for 
behandling i revisjonsutvalget med mindre høringsrundene resulterer i vesentlige endringer i 
forhold til dagens redegjørelse.

Sak 12/17: Orienteringer fra internrevisjonen                       

Revisjonssjefen orienterte kort om følgende:

- Oppstart av nye oppdrag. 

Internrevisjonen planlegger å starte opp følgende oppdrag som inngår i styrevedtatt plan for 

2017/2018: Antibiotikaforbruk i sykehus, og Oppfølging av private institusjoner.
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- Det skal gjennomføres møte i regionalt Internrevisjonsnettverk 13. juni. Her vil også HN IKT 

delta. Et sentralt tema i møtet vil være den nye forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring.

- Hege fullfører i disse dager Consultingprogrammet på BI.

- Tor er bedt om å ta en ny periode som leder av fagkomiteen for internrevisjon i IIA Norge, og 

har sagt seg villig til det.

Utvalget sa seg enig i de foreslåtte prioritering av nye oppdrag, så det som positivt at 
revisjonssjefen viderefører sitt engasjement som leder av fagkomiteen, og tok for øvrig 
redegjørelsen til orientering.

Godkjent 28.06.2017

_______________ _______________          ______________      
Inger Lise Strøm            Sissel Alterskjær           Kari Jørgensen
        leder

Sett:

_________________
Arnfinn Sundsfjord      
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-62/012        Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 91-2017/6 E-post (med vedlegg) fra Kurt Henriksen av 

15. juli 2017 ad. kronikk i Nordlys 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Kurt Henriksen[kurhenri@online.no]
Dato: 15.07.2017 10:56:43
Til: RHF-Postmottak
Tittel: Til styret i Helse Nord

Til styret i Helse Nord:

Jeg vil at kronikk i Nordlys som legges ved i denne mail blir tema i styremøte
30. august 2017.

Hilsen
Kurt Henriksen

Side 1 av 1Til styret i Helse Nord

20.07.2017file:///C:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/152768_FIX.HTML
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24 |  | debatt|   
NordlysLØRDAG  15. JULI 2017

UNN
Stig Hansen
Tromsø

■■■ Den 16. desember 2013 skjer 
et tragisk og unødvendig døds-
fall ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN). I april 2017 
kommer en rapport om hen-
delsen der Statens Helsetilsyn 
påpeker en rekke alvorlige feil, 
både i den medisinske behand-
lingen i akuttmottaket, og i le-
delsens etterfølgende håndte-
ring av hendelsen.

■■■ Nordlys har de siste par må-
nedene publisert flere oppslag 
som er utfyllende i forhold til 
Helsetilsynets kritiske rapport. 
Den 6. juli avslører Nordlys at 
politiet fra en lege ved UNN fikk 
beskjed om at pasienten var død 
ved ankomst. Beskjeden ble gitt 
til politiet klokka 16:42. I virke-
ligheten hadde pasienten vært 
våken og ved bevissthet da han 
ankom sykehuset to og en halv 
time tidligere. Etter kirurgisk 
feilbehandling erklærte legene 
pasienten død, en time etterpå.

■■■ Direktør Tor Ingebrigtsen 
hevder i Nordlys 7. juli at ingen 
ved UNN har begått lovstridige 
og straffbare handlinger i den-
ne saken. Innlegget er underlig, 
sett i lys av de fakta som nå fore-
ligger, og som ikke er bestridt av 
noen - heller ikke av ledelsen 
selv:

■■■ * UNN brøt loven da de ikke ga 
pasienten forsvarlig helsehjelp. 
En sakkyndigrapport slår fast at 
pasienten mest sannsynlig ville 
ha overlevd dersom han hadde 
fått adekvat behandling.

■■■ * UNN brøt loven da de ikke 
varslet saken til Helsetilsynet.

■■■ * I Helsetilsynets rapport på-
vises videre brudd på spesialist-

helsetjenestelovens §§2.2, 3.3a, 
3.4 og 3.11, helsepersonellovens 
4 og pasientrettighetslovens 3.2 
og 3.3.

■■■ Alle gjør feil en eller annen 
gang. Det avgjørende er hvor-
dan feilene håndteres i ettertid 
og hvilken lærdom en trekker av 
sine feil. Havarikommisjoners 
undersøkelser plasserer ikke 
skyld eller ansvar, men skal på 
bakgrunn av analyser komme 
med anbefalinger for å forebyg-
ge fremtidige ulykker. Proble-
met under etterforskning av ka-
tastrofer oppstår når det verken 
innrømmes feil eller tas ansvar.

■■■ Helsetilsynsrapporten slår 
fast at UNN verken har vist vilje 
eller evne til å lære av egne feil 
i denne saken. I stedet for å er-
kjenne feilene som et utgangs-
punkt for å lære og håndtere 
framtidige kriser bedre, velger 
direktøren samme tilnærming 
han benyttet i den såkalte «med-
ikamentsvinnsaken», beskrevet 
i Nordlys den 20. februar 2016: 
Ved ansvarsfraskrivelse og om-
gåelse av sannheten.

■■■ Helseforetakene har en selv-
følgelig og utvetydig plikt til å 
melde fra til tilsynsmyndighe-
ter om uventede og alvorlige 
episoder, og til å informere på-
rørende. Her feilet UNN, slik det 
fremkommer på side 53 i Helse-
tilsynets rapport. Som nevnt ble 
pårørende og politi fortalt at pa-
sienten døde i ambulansen. Hel-
setilsynet fikk overhodet ingen 
beskjed om dødsfallet fra syke-
husets side. Da tilsynssak ble åp-
net, et halvt år etter hendelsen, 
var det etter varsel til Fylkesle-
gen fra pasientens etterlatte.

■■■ Etter helsepersonelloven har 
videre alle helsearbeidere en 
personlig plikt til å varsle Sta-
tens Helsetilsyn når liv og hel-
se settes i fare. Hvordan var det 
mulig at ingen ansatte ved UNN 

varslet Helsetilsynet? «Ingen 
av de involverte oppfattet det-
te som en hendelse som skulle 
meldes» uttaler Ingebrigtsen 
til Nordlys 22.april i år. Her gjør 
direktøren igjen seg skyldig i 
usannheter:

■■■ Jeg har møtt helsepersonell 
som var involvert i hendelsen, 
og som i tiden etter satt alene 
med en vond følelse av at alvor-
lige feil var begått. De våget ikke 
å varsle internt fordi erfaringen 
tilsier at ledelsen slår hardt ned 
på varslere. Av helsetilsynets 
rapport, gjengitt i Nordlys den 
22. april i år, fremkommer det at 
en av legene som deltok i trau-
memottaket gikk til sin nær-
meste overordnede rett etter 
dødsfallet og varslet hendelsen 
i linjen slik han hadde plikt til å 
gjøre. Han minnet blant annet 
om sykehusets plikt til å varsle 
om hendelsen til Helsetilsynet. 
Slikt varsel ble likevel aldri gitt, 

angivelig fordi lederen mente 
at “det ikke ville føre noe godt 
med seg”.

■■■ Etter den tragiske hendelsen 
har det forekommet rokkeringer 
i sykehusets bemanning basert 
på vurderinger av hvem som sy-
nes å ha opptrådt lojalt overfor 
ledelsen mot de som har fulgt 
egen samvittighet.

■■■ Når Tor Ingebrigtsen i innlegg 
(Nordlys 7. juli) påstår at ingen 
ansatte ved sykehuset i denne 
saken har brutt loven, reises 
alvorlige spørsmål knyttet til 
direktørens troverdighet. Mer 
presist blir spørsmålet: Hvor 
mange ansatte ved sykehuset 
er medskyldige i lovbruddene? 
Helsetilsynets rapport avslører 
at den ansvarlige avdelingslede-
ren ble orientert om saken kort 
tid etter hendelsen. Vedkom-
mende jobber i dag hos Fylkes-
legen, underlagt Statens Helse-

tilsyn. Han har nektet å besvare 
henvendelser fra Nordlys vedrø-
rende sin befatning med saken.

■■■ UNN har over flere år gjort seg 
kjent som fryktens hus. Varslere 
utsettes for represalier og skan-
daler blir forsøkt dysset ned. 
Ubehagelige sannheter møtes 
med tåkelegging, bortforklarin-
ger og tidvis direkte løgner.

■■■ Tidligere direktør for juridisk 
avdeling i Legeforeningen, Anne 
Kjersti Befring, uttaler i intervju 
med Dagens Medisin (20. juni), 
med direkte henvisning til oven-
nevte sak: “Vi har nettopp vært 
vitne til at en tilsynsavgjørelse 
der det påvises alvorlige svikt i 
ledelsen, ikke får konsekvenser 
for noen av lederne som påvise-
lig har brutt loven”. 

■■■ Tiden er overmoden for at 
betraktningen fra juristen føl-
ges opp av påtalemyndighetene.

Ansvarsfraskrivelse 
i fryktens hus FRYKTKULTUR: UNN har over flere år gjort seg kjent 

som fryktens hus. Varslere utsettes for represalier og skan-
daler blir forsøkt dysset ned. Ubehagelige sannheter møtes 
med tåkelegging, bortforklaringer og tidvis direkte løgner, 
skriver Stig Hansen.  Foto: UNN

REGIONREFORMEN

John Karlsen
Gruppeleder Troms Frp

■■■ Mange sier at navnet betyr 
lite – det er innholdet som er av-
gjørende. Det er nok mye sant 
i akkurat dét, men i det tilfel-
let jeg nå skal nevne, kan nav-
net ha stor betydning. Flertal-
let på Stortinget har bestemt 
at Finnmark og Troms skal slås 
sammen til én ny region, men 
verken regjeringen eller Stor-
tinget har satt noe navn på den 
nye regionen. De vil lytte til hva 
som sies lokalt.

■■■ En spørreundersøkelse i Finn-
mark konkluderte med at nav-
net må bli ”Finnmark”, mens 
det i Troms hersker delte menin-
ger. Jeg tror ikke ”Finnmark” el-
ler ”Troms” vekker den store en-
tusiasmen, hverken innad eller 
utenfor regionen. ”Nord-Norge” 
vil derimot vekke oppmerk-
somhet, både innenlands og 
utenlands. Navnet vil innehol-
de ”Norge”- som er kjent og vil 
være der, uavhengig av hvilket 
språk det uttales på. Det vil være 
viktig, ikke minst i markedsfø-
ringen av den nye regionen. 

■■■ Nordland fylke vil kanskje 
mene at navnet ikke er dekken-
de for hele landsdelen, men da 

kan de kanskje gjøre noe med 
det – nemlig si fra at de vil være 
med i den nye nordnorske re-
gion.  Da vil Nord–Norge bli den 
region i landet, og kanskje også 
utenfor landets grenser med 
størst muligheter for vekst og 
utvikling på flere områder. Fore-
løpig er kanskje det toget gått, 
men det kommer helt sikkert 
nye muligheter i fremtiden.

■■■ Der er imidlertid ett usikker-
hetsmoment med hele regionre-
formen. Jeg hørte nemlig Helga 
Pedersen i et intervju på NRK 
hvor hun uttalte at sentralsty-
ret i Arbeiderpartiet og ledel-
sen hadde bestemt at det ikke 
ble sammenslåing av Troms og 

Finnmark hvis de kom til makta 
etter høstens valg. Det er vel hel-
ler ikke uventet at Senterpartiet 
mener det samme. Dette er en 
reverseringspolitikk som ikke 
gagner vårt samfunn og demo-
krati på noen måte, og er også 
en grunn til at jeg håper det ikke 

blir regjeringsskifte til høsten. 
Jeg tror at både Finnmark og 
Troms vil komme styrket ut ved 
en sammenslåing, og innbyg-
gerne vil etter hvert oppleve det 
som positivt. Fremskrittsparti-
et er klare på at store kommuner 
kunne overtatt fylkeskommu-
nene sine oppgaver.  Dette ville 
styrket lokaldemokratiet, og gitt 
flere arbeidsplasser lokalt i dis-
triktene. Dessverre er det fore-
løpig ikke et politisk flertall for 
dette, og derfor er det nest beste 
alternativet at vi får større regio-
ner. 

■■■ Tilbake til navnet på den nye 
regionen – det må bli Nord-Norge!

Ny region i nord: Har navnet noen betydning?

NATURLIGVIS: Det må bli 
Nord-Norge!  Foto: YNgve olseN sæbbe
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-62/012        Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 91-2017/7 Brev fra ordfører Olav Terje Hoff i Rødøy 

Kommune av 29. juni 2017 til Helse- og 

omsorgsdepartementet ad. endring av 

helseforetakstilknytning 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 30. august 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-62/012        Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 91-2017/8 Brev av 9. og 11. august 2017 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet ad. 

Oppdragsdokument 2017 - presisering av 

oppdrag til Helse Nord RHF 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
983 887 406 

Avdeling 
Spesialisthelsetjenesteavdelingen 

Saksbehandler 
Cathrine 
Dammen 
22 24 87 75 

Oppdragsdokumentet for 2017 - presisering av oppdrag til Helse Nord 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til oppdragsdokumentet for 2017:  

"Helse Nord RHF skal bygge opp tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle barn 

som avhøres ved Statens barnehus, medisinsk undersøkelse ut over de kliniske 

rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet. Dette er en del av de regionale 

helseforetakenes sørge for-ansvar. Undersøkelser som ikke krever spesialisert utstyr, skal 

foretas på barnehuset. Helse Nord RHF skal innen 1. mai levere en plan for oppbygging av 

kompetanse og kapasitet. Planen skal beskrive hvordan kapasiteten kan styrkes gjennom 

bruk av sosialpediatere og annet helsepersonell, herunder sykepleiere." 

 

Som kjent vil det bli etablert en underavdeling av Statens barnehus Tromsø i Kirkenes. Vi 

viser blant annet til rapport: Prosjektplan Statens barnehus Tromsø, avdeling Finnmark og til 

dialog med Helse Nord om saken. 

 

Medisinske undersøkelser ved underavdeling av Statens barnehus Tromsø - utredning 

HOD støtter arbeidsgruppas anbefaling om å etablere en underavdeling av Statens barnehus 

Tromsø i Kirkenes. Dette for å sikre at barn og deres følge fra øst i Finnmark får en kortere 

reisevei. Barn vest i fylket vil, i tråd med arbeidsgruppas anbefaling, fortsatt reise til avhør og 

medisinske undersøkelser i Tromsø, som før. 

 

Underavdelingen i Kirkenes vil fra oppstart ikke ha medisinsk personell tilknyttet tilbudet. Det 

betyr at barna i en overgangsperiode vil måtte reise til Tromsø som har kompetanse i å 

foreta de medisinske undersøkelsene. 

 

Helse Nord vil i oppdragsdokumentet for 2018 bli bedt om å utrede hvordan 

Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) kan bygge opp et tilbud hvor de ambulerer (rykker ut 

Helse Nord RHF 

Postboks 1445 

8038 BODØ 

  

 

 

Deres ref Vår ref 

16/5304 

Dato 

9. august 2017 
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med erfaren barnelege som har kompetanse i sosialpediatri) dersom særskilte behov tilsier 

det. Dette med utgangspunkt i hva som er best for barnet. Målet vil derfor være at det på sikt 

vil være mulig å foreta medisinske undersøkelser på underavdelingen i Kirkenes. Vi legger til 

grunn at oppdraget kan forberedes allerede nå.  

 

Med hilsen 

 

 

Cathrine Meland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Cathrine Dammen 

avdelingsdirektør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
983 887 406 

Avdeling 
Spesialisthelsetjenesteavdelingen 

Saksbehandler 
Cathrine 
Dammen 
22 24 87 75 

Oppdragsdokument for 2017 - presisering av oppdrag Helse Nord RHF 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til oppdragsdokumentet til Helse Nord for 2017 hvor 

det framgår at "Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres 

og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas". 

 

Samisk helsepark 

Vi viser til at Helse Nord RHF er tillagt et særlig ansvar for å sørge for likeverdige 

spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Helse Nord skal ivareta strategisk 

videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de rammer 

og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse Nord ivaretar 

nødvendig samhandling og koordinering med øvrige helseregioner, slik at den samiske 

befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir godt ivaretatt, og at kompetanse om 

samisk helse, kultur og språk blir gjort tilgjengelig også i andre deler av landet.  

 

Styret i Helse Nord behandlet idé- og konseptrapport med plan for oppstart av forprosjekt for 

Samisk Helsepark i mai 2017, på bakgrunn av styrebehandling i Finnmarkssykehuset HF i 

april 2017. Dette er et arbeid som har pågått over lengre tid. Av styresaken går det blant 

annet fram at administrerende direktør i Helse Nord mener arbeidet med realiseringen av 

Samisk Helsepark har tatt for lang tid.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt på betydningen av å få etablert Samisk 

Helsepark. Helse Nord RHF bes derfor, som ledd i sitt ansvar for å sørge for likeverdige 

spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, om å ta et særskilt ansvar for framdrift 

av prosjektet. Helse Nord RHF bes i denne sammenheng også om å ha et særskilt fokus på 

at utviklingen av helseparken og miljøet rundt denne på en hensiktsmessig måte sikrer en 

Helse Nord RHF 

Postboks 1445 

8038 BODØ 

  

 

 

Deres ref Vår ref 

16/5304 

Dato 

11. august 2017 
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kompetanseutvikling som bygger opp under det ansvaret Helse Nord har for å sørge for 

likeverdige spesialisthelsetjenester til hele den samiske befolkningen i Norge. 

 

Med hilsen 

 

 

Målfrid Bjærum (e.f)                                                     Cathrine Meland (e.f) 

ekspedisjonssjef                                                          ekspedisjonssjef 

 

  

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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2017/2-63/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 18.8.2017 
 

Styresak 92-2017 Eventuelt 
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