
 

Styremøte  
Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 
 

Dato: 27. september 2017 
 
Kl.: 10.30 til ca. 15.30 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 
 
 
 
 





 

Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-68/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 93-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 27. september 2017: 
 

Sak 93-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 94-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2017 Side 3 
Sak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017 

Saksdokumentene ettersendes. 
Side 20 

Sak 96-2017 Innføring av digitale løsninger (inn- og utsjekk, 
pasienttavler m. m.) 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 21 

Sak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Side 22 
Sak 98-2017 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon - 

godkjenning 
Side 27 

Sak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - 
oppfølging av styresak 62-2017 

Side 31 

Sak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01/2017: Risikostyring i Helse 
Nord 

Side 38 

Sak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og 
ventetid i Helse Nord - oppsummering 

Side 40 

Sak 102-2017 Orienteringssaker Side 42 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. PET-senter - totale kostnader for investering og drift, 

oppfølging fra styremøte 23. mai 2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 45 

 4. Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat, informasjon Side 46 
 5. Husebekk-utvalgets rapport Samordning mellom 

universiteter og helseforetak - oppfølging 
Side 50 

Sak 103-2017 Referatsaker Side 53 
 1. Brev av 28. juni 2017 fra statsråd Bent Høie ad. 

Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter 
Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017) 

  

 2. Brev av 22. august 2017 fra statsråd Bent Høie ad. 
Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av oppdrag gitt i 
tilleggsdokument 28. juni 2017 
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Sak 104-2017 Eventuelt Side 66 
 
 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-69/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 94-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

30. august 2017 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 30. august 2017 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 30. august 2017 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/2-65/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 27.9.2017 

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 30. august 2017 - kl. 08.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Arnfinn Sundsfjord styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Navn:  
Inger Lise Strøm nestleder 
Johnny-Leo Jernsletten styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

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

  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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I forkant av styremøtet presenterte SKDE v/Lise Balteskard Helseatlas for eldretjenester 
(for mer informasjon, se: Eldrehelseatlas - 75 år og eldre).  
 
I tillegg fikk styret i Helse Nord RHF en orientering om oppfølging av styresak 131-2016 
(styremøte 23. november 2017) ad. Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar 
intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - bedre og mer standardiserte 
pasientforløp og felles tiltak i foretaksgruppen for å gi prehospital trombolyse så tidlig 
som retningslinjene angir (vedtakets punkt 2 og 3). 
 
 
Styresak 80-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

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

95-2016 
Sak 83-2017 Oppfølging av IR-rapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i 

Nordlandssykehuset HF, oppfølging av styresak 18-2017 
Sak 84-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 

Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, orientering om status - 
oppfølging av styresak 27-2017 

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

Saksdokumentene var ettersendt. 
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 var ettersendt. 

Sak 88-2017 Helhetlig informasjonssikkerhet - beslutning om gjennomføring 
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24.  
Saksdokumentene var ettersendt. 

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

Sak 90-2017 Orienteringssaker 
 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 var ettersendt. 

 5. Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis i 
spesialisthelsetjenesten (jf. Dokument 3:5 (2016-2017)) 
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Sak 91-2017 Referatsaker 
 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 
A. PET-senter - totale kostnader for investering og drift 
B. Styreutvikling – informasjon om planlagt opplegg 
C. Vekting av kvalitetsaspektet i utdanningen - regional inntektsmodell 
D. Rammebetingelser for sykehusene i Helse Nord 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 
Styresak 81-2017  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 14. juni 2017 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. juni 2017 godkjennes.  
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Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - 
oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
 
 
Styresak 83-2017 Oppfølging av IR-rapport nr. 11/2016: 

Tvungent psykisk helsevern i 
Nordlandssykehuset HF, oppfølging av 
styresak 18-2017 

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

internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset 
HF gitt i saksfremlegget og muntlig av adm. direktør under behandling av 
saken, til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at oppfølgingen av 

internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i 
Nordlandssykehuset HF gjennomgås med internrevisjonen i Helse Nord RHF. 

 
3. Kartlegging av løsningsalternativer med kostnadsoverslag for bygningsmessige 

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

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av 

internrevisjonsrapport nr. 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset 
HF gitt i saksfremlegget og muntlig av adm. direktør under behandling av saken, til 
orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at oppfølgingen av internrevisjonsrapport nr. 

11/2016: Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF gjennomgås med 
internrevisjonen i Helse Nord RHF. 

 
3. Kartlegging av løsningsalternativer med kostnadsoverslag for bygningsmessige 

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

 
 
Styresak 84-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport 

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

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets 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. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets 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. 
 
 
Styresak 85-2017 Budsjett 2017 - justering av budsjett nr. 1 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen. 
 
2. Styret vedtar fordeling av særskilte tilskudd i tråd med saksutredningen.  
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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. Styret vedtar at budsjettet for nødvendig vedlikehold av bygg på 10 mill. kroner 

tilbakeføres til styrets disposisjon. Justerte rammer i styrets vedtak i punkt 6 
oppdateres tilsvarende. 
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6. Justerte inntektsrammer fastsettes slik (med den endringen som fremkommer av 
styrets vedtak i punkt 5 - justering av budsjett for nødvendig vedlikehold av bygg på 10 
mill. kroner tilbakeføres til styrets disposisjon):  

 

 
 
7. Styret ber adm. direktør om å få lagt frem en orientering som omhandler vedlikehold i 

helseforetakene med en oversikt over planlagt vedlikehold og estimerte kostnader. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

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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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen. 
 
2. Styret vedtar fordeling av særskilte tilskudd i tråd med saksutredningen.  
 
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. Styret vedtar at budsjettet for nødvendig vedlikehold av bygg på 10 mill. kroner 

tilbakeføres til styrets disposisjon. Justerte rammer i styrets vedtak i punkt 6 
oppdateres tilsvarende. 
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6. Justerte inntektsrammer fastsettes slik (med den endringen som fremkommer av 
styrets vedtak i punkt 5 - justering av budsjett for nødvendig vedlikehold av bygg på 
10 mill. kroner tilbakeføres til styrets disposisjon):  

 

 
 
7. Styret ber adm. direktør om å få lagt frem en orientering som omhandler 

vedlikehold i helseforetakene med en oversikt over planlagt vedlikehold og 
estimerte kostnader. 

 
 
  

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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Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 til 

orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at driften i helseforetakene tilpasses budsjettene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2017 og 7-2017 til 

orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at driften i helseforetakene tilpasses budsjettene. 
 
 
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 var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om den økonomiske situasjonen i 

Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å ha løpende oppfølging av Finnmarkssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å sikre at de vedtatte tiltaksplanene 
gjennomføres og gir den nødvendige effekten. 

 
3. Styret ber adm. direktør videre om å gi en særskilt orientering om gjennomføringen 

av tiltaksplanene i Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF i de kommende virksomhetsrapportene. 

 
4. Styret ber adm. direktør om å følge opp behovet for økt utdanningskapasitet for 

helsepersonell, slik at tilgangen på helsepersonell bedres snarest mulig. 
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5. Styret gir uttrykk for bekymring for bærekraften i rammebetingelsene for sykehusene 
med hensyn til økende kostnader for nye dyre legemidler og ny teknologi. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om den økonomiske situasjonen i 

Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.  
 

2. Styret ber adm. direktør om å ha løpende oppfølging av Finnmarkssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å sikre at de vedtatte tiltaksplanene 
gjennomføres og gir den nødvendige effekten. 

 
3. Styret ber adm. direktør videre om å gi en særskilt orientering om gjennomføringen 

av tiltaksplanene i Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF i de kommende virksomhetsrapportene. 

 
4. Styret ber adm. direktør om å følge opp behovet for økt utdanningskapasitet for 

helsepersonell, slik at tilgangen på helsepersonell bedres snarest mulig. 
 
5. Styret gir uttrykk for bekymring for bærekraften i rammebetingelsene for 

sykehusene med hensyn til økende kostnader for nye dyre legemidler og ny 
teknologi. 

 
 
Styresak 88-2017 Helhetlig informasjonssikkerhet - beslutning 

om gjennomføring 
    Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24.  

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner gjennomføringen av prosjekt Helhetlig 

informasjonssikkerhet innenfor en ramme på 108 mill. kroner.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å informere om fremdrift i arbeidet med 

informasjonssikkerhet i tertialvise rapporter fra og med 2018. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27SEP2017 - saksdokumenter

side 14



Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner gjennomføringen av prosjekt Helhetlig 

informasjonssikkerhet innenfor en ramme på 108 mill. kroner.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å informere om fremdrift i arbeidet med 

informasjonssikkerhet i tertialvise rapporter fra og med 2018. 
 
 
Styresak 89-2017 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
Styrets vedtak:  
 
Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 2 034 000,- med virkning fra 1. juli 2017.  
 
 
Styresak 90-2017  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

a) Sykehusstrukturen i Finnmark 
o Styreleder og adm. direktør orienterte styret i Helse Nord RHF om ulike 

kontaktpunkter i løpet av sommeren i forbindelse med sykehusstrukturen i 
Finnmark. 

o Det ble gitt informasjon om at styresak med en gjennomgang av milepælene, 
organiseringen og rammebetingelsene av strukturen i Finnmarkssykehuset 
HF vil bli lagt frem i styremøte i oktober 2017. 

b) Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i Norge/Samisk helsepark, jf. 
styresak 91-2017 Referatsaker nr. 8 (brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 
med presisering av oppdraget) 
o Styreleder og adm. direktør orienterte styret i Helse Nord RHF om møte med 

Sametinget 29. august 2017. Møtet fokuserte på den videre prosess, det 
nasjonale ansvaret som Helse Nord RHF har, bærekraft for Samisk helsepark 
m. m. 

o Informasjon om status i arbeidet, involvering av RHF-et, mulig økning av 
kostnader for bygget m. m. 

c) Universitetssykehuset Nord-Norge HF - situasjonen/medieoppslag  
o Styreleder og adm. direktør orienterte styret i Helse Nord RHF om møte med 

Helse- og omsorgsdepartementet 28. juni 2017 med bakgrunn i en 
bekymringsmelding fra Fylkesmannen i Troms. 

o Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gode resultater på 
kvalitetsindikatorer, mens meldekulturen har vært for dårlig. Her ble det vist 
til styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, 
oppfølging av styresak 95-2016. 
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o Det ble presisert at henvendelser fra tilsynsmyndigheter må svares så raskt 
som mulig og innen fristen som settes av den respektive tilsynsmyndigheten. 

o Styreleder og adm. direktør orienterte styret også om brev av 22. august 
2017 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Sivilombudsmannen i en 
ansettelsessak. Brevet er unntatt offentlighet. 

o I denne sammenhengen ble det også vist til styresak 91-2017 Referatsaker nr. 
4 og 6 (henvendelser fra Kurt Henriksen).  

Deler av informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Helseforetakslovens § 26a, 
1. punkt (ad. personvern). 

d) Styreutvikling – informasjon om planlagt opplegg, jf. styresak 92-2017 Eventuelt, 
sak B 
o Styreleder orienterte om planlagt opplegg med spørreundersøkelse fra AFF 

m. m. 
o Intensjonen er å kartlegge kunnskapen og erfaringer som styremedlemmer 

har gjort seg. 
e) Møte i samarbeidsforum mellom Helse Nord RHF og Kommunenes Sentralforbund 

4. september 2017 
o Informasjon om planlagt møte og fokusområder.  
o Sakslisten bes oversendt til konserntillitsvalgte for vurdering av deres 

deltakelse under saker som angår de ansatte i regionen. 
f) Styremøte i Helse Nord RHF 27. september 2017 

o Praktisk informasjon 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

a) Nasjonal direktørsamling våren 2017 26. - 27. juni 2017: Informasjon 
b) Internasjonal helse - reise til Malawi 3. - 9. juli 2017: Informasjon 
c) Åpning av medisinerutdanning i Finnmark 15. august 2017 i Hammerfest: 

Informasjon 
d) Møte i samarbeidsforumet mellom universiteter og spesialisthelsetjenesten 28. 

august 2017: Oppfølging av Husebekkutvalgets rapport og andre aktuelle 
temaer (herunder behov for økt utdanningskapasitet helsepersonell, jf. styresak 
87-2017). 

e) Etablering av samarbeidsavtaler med avtalespesialister: Universitetssykehuset 
Nord-Norge HFs ønske om at RHF-et overtar - tilbakemelding til styret om saken 
o Det ble vist til styremøte 14. juni 2017 og behandling av styresak 75-2017 

Tertialrapport nr. 1-2017. 
o Informasjon om oppfølgingen av henvendelsen fra Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF. 
o Adm. direktør konstaterer at alle sykehusforetakene jobber systematiske 

med oppgaven. 
o Tilbakemeldingen til Helse- og omsorgsdepartementet følges opp som en del 

av styringsdialogen rundt oppfølgingen av Oppdragsdokumentet. 
f) Nye Kirkenes Sykehus - fremdriftsplan, oppfølging av styresak 71-2017 

o Det ble vist til styresak 71-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2017, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør 
om å bli orientert, når nærmere informasjon om Nye Kirkenes Sykehus 
foreligger. 

o Informasjon om status for ferdigstillelse av nye Kirkenes sykehus. 
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g) Alvorlige hendelser: 
o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden 

siste styremøte 14. juni 2017. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

3. Årsplan 2018 for styret i Helse Nord RHF 
4. PET-senter - konsekvenser av forsinkelser, oppfølging av styresak 74-2017 

Saksdokumentene var ettersendt. 
5. Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis i spesialisthelsetjenesten 

(jf. Dokument 3:5 (2016-2017)) 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 91-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 92-2017  Eventuelt 
 
A. PET-senter - totale kostnader for investering og drift 
 
Styremedlem Svenn Are Jenssen spurte om oppfølgingen av spørsmål stilt i styremøte 
23. mai 2017 under behandling av styresak 54-2017 (Plan 2018-2021). Adm. direktør 
orienterte om planlagt saksfremlegg i styremøte i september 2017. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. 
 
B. Styreutvikling – informasjon om planlagt opplegg 
 
Styremedlem Svenn Are Jenssen stilte spørsmål om opplegget rundt den planlagte 
prosessen ad. styreutviklingen i foretaksgruppen. Adm. direktør orienterte om 
opplegget. Intensjonen er å kartlegge kunnskapen og erfaringer som styremedlemmer 
har gjort seg. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. 
 
C. Vekting av kvalitetsaspektet i utdanningen - regional inntektsmodell 
 
Styremedlem Arnfinn Sundsfjord stilte spørsmål ad. status i arbeidet med regional 
inntektsmodell med hensyn til vekting av kvalitetsaspektet i utdanningen, jf. vedtakets 
punkt 4 i styresak 46-2017: Styret godkjenner at arbeidet med å utvikle regional 
inntektsfordelingsmodell for prehospitale tjenester utsettes, og at det startes opp et arbeid 
med å utvikle ny regional inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet. Styret ber 
adm. direktør om å sørge for at kvalitetsaspektet i utdanningen vektes som i universitets- 
og høgskolesektoren og at vektingen tas hensyn til i arbeidet med ny regional 
inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet. Adm. direktør orienterte om status i 
arbeidet. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. 
 
D. Rammebetingelser for sykehusene i Helse Nord 
 
Under behandling av 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 diskuterte styret i Helse Nord RHF de generelle rammebetingelsene 
for sykehusene i regionen og konsekvensene for universitetssykehuset spesielt med 
hensyn til deres ansvar innen utdanning, forskning osv. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF er bekymret for bærekraften i rammebetingelsene for 

sykehusene i regionen, spesielt med hensyn til universitetssykehusets ansvar for 
utdanning, forskning m. m. og dets funksjon som regionsykehus i Nord-Norge.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at denne bekymringen spilles inn til 

Statsbudsjettet 2019. 
 
 
Bodø, den 27. september 2017 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Marianne Telle  sett: Inger-Lise Strøm  Arnfinn Sundsfjord 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Fredrik Sund    sett: Johnny-Leo Jernsletten  Kari Jørgensen 
 
 
____________________  ____________________   ____________________ 
Kari B. Sandnes   Line Miriam Sandberg   Sissel Alterskjær 
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 27. september 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017  
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 27. september 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 96-2017 Innføring av digitale løsninger (inn- og utsjekk, 

pasienttavler m. m.) 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 27. september 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 908 47 910  Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF 
 
 
Bakgrunn og sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, 
miljøpolitikk og miljømål i styremøte 27. februar 2013. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Miljøpolitikk for Helse Nord slik den er fremlagt i 

denne saken. 
 

2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mål og indikatorer for miljøstyringen som fremlagt i 
denne saken, og ber om at styrene i helseforetakene følger opp disse målene.  
 

3. Styret i Helse Nord RHF tar opplysningene om fremdrift i innføring av 
miljøstyringssystem i tråd med ISO14001 til orientering. 

 
4. Styret ber om at det til styremøtet i juni 2013 i forbindelse med rullering av 

investeringsplanen og budsjettforutsetningene for 2014, legges ved forslag til 
vedlikeholdsplaner inklusiv ENØK-plan for helseforetakene i Helse Nord. 

 
Etter dette ble alle helseforetakene i Helse Nord inklusive det regionale helseforetaket 
sertifisert etter ISO 14001 som da var standard for miljø.  
 
Resertifisering etter ny 2015-standard gjennomføres for det regionale helseforetaket 19. 
september 2017. Forut for resertifiseringen er det utarbeidet et nytt 
miljøledelsessystem med nye dokumenter og nye miljømål for Helse Nord RHF. 
Resultatet fra resertifiseringen vil bli orientert muntlig om i styremøtet 27. september 
2017. I løpet av 2017 vil alle helseforetakene i Helse Nord være sertifisert etter ny 
standard. 
 
I denne styresaken anbefaler adm. direktør at styret tar det nye miljøledelsessystemet 
og nye miljømål til orientering. 
 
Miljøledelse 
Ledelsessystem for miljø er del av Helse Nord RHFs kvalitet- og HMS-system. Systemet 
er bygd opp etter den internasjonale standarden ISO 14001: 2015. Det er ledelsen i 
Helse Nord RHF som har ansvaret for at miljøstyring etterleves i tråd med de 
retningslinjer som er beskrevet i vår miljøhåndbok. 
 
Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med innehold og omfang, samt sørge for 
etterlevelse av systemet. Dette gjelder også de som utfører oppgaver på oppdrag av 
Helse Nord RHF.  
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Helse Nord RHF har utformet en miljøpolitikk som er førende for miljøarbeidet i 
helseforetaket. Miljøpolitikken skal være tilgjengelig på helseforetakets internettside og 
i Docmap (vårt kvalitetsstyringssystem). 
 
Helse Nord påvirker det ytre miljø gjennom sin aktivitet gjennom flere miljøaspekter. 
 
Adm. direktør ønsker å holde fast på den miljøpolitikken styret besluttet i styresak 14-
2013: Helse Nord anerkjenner at vår virksomhet har betydning for indre og ytre miljø – og 
at vi gjennom våre aktiviteter kan bidra til påvirkning av klimaendringer.  
 
Dette gjelder både: 
• Direkte gjennom behandling av pasienter og ansattes aktiviteter 
• Indirekte gjennom drift av bygg og anlegg, transport av pasienter, innkjøp, logistikk, 

reisevirksomhet 
 
Helse Nord ønsker å være en tydelig bidragsyter til forbedring av miljøfaktorer gjennom: 
• Overholdelse av lovbestemte miljøkrav 
• God oversikt over egne utslipp til miljø 
• Systematisk og aktivt forbedringsarbeid 
• Ressursbevisst avfallsbehandling 
• Samarbeid med leverandører om energi- og utslippsvennlige løsninger 
• Planmessig arbeid for å redusere energiforbruket i egne bygg 
• Anvendelse av telemedisin, der det er forsvarlig og hensiktsmessig 
• Bidra til forskning, utdanning og introduksjon av ny teknologi og nye metoder 
• Etablere desentrale tjenestetilbud, der det er hensiktsmessig 
• Anvendelse av video- og telefonkonferanser, der fysiske møter ikke er nødvendig 
• Tilby kortreist og/eller økologisk mat 
• Holdningsskapende aktiviteter internt 
 
Miljøaspekter er aktiviteter, produkter og tjenester som utføres/leveres som kan 
innvirke på ytre miljø. I prinsipp er miljøaspekter all påvirkning av ytre miljø som 
skyldes helseforetakets virksomhet. Vesentlige miljøaspekter er forhold som har en 
betydelig miljøpåvirkning. Eksempler for det regionale helseforetaket: 
• Helse Nord RHFs lokaler og ansattes aktiviteter forbruker energi og vann  
• Reiseaktivitet gjennom tjenestereiser og reiser til og fra jobb 
• Forbruk av utstyr/produkter gjennom innkjøp 
• Avfall fra vår virksomhet, både spesialavfall og restavfall  
 
Det skal utvikles miljømål for Helse Nord RHF. Disse målene er gjeldende for en 
treårsperiode og er beskrevet nedenfor. Det skal lages årlig miljøregnskap for Helse 
Nord RHF. Dette skal presenteres for ledergruppen innen utgangen av første kvartal 
hvert år i en miljørapport.  
 
Rapporten er grunnlaget for ledelsens gjennomgang (samlet for alle fagområder) og 
danner grunnlag for arbeidet med kontinuerlig forbedringer, nye mål og 
handlingsplaner. 
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Miljørapporten for det regionale helseforetaket skal inngå i en felles rapport for 
foretaksgruppen som igjen skal inngå i en nasjonal rapport, samlet for 
spesialisthelsetjenesten og vedlegges årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet. 
Ledelsessystem for miljø i Helse Nord RHF (miljøhåndboka) er vedlagt denne saken. 
 
Miljømål 
Helse Nord RHF hadde fra 2015-2016 en økning i CO2 utslipp for tjenestereiser (tonn) 
pr. årsverk på 40 %. Det innebærer en økning i CO2 utslipp for tjenestereiser fra 3,01 
tonn til 4,22 tonn pr. ansatt. Det ble gjennomført 14,7 reiser pr. ansatt i 2015 og 17,3 i 
2016, en økning på 18 %. 
 
Tallene gir et noe skjevt bilde i forhold til antall ansatte, da det i 2016 inngår flere 
eksterne konsulenter fra IKT-prosjektene som ikke inngår i 2015-tallene. Likeledes er 
antall pendlere blant RHF-ets ansatte økt. I fremtidig rapportering vil disse kategoriene 
forsøkes adskilt. 
 
Antall videokonferanser (som til en viss grad erstatter reiser) økte frem til 2015, men 
gikk ned i 2016. Samtidig ble det åpnet for bruk av Skype, hvilket har hatt en hurtig 
spredning. Dessverre har det ikke lykkes å måle eksakt omfang.  
 
Helse Nord RHF mener reiser er den mest sentrale faktoren som kan gi påvirkning for 
ytre miljø og ønsker - så langt råd er - å stimulere til økt bruk av elektroniske møter og 
derav følgende redusert reiseaktivitet. Det vil bli utarbeidet interne retningslinjer for 
reising for å oppnå miljømålet på dette området. 
 
Det er satt opp følgende miljømål for Helse Nord RHF de kommende tre årene:  

 

Aktivitet Hovedmål Tiltak for å nå målet
Transport 3 % reduksjon av CO2-utslipp på 

tjenestereiser pr år.

Ansatte skal bruke miljøvennlige 
transportmidler når det ligger til 
rette for det

Redusere tjenestereiser ved å bruke 
Skype og telefonkonferanser
Endre budsjett for tjenestereiser
Videreføre sykkelparkering og 
tilrettelegging for miljøvennlige valg

Avfall Videreføre etablerte 
sorteringsløsninger

Resirkulering av EDB-utstyr

Følge opp og forbedre 
sorteringsløsninger

Avklare og levere brukt EDB-utstyr til 
gjenvinning/ny bruk

Innkjøp Helse Nord RHF skal anvende 
miljøvennlige produkter der det er 
mulig

Papirbruk skal reduseres med 3 % 
årlig

Stille miljøkrav til aktuelle leverandører

Gå over til elektronisk løsning for 
saksdokumenter til styremøter 

Miljømål Helse Nord RHF 2017 - 2019
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Alle helseforetak underlagt Helse Nord RHF har iverksatt handlinger som overvåker og 
måler de viktigste egenskaper ved egen drift som kan ha vesentlig påvirkning på det ytre 
miljø.  
 
Driftsenhetene har stor spredning i oppgaver: Fra drift av store bygg, enkle 
kontorenheter til sengeposter, IKT-løsninger og avanserte laboratorier. Målene settes 
etter at kartlegging er gjennomført, og vesentlige miljøaspekter for den enkelte 
virksomheten er identifisert. Hver enkelt enhet kan ha sitt målhierarki og sin plan for 
oppfølging. Slik settes konkrete miljømål og -delmål i samsvar med miljøpolitikken. 
 
Eksempelvis vil Helse Nords policy være å legge oss mot høyeste standard for 
"lavenergi", når det bygges nye helsebygg, samt at det oppfordres til ENØK1 i 
eksisterende bygningsmasse, der det er hensiktsmessig.  
 
Vurdering 
Helse Nord er den største virksomheten i landsdelen. Som en stor offentlig aktør i Nord-
Norge vil Helse Nord RHF og de tilhørende helseforetakene ha et forretningsmessig 
driftsansvar, og samtidig må Helse Nord ta et samfunnsansvar i arbeidet med miljø og 
klima.  
 
Miljøledelse er å sørge for en kontinuerlig prosess til stadig miljømessig forbedring. En 
stor del vil bedres ved ny teknologi for eksempel innen transportsektoren, mens andre 
forhold vil bedres ved utvikling og implementering av nye prosedyrer og holdninger hos 
ansatte. 
 
Det er adm. direktørs vurdering at etablering av miljøpolitikk, klargjøring av miljømål og 
holdningsskapende arbeid er viktig. Gjennom miljøledelse skapes trygghet for at Helse 
Nord tar sin del av ansvaret for å redusere skadelige utslipp, og det vises respekt for at 
foretaksgruppen har et ansvar for å bidra til å nå nasjonale mål innenfor et område som 
har global interesse. 
 
Adm. direktør tilrår at styret i Helse Nord RHF tar det nye miljøledelsessystemet og de 
nye miljømålene til orientering. 
 
 
  

1 ENØK: energiøkonomisering 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljøledelsessystem i Helse Nord 

RHF etter ny standard og de nye miljømålene til orientering. 
 
2. Styret ber om å få den årlige miljørapporten for Helse Nord til orientering i 

tilknytning til behandling av styresak om årlig melding. 
 
 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg:  Ledelessesystem for Helse Nord RHF - dokumentsamling DS10469 

i kvalitetssystemet DocMap 
 
   Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 27. september 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/90 84 79 10  Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 98-2017 Veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter, revisjon - godkjenning 
 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å få godkjent revidert Veileder for tidligfasen i 
sykehusprosjekter, før den kan oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Bruken av Veileder for tidligfasen i byggeprosjekter er gjort obligatorisk for alle 
investeringsprosjekter over 500 mill. kroner gjennom vedtak i foretaksmøter i de 
regionale helseforetakene. Veilederen har vært i bruk i sin nåværende form siden 2011. 
Det var Helsedirektoratet som stod som eier av denne veilederen.  
 
Etter at Sykehusbygg HF ble opprettet i 2014, ble eierskap og forvaltning av veilederen 
overført til dette foretaket fra de fire regionale helseforetakene. I oppdragsdokument for 
2015 fikk Sykehusbygg HF i oppdrag å forestå den videre forvaltning og eierskap til 
veiledere, planleggingsverktøy og nettsteder som var utviklet for sykehusplanlegging i 
Helsedirektoratets regi - herunder Veileder for tidligfasen i byggeprosjekter. 
 
Følgende er protokollført fra foretaksmøtene i de regionale helseforetakene 10. januar 
2017: …de regionale helseforetakene om å: revidere veileder for tidligfaseplanlegging slik 
at den blir samstemt med veileder for utviklingsplan. …  
 
Dette oppdraget ble gitt videre til Sykehusbygg HF av de fire eierne i oppdragsdokument 
for 2017.  
 
Det er i tråd med oppdraget utarbeidet en veileder, og denne er vedlagt styresaken. 
Veilederen er behandlet i møtet mellom de adm. direktørene i de fire regionale 
helseforetakene og legges nå frem for de fire regionale styrene gjennom likelydende 
styresaker.  
 
Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
Prosess for revisjon 
Arbeidet med revisjon av Veileder for tidligfasen i byggeprosjekter startet opp i 2015, 
med et bredt opplagt erfaringsseminar i regi av Sykehusbygg HF. Utgangspunktet for 
seminaret var bl.a. erfaringer med veilederen fra 2011 og behovet for tilpasning til 
utviklingsplaner. 
 
Ut fra erfaringsseminaret i november 2015 utarbeidet Sykehusbygg HF en foranalyse og 
et forslag til mandat for revisjon av tidligfaseveilederen. 
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Selve revisjonen av veilederen har vært organisert som et prosjekt i Sykehusbygg HF, 
med en prosjektgruppe og en referansegruppe. Prosjektgruppen har bestått av 
representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene, og Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) som har vært representert med observatør. 
Referansegruppen har bestått av representanter fra helseforetakene, NTNU, 
rådgiverbransjen, Statsbygg og Forsvarsbygg. Prosjektet er også forankret hos 
eiendomsansvarlige i de fire regionale helseforetakene. 
 
Forslaget til revidert veileder ble 7. mars 2017 sendt de fire regionale helseforetakene 
for innspill med svarfrist 3. april 2017.  
 
Innspillene som kom inn, støttet opp om revisjonen, men anbefalte noen 
tydeliggjøringer og presiseringer. De innspillene som kom inn, er innarbeidet i den 
versjonen som er forelagt adm. direktører i de fire regionale helseforetakene. Ingen 
innspill gjorde det nødvendig med vesentlige endringer i innhold eller oppbygging.  
 
Endringer i den reviderte veilederen 
De viktigste endringene som er foreslått i veilederen er: 
 
 Endring av idéfasen til prosjektinnramming 
Denne fasen er betydelig forenklet i forhold til den tidligere idéfasen og er foreslått å 
hete Prosjektinnramming. Den initielle fasen har som formål å ramme inn prosjektet ved 
å definere mål, forutsetninger og rammer for både tiltaket og den videre planprosessen. 
Avgrensning og beskrivelse av hvilke alternativ som skal utredes, foreslås å inngå som 
en del av prosjektinnrammingen, mens alternativsvurderinger knyttet til program og 
bygg utføres i første del av konseptfasen. 
 
Med disse endringene ønsker man blant annet å unngå at for mange byggrelaterte 
utredninger gjøres, før man har fått avklart virksomhetsmessige forhold i arbeidet med 
utviklingsplaner. 
 
 Egen planprosess for valg av lokalisering og tomt 
Revidert veileder foreslår en egen planprosess, når det gjelder saker som angår 
lokalisering av bygg. Forslaget skal sikre at uavklarte tomteforutsetninger ikke skal 
trekkes med for langt inn i en tidligfaseprosess. Dette er også ment å tydeliggjøre hva 
som ligger i alternativsvurderinger i de ulike planfasene og hvilke kriterier som bør 
legges til grunn. Det tydeliggjøres også et beslutningsmessig skille mellom lokalisering- 
og bygningsmessige alternativ. 
 
 Todeling av konseptfasen 
Denne endringen gjøres for å skille mellom utvikling av hovedprogram og 
alternativsvurdering på den ene siden, og valg og utdyping av hovedalternativ 
(skisseprosjekt) på den andre siden. På denne måten skal det sikres at det utføres 
nødvendige alternativsvurderinger, uten at det lages skisseprosjekter for flere enn ett 
hovedalternativ. 
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 Gjennomgående metoder og verktøy 
Veilederen beskriver hvilke verktøy som legges til grunn/benyttes for ulike prosesser og 
aktiviteter i hver fase. Dette skal utvikles videre med klikkbare hyperkoblinger til de 
aktuelle verktøyene. 
 
 Tydeliggjøring av beslutningspunkter og prosjekteierstyring 
Hovedstrukturen når det gjelder faseinndeling og beslutningspunkter er beholdt fra den 
gjeldende tidligfaseveilederen, men beslutningenes grunnlag og innhold er tydeligere. I 
tillegg legges det inn et nytt beslutningspunkt 3A midtveis i konseptfasen, der 
prosjekteier beslutter hvilket hovedalternativ som skal videreutvikles for beslutning. 
Alternativ lokalisering og valg av tomt skal være gjort senest innen beslutningspunkt 3A, 
dvs. før skisseprosjekt igangsettes. 
 
Ansvar for å beslutte forslag til styringsdokument og mandat for påfølgende fase 
reguleres i tråd med fullmaksstrukturen for det enkelte regionale helseforetak. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Revisjonen av tidligfaseveilederen har hatt som mål å tilpasse den til veileder for 
utviklingsplaner samtidig som den skulle bidra til en tydeliggjøring og effektivisering av 
tidligfasen, basert på de erfaringer som er gjort med bruken av den første utgaven. 
 
Når det gjelder kvalitet, tidsbruk og kostnader i selve tidligfasen, er det grunn til å anta 
at tydeligere prosess- og innholdskrav i den reviderte veilederen vil bidra positivt.  
Selve beslutningsprosessen i de ulike faseovergangene kan også påvirkes positivt, idet 
beslutningstagerne får et mer entydig, gjenkjennbart og godt beslutningsgrunnlag i 
hvert beslutningspunkt.   
 
Adm. direktør anbefaler at den reviderte veilederen godkjennes av styret i Helse Nord 
RHF og oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Videre anbefaler adm. direktør at 
den reviderte veilederen erstatter gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter fra 2011 og tas i bruk for alle nye prosjekter.  
 
Når det gjelder pågående prosjekter anbefales det at den reviderte veilederen tas i bruk 
fra nærmest påfølgende faseovergang, tilpasset det enkelte prosjektets behov og 
innhold.  
 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27SEP2017 - saksdokumenter

side 29



Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert Veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter og ber om at den oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
2. Veilederen erstatter gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 

fra 2011 og tas i bruk for alle nye prosjekter. 
 
3. For pågående byggeprosjekter tas den reviderte veilederen i bruk fra nærmest 

påfølgende faseovergang, tilpasset det enkelte prosjektets behov og innhold. 
 
 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter (versjon 1.0) 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 27. september 2017 
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Møtedato: 27. september 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tove Klæboe Nilsen, 986 84 862  Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, 

stimuleringstiltak - oppfølging av styresak 62-2017 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak 15-2016 i styremøte 23. mai 2017. Styret 
fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en 
styresak som skisserer konkrete stimuleringstiltak for økt forskningsaktivitet i de 
helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato. 
 
Denne saken fremmes for styret i Helse Nord RHF som en oppfølging av dette punktet i 
vedtaket. 
 
Bakgrunn/fakta 
Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 ble vedtatt av styret i møte 
24. februar 2016, jf. styresak 15-2016. Den vedtatte strategien legger føringer for 
forskningsvirksomheten i foretaksgruppen i strategiperioden.  
 
Strategien med tilhørende delmål og tiltak er bygget opp rundt seks hovedmål - som 
følger: 
1) kunnskap og kompetanse 
2) topp- og breddeforskning 
3) infrastruktur, forskningsstøtte og nettverk 
4) etikk, habilitet og forsvarlighet 
5) formidling og bruk av forskningsresultater  
6) innovasjon 
 
Om de mindre helseforetakene i strategien 
Det skal være forskning i alle helseforetak som en integrert del av virksomheten. 
Forskning gir et bedre behandlingstilbud til pasientene, selv om ikke pasientene 
rekrutteres inn i kliniske studier med dette formålet. Forskning er også med på å 
rekruttere fagfolk. Dette gjelder uavhengig av helseprofesjon.  
 
Forskningsaktiviteten skal være forskjellig mellom universitetssykehus og sykehus uten 
universitetsfunksjon. Universitetssykehusene driver mer forskning med nye 
behandlingsmetoder eller diagnostikk som testes ut på pasienter, som 
translasjonsforskning1 og tidlig fase kliniske studier, og de har større bredde i 
fagområdene det forskes på. 

1 Translasjonsforskning: Medisinsk forskning som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning. 
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Det jobbes generelt fra RHF-ets side med at forskere og helseforetak må tenke 
samarbeid i alle typer forskningsprosjekt, for eksempel kan en stipendiat i 
Helgelandssykehuset HF eller Nordlandssykehuset HF ha veileder på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Det er også mulig å ha 
samarbeidspartnere og veiledere eller prosjektledere fra andre profesjoner enn sin 
egen, hvis utfordringen er at det er få seniorforskere i egen profesjon.  
 
Klinisk forskningsavdeling (KFA) ved UNN har status som regional 
forskningsstøtteavdeling, og det er også tydeliggjort i strategien at denne rollen skal 
opprettholdes og videreutvikles. Det er en løpende prosess å se på hvilke tiltak som kan 
bidra til å støtte nye og etablerte forskere ute i helseforetakene, både fra RHF-ets side og 
rent operativt fra KFA i forhold til omfanget av og måten de utfører sine regionale 
oppgaver på. Det gjelder både kursvirksomhet, metodeveiledning og andre 
rådgivningsoppgaver. 
 
Alle hovedmålene i Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi gjelder hele 
foretaksgruppen, samtidig som at noen av dem, med tilhørende delmål og enkelttiltak, 
er særskilt rettet mot de mindre helseforetakene. 
 
Hovedmålet om topp- og breddeforskning slår fast at: 
Forskningen i Helse Nord skal være innenfor både topp og bredde, og forskningen må være 
tverrfaglig der problemstillingene krever dette. Det skal stimuleres til forskning innen 
fagområder, faggrupper og helseforetak med liten forskningsaktivitet. Det skal foregå god 
forskning i alle helseforetak.  
 
Det vises særlig til delmål 3 herunder – som omhandler god forskning i alle helseforetak. 
Tiltak her for helseforetakene utenom UNN er som følger: 
• Nordlandssykehuset HF har et sterkt forskningsmiljø knyttet til flere områder, og 

skal videreutvikle disse.  
• Helseforetakene utenom UNN og Nordlandssykehuset HF må samarbeide regionalt 

med større miljøer, for å oppnå god forskning.  
• Helseforetakene utenom UNN gis midler tilsvarende en 80 % forskerstilling fra RHF 

for å sikre oppbygging av forskningskompetanse og utvikling av gode prosjekter, 
eventuelt hele forskningsfelt, i helseforetaket. HF-ene må delfinansiere stillingen(e) 
med 20 %.  

• Helseforetakene utenom UNN tildeles minimum ett nytt prosjekt i den åpne 
konkurransen pr. år fra Helse Nord RHF, såfremt det er støtteverdig. 

• Funksjon som forskningsansvarlig med doktorgradskompetanse videreføres i alle 
helseforetak. Disse skal jobbe for styrket forskning i eget helseforetak og opptre som 
bindeledd mellom helseforetaket og Helse Nord RHF.  

• Vektlegge forskerkompetanse ved ansettelser i noen ledende stillinger i 
helseforetakene.  
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I tillegg til dette vektlegges at UNN har et særlig ansvar for å inkludere og samarbeide 
med aktuelle miljøer fra andre helseforetak. 
 
Helse Nord vil også peke på et annet tiltak som er realisert ut fra hovedmål 3 om 
infrastruktur og forskningsstøtte. UNN har ut fra dette fått 1,5 stillinger til regional 
forskningsstøtte og metodeveiledning innen statistikk (full stilling) og helsefag 
(sykepleie/fysioterapi m.m. – halv stilling). 
 
Status for de nye forskningsstillingene i HF-ene 
Som redegjort for ovenfor, var et av de allerede iverksatte tiltakene at alle HF-ene 
utenom UNN fikk midler tilsvarende en 80 % forskerstilling fra RHF for å sikre 
oppbygging av forskningskompetanse og utvikling av gode prosjekter, eventuelt hele 
forskningsfelt, i helseforetaket. HF-ene må delfinansiere stillingen(e) med 20 %. 
 
Tildelingen ble gjort fra budsjettåret 2017, og det er opp til helseforetakene å få benyttet 
disse stillingene best mulig, ut fra føringene knyttet til dem, og helseforetakets eget 
behov. Status for tilsettingene er som følger: 
• Sykehusapotek Nord HF: Stillingen er etter utlysning besatt fra 1. februar 2017 av en 

forskningskompetent person med doktorgrad. Hun har 100 % stilling. 
• Finnmarkssykehuset HF: Stillingen er utlyst for andre gang, som en 100 % stilling, 

eventuelt to 50 % stillinger, med søknadsfrist 3. september 2017. 
• Helgelandssykehuset HF: Stillingen er besatt, og delt i to 50 % stillinger. Det er 

direktetilsatt en kompetent intern kandidat som har vært en aktiv ressurs i 
helseforetaket lenge og som er i ferd med å ta doktorgrad. Hun har startet gradvis og 
skal etter hvert opp til 50 % stilling. Videre har helseforetaket ansatt en person med 
doktorgrad i den andre 50 % etter utlysning. Vedkommende begynner 1. oktober 
2017.   

• Nordlandssykehuset HF har ikke lyst ut stillingen ennå, men har diskutert muligheten 
for å etablere en lederstilling ved Forskningslaboratoriet og ser midlene i 
sammenheng med det. Dette begrunnes i stor økning i antall prosjekter og økt 
generell pågang fra ulike samarbeidspartnere i og utenfor helseforetaket. 
Nordlandssykehuset HF vil ha behov for å gjøre noen interne avklaringer, før endelig 
beslutning tas.  

 
De regionale metodeveilederstillingene ved UNN: 
• Statistiker i 100 %: UNN er i gang med ansettelsesprosessen etter ny utlysning av 

stillingen i august 2017. Etter vurderingen og innstillingen av søkerne, vil tilbud gå 
ut til kandidat i løpet av kort tid. 

• Helsefaglig forskningsveileder i 50 %: Denne vil bli lyst ut igjen innen midten av 
september 2017. 

 
Nye tiltak – ny søknadstype/nytt program 
Styret ba i sitt vedtak i styresak 62-2017 om konkrete stimuleringstiltak for økt 
forskningsaktivitet i de helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av 
aktiviteten pr. dags dato. Det oppfattes som konkrete tiltak utover det strategien 
allerede angir, og som var redegjort for i saken.   
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Arbeidsutvalget for samarbeidsorganet med universitetene (AU USAM) behandlet i møte 
18. mai 2017 momenter til utlysningen av forskningsmidler for 2018. Selve utlysningen 
vedtas i USAM i juni hvert år.  
 
Arbeidsutvalget i USAM diskuterte eventuelle nye tiltak innen gjeldende strategi, for å 
sette de små helseforetakene bedre i stand til å søke Helse Nord RHF om gode prosjekt. 
Det ble pekt på at oppfordringen om samarbeid mellom institusjonene og eksisterende 
system med plusspoeng for regionalt samarbeid kunne gjøres enda sterkere. 
Arbeidsutvalget i USAM ba i møte om at det ble utarbeidet retningslinjer for utlysning av 
regionalt program med krav om samarbeid.   
 
Et slikt forslag ble tatt inn i saken til USAM 8. juni 2017 knyttet til forskningsutlysningen 
for 2018 (sak 21-2017 i USAM). Sammen med vedtaket i styresak 62-2017, ble dette 
diskutert grundig. USAM kom fram til følgende vedtak 8. juni 2017: 
 
• Den foreslåtte nye søknadstypen (Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk 

forskning) endres til Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller 
helsetjenesteforskning, og utsettes ett år. USAM ser denne søknadstypen som et viktig 
tiltak for å imøtekomme flere regionale utfordringer: styrke klinisk forskning og 
helsetjenesteforskning, mer regionalt samarbeid og bidra til å bygge opp flere og/eller 
sterkere forskningsmiljø i de små helseforetakene. Det er behov for å konkretisere både 
innhold og form på søknadstypen, samt gi fagmiljø muligheten til å bli kjent med 
søknadstypen i god tid før utlysningen. USAM ber om at saken legges fram til ny 
behandling, med mer konkret utformet mål og krav, i september med planlagt 
utlysning for 2019 (søknadsfrist 1. september 2018).  

 
• Søknadstypen startstipend for å skrive ph.d.-søknad endres til tre typer startstipend: 

startstipend for å skrive 1) ph.d.-søknad, 2) postdoktorsøknad og 3) søknad om 
regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller 
helsetjenesteforskning. Inntil 6 startstipend (inntil 1 mill.) kan tildeles søknader om 
utforming av ph.d.-stipend eller postdoktorstipend. Stipendet kan være lønn inntil 3 
måneder i kandidatens grunnlønn. Inntil 4 startstipend (4 stipend a 250 000 kr) kan 
tildeles søknader om utforming av prosjekt til ny søknadstype for 2019: Regionalt 
samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning. 
Stipendet er en rundsum som kan brukes til frikjøp av prosjektleder fra annet arbeid, 
eller annen anvendelse av midlene (som reiser til /møter med aktuelle 
samarbeidsparter for utarbeidelse av søknad).  
 

• Øvrige midler som var foreslått til den nye søknadstypen (3 av 4 mill. kr) legges til nye 
prosjekter i åpen konkurranse, for 2018. Ved utlysning av den nye søknadstypen for 
2019 skal det settes av midler i størrelsesorden 4 mill. kr til dette. Søknadstypen har til 
hensikt å støtte større satsninger. Den ordinære bestemmelsen om maksbeløp på 
1.2.mill. pr. prosjekt pr. år vil ikke være gjeldende for denne søknadstypen. 
Informasjonsarbeid knyttet til ny søknadstype fra 2019, samt muligheten for å søke 
startstipend i 2018 for å forberede søknad, vektlegges i forbindelse med årets utlysning.   
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Utlysningen av forprosjekt – startstipend for 2018 
Ut fra USAMs vedtak ble det lyst ut startstipend for å lage full søknad på denne 
ordningen til neste år. Det er kommet inn to søknader om slikt stipend. Begge 
søknadene tilfredsstiller kravene til søknadstypen (hvem som må være part osv.) og vil 
vurderes i de vitenskapelige komiteene i oktober/november 2017 sammen med øvrige 
søknader. 
 
Innholdet i det nye programmet Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk 
forskning og/eller helsetjenesteforskning – som lyses ut i 2018 
USAM får seg forelagt en sak om forslaget til dette programmet 13. september 2017, 
etter en førdiskusjon i arbeidsutvalget i USAM 30. august 2017. I det følgende redegjøres 
for de momentene som blir vektlagt i saken knyttet til søknadstypen. 
 
Målsetningen med søknadstypen er å styrke pasientnær klinisk forskning og 
helsetjenesteforskning, mer regionalt samarbeid og bidra til å bygge opp flere og/eller 
sterkere forskningsmiljø i de små helseforetakene. Dette må fremkomme tydelig i 
utlysningen, og alle kriterier må bygge opp rundt denne målsetningen. 
 
Sammenhengen mellom klinisk forskning og helsetjenesteforskning må presiseres. 
Søknadstypen åpner for helsetjenesteforskning under forutsetning av at den er knyttet 
til en klinisk problemstilling.   
 
Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de deltakende institusjonene og forskerne skal 
tydeliggjøres i søknaden. Det må fremgå hvilke krav som gjelder for deltakelse og 
forankring i helseforetaket for å legge best mulig til rette for at deltakere som inngår i 
prosjektet blir reelle samarbeidspartnere. 
 
Disse punktene er allerede klarlagt etter tidligere behandling i USAM og arbeidsutvalget 
i USAM: 
• Utlysningen er åpen for alle kliniske fagområder innen spesialisthelsetjenesten. 
• Kun helseforetak kan være søkeinstitusjon.  
• Minst tre institusjoner skal delta aktivt i prosjektet, hvorav minst en av disse skal 

være Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF eller Sykehusapotek Nord 
HF. 

• Universitetet i Tromsø eller Nord universitet kan være en av tre parter. 
• Deltakelse fra primærhelsetjenesten kan være aktuelt i prosjekter med tydelige 

samhandlingsaspekter. 
• Forskningssamarbeidet må oppfylle kravene til medforfatterskap i henhold til 

Vancouverreglene. Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de deltakende 
institusjonene og forskerne skal tydeliggjøres i søknaden. Ved innvilgelse skal dette 
formaliseres gjennom en avtale mellom institusjonene.  
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Det vil i videre utarbeidelse av forutsetningene diskuteres følgende: 
• I skisse til utlysning 2019 er det budsjettert med 4 mill. kroner til søknadstypen. 
• Det innstilles på utlysning annet hvert år av budsjettmessige hensyn. I 

utgangspunktet vil midlene tas av de utlyste prosjektmidlene som gjelder alle 
søknadstyper, og det bindes opp nye 4 mill. kroner årlig for hver utlysning. 

• Hvilket minimum-/maksbeløp skal gjelde for søknadstypen? For eksempel 
maksimum 2 mill. kroner pr. prosjekt – eller hele potten på 4 mill. kroner? 

• Det vil knyttes krav til hvordan budsjettoppsett/tildeling skal være fordelt mellom 
deltakende parter. F.eks. minimumsbeløp og -aktivitet til deltakende parter utenom 
hovedsøker. 

• Avklaring av budsjettelementer - hva kan det søkes støtte om? Bør det være 
minimum to aktiviteter/arbeidspakker i prosjektet? 

• Det bør være mulig å søke om lønnsutgifter, driftsutgifter, og midler til en viss 
koordinering mellom partene i prosjektet. Andre utgifter vil diskuteres. Alt må støtte 
opp om at det skal bidra til kompetanseoppbygging i de mindre 
helseforetakene/helseforetakene med liten forskningsaktivitet. 

• Varighet: Søknadstypen kan lyses ut for enten tre år, som øvrige Helse Nord-
prosjekter, eller fem års finansiering som i det nasjonale KLINBEFORSK-
programmet.  

• Det bør antakeligvis åpnes for 50 % progresjon i f. eks. ph.d.2- og 
postdoktorstillinger, slik som i øvrige søknadstyper. 

• Prosjektleder bør, i tillegg til vanlige kompetansekrav for prosjektledelse for 
enkeltprosjekter, kunne dokumentere gode samarbeidsegenskaper. Dette er viktig 
for å få slike større tverrinstitusjonelle prosjekter til å lykkes.  

• Det må angis en prøveperiode for søknadstypen og hvordan ordningen tenkes 
evaluert. 

 
Adm. direktørs vurdering 
For å motvirke at noen miljøer i helseforetakene i Helse Nord er små og 
forskningssvake, er det iverksatt tiltak som skal bidra til å bygge opp og forsterke 
miljøer. Det vises her til allerede igangsatte tiltak i forskningsstrategien og nye tiltak. 
 
Styret ba om en redegjørelse av konkrete stimuleringstiltak for økt forskningsaktivitet i 
de helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato. 
Det vises særlig til den nye søknadstypen som planlegges, der flere helseforetak må 
delta for å komme i betraktning.  
 
Ved å gjøre noen av tiltakene konkrete med egne budsjett og klare – ikke valgfrie – 
føringer, er adm. direktørs vurdering at det er iverksatt mange tiltak for å styrke 
forskningen utenom Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
  

2 ph.d.: En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de pågående og planlagte 

stimuleringstiltakene for helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av 
aktiviteten pr. dags dato, til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på resultatene fra 

stimuleringstiltakene i den årlige rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i styresak 15-2016 Strategi for forskning og 
innovasjon 2016-2020). 

 
 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. september 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 917 68 828   Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01/2017:   

    Risikostyring i Helse Nord 
 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon med formål å bekrefte at 
risikostyringen i foretaksgruppen foregår i samsvar med krav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og gjennomføres på en slik måte at risikoen for manglende 
måloppnåelse er innenfor akseptert nivå.   
 
Revisjonen har omfattet alle helseforetakene inklusive Helse Nord RHF og Helse Nord 
IKT HF, og gjelder risikostyringen i 2015 og 2016. Det er skrevet én rapport, adressert 
til Helse Nord RHF. Rapporten, med internrevisjonens observasjoner, vurderinger, 
konklusjon og anbefalinger, legges i denne saken fram for styret i Helse Nord RHF.  
 
Internrevisjonen har også utarbeidet et foretaksspesifikt notat til hvert helseforetak, til 
anvendelse i helseforetakets eget oppfølgings- og forbedringsarbeid. Disse notatene er 
ikke vedlagt saken. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Internrevisjonens konklusjon 
Gjennom vedtak av regionale retningslinjer og definering av styringsmål til årlig 
oppfølging har Helse Nord RHF etablert et godt fundament for risikostyring i samsvar 
med kravene fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er imidlertid svakheter og stor 
variasjon i hvordan retningslinjene etterleves i foretaksgruppen, og risikostyringen kan 
dermed ikke sies å foregå på en slik måte at risikoen for manglende måloppnåelse er 
innenfor akseptert nivå. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å iverksette tiltak for å sikre at alle 
helseforetakene legger Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord (RL1602) til grunn for 
risikostyringsarbeidet, og å iverksette tiltak for å harmonisere og forbedre kvaliteten på 
helseforetakenes etterlevelse av retningslinjenes sentrale krav. Helse Nord RHF 
anbefales videre å iverksette rutiner som innebærer grundigere oppfølging av, og 
kontroll med, helseforetakenes risikostyringsarbeid, definere egne mål for den årlige 
risikostyringen i de helseforetakene som ikke er sykehusforetak og, i samråd med de 
underliggende helseforetakene, å vurdere behovet for å gjøre endringer i gjeldende 
Retningslinjer for risikostyring (RL1602). 
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Behandling i revisjonsutvalget 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, sist i 
møte 9. juni 2017 (sak 11/17), hvor det ble gjort rede for både denne revisjonen og en 
revisjon av henvisninger og ventetid i Helse Nord. Utvalget konkluderte som følger: 
 
Revisjonsutvalget tok redegjørelsen 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. 
 
Høringsrunden førte ikke til endringer av betydning i forhold til redegjørelsen gitt i 
revisjonsutvalget.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til 
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse 

Nord til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2018, om hvordan rapportens 
anbefalinger er fulgt opp. 
 

 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 27. september 2017 
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Møtedato: 27. september 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 917 68 828   Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger 

og ventetid i Helse Nord - oppsummering 
 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon hvor formålet har vært å 
bekrefte at svakheter omtalt i internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og 
ventelister i Helse Nord - oppsummering, er korrigert og bidrar til at helseforetakene har 
et pålitelig grunnlag for rapporteringer om ventetider og fristbrudd. 
 
Revisjonen har vært avgrenset til somatisk virksomhet ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH), og det er avgitt egen rapport til 
hvert av disse. I denne saken legges oppsummeringsrapport fra revisjonen fram for 
styret i Helse Nord RHF. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Internrevisjonens konklusjon 
Internrevisjonen har konstatert at de fleste svakheter omtalt i internrevisjonsrapport 
06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse Nord - oppsummering er korrigert, og at 
kontrollen med langtidsventende pasienter er betydelig forbedret.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF vurderes å ha et 
grunnlag for rapporteringer om ventetid til første oppmøte, som i hovedsak er pålitelig. 
Gjeldende krav om differensiering mellom uavklarte tilstander («venter på utredning») 
og avklarte tilstander («venter på behandling») etterleves imidlertid ikke. Ut over dette 
synes den vesentligste feilkilden for aggregerte data å være unødvendig og uriktig 
registrering av interne primærhenvisninger. Internrevisjonen vurderer det dessuten 
som uheldig at noen pasienter taper sin juridiske rett til oppstart av helsehjelp innen 
fastsatt frist, fordi de ikke kan møte på svært kort varsel. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
De to helseforetakene har hovedsakelig fått anbefalinger om de samme tema: 
overholdelse av vurderingsfristen, forhold knyttet til fastsetting av henvisningstype, 
informasjon til pasienter om hva den juridiske fristen for oppstart av helsehjelp gjelder, 
tilrettelegging for tildeling av timer minst fire måneder fram i tid, registrering av 
ventetid sluttdato, opprettelse av interne primærhenvisninger, videreføring av 
henvisningsdata mellom helseforetak, bruk av utsettelseskoder og rutiner for 
regelmessige kontroller av henvisningsdata. 
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Behandling i styrets revisjonsutvalg 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, sist i 
møte 9. juni 2017 (sak 11/17), og utvalget konkluderte som følger: 
 
Revisjonsutvalget tok redegjørelsen 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. 
 
Høringsrunden førte ikke til endringer av betydning i forhold til redegjørelsen gitt i 
revisjonsutvalget.  
 
Læring og forbedring i helseforetak som ikke har vært omfattet av denne revisjonen 
Revisjonens tema er relevant også for sykehusforetakene som ikke har vært omfattet av 
denne revisjonen, og rapportens anbefalinger kan være aktuelle også der. 
Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF bør derfor vurdere behovet for å 
iverksette tiltak i samsvar med anbefalingene.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til 
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og ventetid 

i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør påse at internrevisjonens anbefalinger følges opp i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at Finnmarkssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF vurderer behovet for tiltak i samsvar med anbefalingene 
gjengitt i internrevisjonsrapport 04/2017, og eventuelt iverksetter disse. 
 

4. Styret ber om tilbakemelding våren 2018 om status i helseforetakenes arbeid. 
 
 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord -  
 oppsummering 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 27. september 2017 
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Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-70/012   diverse     Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 102-2017 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. PET-senter - totale kostnader for investering og drift, oppfølging fra styremøte 

23. mai 2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

4. Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat, informasjon 
5. Husebekk-utvalgets rapport Samordning mellom universiteter og helseforetak - 

oppfølging 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27SEP2017 - saksdokumenter

side 42



 

Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-70/012   Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 102-2017/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-70/012   Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 102-2017/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 102-2017/3 PET-senter - totale kostnader for investering og 

drift, oppfølging fra styremøte 23. mai 2017 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 102-2017/4 Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat, 

informasjon 
 
 
Formål/bakgrunn 
I denne saken orienteres styret i Helse Nord RHF om arbeidet med å utvikle og avgrense 
mandatet for Utviklingsplan 2035. Styret inviteres også til å gi innspill til arbeidet.  
 
Endelig forslag til mandat framlegges til behandling på styremøtet 25. oktober 2017. 
Saken vil bli behandlet i Regionalt brukerutvalg og drøftet med KTV/KVO, før endelig 
styrebehandling. 
 
Foretaksmøtet 10. januar 2017 ba de regionale helseforetakene om å utarbeide 
utviklingsplaner innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale 
planer som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan.  
 
Overordnet skal utviklingsplanen sikre befolkningen en likeverdig tilgjengelighet til 
trygge og gode tjenester med en organisering som underbygger gode pasientforløp i 
Helse Nord.  
 
Regional utviklingsplan skal: 
• Angi hvilket behov for helsetjenester som forventes bl.a. ut fra demografisk utvikling, 

sykelighet i befolkningen, utvikling i tilbud m. m. 
• Anvise hvordan helsetjenestebehovet skal dekkes med hensyn til behov for kapasitet, 

kompetanse, krav til effektivisering og omstilling og ev. endringer i arbeidsdelingen 
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

• Beskrive de muligheter digitalisering av oppgaveløsning gir, hvilke effekter dette vil 
kunne ha og hvordan dette skal prioriteres i Helse Nord. 

• Avveie forhold mellom investering og drift og gi retning for å prioritere hvilke 
investeringer som skal gjennomføres.  

 
Dette skal skje innenfor en realistisk vurdering av tilgjengelige ressurser. 
 
Hovedinnhold i forslag til mandat for Utviklingsplan 2035: 
Utviklingsplan 2035 kan bli veldig overordnet, og en kan gå veldig detaljert til verks. 
Ambisjonen er at dette skal bli et dokument som skal være levende og som skal brukes. 
Derfor er ambisjonen å avgrense det til det viktigste samtidig som det gis retning.  
 
En tidshorisont på 17 år kan fortone seg lang, men i investeringssammenheng er dette 
bare to planperioder. Det betyr at for første del av perioden er investeringene på 
byggsiden i stor grad kjent og langt på vei besluttet.  
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Når det gjelder drift, utvikling av teknologi, digitalisering etc., er verden mer ukjent. Det 
vil skje endringer en i dag ikke har oversikt over, særlig for siste halvdel av perioden. Det 
må derfor gjøres en god avveining av konkrete prioriteringer på kort og mellomlang sikt 
og retningsvalg på lengre sikt.  
 
Sentrale temaer som mandatet foreslås bygd opp rundt er bl.a. følgende: 
• Nåsituasjonen for Helse Nord RHF og helseforetakets plass i helsevesenet, herunder 

planforutsetninger, tjenestetilbud, aktivitet, infrastruktur og utfordringer. 
• Drivkrefter, faglige utviklingstrekk, uønsket variasjon og forventede endringer som 

påvirker behov og forventninger til spesialisthelsetjenesten, og Helse Nord RHFs 
muligheter til å imøtekomme disse. 

• Fremtidig kapasitetsbehov basert på felles framskrivingsmodell: Hvordan forholde 
seg til dagens store variasjon i forbruksmønster av spesialisthelsetjenester i 
regionen? 

• Likeverdighet i tilgjengelighet til helsetjenester: Premisser for likeverdighet og 
prioriteringer, når likeverdigheten ikke er en selvfølge.  

• Tilbudet til den samiske befolkning: Hvilke spesielle tilpasninger må gjøres? 
• Basis helseforetaksfunksjoner og distribusjon av spesialiserte tjenester: 

Arbeidsdeling mellom helseforetak, region- og foretaksovergripende funksjoner, og 
universitetssykehusfunksjonen m. m. 

• Beredskap vs. planlagt virksomhet: Hva oppnår vi og hvordan skal vi prioritere?  
• Helserelatert næringsutvikling i regionen. 
• Tilbudet til den stadig voksende andel eldre. 
• Samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten – nye 

organisasjonsformer? Spesielt fokus rettes mot samhandling innen utvalgte områder 
som rehabilitering og palliasjon1. 

• Hvordan skaper vi fellesskapet Helse Nord? Finansieringsordning, og styringsdialog 
internt i regionen. 

• Hvordan møter fremtidens behov for kompetanse? Kombinasjon av mer personell og 
at oppgavene må løses med mindre helsepersonell. 

• Endringer i samferdselssektoren og konsekvenser for spesialisthelsetjenesten. 
• Bygningsmessige konsekvenser av det fremtidige virksomhetsbildet. 
• Digitalisering og innovasjon som drivkraft for bedre tjenester og endret organisering: 

Hvordan skal Helse Nord legge til rette for dette?  
 
Det er naturlig å legge opp til et innledende kapittel som tar for seg: 
- En drøfting av likeverdighetsperspektivet og prioriteringer 
- Sykelighet og tilgangen til tjenester i en befolkning må legges til grunn for 

planlegging. Det er ikke nok å basere seg på ventelister og ventetider. 
- Hvordan utvikle fellesskapet i Helse Nord? Hvordan vil dette bindes sammen? 
 
Helseforetakenes utviklingsplaner må gjennomgås tidlig i arbeidet med den regionale 
planen og sentrale temaer og prioriteringer må fanges opp.  
  

1 Palliasjon: Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet 
levetid. 
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Forholdet til andre dokumenter 
Lover, forskrifter, nasjonale strategier, oppdragsdokument, nasjonal helse- og 
sykehusplan etc. er overordnet Utviklingsplan 2035. Internt i Helse Nord RHF 
utarbeides hvert år et langsiktig plandokument med en investeringsdel og et årlig 
budsjett/plandokument. Forutsetningen må være at disse dokumentene skal utfylle og 
gjensidig reflektere hverandre.  
 
Struktur på bruken av dokumentet avgjør om det kan brukes i sammenheng med andre 
dokumenter. Skal Utviklingsplan 2035 få betydning, må den knyttes sammen med 
økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter. Det betyr at den økonomiske 
langtidsplanen som rulleres hvert år, vil være et selvstendig dokument som oppdateres 
årlig i Utviklingsplan 2035. 
 
Fagplaner og strategier på delområder skal avspeile prioriteringer og mål i 
utviklingsplanen. 
 
Medvirkning  
Utviklingsplan 2035 har betydning for befolkningen i landsdelen, medarbeidere, 
utdanningsinstitusjonene m. fl.. Det vil fra mange aktører være stor interesse for 
arbeidet.  
 
For å få en oversikt over hvem som bør involveres/få medvirke er det avgjørende å 
utvikle en god interessentanalyse. Forholdet mellom dialog, medvirkning og innflytelse 
må avstemmes. Det foreslås gjennomført en bred høring i sluttfasen av arbeidet slik at 
sentrale aktører, som planen har stor betydning for, får anledning til å påvirke 
sluttproduktet på en god måte samtidig som de mest berørte blir involvert underveis i 
prosessen. Underveiskontakten foreslås håndtert gjennom dialogarenaer (etablerte eller 
egne for dette formålet) og uten oppnevning av et stort antall arbeidsgrupper.  
 
Organisering av arbeidet, bruk av ressurser og framdriftsplan 
Dette er Helse Nord RHFs Utviklingsplan 2035, og den vil, på det nivå og de områder den 
berører, være førende for utviklingen i nord. Derfor er det også viktig at det er gode 
forankrings- og medvirkningsprosesser mellom helseforetakene og RHF-et i 
utarbeidelsen av planen.  
 
I tillegg må medarbeidere og brukere være involvert i utviklingen av planen Det foreslås 
etablert en styringsgruppe for arbeidet som utgår fra ledergruppen i Helse Nord RHF 
supplert med KTV/KVO og brukerrepresentant.  
 
Prosjektorganisasjonen må ha kapasitet til å løse oppgaven samtidig som dette gjøres så 
langt som mulig med egne ressurser og en «slank» organisasjon.  
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Det er ikke tatt stilling til prosjektledelse. Helseforetakene vil bli invitert til å ha 
deltakere i prosjektgruppen. 
 
Arbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2018. Det inviteres til høring i tre 
måneder fra 1. juli 2018. Endelig styrebehandling skjer i november/desember 2018.  
 
Det legges på nåværende tidspunkt til grunn følgende plan for gjennomføring: 
• Datasamling og analyse: November og desember 2017 
• Mulige løsninger for ivaretakelse av «sørge-for»-ansvaret: Januar til mars 2018 
• Konsekvenser og risiko: Mars og april 2018 
• Anbefalinger løsninger: April til juni 2018 
• Høring: Juli til oktober 2018 
• Bearbeiding av høringsinnspill og sluttføring av dokument: Oktober til desember 2018 
 

Prosjekteier 
adm. direktør,  

Helse Nord RHF 

Styringsgruppe  

Prosjektleder 

Prosjektgruppe 

Dialogfora Prosjektstøtte 

Referansegruppe 

Eventuelle 
arbeidsgrupper 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27SEP2017 - saksdokumenter

side 49



 

Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tove Klæboe Nilsen, 986 84 862  Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 102-2017/5 Husebekk-utvalgets rapport Samordning 

mellom universiteter og helseforetak - 

oppfølging 
 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å orientere styret i Helse Nord RHF om hva som 
gjøres i Helse Nord etter anbefalingene i Husebekk-utvalgets rapport Samordning 
mellom universiteter og helseforetak. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet oppnevnte i juni 2015 en 
nasjonal arbeidsgruppe på tvers av de to sektorene. Arbeidsgruppen besto av to 
rektorer for de store universitetene og to administrerende direktører for RHF-ene.  
 
De utnevnte medlemmene var Anne Husebekk, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet (leder), Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen, Cathrine Lofthus, Helse Sør-
Øst RHF og Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF. Adm. direktør i Forskningsrådet Arvid 
Hallen deltok som observatør. 
 
Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å beskrive eventuelle barrierer for samarbeid mellom 
universitet og helseforetak og foreslå konkrete løsninger lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 
Arbeidet skulle bygge blant annet på HelseOmsorg21-strategien1, og utvalget fikk et gitt 
mandat fra departementene. Utvalget leverte sin rapport med anbefalinger 30. 
november 2016. 
 
Kort om innholdet i rapporten 
Arbeidsgruppen har identifisert barrierer og foreslått løsninger innenfor seks tematiske 
områder: 
• eierstruktur og samarbeidsarenaer 
• areal for forskning og utdanning 
• forskningsfinansiering 
• administrative rutiner og regelverk 
• forskningsinfrastruktur 
• utdanning 

1 Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 (HO21) ble ferdigstilt i 2014. Det er en nasjonal 
strategi for hele helse- og omsorgssektoren – både tjenestene, og utdannings- og forskningsinstitusjonene. 
Strategien skal skape en helhetlig innsats i det 21. århundre for verdikjeden fra forskning til innovasjon og 
kommersialisering. HO21-rådet følger opp strategien. 
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Barrierene eksisterer både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det er identifisert 
barrierer av ulik grad i alle regioner, og forskjellige regionale løsninger gjør at forskning 
og utdanning påvirkes i varierende grad. 
 
På nasjonalt nivå er det nå opprettet et formelt samarbeidsforum på høyt nivå, der 
eierdepartementene, universitetene og RHF-ene med sine toppledere er med. Det første 
møtet i forumet ble holdt 28. august 2017. På dette møtet holdt rektor Anne Husebekk 
og adm. direktør Lars Vorland en felles presentasjon. 
 
Oppfølging i Helse Nord  
Helse Nord RHF – og øvrige RHF – fikk i oppdrag i oppdragsdokument 2017 å følge opp 
rapporten med følgende krav: Helse Nord RHF skal følge opp rapporten fra den nasjonale 
arbeidsgruppen for samordning mellom universiteter og helseforetak (Husebekkutvalget) 
innenfor sitt ansvarsområde. Det forutsettes at oppfølgingen skjer i dialog med 
universitets- og høyskolesektoren og øvrige regionale helseforetak. De regionale 
helseforetakene skal sammen med universitetene særlig vurdere mulighetene for 
harmonisering av rutiner og retningslinjer på tvers av sektorene, regionalt og nasjonalt. 
Der det er hensiktsmessig, bør Helse Nord RHF vurdere å etablere fellesfunksjoner med 
universitetet(ene).  
 
Helse Nord RHF har allerede – også før Husebekk-utvalgets rapport kom – fokusert mye 
på reelt samarbeid med universitetene. Det kan vises til tiltak i Helse Nords forsknings- 
og innovasjonsstrategi, og en del konkrete samarbeidstiltak med UiT. Dette ble også vist 
til i det nasjonale samarbeidsforumet i august 2018. 
 
Husebekk-utvalgets rapport er diskutert i samarbeidsorganet med universitetene 
(USAM). Den ble tatt opp som sak i det påfølgende første møte i USAM, 9. mars 2017, 
med følgende vedtak: Innen utløpet av 2017 skal det foreligge en tiltaksliste som følger 
opp problemstillinger regionalt som beskrevet i Husebekk-rapporten. Innspill fra 
vitenskapelig personale og andre relevante aktører skal tas med. Det skal arrangeres et 
innspillseminar. UiT og UNN tar ansvar for å arrangere dette til høsten, i dialog med Nord 
universitet og øvrige HF.  
 
For å jobbe med flere av forslagene i rapporten, og de som ansees for å være mest 
aktuelle for Helse Nord, skal det arrangeres et seminar i regi av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og UiT (i dialog med Nord universitet og øvrige HF). Disse er de to 
institusjonene som er meste berørt av forslagene i rapporten. Seminaret er nå tidfestet 
til 8. november 2017, og det skal lages en regional felles tiltaksliste.  
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Adm. direktørs vurdering 
Det vurderes som at Helse Nord RHF er kommet langt i samarbeid med universitetene, 
på de områdene Husebekk-utvalgets rapport peker på. Dette gjelder spesielt på feltene 
forskningsfinansiering, administrative rutiner og regelverk og forskningsinfrastruktur.  
Det er også en del samarbeid å vise til innen utdanning og da særlig 
medisinerutdanningen. 
 
Et felt som må ses mer på, er modell for gjensidig nytte av bygningsmasse. Helse Nord 
RHF vil avvente et utspill om dette fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Det pekes på arbeidet som gjøres via samarbeidsorganet med universitetene (USAM), 
samt det arbeidet som pågår direkte særlig mellom Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og Universitetet i Tromsø. Disse samarbeidstiltakene må fortsette og videreutvikles, 
ut fra det som kommer ut av innspillseminaret 8. november 2017, og videre behandling 
av dette i USAM og institusjonene selv. 
 
 
Utrykte vedlegg: 
1. Husebekk-utvalgets rapport - Samordning mellom universiteter og helseforetak 
2. HelseOmsorg21 - Et kunnskapssystem for bedre folkehelse 
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Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-71/012   diverse     Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 103-2017 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev av 28. juni 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 2017 - 

tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017) 
2. Brev av 22. august 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 2017 - 

utvidelse av oppdrag gitt i tilleggsdokument 28. juni 2017 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-71/012        Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 103-2017/1 Brev av 28. juni 2017 fra statsråd Bent Høie ad. 

Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument 

etter Stortingets behandling av Prop. 129 S 

(2016-2017) 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling 
av Prop. 129 S (2016-2017) 

 
Det vises til oppdragsdokument 2017 til de regionale helseforetakene 10. januar 2017. Som 
følge av blant annet Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017), jf. Innst. 401 S 
(2016-2017), sender departementet ut et tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2017. Det 
vises også til departementets utbetalingsbrev for juli. 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Andre oppgaver 2017: 

 Det vises til Helsedirektoratets rapporter Kvalitet i ventelistedata (2014) og Utredning 
av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten (2017) hvor det framgår at 
registreringstekniske forhold knyttet til pasientadministrative systemer kan ha ført til at 

o andelen pasienter som registreres med frist til utredning er for høy 
o at andelen henvisninger som registreres som avvist av 

spesialisthelsetjenesten er for høy.  
De regionale helseforetakene skal sørge for at riktige opplysninger registreres i de 
pasientadministrative systemene og rapporteres til Norsk pasientregister, herunder 
sørge for at det gjennomføres endringer i de pasientadministrative systemene i 
henhold til det som framkommer i rapportene. 
 

 Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag å utrede og planlegge en løsning for nasjonale 
KPP-data (kostnader på pasientnivå) i NPR med sikte på etablering av en nasjonal 
KPP-database fra 1.1.2018. De regionale helseforetakene skal sørge for at alle 
helseforetak leverer data inn til den nasjonale databasen. Det forutsettes at de 
regionale helseforetakene legger til rette for at KPP anvendes i det lokale 
forbedrings- og planarbeidet i helseforetakene. De regionale helseforetakene skal 
innen 1. november 2017 redegjøre for departementet for status for bruk av KPP i 
lokalt forbedrings- og planarbeid i helseforetakene. 

 

Helse Sør-Øst RHF 

Helse Vest RHF 

Helse Midt-Norge RHF 

Helse Nord RHF 

 

 

 

Deres ref Vår ref 

16/5304  

Dato 

  28. juni 2017 
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Side 2 
 

Avtalespesialister 

 Stortinget slo gjennom behandlingen av prioriteringsmeldingen i 2016 fast at de 
foreslåtte prinsippene for prioritering skal gjelde for spesialisthelsetjenesten. Dette 
innebærer at også pasientbehandling som finner sted i avtalepraksis skal være 
underlagt disse prinsippene. Dette er til dels reflektert i rammeavtalene som er inngått 
mellom de regionale helseforetakene og avtalespesialistenes organisasjoner. I 
avtalene heter det bl.a. at den enkelte avtalespesialist skal foreta undersøkelser, 
diagnostikk og behandling i henhold til lov og forskrift, nasjonale og regionale planer, 
og gjeldende faglige retningslinjer og behandlingsveiledere. Avtalespesialisten skal 
videre organisere sin venteliste i henhold til gjeldende prioriteringsveiledere. 
Avtalespesialistene har imidlertid ikke juridisk kompetanse til å vurdere og tildele 
pasientrettigheter. Med endringen i pasient- og brukerrettighetsloven i 2015 er loven 
endret med sikte på å gi disse behandlerne slik kompetanse. Det har samtidig vært 
en felles vurdering mellom departementet, de regionale helseforetakene og 
avtalespesialistenes organisasjoner at det må gjennomføres et forsøksprosjekt før 
slik kompetanse kan gis til alle avtalespesialistene. Departementet gir i revidert 
oppdragsdokument ansvaret for å gjennomføre et slikt forsøksprosjekt til de regionale 
helseforetakene, i samråd med foreningene og etater, jf. nærmere spesifisert oppdrag 
nedenfor. Samtidig varsler departementet at det tas sikte på gi avtalespesialistene 
både rett og plikt til å tildele pasientrettigheter innen utgangen av kommende 
stortingsperiode.  
 
De regionale helseforetakene skal utrede og foreslå konkrete pilotprosjekter som skal 
prøve ut rettighetsvurdering i tilknytning til avtalespesialistpraksis, både innenfor 
psykisk helsevern og somatisk(e) fagområde(r). Arbeidet skal ledes av Helse Vest 
RHF. Arbeidet skal skje i samhandling med Den norske legeforening og Norsk 
psykologforening og må koordineres med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-
helse. Frist: 15. oktober 2017. 
 

 Spesialistutdanningen av leger og tannleger er besluttet lagt om. Det vises til etablert 
forsøksordning med utdanning av legespesialister (LIS) i avtalepraksis. Driftsansvaret 
for ordningen som nå ligger i Helsedirektoratet, overføres til de regionale 
helseforetakene så snart som mulig og vil ved prøveprosjektets slutt 1. mars 2019 bli 
ivaretatt av den nye spesialistutdanningen for leger. Avtalespesialistene må 
integreres i utdanningsløpene for legespesialistene, særlig i spesialiteter der dette er 
nødvendig for å sikre gode utdanningsløp og der kapasitetshensyn tilsier dette. 
Arbeidet må utføres i dialog med Helsedirektoratet og tilrettelegges opp mot ny 
spesialiststruktur og definerte læringsmål. 

 

 Det vises til arbeidet med å inngå samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og 
sykehus, jf. de inngåtte rammeavtaler. De regionale helseforetakene skal 
oppsummere erfaringer vedr. inngåelse av samarbeidsavtaler med 
avtalespesialistene. Helse Nord RHF skal, på vegne av alle de regionale 
helseforetakene, levere en samlet statusrapport til HOD innen 20. november 2017. 

 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Andre oppgaver 2017: 

 De regionale helseforetakenes sluttevaluering av prosjektet Transport av psykisk 
ustabile personer forutsettes å foreligge sammen med årlig melding for 2017. Det 
skal rapporteres på omfang av politioppdrag, brukertilfredshet og på utvikling mht 
omfanget av akuttinnleggelser. Rapportering og oppsummering skal gjøres i 
samarbeid mellom helseforetakene og aktuelle politidistrikt, jf. revidert 
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oppdragsdokument 2014 og departementets brev av 1. desember 2014 etter 
Stortingets behandling av Prop. 93 S (2013-2014). 
 

 Det vises til departementets brev av 30. mars 2017, der Helsedirektoratet sammen med 
de regionale helseforetakene ved kompetansesentrene for sikkerhet-, fengsels- og 
rettspsykiatri bes om å bistå i arbeidet med å planlegge for nasjonal utbredelse av modell 
for rettspsykiatri. Helse Midt-Norge RHF skal etablere en styringsgruppe med blant annet 
SIFER, Domstolsadministrasjonen og Riksadvokaten. Styringsgruppen skal bidra med å 
sette i verk og kvalitetssikre oppdragene for nasjonal utbredelse. 
 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Mål 2017: 

 I oppdragsdokument 2017 inngår en indikator om trombolysebehandling. Ved en 
inkurie ble det satt feil mål i oppdragsdokumentet. Riktig mål er minst 50 pst. Dette er 
i tråd med det som er satt som høy måloppnåelse for den nasjonale 
kvalitetsindikatoren. Det vises til helsenorge.no for en beskrivelse av indikatoren. 
Indikatoren lyder: 

 
Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.  
 

Andre oppgaver 2017: 
Videre utvikling av Odda Sjukehus 

 Det ble gjennomført felles foretaksmøte med de fire regionale helseforetakene 24. 
april 2017. Foretaksmøtet la vekt på at akuttfunksjonene gjennom dette møtet ble 
avklart, for å sikre forutsigbarhet og ro rundt det videre arbeidet med 
utviklingsplanene som skal ferdigstilles i 2018. 
 
Odda sjukehus har spesielle utfordringer på grunn av sin geografiske beliggenhet og 
risiko for stengte veier. Helse Vest RHF skal sikre at Helse Fonna sin plan for 
implementering av foretaksmøtets vedtak ivaretar følgende: 

o Odda skal være et akuttsykehus. Tilbudet ved Odda sjukehus skal være 
framtidsrettet og videreutvikles i samsvar med nasjonal helse- og 
sykehusplan, være forsvarlig, forutsigbart og ivareta tryggheten, og er en 
viktig del av beredskapen for befolkningen. 

o Sykehuset skal kunne håndtere situasjoner med akutte alvorlig syke eller 
skadde pasienter/traumepasienter, og stabilisere for videre transport. Dette 
gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander. Den samlede 
beredskapen for befolkningen tilhørende Odda sjukehus skal være på samme 
nivå og gi tilsvarende trygghet som i dag. Den samlede kompetansen som 
finnes på sykehuset, og som er i beredskap, skal selvsagt kunne brukes i 
akutte alvorlige situasjoner. 

o Kirurg/ortoped skal behandle pasienter på skadepoliklinikken, og skal være 
tilgjengelig for sykehuset på døgnbasis.  

o Anestesilege og medisinsk overlege skal være tilgjengelig på døgnbasis. 
o Sykehuset skal gjennomføre kompetansehevende tiltak og regelmessig 

trening slik at personellet er forberedt på å håndtere akutte situasjoner. 
o Det skal utarbeides en beredskapsplan med tiltak for å møte ulike scenarier, 

herunder en situasjon med stengte veier. Beredskapsplanen utarbeides i 
samarbeid med de ansatte ved Odda sjukehus, med kommunene og øvrige 
aktuelle aktører. 
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 Som følge av beslutninger i Nye metoder og gjennom overføring av flere legemidler 
fra folketrygden, utgjør finansiering og forvaltning av legemidler en stadig større 
oppgave for de regionale helseforetakene. Dette setter økte krav til regionale 
helseforetaks kapasitet til å forvalte legemiddelområdet, og fordrer evne til å realisere 
gevinster både gjennom anbudskonkurranser og overgang til faglig likeverdige, men 
rimeligere legemidler.  
 
I 2018 tas det sikte på å overføre flere legemiddelgrupper fra folketrygden til de 
regionale helseforetakene. Som varslet i Prop. 129 S (2016–2017) legges det opp til 
å overføre finansieringsansvaret for gjenværende legemidler i noen 
legemiddelgrupper/terapiområder der finansieringsansvaret allerede er overført, samt 
for terapiområder der det forventes nye legemidler som kan føre til konkurranse. 
Dette vil blant annet omfatte legemidler til behandling av hiv, hepatitt B, alvorlig astma 
og mastocytose. For at de regionale helseforetakene skal få tid til å forberede seg til 
overføringen, herunder bestille metodevurderinger, ble dette varslet allerede i Prop. 
129 S (2016–2017). 
 
De regionale helseforetakene skal: 

o Etablere tilstrekkelig kapasitet for å gjennomføre anbudskonkurranser knyttet 
til legemidler finansiert av regionale helseforetak, herunder legemiddelgrupper 
som overføres fra folketrygden til de regionale helseforetakene i 2018. 
Kapasiteten skal dimensjoneres med sikte på å realisere gevinstpotensialet 
knyttet til anbud.  

o Sørge for at det er tilgjengelig strukturert legemiddelinformasjon i 
spesialisthelsetjenesten for å understøtte bruk og forskrivning av legemidler i 
sykehus. 

o Sørge for tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre metodevurderinger. 
Departementet viser i denne sammenheng til at det i statsbudsjettet for 2016 
ble understreket at dersom behovet for metodevurderinger overstiger det 
antall metodevurderinger som da ble lagt til grunn for SLVs og FHIs 
bevilgninger og rammer, kan disse finansieres over regionale helseforetaks 
egne rammer. 

 
De regionale helseforetakene skal innen 1. november 2017 redegjøre for 
departementet for hvordan disse styringskravene er fulgt opp. 
 

 De regionale helseforetakene skal i samarbeid legge til rette for at pasienter i hele 
landet får økte muligheter for deltakelse i kliniske studier i Norge og i utlandet. Det 
innebærer at nettsiden for pasientrettet informasjon om alle pågående og planlagte 
kliniske studier på helsenorge.no er oppdatert og komplett, og at pasienter i hele 
landet gis en likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier.  

  

 De regionale helseforetakene skal i samarbeid med Helsedirektoratet igangsette 
prosesser for flytting og overføring av sekretariatet for Nye metoder fra 
Helsedirektoratet til Helse Sør-Øst RHF. Det forutsettes at sekretariatet overføres 
med de ressurser som tilligger sekretariatet per i dag som tilsvarer 4 årsverk. 
Sekretariatet for Nye metoder skal bli involvert i prosessene rundt overflyttingen.  

 

 Siden 2015 har sykehusene regransket celleprøver til kvinner som har fått 
livmorhalskreft, og som har hatt normale celleprøver mindre enn fem år tidligere. 
Sykehusene har ansvar for å sikre at kvinner med livmorhalskreft får informasjon om 
tidligere celleprøver som har vært feiltolket. De regionale helseforetakene må sørge 
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for at sykehusene har gode rutiner for hvordan man informerer kvinner som har fått 
en betydelig endret diagnose etter en regransking av tidligere prøver. Det vises også 
til økning i tilskudd til Kreftregisteret omtalt i vedlegg 1. 

 

 Det tas sikte på en omlegging av Raskere tilbake-ordningen fra 2018. Med forbehold 
om Stortingets behandling av statsbudsjettet 2018, vil dagens midler i Raskere 
tilbake-ordningen på kap. 732, post 79 og helserelaterte midler i ordningen på 
kap.732, post 70, overføres til de regionale helseforetakenes ordinære bevilgninger 
for pasientbehandling (kap. 732, postene 72-77) i 2018. Dette innebærer at midlene 
inkluderes i beregningsgrunnlaget for ISF under post 76 og polikliniske refusjoner 
under post 77. Med grunnlag i de regionale helseforetakenes anbefalinger, 
forutsettes det at tilbud med gode resultater videreføres. Hvert regionale helseforetak 
skal i 2018 videreføre sine kjøp av helsetjenester knyttet til tidligere Raskere tilbake 
midler på samme nivå som i 2017. For å unngå brudd i pasientenes 
behandlingsforløp, skal hvert regionale helseforetak vurdere mulighetene for 
forlengelse av avtaler der det er aktuelt. 

 

 Utgiftene til laboratorievirksomhet ved sykehusene (kap. 732, post 77) har vist en 
langvarig og sterk vekst. Veksttakten i 2017 har økt. Departementet vil vurdere 
alternative tiltak i forslag til statsbudsjett 2018. Laboratorieanalyser kan rekvireres av 
både primær- og spesialisthelsetjenesten. Departementet ber de regionale 
helseforetakene kartlegge om rekvisisjonene inkluderer den nødvendige (kliniske) 
informasjon som er nødvendig både for å vurdere om prøvene faktisk skal analyseres 
og for å tolke analysene. De regionale helseforetakene skal også foreslå tiltak som 
kan iverksettes dersom kartleggingen skulle konkludere med at 
informasjonsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig. Departementet ber om at resultatet av 
kartleggingen samt forslag til tiltak sendes til departementet innen 1. mai 2018.  

 

 Helse Nord RHF skal lede et fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene for å 
samordne arbeidet med nye samvalgsverktøy og bidra til at eksisterende verktøy tas i 
bruk. Dette er en oppfølging av oppgave gitt i oppdragsdokument 2017. Prosjektet 
bør i tillegg omfatte Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, FHI, KS, relevante 
profesjonsorganisasjoner og brukere/pasientorganisasjoner.  
 

 Med utgangspunkt i Helsedirektoratets rapport Områder i helsetjenesten med 
mangelfullt kunnskapsgrunnlag og mulig etablering av kvalitetsregistre (2016) og de 
regionale helseforetakenes sørge for-ansvar (og ansvar for etablering og drift av 
medisinske kvalitetsregistre), skal de regionale helseforetakene sammen utarbeide 
en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. 
Planen skal inkludere fremtidig håndtering av områder med lavt pasientvolum og 
mulighet for internasjonalt samarbeid i nordisk og europeisk regi. Helse Nord RHF 
skal koordinere arbeidet. 
 

 De regionale helseforetakene skal gjøre seg kjent med og følge opp Riksrevisjonens 
undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene, 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).  
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4. Oppfølging og rapportering 
Det skal rapporteres på pkt. 1, 2 og 3 i Årlig melding 2017.  
 
 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 

 

 

 

 

Kopi 

 

Riksrevisjonen 
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Vedlegg 1 – Tildeling av midler 

Kap. 732, post 70 

Rettsmedisinske fag 
Helse Sør-Øst RHF tildeles 23,4 mill. kroner fra kap. 710, post 01, knyttet til 
virksomhetsoverdragelse av rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Helse Sør-Øst 
RHF ved Oslo universitetssykehus HF per 1. januar 2017. Videre tildeles 15,5 mill. kroner til 
feriepengeutbetalinger i 2017 som er opparbeidet i 2016 og 8 mill. kroner som følge av 
opptjente rettigheter til fremtidig etterlatte- og uførepensjon.  
 

Raskere tilbake 
Det ble overført tilskuddsmidler på 57 mill. kroner knyttet til raskere tilbake fra Arbeids- og 
sosialdepartementets budsjett i 2017. Ved en inkurie var overføringen for lav, og tilskuddet er 
økt med 5,2 mill. kroner. Flyttingen bidrar til å videreføre dagens tjenestetilbud til 
arbeidsrettet rehabilitering. Midlene utbetales til Helse Sør-Øst RHF.  
 

Livmorhalsscreening 
Det tildeles 5,2 mill. kroner til Kreftregisteret til kvalitetssikring av livmorhalsprogrammet. En 
viktig årsak til at kvinner utvikler kreft til tross for at de har deltatt i livmorhalsscreening, er at 
klinikere og patologer ikke alltid har tilgang til kvinnens fulle screeninghistorikk. Midlene skal 
benyttes til utvikling av IKT-løsninger som muliggjør elektronisk informasjonsutveksling 
mellom laboratoriene og Kreftregisteret. Fortløpende kvalitetssikring vil sikres ved at 
laboratoriene får tilbakemelding, slik at riktig prøve blir bestilt til den enkelte kvinne. Midlene 
utbetales til Helse Sør-Øst RHF.  

 

Kap. 732, postene 72-75 Økte pensjonskostnader 
I Prop. 1 S (2016–2017) ble det lagt til grunn en pensjonskostnad på 13 700 mill. kroner. 
Oppdaterte beregninger fra pensjonsleverandørene innebærer et anslag for 
pensjonskostnaden på 13 200 mill. kroner. Den reduserte kostnaden skyldes hovedsakelig 
endringer i de økonomiske forutsetningene som ligger til grunn for beregningen av 
pensjonskostnaden. På denne bakgrunn reduseres basisbevilgningen til de regionale 
helseforetakene med 500 mill. kroner som følge av redusert pensjonskostnad. Dette 
innebærer følgende endringer: 
Kap. 732, post 72 reduseres med 269,1 mill. kroner 
Kap. 732, post 73 reduseres med 95 mill. kroner 
Kap. 732, post 74 reduseres med 71,7 mill. kroner 
Kap. 732, post 75 reduseres med 64,2 mill. kroner 
 
Det vises til foretaksmøtet 19. juni 2017.  
 
Kap. 765 Psykisk helse og rusarbeid, post 60 Kommunale tjenester 
Helse Nord RHF ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF kan søke om tilskudd til 
Svalbard på relevante tilskuddsordninger som bevilges over 60-poster på Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett, jf. Prop 129 S (2016-2017). Helsedirektoratet skal endre 
regelverket for tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene slik at 
Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til psykolog på Svalbard. 
Videre skal Helsedirektoratet gjennomføre en kartlegging for å avklare hvilke andre tilskudd 
det er hensiktsmessig at åpnes for Svalbard.  
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Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-71/012        Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 103-2017/2 Brev av 22. august 2017 fra statsråd Bent Høie 

ad. Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av 

oppdrag gitt i tilleggsdokument 28. juni 2017 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av oppdrag gitt i tilleggsdokument 
28. juni 2017 

 

Det vises til oppdragsdokument 2017 av 10. januar 2017 og tilleggsdokument av 28. juni 

2017. I tilleggsdokumentet er de regionale helseforetakene gitt i oppdrag å legge til rette for 

at pasienter i hele landet får økte muligheter for deltakelse i kliniske studier i Norge og i 

utlandet, og at pasienter i hele landet gis en likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse 

i kliniske studier. Under følger to tilleggsoppdrag knyttet til dette oppdraget. 
 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Andre oppgaver 2017: 

 De regionale helseforetakene skal under ledelse av Helse Sør-Øst RHF utrede en 

nasjonal ordning med et ekspertpanel i spesialisthelsetjenesten der pasienter med 

alvorlig livsforkortende sykdom kan få en ny vurdering av sine muligheter for annen 

etablert behandling i Norge eller utlandet. Panelet skal også gi pasienter en likeverdig 

mulighet til å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier i Norge eller utlandet. 

Utredningen skal omfatte forslag til organisering, praktisk tilrettelegging og 

finanisering av ordningen, herunder sekretariatsfunksjon. Ordningen skal ivareta ulike 

pasientgrupper og fagområder og bør der det er hensiktsmessig utnytte kompetansen 

i nasjonale tjenester eller internasjonalt gjennom de europeiske referansenettverkene 

(ERN). Det bør ses hen til annet relevant pågående arbeid i de regionale 

helseforetakene om tilgang til legemidler uten markedsføringstillatelse. Det legges til 

grunn at ordningen finansieres innenfor gjeldende rammer og etablerte 

finaniseringssystemer.  Vi ber om at en utredning sendes departementet innen 1. 

november d.å.  Det tas sikte på at ordningen etableres fra 2018. 

Ifølge liste  

 

 

Deres ref Vår ref 

16/5304  

Dato 

22. august 2017 
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 De regionale helseforetakene skal under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i 

samarbeid med Helsedirektoratet utvikle pasientrettet informasjon for å gi pasienter 

bedre grunnlag for å velge om de vil delta i kliniske studier. Etikkmiljøer og 

pasientorganisasjoner bør trekkes inn i arbeidet. Informasjonen skal gjøres 

tilgjengelig på helsenorge.no og i alle sykehus. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 

 

 

Kopi 

 

Helsedirektoratet 

Riksrevisjonen 
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Adresseliste 

 

Helse Midt-Norge 

RHF 

Postboks 464 7501 STJØRDAL 

Helse Nord RHF Postboks 1445 8038 BODØ 

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR 

Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER 
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Møtedato: 27. september 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-72/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 104-2017 Eventuelt 
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