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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-12/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 11-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 28. februar 2018: 
 

Sak 11-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 12-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2018 og 

9. februar 2018 
Side 3 

Sak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020,  
jf. helseforetaksloven § 21 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1). 

Side 13 

Sak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i 
helseforetakene i Helse Nord 

Side 19 

Sak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig 
rapport, herunder status for regionen - oppfølging av 
styresak 14-2017 

Side 22 

Sak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - 
erfaringer, oppfølging av styresak 42-2016 

Side 48 

Sak 17-2018 Anskaffelse psykisk helsevern for voksne 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 57 

Sak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av idéfasen 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 58 

Sak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - 
godkjenning av konseptfaserapport, mandat for 
forprosjekt og samlet analyse av økonomien, oppfølging av 
styresak 112-2017 og 114-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 59 

Sak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 60 

Sak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering, oppfølging av 
styresak 34-2014 

Side 61 

Sak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF om 
samarbeid og kontakt 

Side 67 

Sak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF Side 73 
Sak 24-2018 Styrets revisjonsutvalgs årsrapport 2017, vedlagt 

internrevisjonens årsrapport 2017 
Side 82 

Sak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF 
 
 

Side 91 
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Sak 26-2018 Orienteringssaker Side 93 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oversikt over 

investeringsbudsjett, oppfølging av styresak 117-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 96 

Sak 27-2018 Referatsaker Side 97 
 1. Brev med vedlegg av 22. januar 2018 fra Vefsn 

Kommune ad. Følgebrev til notat - kritiske merknader 
til vedleggsrapport til planprogrammet HSYK 2025 
(rev 30.5.17) 

  

 2. Årsoppsummering 2017 - Beslutningsforum for nye 
metoder 

  

 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. februar 2018   
 4. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. 

Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av idéfasen 
Kopi av protokollen legges fram ved møtestart. 

  

 5. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - 
godkjenning av konseptfaserapport og mandat for 
forprosjekt 
Kopi av protokollen legges fram ved møtestart. 

  

Sak 28-2018 Eventuelt Side 120 
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-13/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 12-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

7. februar 2018 og 9. februar 2018 

 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 7. februar 2018 og 
9. februar 2018 til godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 7. februar 2018 og 9. februar 2018 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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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 

 

Protokoll 

 
Vår ref.: 
2018/12-10/012   
 

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

Sted/dato: 
Tromsø, 28.2.2018 
  

 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 7. februar 2018 - kl. 8.30 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 
Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Beathe Rahka-Knutsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Tom Børje Eriksen styremedlem 
Tom Erik Forså styremedlem 
Gunn Strand Hutchinson observatør fra Regionalt brukerutvalg 

- møtte i Arne-Ketil Hafstads fravær 
 
Forfall 

 
Navn:  
Kari Jørgensen styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 
 
Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør  
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian I. Fanghol direktør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Erik Arne Hansen kst. økonomidirektør 
Ingvild J. Dokmo rådgiver 
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Styresak 1-2018 Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Marianne Telle (styreleder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Beate Rahka-Knutsen 
Fredrik Sund 
Kari Jørgensen 
Kari B. Sandnes 
Sissel Alterskjær 
Svenn Are Jenssen 
Tom Børje Eriksen 
Tom Erik Forså 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Marianne Telle (styreleder) 
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Beate Rahka-Knutsen 
Fredrik Sund 
Kari Jørgensen 
Kari B. Sandnes 
Sissel Alterskjær 
Svenn Are Jenssen 
Tom Børje Eriksen 
Tom Erik Forså 
 
 

Styresak 2-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 1-2018 Konstituering av styret i Helse Nord RHF  
Sak 2-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 3-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

13. desember 2017 
Sak 4-2018 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene 
Sak 5-2018 Budsjett 2018 - konsolidert 
Sak 6-2018 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

 Resultat 2017 - foreløpige regnskapstall 
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Sak 7-2018 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget  

12. desember 2017 
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

31. januar 2018 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 3. Protokoll fra drøftingsmøte 6. februar 2018 ad. 
Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 8-2018 Eventuelt 
 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 

Styresak 3-2018  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 13. desember 2017 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 13. desember 2017 godkjennes.  
 
 

Styresak 4-2018 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2018 til helseforetakene.  
 
2. Oppdragsdokument 2018 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

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

helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2018.  
 
4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene rapporterer på status i 

arbeidet med den gyldne regel innen juni 2018 for å sikre at målsettingen er oppfylt 
innen utgangen av 2018. Styret vil allerede nå varsle at det vil følge utviklingen 
innen psykisk helsevern og rus tett og iverksette nødvendige tiltak, dersom 
rapporteringen i juni 2018 ikke er tilfredsstillende.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2018 til helseforetakene.  
 
2. Oppdragsdokument 2018 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte 

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

helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2018.  
 
4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene rapporterer på status i 

arbeidet med den gyldne regel innen juni 2018 for å sikre at målsettingen er 
oppfylt innen utgangen av 2018. Styret vil allerede nå varsle at det vil følge 
utviklingen innen psykisk helsevern og rus tett og iverksette nødvendige tiltak, 
dersom rapporteringen i juni 2018 ikke er tilfredsstillende.  

 
 

Styresak 5-2018 Budsjett 2018 - konsolidert 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2018.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp om, og eventuelt hvordan, de enkelte 

omstillingstiltak påvirker pasienttilbudet. 
 

3. Styret ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2018.  

 
4. Styret tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

planlegger med et overskudd som er 60 mill. kroner høyere enn resultatkravet fra 
Helse Nord RHF.   

 
5. Styret fastsetter resultatkravet til Sykehusapotek Nord HF til 1 mill. kroner.   

 
6. Styret vedtar et samlet planlagt overskudd på 276 mill. kroner: 

Helse Nord RHF + 186 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +24 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  + 1 mill. kroner  
Helse Nord IKT HF  0  
Sum  +276 mill. kroner 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2018.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp om, og eventuelt hvordan, de enkelte 

omstillingstiltak påvirker pasienttilbudet. 
 

3. Styret ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2018.  

 
4. Styret tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

planlegger med et overskudd som er 60 mill. kroner høyere enn resultatkravet fra 
Helse Nord RHF.   

 
5. Styret fastsetter resultatkravet til Sykehusapotek Nord HF til 1 mill. kroner.   

 
6. Styret vedtar et samlet planlagt overskudd på 276 mill. kroner: 

Helse Nord RHF + 186 mill. kroner 
Finnmarkssykehuset HF +24 mill. kroner 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  +40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset HF  +5 mill. kroner 
Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord HF  + 1 mill. kroner  
Helse Nord IKT HF  0  
Sum  +276 mill. kroner 

 
 

Styresak 6-2018  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

a) Foretaksmøte i Helse Nord RHF 16. januar 2018 - informasjon 
b) Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget 18. januar 2018 i Oslo - sammen 

med adm. direktør: Informasjon  
c) Møte mellom styreleder/adm. direktør Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset 

HF 26. januar 2018 i Tromsø: Tema samisk helsepark og 
spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark 

d) Møte i Regionalt samarbeidsutvalg 22. januar 2018 (samarbeidsorgan mellom 
KS Nord-Norge og Helse Nord RHF) - informasjon 

e) Styreledermøte i Helse Nord 29. januar 2018 - informasjon 
f) Styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018 - praktisk informasjon 
g) Valg av styrer i helseforetakene - informasjon om status i arbeidet i 

valgkomiteen. Valg av HF-styrer gjennomføres i styremøte 28. februar 2018 
med påfølgende individuelle foretaksmøter med helseforetakene samme dag 
(istedenfor 21. mars 2018). 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. helseforetakslovens § 26a, punkt 1. 

h) Felles foretaksmøte 7. februar 2018 - informasjon 
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i) Dialogmøte mellom Universitetet i Tromsø og Helse Nord 
RHF/Universitetssykehuset Nord-Norge HF - våren 2018, initiativ 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
a) Resultat 2017 - foreløpige regnskapstall  

o Informasjon om foreløpig resultat for 2017 og oversikt over ventetider og 
fristbrudd pr. desember 2017.  

b) Varsling av trakassering - #metoo, oppfølging i Helse Nord 
o Informasjon om håndteringen av slike varsler i foretaksgruppen. 
o Presisering av etiske retningslinjer/varslingsrutiner.  

c) Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017, jf. styresak 140-2017 
o Nærmere gjennomgang av virksomheten er planlagt avholdt i tilknytning 

til styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018.  
d) Møte i samarbeidsforum for samordning mellom universitetene med 

medisinutdanning og de regionale helseforetakene 8. januar 2018 i Oslo: 
Informasjon 

e) Nordkalottmøte 10. - 11. januar 2018 i Oulo: Informasjon 
f) Møte med Norsk Sykepleierforbund 17. januar 2018 i Oslo: Informasjon 
g) Styresak 145-2017 Eventuelt - sak A Personalsak (styremøte i Helse Nord RHF 

13. desember 2018), oppfølging - informasjon 
o Informasjon om oppfølgingen av styresaken. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. helseforetakslovens § 26a, punkt 1. 

h) Alvorlige hendelser: 
o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden 

siste styremøte 13. desember 2018. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

Styresak 7-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 12. desember 2017 
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 31. januar 2018 

Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 
3. Protokoll fra drøftingsmøte 6. februar 2018 ad. Oppdragsdokument 2018 til 

helseforetakene 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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Styresak 8-2018  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
 
Tromsø, den 28. februar 2018 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm  Beate Rahka-Knutsen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Fredrik Sund    sett: Kari Jørgensen   Kari B. Sandnes 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Sissel Alterskjær  Tom Børje Eriksen   Tom Erik Forså   
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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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 

 

Protokoll 

 
Vår ref.: 
2018/12-20/012   
 

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

Sted/dato: 
Tromsø, 28.2.2018 
  

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 9. februar 2018 - kl. 14.10 
Møtested: Telefonmøte 
 

Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Beathe Rahka-Knutsen styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Tom Børje Eriksen styremedlem 
Tom Erik Forså styremedlem 

 
Forfall 

 
Fredrik Sund styremedlem - kunne ikke møte på kort varsel 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
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Styresak 9-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 9-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 10-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - valg av styreleder og 

styrets nestleder 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 

Styresak 10-2018  Universitetssykehuset Nord-Norge HF - valg 
av styreleder og styrets nestleder 

 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning og aksepterer at styreleder Jorhill 

Andrassen og styrets nestleder Erling Espeland fratrer styret i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF med øyeblikkelig virkning. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF velger Eivind Mikalsen som styreleder og Helga Marie 

Bjerke som styrets nestleder frem til nytt valg av styret i Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF kan gjennomføres, senest i styremøte i Helse Nord RHF 28. 
februar 2018.  

 
3. Valg av styreleder og styrets nestleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

stadfestes i foretaksmøte med helseforetaket så raskt som mulig. 
 
 
Tromsø, den 28. februar 2018 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm  Beate Rahka-Knutsen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
sett: Fredrik Sund   Kari Jørgensen   Kari B. Sandnes 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Sissel Alterskjær  Tom Børje Eriksen   Tom Erik Forså   
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020, 

jf. helseforetaksloven § 21 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1). 

 
 
Bakgrunn 
I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende 
styremedlemmer i helseforetakene i Helse Nord ble valgt i foretaksmøte, den 7. april 
2016. 
 
I styremøte i Helse Nord RHF, den 22. november 2017 behandlet styret i Helse Nord 
RHF styresak 131-2017 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2018-2020 - 
oppnevning av styrets arbeidsutvalg, jf. helseforetaksloven § 21. Styret fattet følgende 
vedtak: 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide et 

forslag til HF-styrenes sammensetning: 
 Marianne Telle 
 Svenn Are Jenssen 
 Fredrik Sund 

 
2. Styret ber arbeidsutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å 

utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer fra 
styret. 

 
Styrets arbeidsutvalg har avholdt flere møter pr. telefon og fysisk for å diskutere HF-
styrenes sammensetning og aktuelle kandidater. 
 
Prinsipper for sammensetning av styrene 
Helseforetakene ledes av et styre og en daglig leder, som tilsettes av styret. 
Helseforetaksloven og forarbeider til denne setter rammer for styrenes ansvarsområde 
og arbeidsoppgaver. Styrets ansvar er overordnet og omfatter både strategiske, 
driftsmessige og økonomiske forhold. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene 
nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon, og at ressursene 
brukes mest mulig effektivt. Styrets primære oppgave er å ivareta eiers interesse, 
gjennom samarbeid med eier så vel som daglig ledelse i virksomheten. 
 
Styrene må settes sammen slik at det samlet sett har en kompetanse som står i forhold 
til de oppgaver styret har og de utfordringene helseforetaket står ovenfor. Dette gjelder 
også å forstå helseforetakets rolle og betydningen i lokalsamfunnet.  
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Styremedlemmenes kompetanse må vurderes både enkeltvis, hvor de bør ha 
spisskompetanse/erfaring på ett eller flere områder, kombinert med at de må vurderes 
til å kunne fungere godt sammen.  
 
Forespørsel til Sametinget, fylkeskommunene og KS 
I brev til Sametinget, fylkeskommunene og KS Nord-Norge av 7. november 2017 med 
forespørsel om å komme med forslag på kandidater, heter det følgende om krav til 
kompetanse: 
Helse Nord RHF henvender seg til Sametinget, fylkeskommunene i Nord-Norge og  KS i 
Nord-Norge med forespørsel om innspill på kandidater som kan være aktuelle som 
styremedlemmer i  helseforetakene.  De aktuelle helseforetakene er: 

- Finnmarkssykehuset HF 
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
- Nordlandssykehuset HF 
- Helgelandssykehuset HF 
- Sykehusapotek Nord HF 

 
Helseforetakene forvalter viktige samfunnsoppgaver og store ressurser på vegne av 
fellesskapet, og er store virksomheter i sine lokalsamfunn. Det er viktig at 
styremedlemmene har kompetanse som reflekterer oppgavene styret har og de 
utfordringene det enkelte helseforetakene står overfor.  
 
Helse Nord RHF vektlegger at styrene for at helseforetakene samlet sett bl.a. må oppfylle 
følgende kompetansekrav:  

- Helsefaglig kompetanse og kunnskap om/erfaring fra primærhelsetjenesten 
- Kompetanse innen IKT, økonomi og ledelse  
- Tilknytning til/erfaring fra universitets- og høgskolesektoren 
- Forvaltnings- og samfunnskompetanse  
-  

Helse Nord RHF understreker at formålet med henvendelsen er å få innspill slik at vi får et 
bredt utvalg av kandidater som kan være aktuelle å vurdere. Helse Nord RHF understreker 
at styremedlemmene i rollen som styremedlem ikke skal representere geografiske 
områder, partier eller andre interesser.  I forbindelse med styrevalgprosessen legger Helse 
Nord RHF vekt på både kontinuitet og fornyelse i styrene. 
 
Habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven 
Det vises til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 16. januar 2018, behandling av sak 3 
Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21. Foretaksmøtet presiserte i 
forbindelse med denne saken følgende: Styret som kollegialt organ og styremedlemmene 
er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. Styremedlemmer som 
er av den oppfatning at de kan være inhabile, skal gjøre styret oppmerksom på dette. 
Avgjørelsen treffes av styret uten at det aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen. 
 
Det foreslås å videreføre samme presisering også ved oppnevning av styrer i 
helseforetakene i vår region. 
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Leder av styrets valgkomité, styreleder Marianne Telle legger frem endelig forslag til 
HF-styrenes sammensetning i forbindelse med behandling av saken. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
A. For perioden 28. februar 2018 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 

foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i 
helseforetakene: 

 
1. Finnmarkssykehuset HF 
 

o Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 
 

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder. 
 
2. Helgelandssykehuset HF 
 

o Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 
 

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder. 
 

3. Nordlandssykehuset HF 
 

o Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 
 

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder. 
 

4. Sykehusapotek Nord HF 
 

o Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 
 

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder. 
 
5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 
o Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 

 
Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder. 
 

6. Helse Nord IKT HF  
 

o Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 
 

Som styreleder velges NN, og NN velges som nestleder. 
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B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 28. februar 2018.  
 
C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. 
 
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Foreslåtte kandidater, oversikt 
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Foreslåtte kandidater til styrene i helseforetakene i Helse Nord:  
Følgende kandidater er foreslått fra Sametinget, de tre nord-norske fylkeskommunene 
og KS Nord-Norge: 
 
Finnmarkssykehuset HF: 
 
Forslag fra Finnmark fylkeskommune 
Wenche Pedersen, Vadsø  
Leif Astor Bakken, Sør-Varanger  
Tove Alstadsæter, Sør-Varanger  
Ronny Berg, Alta  
 
Forslag fra KS Finnmark: 
Harald Larssen,  
Kristin Rajala, Tana  
Geir Stian Høien  
 
Forslag fra Sametinget: 
Ann Ragnhild Broderstad, Harstad    
Amund Peder Teigmo, Karasjok   
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
 
Forslag fra Finnmark fylkeskommune: 
Wenche Pedersen, Vadsø  
Leif Astor Bakken, Sør-Varanger  
Tove Alstadsæter, Sør-Varanger  
Ronny Berg, Alta 
 
Forslag fra Troms fylkeskommune: 
Helga Marie Bjerke, Tromsø 
Jorhill Andreassen, Silsand 
 
Forslag fra Nordland fylkeskommune: 
Anna Ljunggren, Oslo (Narvik) 
Arne Myrland, Bodø 
Bjørn Bremer, Narvik  
Nina Skille, Bodø  
 
Forslag fra KS Troms: 
Helga Marie Bjerke, Tromsø  
Jorhill Andreassen, Silsand 
Margrethe Hagerupsen, Finnsnes  
 
Forslag fra KS Finnmark: 
Lise Svenning, Vadsø 
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Forslag fra Sametinget: 
Synnøve Søndergård, Tromsø 
Risten Turi Aleksandersen, Tromsø 
 
Nordlandssykehuset HF: 
 
Forslag fra Nordland fylkeskommune: 
Ingeborg Steinholt, Sømna  
Oddmund Enoksen, Sortland  
Ulrikke Holmøy, Øksnes 
Malin Johansen, Bodø  
 
Forslag fra Sametinget: 
Filip Mikkelsen, Tysfjord 
 
Forslag fra KS Nordland 
Grete Ellingsen, Sortland  
Arne Myrland, Bodø  
Hege Aune Jørgensen, Beiarn 
 
Forslag fra Nordland fylkeskommune: 
Lotte Grepp Knutsen, Bodø –  
Monika Ahyee, Bodø  
Espen Thorvaldsen, Svolvær   
Siv Moxness, Lovund  
Søren Fredrik Voie, Vestvågøy  
 
Forslag fra KS Nordland: 
Grete Ellingsen, Sortland 
Malin Johansen, Bodø  
Arne Myrland, Bodø 
Hege Aune Jørgensen, Beiarn 
 
Forslag fra Sametinget: 
Sara Åhren, Trofors 
Jonne Kalstad, Bodø 
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Møtedato: 28. februar 2018    
 Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2016/155-9/152  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og 

varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord 

 
 
Bakgrunn/formål 
I Helse Nord er det etablert en praksis med justering av styregodtgjørelsen til 
underliggende helseforetak i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets justering av 
styregodtgjørelsen i Helse Nord RHF. Dette skjer stort sett annen hvert år - sist i 2016 
og nå i foretaksmøte, den 16. januar 2018. 
 
I Helse Nord har styremedlemmer, styrets nestledere og styreledere i helseforetakene 
lik godtgjørelse - uavhengig av helseforetakets størrelse og kompleksitet. 
 
Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  
 
Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer 
hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg er det utarbeidet en 
veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert helseforetakene i regionen 
i foretaksmøtet, den 7. desember 2011.  
 
Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å 
inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon 
må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret. 
 
Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med %-
sats lik fravær. 
 
Justering av styregodtgjørelsen 
I foretaksmøte, den 16. januar 2018 ble følgende vedtatt under sak 4 Fastsetting av 
styregodtgjørelse, jf. helseforetaksloven § 21 tredje ledd: 
 
Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Nord RHF fastsettes til: 
Styreleder    kr 263 000 
Nestleder     kr 176 000 
Styremedlemmer   kr 128 000 
 
Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på kr 
4 900 per møte. 
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For revisjonsutvalget medlemmer fastsettes følgende honorar: 
 
Revisjonsutvalget leder   kr 34 000  
Revisjonsutvalgets medlemmer kr 17 000  
 
Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av 
kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. 
 
Styregodtgjørelsen er av Helse- og omsorgsdepartementet justert med gjennomsnittlig 
4,68 %, basert på gjennomsnittlig lønnsvekst i spesialisthelsetjenesten fra 4. kvartal 
2015 til 4. kvartal 2017 (jf. statsrådens redegjørelse i foretaksmøtet). I tråd med 
etablert praksis foreslås det å videreføre denne justeringen til underliggende 
helseforetak i vår region. 
 
Godtgjørelsen til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord 
foreslås justert som følger: 
 
Styreleder  - fra kr 172 200  til kr 180 000  (=4,53 %) 
Styrets nestleder  - fra kr 113 800  til kr 119 000  (=4,57 %) 
Styremedlem  - fra kr 105 200  til kr 110 000  (=4,56 %) 
Varamedlem  - fra kr 4 050  til kr 4 250  (=4,94 %) 
 
I gjennomsnittet tilsvarer dette en justering på 4,65 %. 
 
Helse Nord IKT HF, presisering 
Det vises til styresak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i 
Helse Nord IKT HF (styremøte i Helse Nord RHF 13. desember 2017). Styret fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å likestille adm. direktører i underliggende helseforetak 

som oppnevnes til styreverv i Helse Nord IKT HF med medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF, slik at disse omfattes av vedtakspunkt 2 i styresak 43-
2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse 
Nord (styremøte 6. april 2016).  

 
2. Andre styremedlemmer i Helse Nord IKT HF (eier- og ansattevalgte) mottar 

godtgjørelsen for styrevervet på lik linje med styremedlemmer i de øvrige 
helseforetakene i regionen. 

 
3. Styrets vedtak gjøres gjeldende med virkning fra tidspunkt for etableringen av Helse 

Nord IKT HF. 
 
Med bakgrunn i styrets vedtak i styresak 139-2017 presiseres i innstilling til 
foretaksmøtene at adm. direktører i underliggende helseforetak som oppnevnes til 
styreverv i Helse Nord IKT HF ikke mottar særskilt godtgjørelse for styrevervet. Andre 
styremedlemmer i Helse Nord IKT HF (eier- og ansattevalgte) mottar godtgjørelse for 
styrevervet.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. 

januar 2018 som følger:  
 

Styreleder  - fra kr 172 200  til kr 180 000  
Styrets nestleder  - fra kr 113 800  til kr 119 000  
Styremedlem  - fra kr 105 200  til kr 110 000  
 

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 
Adm. direktører i underliggende helseforetak som oppnevnes til styreverv i Helse 
Nord IKT HF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 

 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer 

hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for 
styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 
2011.  

 
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies 

å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik 
kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende 
rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 4 250,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt 

arbeidsfortjeneste.  
 

7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med %-
sats lik fravær. 

 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Raymond Dokmo/944 86 738  Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og 

mikrobiologi - årlig rapport, herunder status 

for regionen - oppfølging av styresak 14-2017 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 14-2017 Smittevernplan 2016-2020 og 
Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord (styremøte 22. februar 2017). 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret ber om å få lagt frem årlig rapport fra 
fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi, herunder status for regionen. 
 
En slik tilbakemelding er svært viktig for at vi skal nå null-visjonen om 
helsetjenesteassosierte infeksjoner i Helse Nord. Vi skal sikre en god 
tuberkulosekontroll, slik at alle tuberkulosetilfeller blir oppdaget og behandlet etter 
gjeldende retningslinjer, pasienten blir frisk og nysmitte hindres. Dette er med på å 
oppfylle våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Helseforetakene har rapportert egen måloppnåelse for Regional Smittevernplan og 
Regionalt Tuberkulosekontrollprogram (2016-2020) for året 2017 til Helse Nord RHF. 
Regionalt fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi har oppsummert svarene fra 
helseforetakene, jf. vedlegg 1 og 3. 
  
Helse Nord RHF ved fagdirektør etterspurte 15. september 2017 rapportering for 
Regional Smittevernplan og Regionalt Tuberkulosekontrollprogram fra fagsjefene i 
hvert helseforetak med svarfrist 24. oktober 2018. Hvert helseforetak returnerte utfylte 
sjekklister til fagdirektør i Helse Nord RHF. 
 
Det er viktig å poengtere at bruk av hensiktsmessige IKT-løsninger vil bli nødvendig i 
arbeidet fremover, og anses som et prioritert område. 
 

Fagdirektøren videresendte rapportene for den Regionale Smittevernplanen til Fagråd 
for infeksjon, smittevern og mikrobiologi, som har gjennomgått alle svarene. 
Rådgivingsgruppen for tuberkulose i Helse Nord har vært forelagt helseforetakenes 
rapporter for det Regionale Tuberkulosekontrollprogrammet.  
 

 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 23. januar 2018 informert om Regional smittevernplan 2016-2020 og 
Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020, oppfølging, jf. sak 8-2018. 
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Brukermedvirkning 
Regional Smittevernplan 2016-2020 og Regionalt Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 
- oppfølging ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 31. 
januar 2018, jf. RBU-sak 10-2018. RBU fattet følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av Regional 
Smittevernplan 2016-2020 og Regionalt Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 til 
orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at rapportene gir god oversikt over status for arbeidet innen 
smittevern og tuberkulosekontroll i helseregionen. Mye er på plass, men fortsatt er det 
en del å ta tak i. 
 
Adm. direktør mener at sjekklisten for den Regionale Smittevernplanen var for 
omfattende. Den har likevel vært nyttig for kartlegging av status for arbeid innen 
smittevern, infeksjonsmedisin, mikrobiologi og sterilforsyning ved sykehus i Helse Nord.  
Adm. direktør foreslår å forenkle rapporteringen for 2018 ved at helseforetakene kun 
rapporterer på punktene i fagrådets oppsummering (vedlegg 1 i denne styresaken). For 
det Regionale Tuberkulosekontrollprogrammet blir det ingen endring i rapportering for 
2018. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra fagråd for infeksjon, smittevern og 

mikrobiologi til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at anbefalingene fra Fagrådet for infeksjon, 

smittevern og mikrobiologi og rådgivningsgruppen for Tuberkuloseprogrammet 
følges opp i helseforetakene. 

 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
1) Fagrådets oppsummering av rapportene for Smittevernplanen  
2) Sjekklisten for Smittevernplanen med svar fra HF-ene, inklusive kommentarer og 

anbefalinger fra fagrådet til hvert punkt 
3) Rådgivingsgruppens oppsummering av rapportene for 

Tuberkulosekontrollprogrammet 
4) Sjekklisten for Tuberkulosekontrollprogrammet med svar fra HF-ene, inklusive 

kommentarer og anbefalinger fra rådgivingsgruppen 
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Fagrådets oppsummering og anbefalinger til fagdirektør av rapportering for 
Smittevernplan 2016-2020 for året 2017

4.1 Implementering av Smittevernplanen
4.1.1 Det skal være tydelig ansvarsplassering og ledelsesforankring av smitteverntiltak i HF-ene i 
Helse Nord. Anbefaling: UNN, NLSH og HSYK bør beskrive ansvarsplassering og ledelsesforankring av 
smitteverntiltak i eget HF.

4.1.1 Internrevisjon
Alle HF skal ha en plan for gjennomføring av internrevisjon av sitt infeksjonskontrollprogram (IKP) i 
sine årsplaner. UNN og NLSH har etablert årlig revisjon av IKP. Anbefaling: FIN  og HSYK bør inkludere 
internrevisjon av IKP i sine årsplaner (minimum ett punkt) og iverksette planene.

4.2.1 Antibiotikabruk
4.2.1.1/2. Alle HF oppgir at de har utformet antibiotikastyringsprogram tilpasset egen virksomhet 
med  konkrete tiltak: rapportering av forbruk, implementering av nasjonalfaglig retningslinje og fokus 
på,  og kunnskap om rasjonell antibiotikabruk. Det varierer mellom HF-ene hvor langt de er kommet i 
implementering av programmet. Anbefaling: Alle HF må få på plass en oppdatert milepælsplan for 
implementering av tiltak i antibiotikastyringsprogrammet, og iverksette planen.

4.2.1.3 Nasjonalt mål for reduksjon av bredspektret antibiotika fra 2012 til 2020 er 30%. Alle HF 
rapporterte forbruk av bredspektret antibiotika i 2016 (første gang for NLSH), men bare UNN anga 
eksakt reduksjon fra 2012 til 2016. Anbefaling: I 2018 skal hvert HF med utgangspunkt i sin egen 
antibiotikastatistikk rapportere sin %-vise reduksjon fra 2012 til 2017, og vurdere sin mulighet for å
nå målet på 30% i 2020.

4.2.2 Resistente bakterier
4.2.2.1 Det skal være mulighet for rask og sikker påvisning av multiresistente bakterier ved de 
mikrobiologiske sykehuslaboratoriene i Helse Nord. Kommentar: Laboratoriene oppgir at de ikke kan 
løse oppgaven  innenfor dagens økonomiske rammer. Det mangler instrumentering til å svare kliniske 
avdelinger  raskt nok om bærerskap av multiresistente bakterier, samt ressurser til bemanning 
utenom ordinær arbeidstid på lab. Dette har konsekvenser for drift mht. isolering og 
pasientplassering, og  medfører økte kostnader på sengepostnivå. Anbefaling: UNN og NLSH bør ruste 
opp hurtigdiagnostikk av multiresistente bakterier.

4.2.2.2 Tiltak for å begrense spredning av multiresistente bakterier skal konkretiseres og inngå i 
tjenesteavtaler mellom hvert HF og deres opptakskommuner. FIN, UNN og NLSH har etablert dette, 
men ikke HSYK som fortsatt mangler stilling for smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten.
Anbefaling: HSYK bør i 2018 benytte tildelte midler fra Helse Nord til å etablere stilling og  ansette 
smittevernsykepleier som skal arbeide mot kommunehelsetjenesten, slik at samhandling om 
smittevern kan inkluderes i HSYKs  Tjenesteavtale 10, jf. Smittevernplanen og Helse Nords OD 2017 til 
HF-ene, kap. 3.7. punkt 2.

4.3 Infeksjonsovervåking
4.3.3 HF-ene skal etablere rutiner for å bruke resultater fra infeksjonsovervåkingen (NOIS-PIAH,
NOIS-POSI) i sitt eget forbedringsarbeid. FIN, UNN og NLSH har etablert, eller jobber med å etablere, 
systematisk arbeid for dette. Anbefaling: HSYK bør i likehet med de andre helseforetakene utarbeide 
plan for systematisk bruk av resultater  fra infeksjonsovervåking i eget forbedringsarbeid jf. 
Smittevernplanen og Helse Nord OD 2017 til HF- ene, kap 3.7, 4-5. 

4.4.1 Smittevern
4.4.1.1 Bemanning av smittevernpersonell er stort sett oppfylt. FIN har ikke fulltidsstillinger for sine 2 
hygienesykepleiere. UNN er underbemannet mht. smittevernoverlege (kun én 100% stilling). 
Fagrådet anbefaler å bruke aktivitetstall (ikke sengetall) ved beregning av behov for 
smittevernpersonell. Anbefaling: FIN bør øke stillinger for hygienesykepleier fra 65%x2 til 100%x2. 
UNN bør etablere ny 50% stilling for smittevernoverlege. 

4.4.1.3 Smittevern skal forankres i ledelsen ved  jevnlige møter med smittevernpersonell. Dette 
fungerer i FIN og UNN. NLSH har ikke formalisert rapportering til ledelsen. HSYK mangler 
funksjonsbeskrivelse for smittevernlege, og rapporteringsvei
til ledelsen er ikke beskrevet. Anbefaling: Funksjonsbeskrivelse for smittevernlege utarbeides
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(HSYK). Rapporteringsvei fra smittevernpersonell til ledelsen skal utarbeides og formaliseres (NLSH, 
HSYK).

4.4.1.4 Smittevern skal forankres i ledelsen ved jevnlige møter med smittevernpersonell. Systemer 
for dette er etablert ved FIN og UNN, men ikke ved NLSH og HSYK. Anbefaling: NLSH og HSYK etablerer 
faste møter mellom smittevernpersonell og ledelsen. Smittevernoverlegen ved HSYK bør inkluderes i 
formelle utvalg som jobber med kvalitet, pasientsikkerhet og smittevern.

4.5 Bygg og infrastruktur i sykehus
4.5.1.1 Det sikres at smittevernpersonell er systematisk involvert fra start og gjennom hele bygge- 
prosessen ved nybygg/ombygging i eget HF. Dette nedfelles skriftlig i byggeplanene i alle byggefaser. 
UNN og NLSH har dette på plass, men ikke FIN og HSYK. Anbefaling: FIN/HSYK skal etablere skriftlige 
rutiner for systematisk deltakelse av smittevernpersonell i hele byggeprosessen ved ny-/ombygging.

4.5.1.2 Det bør være tilstrekkelige smittevernressurser i hvert HF til å ivareta 
smittevernsperspektivet  ved nybygg og ombygging. FIN vurderes å ha utilstrekkelige ressurser av 
smittevernpersonell til å dekke mange  og store byggeprosjekter i de neste årene. Anbefaling: 
Ressurser for smittevernpersonell i FIN skal  tilpasses den betydelig økte byggeaktiviteten i de neste 
årene.

4.5.5 Renhold
4.5.5.1 Alle grupper som utfører renhold skal ha god nok opplæring og tid avsatt til å gjennomføre 
renholdet. Ansvarsfordeling for hvem som utfører hva av renhold må foreligge skriftlig, og renholdet 
bør behovstilpasses ut fra et smittevernperspektiv. Det skal i tillegg sikres at man har et godt nok 
system for kontroll av renholdskvaliteten. Anbefaling: Alle HF skal sikre at bruk av standarden INSTA 
800 suppleres med fysiske tester for kontroll av renholdskvalitet. Det skal sikres god nok opplæring/ 
utdanning av renholdspersonell. Ambisjonen kan feks være fagbrev for fast ansatt renholdspersonell.

4.5.5.3 Rutiner for rengjøring av pasientsenger skal gjennomgås og kvalitetssikres. UNN og nye 
Kirkenes sykehus har etablert rutiner, men ikke de øvrige. Anbefaling: FIN: Rutiner skal etableres på 
Hammerfest sykehus og inkluderes i driftsplan for Alta nærsykehus. NLSH: Skal fullføre arbeid med 
sine rutiner. HSYK: Rutiner for rengjøring av pasientsenger skal gjennomgås og kvalitetssikres.

4.6 IKT og smittevern
4.6.1 Roller og ansvar i forvaltning av IKT-systemene må avklares, formidles og synliggjøres. IKT i 
infeksjonsovervåking og smittevern er et vedvarende problemområde for smittevernpersonell og 
andre brukere i alle HF. Ansvarslinjene er utydelige. Anbefaling: HN-IKT bør etablere regionalt 
samarbeid mellom eget personell og bestillerenhet/brukere i hvert HF som jobber frem løsninger. 
Roller og ansvar for IKT i infeksjonsovervåking skal gjøres forståelig for helsepersonell/brukere.

4.6.3 Ved behov for funksjonell eller teknisk bistand til IKT-systemer i infeksjonsovervåking skal 
brukerne ha én effektiv vei inn til personell med rett kompetanse. Anbefaling: HN-IKT bør sikre at 
brukerne har én effektiv vei inn til personell med rett kompetanse ved behov for funksjonell og 
teknisk bistand til IKT-systemer (for eksempel ved bruk av NOIS-POSI i DIPS-EPJ).

4.7 Dekontaminering og sterilisering
4.7.1-8 Her beskrives behov for å gjenoppta drift i regionalt fagnettverk for sterilforsyning, etablere 
egen plan for dekontaminering av medisinsk gjenbruksutstyr, rutinekontroll og validering av 
dekontaminerings- og steriliseringsprosesser, implementere elektronisk sporingssystem for 
registrering/sporing av utstyr, lagerhold og dokumentasjon av dekontamineringsprosesser, og 
utdanning av sterilforsyningsledere/-teknikere. Anbefaling: Detaljerte anbefalinger i sjekklista.

4.8 Samhandling om smittevern
4.8.1/2/5 Som nevnt mangler HSYK stillingen smittevernsykepleier for KHT, og det bremser utvikling 
av samhandling om smittevern med kommunene. Alle HF mangler sikre systemer for varsling og gi 
tilpassede råd ved utskriving av smitteførende pasienter til kommunehelsetjenesten. Anbefaling: HSYK 
oppretter stilling for smittevernsykepleier KHT, og formaliserer samhandling om smittevern i 
Tjenesteavtale 10, tilsvarende de øvrige tre HF. Alle HF skal etablere sikre systemer/rutiner for 
varsling og råd vedrørende utskriving av smitteførende pasient fra sykehus til 
kommunehelsetjenesten.

Tromsø 9. januar 2018, Kirsten Gravningen på vegne av fagrådet
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Vedlegg 7B – sjekklister for helseforetakene I Helse Nord -  RAPPORTER FOR 2017 

Kap 7B. Oppfølging i helseforetakene av 
Smittevernplanen 

Ansvar Svar fra hvert HF for året 2017 Fagrådets kommentarer og 
anbefalinger for 2018 

4.1 Implementering    

1. Smittevernplanens oppfølging i helseforetakene 
gjennomgås årlig ved at HF-ene fyller ut sjekkliste i 
Vedlegg 7B. Fagsjef i hvert HF oppsummerer status 
for planen basert på 7B. Sjekkliste 7B og 
oppsummering sendes til Helse Nord RHF. Se for 
øvrig Forord side 4 og Vedlegg 8 om rapportering 
fra HF-ene til Helse Nord RHF. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/UNN/NLSH/HSYK: Levert utfylte 
sjekklister og oppsummering av 
resultater. 
Per 12.12.2017 har HN-IKT ikke levert. 

Anbefaling: Fagsjefen og aktuelle 
fagmiljøer i HF-et skal samarbeide om 
oppsummeringen for sitt HF i rapport 
for 2018. 

2. Det skal være tydelige ansvarsplassering for og 
ledelsesforankring av smitteverntiltak i 
helseforetakene i Helse Nord 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Implementert på øverste trinn i 
ledelsen, men ikke hos mellomledere.  
UNN: ikke svart. 
NLSH/HSYK: ok 

Anbefaling: UNN/NLSH/HSYK skal 
beskrive ansvarsplassering og 
ledelsesforankring av smitteverntiltak 
nærmere. 

3. Smittevern skal inngå som en obligatorisk del av 
opplæring av nyansatte og ledere, samt i 
internundervisning av ansatte i HF-ene. 
Avdelingsledelsen sikrer at opplæring 
dokumenteres. 

Ledelsen i hver HF i 
samarbeid med sitt 
smittevernpersonell 

FIN: Håndhygiene, stikkskade-
prosedyre og arbeidsantrekk i 
kompetanseportal.  
UNN: prosess med å sikre 
kompetanse krav til nyansatte og at 
opplæringen dokumenteres i 
kompetanseportalen. 
NLSH/HSYK: Opplæring av nyansatte 
og ledere er ikke/kun delvis satt i 
system. Internundervisning av ansatte 
i HF-ene på forespørsel. Obligatorisk 
E-læringskurs i håndhygiene. 

Anbefaling: Alle HF skal etablere system 
for opplæring i smittevern av 
nyansatte/ledere og intern-
undervisning av ansatte og 
dokumentere at det er gjennomført. 

4. Ansatte i Helse Nord gjennomfører aktuelle e-
læringskurs i smittevern. Avdelingsledelsen sikrer 
at det er avsatt tid og at opplæring gjennomføres. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

E-læringskurs i håndhygiene er 
obligatorisk kurs i FIN/UNN/ NLSH/ 
HSYK. UNN: Noen avdelinger har også 
obligatorisk e-læring i isolering. 
Ingen opplyser om ev. avsatt tid til 
kurs  

 

5. Identifikasjon av barrierer mot implementering av 
infeksjonsforebyggende retningslinjer 

Den enkelte ansatte og 
ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/HSYK: ikke utført. 
UNN: ikke svart 
NLSH: usikker på hva dette betyr. 

Kommentar: Dette var vanskelig å 
rapportere på, derfor fjernes det fra 
rapport 2017. 

6. Reduksjon av barrierer mot implementering av 
infeksjonsforebyggende retningslinjer 

Den enkelte ansatte og 
ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/HSYK: ikke utført. 
UNN: ikke svart 
NLSH: usikker på hva dette betyr. 

Kommentar: Dette var vanskelig å 
rapportere på, derfor fjernes det fra 
rapport 2017. 
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4.1.1 Internrevisjon    
1. Alle helseforetak skal ha en plan for gjennomføring 

av internrevisjoner av sine 
infeksjonskontrollprogram, både årsplan (min. ett 
punkt) og en mer langsiktig plan 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Revisjon av innleggelse av SVK er 
gjennomført i 2017. Stikkskader er 
satt opp som revisjonsområde våren 
2019.  
UNN: etablert. 
NLSH/HSYK: i årsplanen. NLSH har 
gjennomført, men ikke HSYK. 

Kommentar: Fagrådet erkjenner av 
revisjonstema bør være aktuelt og 
relevant. Anbefaler ikke langtidsplan. 
Anbefaling: FIN og HSYK skal få på plass 
internrevisjon av sine IKP i sin årsplan 
(minimum ett punkt) og iverksette 
planen. 

4.1.2 E-læring i smittevern    
1. Behov for nye e-læringskurs i smittevern meldes til 

KORSN. Nettverksforum for smittevern i 
spesialisthelsetjenesten og tverregionalt e-
læringsnettverk behandler forslag og beslutter om 
kurset skal lages, og hvem som eventuelt skal gjøre 
det. 

KORSN Ingen har meldt behov.  

4.2.1 Antibiotikabruk    
1. HF-ene skal utvikle antibiotikastyringsprogram 

tilpasset sin virksomhet (rapportering av forbruk, 
implementering av nasjonalfaglig retningslinje, 
fokus på og kunnskap om rasjonell 
antibiotikabruk). 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/UNN/NLSH/HSYK: ok  

2. HF-ene skal implementere 
antibiotikastyringsprogrammet (ASP) 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Er i gang.  
UNN: Pågående arbeid. 
NLSH: Implementering har startet, 
men er ikke fullt ut gjennomført i hele 
organisasjonen. 
HSYK: Implementering pågår.  

Kommentar: Implementering tar tid. 
Anbefaling: Alle HF skal få på plass en 
oppdatert milepælsplan for 
implementering av tiltak i 
antibiotikastyrings programmet, og 
iverksette planen.  

3. Alle HF i Helse Nord skal redusere forbruket av 
bredspektret antibiotika (karbapenemer, 2. og 3. 
generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner) med 30% fra 2012 til 
2020. Forbruk av bredspektret antibiotika 
rapporteres årlig. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: følger utviklingen tett gjennom 
ASP og forbruksdata. Riktig bruk av 
retningslinjen vurderes på 
smittevernvisitt  
UNN: har i perioden ligget lavt på 
landsgjennomsnitt i forbruk av 
bredspektret antibiotika. Har redusert 
med 8,4 % i 2016 sammenliknet med 
2012. 
NLSH/HSYK: ok 

Anbefaling: I 2018 skal hvert HF med 
utgangspunkt i egen antibiotika- 
statistikk rapportere sin %-vise 
reduksjon fra 2012 til 2017, og 
vurdere sin mulighet for å nå målet på 
30% i 2020. 

4. HF-ene skal ha oppdaterte og implementerte 
infeksjonskontrollprogram (IKP) for å forebygge 

Smittevernpersonell 
oppdaterer IKP. 
Ledelsen i hvert HF har 

FIN: Pågående arbeid med tilpassing 
av UNNs IKP til FINs IKP.  
UNN: Etablert (dvs. oppdatert)  

Anbefaling: FIN/UNN/HSYK skal 
beskrive implementering av sitt IKP, 
for eks. basert på internrevisjon av 
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infeksjoner og spredning av multiresistente 
bakterier. 

ansvar for 
implementering av IKP. 

NLSH: Prosedyrene i IKP gjennomgås 
jevnlig iht. revisjonsplan for å øke 
implementering. Ikke alle prosedyrer er 
oppdatert, dette jobbes det med 
HSYK: Revisjon pågår kontinuerlig.  

prosedyrer i IKP, observasjoner, 
smittevernvisitter, mm. 

4.2.2 Resistente bakterier    
1. Det skal være mulighet for rask og sikker påvisning 

av multiresistente bakterier ved de mikrobiologiske 
sykehuslaboratoriene i Helse Nord.  

Laboratoriene ved UNN 
Tromsø og NLSH Bodø 

UNN: gjør omfattende screening av 
multiresistente bakterier. Innføring av 
PCR-basert hurtigscreening 
forutsetter investeringsmidler. 
NLSH: ok  

Kommentar: Laboratoriene kan ikke løse 
oppgaven innenfor dagens 
økonomiske rammer. Det mangler 
instrumentering til å svare kliniske 
avdelinger raskt nok om bærerskap av 
multiresistente bakterier, samt 
ressurser til bemanning utenom vanlig 
arbeidstid på lab, noe som har store 
konsekvenser for drift mht. isolering 
og pasientplassering, og medfører 
økte kostnader på sengepostnivå. 
Anbefaling: UNN/NLSH skal ruste opp 
hurtigdiagnostikk av multiresistente 
bakterier. 

2. Tiltak for å begrense spredning av multiresistente 
bakterier skal konkretiseres og inngå i 
tjenesteavtaler mellom hvert HF og deres 
opptakskommuner.  

Samhandlingsenheten i 
hvert HF i samarbeid 
med KORSN og 
smittevernsykepleiere 
KHT 

FIN har sendt ut tjenesteavtale 10 
med tekst om smittevern for 
signering. 
UNN: Tj.avtale 10 med tekst om 
smittevern er revidert og signert i 
2017. Krav om screeningsrutiner i KHT 
og informasjonsflyt mellom sykehus 
og kommuner er konkretisert.  
NLSH: tj. avtale 10 «under arbeid».  
HSYK: ikke beskrevet.  

Kommentar: HSYK mangler Smitte-
vernsykepleier for kommunehelse-
tjenesten og dermed en dedikert 
ansatt til å samhandle i smittevern og 
påta seg ansvar iht. Tj.avtale 10. De 
øvrige HF har nå både stilling og 
tjenesteavtale 10 på plass.  
Anbefaling: HSYK skal benytte allerede 
tildelte midler fra Helse Nord til å 
etablere stilling og ansette 
smittevernsykepleier KHT, og 
inkludere smittevern i Tj.avtale 10 jf. 
Helse Nords OD 2017 til HF-ene, kap. 
3.7. punkt 2. 

3. HF-ene skal ha prosedyrer i tråd med nasjonale 
anbefalinger fra FHI for smitteverntiltak ved 
mistenkte/påviste multiresistente bakterier. 
Prosedyren skal også beskrive varsling og 
samhandling internt og med andre 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Prosedyrer for varsling/ 
samhandling ikke etablert, arbeid 
pågår som ledd i IKP-arbeidet. 
UNN: Etablert prosedyre for 
smitteverntiltak. Denne omhandler 
ikke varsling og samhandling.  

Anbefaling: Alle 4 HF skal etablere 
prosedyrer som beskriver varsling og 
samhandling med andre helse- 
institusjoner eller kommuner som har 
hatt/vil få ansvar for pasienter med 
multiresistente bakterier. 
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helseinstitusjoner eller kommuner som har hatt 
eller vil få ansvar for pasienten.  

NLSH: Ikke etablert prosedyrer.  
HSYK: Viser til tjenesteavtale 5 uten å 
angi detaljer. 

4. IKT-systemer i mikrobiologiske laboratorier og EPJ 
skal anvendes for overvåking og rapportering av 
alarmbakterier.  

Mikrobiologiske 
laboratorier v. UNN 
Tromsø/NLSH Bodø i 
samarbeid m. IKT-
leverandører og Helse 
Nord IKT 

UNN: Foreløpig produseres årlig 
rapport, men løpende epidemiologisk 
oversikt og flagging av alarmbakterier 
blir først mulig innenfor rammen av 
planlagt HN-prosjekt med bruk av 
SAS. 
NLSH: mangler IKT-systemer for 
løpende overvåking og rapportering 
av alarmbakterier.  
 

Kommentar: Dette arbeidet er satt i 
gang. 
Anbefaling: Helse Nord og HN-IKT skal 
følge opp arbeidet som er startet og 
sørge for nødvendig prioritering og 
tildeling av nødvendige ressurser for 
gjennomføring. 

4.3 Infeksjonsovervåking    
1. Utføre prevalensundersøkelse av HAI og 

antibiotikabruk min. 2 ganger årlig. Hvert HF skal 
rapportere og kommentere sine prevalenstall min. 
2 ganger årlig til Helse Nord RHF. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/HSYK: ok. 
UNN/NLSH: ok, gjør prevalens 4x årlig. 
 

 

2. Det skal være minst 95% oppfølging for alle NOIS-
inngrep som omfattes av NOIS-forskriften. Hvert 
HF skal rapportere og kommentere sine 
infeksjonstall tertialvis til Helse Nord RHF.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Oppfølging >95%. Tertialvis 
rapportering/kommentering er under 
etablering.  
UNN: Oppfølging>95% Rapportering 
ok 
NLSH: <95% oppfølging for keisersnitt, 
men iverksatt tiltak for forbedring. 
HSYK: ok. 

 

3. HF-ene skal etablere rutiner for å bruke resultater 
fra infeksjonsovervåkingen i eget 
forbedringsarbeid.  

Klinikerne og ledelsen i 
hvert helseforetak 

FIN: Infeksjonsdata refereres i 
kvalitetsutvalg. Årsmelding behandles 
i HF-ledelsen. Pågående arbeid med 
gjennomgang av pasientforløp ved 
dype sårinfeksjoner. Infeksjonsdata 
refereres i klinikkenes KVAM-råd. 
UNN: HF-ledelse har vedtatt 
prosedyre for systematisk 
gjennomgang av dype sårinfeksjoner. 
Implementeres i 2018.   
NLSH: samarbeid med Seksjon for 
pasientsikkerhet for å få det på plass. 
HSYK: Ingen etablerte system for 
dette, brukes mer tilfeldig. 

Anbefaling: HSYK skal utarbeide plan for 
systematisk bruk av resultater fra 
infeksjonsovervåking i eget 
forbedringsarbeid jf. Smittevernplan 
og Helse Nords Oppdragsdokument 
2017 kap 3.7 p4-5. 
FIN, UNN og NLSH skal jobbe videre 
med dette. 
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4.4 Kompetanse i smittevern, infeksjonssykdommer og 
mikrobiologi 

   

4.4.1 Smittevern    
1. Oppfylle målsettingen om bemanning av 

smittevernpersonell som er 1/100-1/125 senger, 
alternativt 1/5000 innleggelser. For smittevernleger 
1/25 000 innleggelser. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/NLSH: ok.  
UNN: totalt ca 750 senger og 6,4 
årsverk smittevernpersonell. Oppfylt 
målsetting for smittevernpersonell. 
UNN hadde 37,124 innleggelser i 
2016, kun 1 årsverk 
smittevernoverlege Målsetting på 1,5 
årsverk for smittevernlege er ikke 
oppfylt. 
HSYK: 2,4 smittevernsykepleiere/151 
senger. 100% smittevernlege. 

Kommentar: Økt aktivitet innen 
dagbehandling/-kirurgi krever økt 
bistand fra smittevernpersonell. 
Moderne sykehusdrift er mer basert 
på aktivitet (økende) og mindre på 
sengetall (minkende). Fagrådet 
tilråder derfor å bruke aktivitetstall 
(fremfor sengetall) ved beregning av 
behov for smittevernpersonell. 
Anbefaling:  
FIN: se punkt 5 under. 
UNN: skal etablere ny stilling for 50% 
smittevernlege. 
HSYK: Tross tallmessig dekning basert 
på antall smittevern-personell per 
senger i sykehus, skal HSYK benytte 
allerede tildelte midler til å etablere 
stilling/ansette smittevernsykepleier 
for KHT jf. smittevernplan og OD 2017. 

2. Smittevernlegen skal ha klart definert arbeidstid til 
smittevernarbeid på dagtid, uavhengig av 
stillingsbrøk.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Etablert i Hammerfest. 
Smittevern lege Kirkenes bruker sin 
admin. tid.  
UNN/NLSH/HSYK: ok 

Kommentar: FIN har i tillegg en 
rådgivende smittevernoverlege 100% 
for FIN, organisert ved KORSN. 

3. Smittevernlegen skal rapportere direkte til 
ledelsen.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/UNN: Etablert 
NLSH: Fungerer slik i praksis, men 
rapporteringsvei er ikke formalisert. 
HSYK: Funksjonsbeskrivelse for 
smittevernlege mangler. 
Rapporteringsvei er ikke beskrevet. I 
praksis rapporterer smittevernlege på 
sak til Medisinsk direktør i Senter for 
fag/forskning/ utdanning, som er i 
stab med adm.dir.  

Anbefaling:  
NLSH: rapporteringsvei direkte fra 
smittevernlege til ledelsen skal 
formaliseres. 
HSYK: Funksjonsbeskrivelse og 
rapporteringsvei fra smittevernlege til 
ledelsen skal utarbeides og 
formaliseres. 

4. Smittevern skal forankres i ledelsen ved jevnlige 
møter med smittevernpersonell. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Medisinsk fagsjef møter i 
smittevernråd m. 
smittevernpersonell. Smittevern tas 
opp i kvalitetsutvalg, er fast sak i 

Kommentar: Rådgivende 
smittevernoverlege for FIN er medlem 
i smittevernråd og innkalles i 
Kvalitetsutvalg og KVAM-råd på sak. 
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KVAM-råd hvor hygienesykepleier og 
smittevernlege er faste medlemmer.  
UNN: månedlige møter mellom 
smittevernoverlege, seksjonsleder 
smittevern og direktør i smittevern. 
NLSH: ikke etablert.  
HSYK: Smittevernoverlegen i HSYK har 
ikke jevnlige møter med ledelsen. 
Smittevernsykepleier i hvert sykehus 
er med i kvalitetsutvalg der enhets-
direktør er leder. Smittev.sykepleier 
på HF-nivå deltar i Kvalitets og 
pasientsikkerhetsutvalget med 
medisinsk direktør og en 
enhetsdirektør.  

Anbefaling:  
NLSH: skal etablere faste møter 
mellom smittevernpersonell og 
ledelsen. 
HSYK: skal etablere faste møter 
mellom ledelsen og 
smittevernpersonell, inklusive 
smittevernoverlegen, i HSYK. 
 

5. Øke stillingsbrøk til 100 % for alle 
smittevernsykepleiere.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Har 100% stilling for 
smittevernspl KHT. Øvrige 2 stillinger 
er kombinert hygienesykepleier 
(65%)/tuberkulose-koordinator (35%).  
UNN: etablert 
NLSH: Nei. NLSH Vesterålen og 
Lofoten har begge hver sin 50% smv 
sykepleier.  
HSYK: Mo i Rana økte i 2017 fra 50% 
til 100 % stilling for smittevern-
sykepleier på HF-nivå. Ingen planer 
om ytterligere økning da total dekning 
oppfyller kravene. 

Anbefaling: 

FIN skal øke andel 
smittevernsykepleier stillinger i 
sykehus fra 65%x2 til 100%x2. 
NLSH skal i samarbeid med sitt 
smittevernpersonell vurdere 
stillingsbrøkene for smittevern-
sykepleiere i Lofoten og Vesterålen. 
HSYK skal benytte allerede tildelte 
midler til å etablere stilling/ansette 
smittevernsykepleier for KHT jf. 
smittevernplan og OD 2017. 

6. Legge til rette for at smittevernpersonell tar 
nødvendig etterutdanning i smittevern.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/NLSH/HSYK: per i dag ikke 
utdanning i Norge. 

Kommentar: Helse Nord og KORSN 
bidrar nasjonalt for å etablere slik 
utdanning. FHI vurderer Gøteborg 
som mulig lokalisasjon (nov 2017). 

 
4.4.2 

Infeksjonsmedisin    

1. Øke antall overlegeårsverk i infeksjon ved NLSH 
Bodø til 4,0 i 2018. 

NLSH Bodø NLSH HF-ledelse har bedt Medisinsk 
klinikk ansette 4 overleger, men man 
får ikke tak i kvalifisert personell. 

 

2. Ansette lege i spesialisering i infeksjonssykdommer 
ved NLSH Bodø.  

NLSH Bodø NLSH lyser ut LIS-stilling i infeksjon  
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3. Det må fokuseres på godt et samarbeid om 
utdanning innen infeksjonsmedisin, for eks. ved 
gruppe-1 tjeneste ved UNN Tromsø 

NLSH Bodø og UNN 
Tromsø 

NLSH: ok  
UNN: ikke svart 

 

4. Sikre at min. 4 sykepleiere ved NLSH Bodø får 
tilbud om lønnet videreutdanning i 
infeksjonssykepleie, samt tilbud om fast ansettelse 
ved ny infeksjonspost i 2018. 

NLSH Bodø NLSH: skal ikke ha egen sengepost for 
infeksjonsmedisin. NLSH planlegger 
videreutdanning av 2 infeksjons-
sykepleiere ved neste opptak. 

Kommentar: Ingen tilbakemelding på 
dette fra infeksjon NLSH 

5. Tilrettelegge for forskning i infeksjonsmedisin ved 
blant annet å finansiere fordypningsstilling for lege 
i spesialisering i infeksjonsmedisin ved UNN 
Tromsø.  

UNN Tromsø UNN: Seksjonen har 2 LIS (b-gren). Kommentar: Tiltaket utgår pga. at de 
tidligere D-fordypningsstillingene er 
faset ut til fordel for søknadsbaserte 
forskningsmidler fra Helse Nord.  

4.4.3 Mikrobiologi    
1. Det skal etableres én ny overlegestilling slik at det 

blir totalt minimum 3 overlegeårsverk ved 
Mikrobiologisk fagområde NLSH Bodø 

NLSH Bodø (i samarbeid 
med Helse Nord RHF) 

NLSH har per dato ikke tilstrekkelig 
antall spesialister for å fylle 3 
overlegeårsverk i mikrobiologi. 

Kommentar: Fungerende 
spesialistmiljøer bør ha minimum 3 
legespesialister for å være robuste ved 
fravær og skifte av ansatte. NLSH har 
allerede opprettet én ny tredje 
overlegestilling, men den er foreløpig 
ikke besatt. 

2. Det må fokuseres på godt et samarbeid i regionen 
om utdanning innen medisinsk mikrobiologi, for 
eks. ved gruppe-1 tjeneste ved UNN Tromsø 

NLSH Bodø og UNN 
Tromsø 

NLSH: Uheldig at vi delvis må dekke 
lønn for LIS med tjeneste på UNN.  
UNN: UNN har LIS-hjemler for 
videreutdanning av spesialister fra 
NSLH, men så vidt vites har NLSH ikke 
fått på plass utdanningsplaner for sine 
LIS inkludert tjeneste ved UNN. 

Anbefaling: NLSH skal utarbeide 
komplette utdanningsplaner i 
medisinsk mikrobiologi for sine LIS, 
inkludert gruppe-1 tjeneste. NLSH skal 
løpende presentere planene for UNN 
slik at gruppe-1 tjeneste for LIS fra 
NLSH kan inkluderes i langtidsplanen 
på UNN mht. ledig hjemler. 

3. Det skal legges til rette for at gruppe-1 tjeneste for 
LIS ved NLSH Bodø kan utføres ved UNN Tromsø  

NLSH Bodø og UNN 
Tromsø 

NLSH: se overfor 
UNN: se overfor  

Anbefaling: Dersom NLSH har LIS med 
behov for gruppe-1 tjeneste i 
medisinsk mikrobiologi, skal UNN 
prioritere LIS fra NLSH fremfor 
kandidater utenfor sykehus i Helse 
Nord, forutsatt at NLSH har oppfylt 
forrige punkt. 

4. Mikrobiologisk fagområde NLSH Bodø skal fortsatt 
ha 2 LIS-stillinger (i tillegg til minimum 3 
overlegestillinger)  

NLSH Bodø NLSH: ikke etablert at det er vårt 
behov for leger i mikrobiologi. Må 
vurderes når flere spesialister er på 
plass. 

 

5. Samarbeidsavtalen mellom AMS, UNN Tromsø og 
Mikrobiologisk fagområde, NLSH Bodø videreføres 

NLSH Bodø og UNN 
Tromsø 

UNN: Avtaleperioden avsluttet 
1.10.17 i samråd med NLSH. 
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så lenge Bodø kun har én spesialist i medisinsk 
mikrobiologi 

4.4.4 Regionalt fagråd for 
infeksjonsmedisin/smittevern/mikrobiologi 

   

1. Bruke Regionalt fagråd for 
infeksjonsmedisin/smittevern/mikrobiologi som en 
ressurs ved å foreslå aktuelle saker til fagrådet 

Ansatte i alle 
helseforetak i Helse 
Nord 

FIN/UNN/NLSH/HSYK: ok  

4.5 Bygg og infrastruktur    
4.5.1 Nybygg og ombygging    

1. Det skal sikres at smittevernpersonell er 
systematisk involvert fra start og gjennom hele 
byggeprosessen ved nybygg/ombygging i eget HF. 
Dette nedfelles skriftlig i byggeplanene i alle 
byggefaser.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak, som 
byggherre 

FIN: Rutiner for deltakelse av 
hygienesykepleier i nybygg er ikke 
etablert. Hygienesykepleier har vært 
involvert i byggeprosess for nye 
Kirkenes Sykehus. Hygienesykepleier 
deltar i OTG i nye Hammerfest sykeh. 
UNN: Interne rutiner for bygge- 
prosjekter har nedfelt at smittevern 
skal være en del av medvirkergrupper 
på lik linje med vernetjeneste.  
NLSH: ok.  
HSYK: usikker 

Anbefaling: FIN/HSYK skal etablere 
skriftlige rutiner for systematisk 
deltakelse av smittevernpersonell i 
hele byggeprosessen ved nybygg/ 
ombygging, jf. eget skriv fra 
administrerende direktør Lars Vorland 
om «smittevern og bygg» datert 
22.05.2015. 
 
 

2. Det skal være tilstrekkelig smittevernressurser i 
hvert HF til å ivareta smittevernsperspektivet ved 
nybygg og ombygging. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak, som 
byggherre 

FIN: Ikke tilført nye ressurser til tross 
for mange nybygg 
UNN: Smittevern innkalles til alle 
relevante møter og følger opp iht. 
sine ressurser. I tillegg har UNN en 
prosjektavdeling med en klinisk 
rådgiver med smittevern bakgrunn 
som sikrer faglig forankring. 
NLSH/HSYK: ok  

Kommentar: FIN har utilstrekkelige 
ressurser av smittevernpersonell til å 
dekke mange fremtidige store 
byggeprosjekter i FIN: Nye Kirkenes 
sykehus, Alta nærsykehus, Samisk 
Helsepark, Nybygg Finnmarksklinikken 
og Nye Hammerfest sykehus. 
Anbefaling: Ressurser for 
smittevernpersonell i FIN skal tilpasses 
den betydelig økte byggeaktiviteten i 
de neste årene. 

4.5.2 Pasientrom og isolater    
1. Holde løpende oversikt over isolater i sykehusene 

ved årlig gjennomgang av smittevernplanen 
Ledelsen i hvert 
helseforetak 

NLSH/HSYK: ok Kommentar: ved en feil mottok ikke FIN 
og UNN spørsmål 4.5.2 - 1 og har 
derfor ikke svart. 

2. Det må gjøres risiko- og behovsanalyser for nybygg 
og eksisterende bygg med tanke på behov for 
isolater 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Bruk av DIPS-rapport som eneste 
grunnlag er ikke godt nok registrerings 
grunnlag for slike beregninger. Nye 

Anbefaling: Alle HF må sikre involvering 
av smittevernpersonell i behovs- og 
risikoanalyse ved nybygg og 
ombygging. 
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Kirkenes sykehus har 1 luftsmitteisolat 
på intensiv og 7 kontaktsmitteisolat. 
UNN: Utført behovsanalyse for 
isolater ved planlegging av ny A-fløy. 
Dette må følges opp med ny vurdering 
etter ibruktakelse av bygget. 
NLSH: Gjennomført i forprosjektfasen. 
Sintef Helse har bla. fremskrevet 
behov for isolat. Lagt inn i den 
arkitektoniske plassering av isolater.  
HSYK: ikke svart. 

3. Ved nybygg/ombygging bygges kun enerom med 
eget bad/toalett. I eksisterende bygg må 
muligheten for å få flere enerom med eget 
bad/toalett vurderes 

Ledelsen i 
helseforetaket (som 
byggherre) 

FIN: Ok for nybygg.  
UNN: Plan for overgang til 
ensengsrom er ivaretatt i arealplan 
for UNN Breivika og Nye UNN Narvik. 
For UNN Harstad vil det i 2018 
utarbeides slik plan i forbindelse med 
arealplan. 
NLSH: fra forprosjekteringsfasen var 
det klart at nytt sykehus ville få flere 
2-sengsrom enn anbefalt i nye 
sykehus. Pt er andel enerom 50%, de 
fleste m. eget wc/bad.  
HSYK: ikke svart 

Anbefaling: Alle HF skal sikre involvering 
av smittevernpersonell i behovs- og 
risikoanalyse både ved nybygg og 
ombygging. 

4.5.3 Behandlingsrom, undersøkelsesrom og andre 
arealer 

   

1. Pasienter skal ikke ligge på rom eller motta 
behandling på rom som ikke er godkjent til dette 
formålet. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Mange pasienter på korridor i 
Hammerfest til tross for at klinikken 
har prosedyrer for å unngå det.  
UNN: ikke oppfylt 
NLSH: Deler av sykehuset hvor det 
foregår pasientbehandling er under 
ombygging noe som gir færre 
pasientrom og undersøkelsesrom. 
HSYK: ok 

Anbefaling:  
FIN: Hammerfest sykehus skal sikre at 
prosedyrer følges for å minimere 
antall korridorpasienter. Erfaringer 
med korridorpasienter må tas med i 
planer for nybygg og ombygg. 
UNN: skal etablere plan for å hindre at 
pasienter ligger på rom eller mottar 
behandling på rom som ikke er 
godkjent til formålet 

2. Det må sikres at smittevern er hensiktsmessig 
ivaretatt på behandlingsrom, støtterom og andre 
arealer. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Ivaretatt i nye Kirkenes sykehus.  
Ikke tilfredsstillende ivaretatt i 
gammel bygningsmasse og andre 
nybygg.  

Anbefaling:  
Alle HF: Smittevernpersonell skal 
sikres deltakelse i arealplanlegging. 

Styremøte Helse Nord RHF
28FEB2018 - innkalling og saksdokumenter

side 34



Smittevernplan 2016-2020 Helse Nord 

 

10 
 

UNN: ikke oppfylt 
NLSH/HSYK: ok 

UNN: skal etablere plan for å sikre at 
smittevern er hensiktsmessig ivaretatt 
på behandlingsrom, støtterom 
(desinfeksjonsrom, avfallsrom) og 
andre arealer. 

4.5.4 Pasienthotell    
1. Ved nybygging og ombygging av pasienthotell i 

Helse Nord ivaretas smittevern i form av 
hensiktsmessige utforminger og materialer. Dette 
nedfelles skriftlig i planene for alle byggefaser. 

Ledelsen i 
helseforetaket (som 
byggherre) 

FIN: Forutsetter at 
smittevernpersonell blir aktivt 
involvert, noe de har vært i 
varierende grad. Pasienthotell ved 
nye Kirkenes er utformet som 
ordinært sengetun i samarbeid med 
smittevern personell, men er blitt 
midlertidig konvertert til sengepost.  
UNN: Pingvinhotellet UNN Breivika er 
planlagt for å ivareta smittevernkrav I 
utforming og materialer. Hoteller i 
øvrige lokalisasjoner blir ivaretatt på 
liknende måte. UNN motsier her 
smittevernplanens tekst. 
NLSH: ikke aktuelt.  
HSYK: har ikke pasienthotell. 

Kommentar: Smittevernplanen side 28 
kap 4.5.4 sier at Pingvinhotellet i UNN 
Breivika ikke er utformet for å 
håndtere smitte. 
Anbefaling: Pingvinhotellet i UNN 
Breivika skal tilpasse tekstiler og flater 
slik at godt smittevern kan ivaretas, og 
pasienter med multiresistente 
bakterier kan bo på hotellet. Dette vil 
hindre at pasienter med 
multiresistente bakterier fyller opp 
pasientsenger på UNN Tromsø, som 
kunne vært brukt til sykere pasienter 
uten slik smitte. 

2. HF-ene avgjør hvilke pasienter som kan bo på 
pasienthotellet. Smittevernpersonell kan bidra til å 
utarbeide smittevernrutiner for matservering, 
håndtering av tøy, avfall, osv. for pasienthotell i 
egen HF. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Smittevernpersonell bistår med 
risikovurdering av hvilke pasienter 
som kan bo på pasienthotellet. 
UNN/NLSH: ok.  
HSYK: ikke pasienthotell. 

 

4.5.5 Renhold    
1. Alle grupper som utfører renhold skal ha god nok 

opplæring og tid avsatt til å gjennomføre 
renholdet. Ansvarsfordeling for hvem som utfører 
hva av renhold må foreligge skriftlig, og renholdet 
bør behovstilpasses ut fra et smittevernperspektiv. 
Det skal i tillegg sikres at man har et godt nok 
system for kontroll av renholdskvaliteten. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Bruker renholdsplan renplan/ 
plania og har prosedyrer som skal 
sikre renholdskvalitet iht Insta 800. 
Ikke god nok skriftlig arbeidsdeling 
mellom pleiepersonale/renhold. 
Serviceavtale mlm. enheter og 
Renhold/tekstil service i Kirkenes skal 
utarbeides for å sikre tydelig ansvars 
fordeling.  
UNN: Følger INSTA 800. Ikke etablert 
god nok kontroll av renholdskvalitet. 

Anbefaling:  
Alle HF: Skal sikre at INSTA 800 for å 
sjekke standard på renhold i sykehus, 
suppleres med fysiske tester.  
Det skal sikres god nok opplæring og 
utdanning av renholdspersonell, og 
man kan for eksempel ha ambisjon om 
oppnåelse av fagbrev for fast ansatt 
renholdspersonell. 
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NLSH: Opplæring gis alle nyansatte 
iht. plan. Årlige smittevernkurs, HRL 
og fagsamlinger. Ansvarsfordeling: 
egen prosedyre over avdelingens 
ansvar. Tid: Alle ansatte vasker iht 
områdefordeling beregnet i 
renholdsprogram Jonathan. 
Smittekontakt på renhold har mindre 
område/areal for å betjene 
smittevask. Følger INSTA 800, ingen 
fysiske tester. 
HSYK: Opplæring ved ansettelse, 
følges opp ved behov. Rutiner i 
Docmap. Følger INSTA 800 (renholds 
program Jonathan Clean Pilot), ingen 
fysiske tester. Husøkonom SSJ vil 
starte med ATP-måling og inspeksjon 
med UV-lys.  

2. Smittevernpersonell skal bidra i undervisning til 
grupper som utfører renhold, i tillegg til rådgivning 
mot ledelsen vedrørende et behovs- og 
kvalitetsstyrt renhold. 

Smittevernpersonell i 
hvert helseforetak 

FIN: Smittevernpersonell er ikke 
direkte involvert i opplæring innen 
renhold, men kan bidra på 
forespørsel. 
UNN: underviser på forespørsel 
NLSH/HSYK: ok.  

 

3. Rutiner for rengjøring av pasientsenger skal 
gjennomgås og kvalitetssikres. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Nye Kirkenes sykehus har 
utarbeidet prosedyre som skal sikre 
gode rutiner/ansvarsfordeling for 
sengerengjøring. Serviceavtale 
mellom avdelinger og renhold vil 
tydeliggjøre ansvarsfordeling av 
sengerengjøring på ulike lokasjoner. 
UNN: Etablert. 
NLSH: Pågående arbeid med rutiner 
for å se på rengjøring av senger.  
HSYK: ikke utført 2016-2017. 

Anbefaling:  
FIN: Rutiner skal etableres på 
Hammerfest sykehus og må inn i 
driftsplan for Alta nærsykehus. 
NLSH: skal fullføre arbeid med sine 
rutiner. 
HSYK: Rutiner for rengjøring av 
pasientsenger skal gjennomgås og 
kvalitetssikres.  

4.6 IKT og smittevern    
1. Roller og ansvar i forvaltning av IKT-systemene må 

avklares, formidles og synliggjøres. 
Hvert helseforetak, som 
IKT-systemeier, og 
bestillerfunksjons-

FIN: Ikke avklart, synliggjort eller 
formidlet.  

Kommentar: IKT i infeksjonsovervåking 
og smittevern er et vedvarende 
problemområde for 
smittevernpersonell i alle HF. 
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enheten for IKT i hvert 
HF 

UNN: lang tekst om roller og ansvar 
innen IKT-eierskap vs. IKT-forvaltning, 
se UNNs egen rapport. 
NLSH: Regionalt ansvar.  
HSYK: Ikke svart 

Ansvarslinjene er utydelige for 
brukerne. Teksten i kap 4.6 var 
kvalitetssikret av HN-IKT (ved Susann 
Beckstrøm), likevel er den ikke 
forståelig for brukerne. 
Anbefaling: HN-IKT skal etablere 
regionalt samarbeid mellom eget 
personell og bestillerenhet/brukere i 
hvert HF som jobber frem løsninger. 
Roller og ansvar for IKT i infeksjons-
overvåking skal gjøres forståelig for 
helsepersonell/brukere. 

2. Det må sikres nødvendig opplæring og kompetanse 
blant ansatte som bruker IKT-systemer i 
infeksjonsforebyggende arbeid. 

Hvert helseforetak, som 
IKT-systemeier 

FIN: Ikke tilfredsstillende 
UNN: uklart hvilke systemer det 
refereres til. 
NLSH: System for opplæring har vært 
ufullstendig og dette gjennomgås nå.  
HSYK: ok 

Kommentar: gjelder først og fremst 
infeksjonsregistrering for NOIS-POSI i 
DIPS-EPJ som utføres hvert tertial. 
Anbefaling: Se forrige punkt. 

3. Ved behov for funksjonell eller teknisk bistand til 
IKT-systemer for infeksjonsovervåking skal 
brukerne ha én effektiv vei inn til personell med 
rett kompetanse. 

Hvert helseforetak i 
samarbeid med Helse 
Nord RHF og Helse Nord 
IKT 

FIN: Helt fraværende 
UNN: uklart hvilke systemer det 
refereres til.  
NLSH: Tilbakevendende problem med 
infeksjonsregistrering i DIPS, meldt 
utallige ganger til HN-IKT. 
HSYK: Ikke på plass. 

Kommentar: Problemområde i alle HF.  
Anbefaling: HN-IKT skal sikre at 
brukerne har én effektiv vei inn til 
personell med rett kompetanse ved 
behov for funksjonell og teknisk 
bistand til IKT-systemer (NOIS-POSI i 
DIPS-EPJ og liknende) 

4.7 Dekontaminering og sterilisering    
1. Gjenoppta drift av regionalt fagnettverk for å 

etablere en felles plattform for kvalitetssikring av 
sterilforsyning i Helse Nord. Det utpekes en 
ansvarlig leder ved etablering. 

Sterilforsyningsledere 
ved UNN Tromsø og 
NLSH Bodø initierer i 
2017. Ledelsen i hvert 
sykehus: dekker 
deltakerutgifter  

UNN: første i møte i regionalt 
fagnettverk avholdes i desember 
2017. Nettverket etableres i 2018. 
FIN: Ikke etablert 
NLSH: første møte i november 2017. 
HSYK: ok 

Kommentar: Fagrådet støtter at 
regionalt fagnettverk etableres i 2018. 

2. Sykehusene skal ha egen plan for dekontaminering 
av medisinsk gjenbruksutstyr som en del av IKP. 
Planen bør som et min. inneholde beskrivelse av 
roller og ansvar, system for dokumentasjon i 
produksjonsprosesser, og system for internrevisjon 
av sykehusets dekontamineringsrutiner. 

Sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: Ikke etablert. Mangler budsjett 
for validering av autoklaver. 
Smittevernpersonell har ikke tilgang 
til rapporter for validering og kontroll. 
UNN: drøftes i regionalt fagnettverk i 
2018. 
NLSH/HSYK: ikke etablert.  

Anbefaling: Alle sykehus skal etablere 
en egen plan for dekontaminering av 
medisinsk gjenbruksutstyr som del av 
IKP. Planen bør som et min. inneholde 
beskrivelse av roller og ansvar, system 
for dokumentasjon i 
produksjonsprosesser, og system for 
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internrevisjon av sykehusets 
dekontamineringsrutiner. 

3. Det skal gjøres rutinekontroll og validering av 
dekontaminerings- og steriliseringsprosesser, 
inkludert årlig validering av autoklaver iht. Prosjekt 
sterilforsyning 2010 

Ledelsen i hvert HF i 
samarbeid med 
sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: Mangler budsjett for validering av 
autoklaver. Ulike rutinekontroller av 
prosesser: vaskeprosess (TOSI), 
Bowie-Dick, lekkasjetester og 
sporeprøver. Gjennomført 
valideringer (tilnærmet årlig), 
bestilles/admin. av teknisk avd. 
Ukjent hvordan teknisk avd. 
håndterer rapportene som kommer 
som følge av disse prosessene. 
UNN: årlig validering av 
vaskedekonta- minatorer er ikke 
implementert i UNN. Må på plass i iht. 
NS-EN ISO 15883-1:2009. 
Implementeres 2018. 
NLSH: årlig validering av 
vaskedekonta- minatorer ikke 
implementert. Arbeider med å få 
dette på plass i hht. NS-EN ISO 15883-
1:2009.  
HSYK: ok 

Kommentar: Problemområde i alle HF. 
Validering av autoklaver er pålagt, kan 
ikke budsjetteres bort. 
Anbefaling: Validering skal på plass i 
alle HF i 2018. 
 

4. Alle sterilforsyninger skal ta i bruk elektronisk 
sporingssystem for registrering og sporing av 
utstyr, lagerhold og dokumentasjon av 
dekontamineringsprosesser, også for fleksible 
skop. 

Ledelsen i hvert HF i 
samarbeid med 
sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: Ikke etablert. Kirkenes har bedt 
om prioritering av innkjøp av 
elektronisk sporingssystem i neste års 
MTU budsjett ved innflytting i nytt 
sykehus. System/rutiner for validering 
er ikke nedfelt i prosedyre. 
UNN: Mangler sporingssystem for 
enkeltpakket sterilt gods og fleksible 
skop. Kostnad ca 300.000,- for dette.   
NLSH: tatt i bruk T-doc, men ikke for 
fleksible skop siden dekontaminering 
ikke utføres i sterilsentral.  
HSYK: nei MSj/MiR, ok SSJ. 
Kommentar: SSJ har kun tatt i bruk 
delfunksjonalitet i T-doc. 

Anbefaling: Sterilforsyningene skal 
implementere felles regionalt IKT-
system for dokumentasjon av 
dekontamineringsprosesser, 
sporbarhet og produksjonstall, også 
for fleksible skop/sterile gjenbruks 
produkter.  
UNN skal få på plass sporingssystem 
for enkeltpakket sterilt gods og 
fleksible skop. 

5. Sterilforsyningene ved UNN Tromsø og NLSH Bodø 
skal starte arbeidet med ISO-sertifisering etter NS-
EN 2001:2008 av deler av sin virksomhet 

Sterilforsyningsledere 
ved UNN Tromsø og 
NLSH Bodø 

NLSH: arbeidet er ikke er påbegynt. 
UNN: forespeilet oppstart i 2019. 
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6. Sterilforsyningsledere i Helse Nord skal ha formell 
utdanning som sterilforsyningsleder, enten ved 
ansettelse eller snarest mulig. Mindre enheter 
(maks. 3 ansatte) kan ha faglig leder med 
sterilforsyningsteknikerutdanning. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak legger til 
rette for gjennomføring 
av utdanning 

FIN: ikke etablert 
UNN: oppstart utdanning (for 
sterilforsyningstekniker) august 2018  
NLSH: nei, studietilbud for 
sterilforsyningsledere fins ikke i 
Norge.  
HSYK: ikke svart 

Kommentar: Utdanning som 
sterilforsyningsleder er foreløpig ikke 
tilgjengelig i Norge. 

7. Utarbeide en plan for at ufaglært personell i hver 
sterilforsyning kan gjennomføre utdanning som 
sterilforsyningstekniker. Nyansatte skal forplikte 
seg til å gjennomføre slik utdanning.  

Sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: Ikke etablert plan. En ansatt i 
Hammerfest har påbegynt utdanning. 
UNN: pågående, 3 teknikere ferdig vår 
2018. Håper studiestart for 4 i 2018. 
NLSH: ok.  
HSYK: ikke etablert plan for utdanning 
av sterilforsyningsteknikere, én ansatt 
i MiR startet utdanning høsten 2016. 

Anbefaling: FIN/HSYK skal lage plan for 
at ufaglært personell i hver 
sterilforsyning kan gjennomføre 
utdanning som 
sterilforsyningstekniker. 

8. Ufaglærte som ikke tar utdanning som 
sterilforsyningstekniker, skal delta på kurs/ 
konferanse eller hospitere i større sterilforsyning 
min. én gang årlig. 

Sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: ikke etablert fast årlig. 
UNN: Pågående 
NLSH: ok 
HSYK: MSJ – en hjelpepleier som 
deltar på 
kurs/konferanse/hospitering. SSJ – en 
spl som deltar på kurs/konferanse 

Anbefaling: FIN/HSYK skal etablere 
system for at ufaglærte som ikke tar 
utdanning deltar på kurs/konferanse 
eller hospitere i større sterilforsyning 
min. én gang årlig. 

4.8 Samhandling om smittevern    
1. Opprette stilling som smittevernsykepleier KHT ved 

Helgelandssykehuset 
Ledelsen ved 
Helgelandssykehuset 

HSYK: ikke etablert.  Anbefaling: HSYK skal benytte allerede 
tildelte midler fra Helse Nord til å 
etablere stilling/ansette smittevern-
sykepleier KHT jf. Smittevernplanen og 
Helse Nords oppdragsdokument 2017 
til HF-ene, kap. 3.7, Foretaksspesifikke 
krav 2017, pkt 1.   

2. Inkludere smittevern i tjenesteavtale 10 mellom 
hvert HF og deres opptakskommuner. 

Samhandlingsenheten i 
hvert HF i samarbeid 
med 
opptakskommunene 

FIN/UNN/NLSH: ok  
HSYK: ingen anmerkning.  
Kommentar: HSYK har ikke inkludert 
tekst om smittevern Tjenesteavtale 
10, og oppfyller derfor ikke krav i OD 
2017 fra Helse Nord kap. 3.7 pkt 2. 

Anbefaling: HSYK skal inkludere 
samhandling om smittevern i 
Tjenesteavtale 10 på linje med 3 
øvrige HF. 

3. Formalisere samarbeidet mellom 
smittevernsykepleier KHT i helseforetaket og 
opptakskommunene (kommuneoverlegen ev. 
kommunal smittevernlege) 

Smittevernsykepleier 
KHT i samarbeid med 
kommunene 

FIN/UNN/NLSH: ok, Tjenesteavtale 10  
HSYK: ikke gjort.  

Kommentar: Siden HSYK mangler 
Smittevernsykepleier KHT, er det ikke 
mulig å formalisere samarbeidet med 
opptakskommunene.  
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Anbefaling: HSYK skal sikre at stillingen 
opprettes og samarbeidet 
formaliseres i Tjenesteavtale 10, 
tilsvarende øvrige tre HF. 

4. Styrke kommunikasjon om smittevern ved å ha 
varslingsrutiner og gi tilpassede råd ved utskriving 
av smitteførende pasienter til 
kommunehelsetjenesten. 

Utskrivende 
sykehusavdeling i 
samarbeid med 
smittevernpersonell 

FIN: delvis etablert 
UNN: Gjøres i tj. avtale 10 
NLSH: Nei, mangler system for 
varsling fra avdeling til 
smittevernsykepleier KHT før 
utskrivelse av smitteførende pasient 
til kommunen.  
HSYK viser til Tjenesteavtale 5 som 
ikke omhandler smittevern spesielt.  

Anbefaling: Alle HF-ene skal etablere 
sikre systemer/rutiner for varsling/ 
råd vedrørende smitte knyttet direkte 
til utskriving av smitteførende pasient.  

5. Gjennom å inkludere smittevern i tjenesteavtaler 
sikre at kommunen har rutiner for screening av 
multiresistente bakterier og varsling når pasient 
henvises til eller innlegges i sykehus. 

Samhandlingsenheten i 
hvert HF i samarbeid 
med opptaks-
kommunene 

FIN: ok 
UNN: Gjort i tjenesteavtale 10. 
NLSH: ok 
HSYK: nei 

Anbefaling: HSYK skal inkludere 
smittevern i tjenesteavtale 10 for å 
sikre at kommunen har rutiner for 
screening og varsling når pasient 
henvises/ innlegges i sykehus. 

4.9 Forskning og undervisning    
 -    
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Rådgivingsgruppens oppsummering og anbefalinger til fagdirektør av rapportering for 
Tuberkulosekontrollprogram 2017

Rådgivingsgruppen ser at ikke alle HF-ene har brukt sjekklista for rapportering av Tuberkulose- 
kontrollprogrammet, og flere tilbakemeldinger kom sent. NLSH og HSYK svarte i fri tekst og ikke alltid 
i henhold til sjekklista. For 2018 skal HF-ene benytte sjekklista for Tuberkulosekontrollprogrammet.

Mange av de anbefalte tiltakene i Tuberkulosekontrollprogrammet er faglige anbefalinger. Det 
rapporteres gjennomgående at faglige anbefalinger følges. NLSH rapporterer at de ikke har på plass 
alle prosedyrer/retningslinjer for håndtering av tuberkulosepasientene i kvalitetssystemet Docmap, 
og oppgir at de fremover skal jobbe med å få nødvendige prosedyrer/retningslinjer på plass.

Rådgivingsgruppen anbefaler at HF-ene skal etablere prosedyrer og retningslinjer der de mangler.

    

 

   

  

  

   

  

 

     

   

   

 

 

 

    

   

 

   

     

 

 

 

  

 

Særlig tre anbefalte tiltak i Tuberkulosekontrollprogrammet er kostnadskrevende og bør derfor 
planlegges inn i de aktuelle HF-enes driftsbudsjett:

2.1. Anbefalt tiltak punkt 4: Øke tuberkulosekoordinatorstilling i Finnmarkssykehuset til totalt ett 
årsverk. Ansvarlig: HN RHF og FIN. FIN rapporterer at dette ikke er oppfylt og det er ingen beskrivelse

av at dette er planlagt.

Rådgivingsgruppen anbefaler at FIN skal starte prosessen med å øke TB-koordinatorstillingen i 2018.

4.2 Anbefalt tiltak punkt 3: Etablering av molekylær tuberkulosediagnostikk med mulighet for

påvisning av rifampicin resistensgen. Ansvarlig: Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN 
oppfordres til å etablere slik diagnostikk. UNN rapporterer at dette ikke er etablert, og det er ingen 
beskrivelse av at dette er planlagt.

Rådgivingsgruppen anbefaler at UNN kartlegger mulighet for etablering av molekylær 
tuberkulosediagnostikk i 2018

7.0 Anbefalt tiltak Punkt 4: Rom til ekspektoratprøvetaking skal ha tilfredsstillende standard. Ved 
manglende/ikke optimalt rom, må dette etableres/oppgraderes. Oppgradering gjelder disse HF:

 FIN rapporterer at midlertidige løsninger er etablert både i Kirkenes og Hammerfest. Det

gjennomføres ekspektoratprøvetaking «under ikke tilfredsstillende omstendigheter» i Alta.

 UNN Harstad rapporterer at oppgradering og utbygging av eksisterende rom pågår. Dette

forventes ferdigstilt i løpet av våren 2018.

 HSYK Sandnessjøen rapportere at rom til ekspektoratprøvetaking ikke er av tilfredsstillende

standard, og det er ikke planlagt eller påbegynt oppgradering.

Rådgivingsgruppen anbefaler at FIN, UNN Harstad og HSYK Sandnessjøen skal prioritere oppgradering 
av rom til ekspektoratprøvetaking i 2018  

 

 

Tromsø 9. januar 2018,  

Tone Ovesen på vegne av Rådgivingsgruppen for tuberkulose  
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Vedlegg 4: Anbefalte tiltak i Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020, svar fra HF-ene og kommentarer fra Rådgivingsgruppen for tuberkulose i Helse Nord 

Kap. Anbefalte tiltak Ansvar Svar fra HF-ene for 2017 Rådgivingsgruppens 
kommentarer og anbefalinger 
for 2018 

1.4 Implementering av Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020    

1. TB-kontrollprogrammets anbefalinger på regionalt nivå gjennomgås årlig (sjekkliste i vedlegg 2). 
Rådgivingsgruppen for tuberkulose kan eventuelt bidra til dette. 

HN RHF.   

2. TB-kontrollprogrammets anbefalinger på helseforetaksnivå etterspørres årlig i hvert helseforetak. 
Se beskrivelse i forord samt vedlegg 5: Figur for bruk av sjekkliste i vedlegg 2. 

HN RHF.   

3. TBkontrollprogrammets anbefalinger på helseforetaksnivå gjennomgås årlig og status gis i 
tilbakemelding til Helse Nord RHF. Se beskrivelse i forord samt vedlegg 5: Figur for bruk av 
sjekkliste i vedlegg 2.  

Ledelsen i hvert HF. FIN/UNN: leverte utfylte 
sjekklister.  
NLSH: kort rapport (ikke fylt ut 
sjekklisten) 
HSYK: lengre rapport (ikke fylt 
ut sjekkliste).  

 

4. Helse Nord RHF skal jevnlig utføre internrevisjon av tuberkulosekontrollprogrammet.  HN RHF.   

2.1 Personell og ressurser    

1. Øke antall lungespesialister i Helse Nord i tråd med regional fagplan lungemedisin.  HN RHF.  Kommentar: Vanskelig å 
rekruttere lungespesialister i 
hele region. Bla. UNN Harstad og 
FIN har ubesatte stillinger.  

2. Øke antall infeksjonsmedisinere i tråd med Smittevernplan Helse Nord 2016-2020.  HN RHF.  Kommentar: Rekruttering noe 
utfordrende.  

3. Opprettholde det anbefalte antall TBK1 til ett årsverk per 10 nye tilfeller av aktiv TB2 per år. HN RHF, 
Ledelsen i hvert HF. 

FIN: ikke oppfylt 
UNN/NLSH: ok  
HSYK: ikke svart 

Kommentar: Ok for UNN/NLSH 
men ikke FIN som har annen 
organisering.  

4. Øke TBK-stilling i Finnmarkssykehuset til totalt ett årsverk. HN RHF, Finnmarkssykehuset. FIN: ikke oppfylt Anbefaling: FIN skal starte 
prosess for øking av TBK-stilling i 
2018.  

5. Rådgivingsgruppen for TB videreføres og avholder ett eller to møter per år.  HN RHF, regional TBK. UNN/KORSN: Ok Kommentar: Det har vært to 
møter i 2017, det anbefales og 
ønskes to møter I 2018.  

6. Rådgivingsgruppen fortsetter arbeidet for at diagnostikk og behandling av TB skal holde faglig og 
lik standard i regionen.  

Rådgivingsgruppen, regional TBK. UNN/KORSN: Ok   

3.2 Samhandling kommunehelsetjenesten    

1. Vurdere om TB-kontroll skal inkluderes i tjenesteavtaler.  KORSN, samhandlingsenheten i hvert 
HF. 

FIN/UNN: Ikke vurdert  
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Anbefaling: Alle HF skal vurdere 
inklusjon av TB-kontroll i sin 
tjenesteavtale 10 i 2018.  

4.1 Henvisninger til spesialisthelsetjenesten    

1. Retningslinjer og flytskjema for TB-undersøkelse utarbeidet av FHI må følges. Spesialisthelsetjenesten informerer 
KHT3  

FIN: Ikke systematisk 
samarbeid mellom TB-

Kommentar: Har inntrykk av at 
retningslinjer følges.  
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1 TBK: tuberkulosekoordinator 
2 TB: tuberkulose 
3 KHT: kommunehelsetjenesten 
4 AMS: Avdeling for mikrobiologi og smittevern UNN Tromsø 

koordinatorer og klinikere om 
dette.  
UNN/NLSH: ok 
HSYK: ikke svart  

2. Helseforetakene i Helse Nord oppfordrer KHT til å bruke FHIs skjema for henvisning etter TB-
undersøkelse i kommunen. Dersom skjema ikke brukes, må alle punkt fra skjemaet være besvart i 
fritekst i henvisning.  
 

Legespesialist og TBK oppfordrer til 
bruk av skjema. 

FIN: Ok, for noen kommuner 
og ulikt i øst og vest.  
UNN:Ok.  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Inntrykk av at skjema 
brukes.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
mange kommuner bruker 
skjema.  

3. Før overføring av pasient mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten skal grad av smittsomhet 
stadfestes slik at adekvate tiltak kan iverksettes på alle nivå. 

Legespesialist i HF og/eller TBK skal 
veilede kommunelege ved behov. 

FIN/UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Det fungerer greit 

Kommentar: Har inntrykk av 
dette gjøres.  

4. Overflytting av behandlingsansvar (dersom pasienten flytter). Hvert HF/TBK. FIN/UNN: Ok.  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Det fungerer greit.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette gjøres.  

4.2 Diagnostikk    

1. Helseforetakene skal innenfor sitt opptaksområde tilrettelegge for at kommuner har lett og rask 
tilgang til TB-diagnostikk: lungerøntgen, IGRA og mikrobiologisk diagnostikk.  

Alle HF i HN. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart  

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette fungerer.  

2. Helseforetakene skal ha rutiner for oppfølging ved klinisk mistanke om TB-sykdom, og raskt 
ekspedere og vurdere positive røntgenfunn og mikrobiologiske prøvesvar.  

Aktuelt helsepersonell i hvert HF. FIN/UNN: Ok 
NLSH: Har ikke på plass alle 
prosedyrer og retningslinjer for 
håndtering av disse pasientene 
i praksis, kvalitetssystemet 
(Docmap). Vil jobbe med det 
fremover.  
HSYK: Ikke svart 

Anbefaling: De HF-ene som ikke 
har rutiner på plass, skal få det 
på plass i HF-ets 
kvalitetssystemet i 2018. 

3. Etablering av molekylær TB-diagnostikk med mulighet for påvisning av rifampicin resistensgen.  AMS4 oppfordres til å etablere slik 
diagnostikk. 

UNN: Ikke etablert.  Anbefaling: Muligheter for 
etablering skal kartlegges i 2018.  

4. Om mulig skal det alltid tas prøve til mikroskopi og dyrkning fra organ der det er mistenkt TB-
sykdom. Prøve tas før start av behandling.  

Behandlende lege.  FIN/UNN: Ja ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart  
 

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette i stor grad gjøres. TB 
diagnose blir i noen tilfeller 
forsinket og vanskelig å stille, når 
korrekte prøver ikke er tatt. 
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Dette skjer særlig når TB ikke er 
tenkt på som mulig diagnose.   

5. Det skal tas tre ekspektoratprøver (eventuelt gastrisk aspirat eller bronkial skyllevæske) fra 
personer med mistenkt TB-sykdom før start av behandling. 

Behandlende lege. FIN/UNN: Ja ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette gjøres.  

6. Utvalgte radiologer og lungeleger ved alle helseforetak i Helse Nord må få opplæring i granskning 
av lungerøntgen tatt som ledd i TB-screening. 

Alle HF. 
 

FIN: Røntgenleger og 
lungeleger må uttale seg.  
UNN: Aktuelle fagmiljø ble 
invitert til kurs. Har ikke 
oversikt over hvem som 
deltok. 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: TB-koordinator 
videresendte informasjon om 
kurs, usikkert om noen deltok.  

Kommentar: TB-koordinatorer 
videresendte mail om kurs v/FHI. 
Deltakelse av radiologer og 
lungeleger i Helse Nord er 
ukjent. 

5 Behandling av tuberkulosesykdom    

1. TB-behandling kan startes dersom nevnte ressurser er på plass.  Behandlende lege.  FIN: Ok 
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

2. Behandling av TB skal skje i samsvar med nasjonale, internasjonale og regionale anbefalinger og 
retningslinjer. 

Behandlende legespesialist i samarbeid 
med TBK. 

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Retningslinjer følges 
aktivt.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
retningslinjer følges.  

3. Behandlende legespesialist skal ha erfaring med å behandle TB og ha kjennskap til regionale og 
lokale rutiner. 

Behandlende legespesialist og dennes 
leder, samt aktuelle HF. 

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Det er alltid lungelege 
eller barnelege som starter 
behandlingen.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette i stor grad praktiseres. 

4. Skriftlig informasjon på pasientens eget språk skal deles ut til hver pasient. TBK. FIN/UNN: Ok  

6 Forebyggende behandling av latent tuberkulose    

1. Forebyggende TB-behandling kan startes dersom nevnte ressurser er på plass. Behandlende lege. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

2. Behandling av latent TB skal skje i samsvar med nasjonale, internasjonale og regionale 
anbefalinger og retningslinjer.  

Behandlende legespesialist i samarbeid 
med TBK. 

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Retningslinjer følges 
aktivt.  

 

3. Behandlende legespesialist skal ha erfaring med forebyggende behandling av latent TB, og ha 
kjennskap til regionale og lokale rutiner. 

Behandlende legespesialist og dennes 
leder, samt aktuelle HF. 

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 

 

Styremøte Helse Nord RHF
28FEB2018 - innkalling og saksdokumenter

side 44



                                                           
5 BHT: bedriftshelsetjenesten 

HSYK: Det er alltid lungelege 
eller barnelege som starter 
behandlingen.  

4. TB-sykdom skal utelukkes før eventuell start av forebyggende TB-behandling. Behandlende lege. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

5. Det behandlingsregimet som er mest hensiktsmessig for pasienten skal velges, med økt fokus på 
ukentlig behandling i 12 uker der dette er aktuelt.  

Behandlende legespesialist i samråd 
med TBK. 

FIN/UNN/: Ja, ok. 
NLSH: Ikke svart  
HSYK; 12- dose regime tilbys 
når det er aktuelt.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
flere bruker 12-dosers regime.  

6. Det skal deles ut skriftlig informasjon på pasientens eget språk. TBK. FIN/UNN: Ja ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette praktiseres.  

7 Smitteverntiltak    

1. Smittevernlege/TBK/ansvarlig i helseforetaket skal, i samråd med BHT5, rapportere resultat av 
intern smitteoppsporing til kommuneoverlegen i bostedskommunen til pasient med 
smitteførende lunge-TB.  

Smittevernoverlege/TBK/ansvarlig i HF 
og BHT (evt. annen oppfølgende 
instans).  

FIN/UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Det har vært lite aktuelt 
med smitteoppsporing.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
smitteoppsporing utføres i 
påkrevde tilfeller.  

2. Smitteførende/mistenkt smitteførende TB-pasient skal isoleres på luftsmitteisolat (med 
luftsmitteisoleringsregime). Der luftsmitteisolat ikke finnes, kan kontaktsmitteisolat benyttes (da 
med luftsmitteisoleringsregime).  

Behandlende lege. FIN: Pasienter isoleres på 
enerom uten forgang på de to 
medisinske avdelinger.  
UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: pasientene blir lagt på 
isolat, men luftsmitteisolat 
mangler.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette gjøres.  

3. Pasienter med påvist eller mistenkt MDR TB (XDR TB, XXDR TB/TDR TB) skal isoleres på 
luftsmitteisolat ved UNN Tromsø. 

Behandlende lege. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Dette gjøres.  

4. Rom til ekspektoratprøvetaking skal ha tilfredsstillende standard. Ved manglende/ikke optimalt 
rom, må dette etableres/oppgraderes.  

Finnmarkssykehuset, UNN og 
Helgelandssykehuset. 

FIN: Midlertidige løsninger er 
etablert både i Kirkenes og i 
Hammerfest. Det 
gjennomføres 
ekspektoratprøvetaking under 
ikke tilfredsstillende 
omstendigheter i Alta.  
UNN: Ikke optimalt UNN 
Harstad, oppgradering og 
utbygging av eksisterende rom 
pågår.  

Anbefaling: Oppgradering skal 
prioriteres.  
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HSYK Sandnessjøen:  Ikke 
optimalt   

5. Alle HF skal ha egne rutiner for transport av pasient med påvist eller mistenkt smitteførende TB. Hvert HF. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Ikke oversikt over 
alle HF. Rutiner må innføres der 
de mangler.  

6. Arbeidsgiver har plikt til å tilby aktuelt helsepersonell BCG-vaksine. Hvert HF. FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: BCG-vaksine tilbys, 
arbeidsgiver dekker utgifter.  

Kommentar: Manglende 
oversikt. Rutiner må innføres der 
de mangler. 

7. Fødeenheter bør informere helsestasjon (i epikrise) om behov for BCG-vaksine til de nyfødte som 
kvalifiserer for å få tilbud om BCG-vaksine. 

Utskrivende lege/jordmor.  
 

FIN: Ok  
UNN: Mangler oversikt over 
om dette praktiseres.  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Mangler rutiner i 
Sandnessjøen.  

Anbefaling: I 2018 skal det 
innføres rutiner der de mangler.  

8. Retningslinjer for TB-undersøkelse av helsepersonell må opprettholdes og rutiner etableres der de 
mangler. Det må kontinuerlig sørges for at rutiner overholdes.  

Hvert HF og avdelingsledere i sykehus. FIN: Ok for fast ansatte, men 
rom for forbedring for vikarer 
og studenter.  
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Manglende 
oversikt.  
Anbefaling: I 2018 skal det 
innføres rutiner der de mangler. 

8 Melderutiner, overvåkning    

1. Påse at meldinger fra behandlende spesialist sendes, og purre ved manglende melding. TBK. FIN/UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Meldinger sendes 
fortløpende.  

 

2. Aktivt bruke og løpende oppdatere Access TB-database.  TBK FIN: Delvis  
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

9 Tuberkulosemedikamenter/forbruksmateriell    

1. Dersom behandlende lege ikke er spesialist i lungemedisin, infeksjonsmedisin, eller 
barnesykdommer, må resept skrives i samråd med aktuell spesialisten. Navn på spesialist påføres 
resept, og det er forskrivers ansvar å gi korrekte opplysninger.  

Behandlende lege. FIN: Forbedringspotensial i 
reseptutskriving i Hammerfest.  
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Anbefaling: Forbedring utføres i 
FIN Hammerfest i 2018.   

2. TBK sørger for at resept leveres/sendes til riktig apotek.  Behandlende lege og TBK. FIN: Forbedringspotensial i 
reseptutskriving i Hammerfest.  
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Anbefaling: Forbedring utføres i 
FIN Hammerfest i 2018.   

10 Dekning av kostnader    
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1. HFene skal ha rutiner som sikrer at behandling/utredning/transport er uten utgifter for pasienten. HF, aktuell avdeling og TBK. FIN: Det fungerer for refusjon 
av utgifter, men det kan svikte 
ved utlegg, noe som kan 
forsinke og forhindre utredning 
og behandling.   
UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart  
HSYK: Utgifter dekkes  

Kommentar: Uklart hva som ikke 
fungerer i FIN.   

2. Helseforetakene skal dekke utgiftene ved anbefalt BCG-vaksinasjon til arbeidstakere. Alle HF. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette fungerer.  

11.1 Tolk    

1. Helseforetakene i Helse Nord må ha fokus på migranter, og varsle aktuelle instanser om 
endringer/utfordringer som har betydning for TB-kontrollen. 

Involverte personer i HFene herunder 
ledelse, behandlende leger, TBK, og 
Helse Nord RHF.  

FIN: Har erfart at grense til 
Russland kan gi betydelige 
utfordringer i TB-kontroll. Det 
er ikke tatt konsekvens av 
dette i forhold til ressurser. 
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: TB-koordinatorene 
og legespesialister i 
Rådgivingsgruppen bruker tolk 
og har erfaring i bruk av tolk.   

2. Sikre at pasienten får nødvendig informasjon. Bruke tolk i aktuelle tilfeller. Behandlende lege, TBK, sykepleier og 
andre aktuelle.  

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Tolk brukes 

Kommentar: Har inntrykk av at 
tolk brukes. 

3. Sette seg inn i anbefalinger for god tolkesamtale.  Aktuelt helsepersonell. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

4. Gi tilbakemelding til tolkefirma dersom tolken fungerer dårlig. Aktuelt helsepersonell.  FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

5. Helse Nord RHF bør vurdere karlegging av tolketjenesten i helseforetakene med tanke på antall 
oppdrag og kvalitet på disse. 

HN RHF.   
 

  

11.2 Tuberkulose og oppholdstillatelse    

1. Det skal sendes melding om TB til politi og utlendingsmyndighet for alle asylsøkere.  TBK. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: OK.  

2. Internasjonale anbefalinger vedrørende papirløse personer skal følges. Behandlende lege og TBK.  FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: OK.  

12.1 Rådgiving og opplæring    

1. Rådgivingsgruppens medlemmer bør få økonomisk støtte til å delta på målrettete 
kurs/konferanser/hospitering minimum en gang per år. 

Hvert HF og HN RHF.  
 

FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Ikke vært aktuelt i 
2017.  

2 TBK i Helse Nord bør få økonomisk støtte til å delta på minimum en internasjonal konferanse per 
år.  

Hvert HF og HN RHF.  
 

FIN/UNN: Ikke aktuelt i 2017 
NLSH/HSYK: Ikke svart   

Kommentar: Ikke aktuelt i 2017.  
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Linn Gros, 905 68 027   Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 

helsevern - erfaringer, oppfølging av styresak 

42-2016 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 42-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i 
psykisk helsevern - innhold og dimensjoner for tilbudet, oppfølging av styresak 143-2015 
(styremøte 6. april 2016). Styret fattet følgende vedtak i punkt 4: Styret ber om en 
orientering høsten 2017, når de første erfaringer fra det medikamentfrie 
behandlingstilbudet foreligger. Den medikamentfri behandlingsenheten mottok sine 
første pasienter fra januar 2017, og saken beskriver derfor enhetens første driftsår.  
 
De regionale helseforetakene ble gitt i oppdrag å opprette et medikamentfritt 
behandlingstilbud innen psykisk helsevern i Oppdragsdokumentet 2015. Målgruppen er 
personer med alvorlige psykiske lidelser, som bipolare lidelser og psykoselidelser.  
 
Helse Nords tilbud drives i tråd med en protokoll som ble utformet sammen med 
Regionalt brukerutvalg, Mental Helse Nordland, Mental Helse Troms, Landsforeningen 
for pårørende, RIO1, Hvite Ørn, erfaringskonsulent fra Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN), fagpersoner fra UNN og fagavdelingen i Helse Nord RHF. Protokollen 
ble lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styresak 42-2016 og ligger også vedlagt denne 
styresaken. 
 
Om enheten for medikamentfri behandling 
Medikamentfritt behandlingstilbud er en regional døgnenhet ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge. Målgruppen er pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ønsker et 
behandlingstilbud uten bruk av nevroleptika (antipsykotisk medisin). Pasienter med 
bipolare lidelser og psykoselidelser er prioritert.  
 
Enheten har vært i drift siden januar 2017 og mottok de første pasientene i uke 2 
samme år. I løpet av første driftsår, hadde enheten 66 innleggelser. Enheten mottok om 
lag 80 henvisninger, hvorav 15 % av henvisningene ble avvist. De avviste pasientene er 
pasienter utenfor målgruppen, som pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern. Etter 
ønske fra brukerorganisasjonene, fastslår protokollen at enheten skal drive elektiv 
behandling på frivillig paragraf, uten tvang eller tiltak som kan oppleves som tvang. 
Dette ekskluderer derfor alle pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern, også 
pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.  

                                                        
1 RIO: Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 
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Enheten er et regionalt behandlingstilbud med seks senger. I 2017 fordelte 
henvisningene seg geografisk slik: Troms 59 %, Finnmark 24 % og Nordland 17 %. De 
fleste pasientene, 59 % er henvist fra distriktspsykiatriske senter (DPS). 38 % er henvist 
fra andre døgnavdelinger i sykehus, og 3 % er henvist fra fastleger. 
 
Alle pasienter gis tilbud om sluttsamtale ved utskrivning og følges opp i etterkant av 
innleggelse ved behov. Oppfølging skjer poliklinisk, primært ved at behandlere via 
telefon/Skype4B2/video har samtaler med pasient og lokalt hjelpeapparat. Om lag en 
tredjedel av pasientene har hatt poliklinisk oppfølging. 
 
Om pasientene 
I henhold til protokollen skal pasienter med alvorlige psykiske lidelser, dvs. bipolare og 
psykoselidelser, prioriteres. Det har vært en klar overvekt av pasienter med 
psykoselidelser 59 %, mens 24 % har hatt bipolare lidelser. Øvrige pasienter er under 
utredning for psykoselidelser eller bipolare lidelser.  
 
Pasienter som ikke fikk tilbud, hadde problematikk utenfor målgruppen, behandling 
underlagt tvunget psykisk helsevern eller behandling som ble avsluttet, før det ble 
aktuelt med innleggelse.  
 
90 % av pasientene har hatt re-innleggelser, og 17 % har hatt tre eller flere innleggelser 
(elektiv og akutt). Lengden på innleggelsene varierer mellom 2 til 120 dager, med et 
gjennomsnitt på 25 dager. De fleste pasientene som er i et behandlingsforløp har flere 
planlagte innleggelser av kort varighet (1-2 uker).  
 
Nesten halvparten av pasientene (48 %) brukte, eller har tidligere brukt nevroleptika 
ved innleggelse, og enkelte har hatt behov for nevroleptika under innleggelsen. I 
protokollen for tilbudet fremgår det at nedtrapping av antipsykotisk medikasjon skal som 
hovedregel skje i forkant av innleggelse. Denne begrensningen har i praksis vist seg 
vanskelig å gjennomføre, dels fordi det er lite erfaring og kunnskap om hvordan 
nedtrapping bør foregå, og ikke minst fordi nedtrapping innebærer store utfordringer 
og behov for omfattende støtte. De som har benyttet nevroleptika i forbindelse med 
innleggelse har i hovedsak gjort dette i forbindelse med nedtrapping, hvor deres 
langsiktige mål er å greie seg uten medisiner.  
 
Flest kvinner (62 %) har vært innlagt på enheten. Aldersmessig variasjon er fra 19 til 57 
år, og gjennomsnittsalderen er 36 år. 
 
Behandlingen 
Medikamentfritt behandlingstilbud er basert på grunntankene i Fellesaksjonen for 
medikamentfrie tilbud, slik det er beskrevet i protokollen for tilbudet. Utgangspunktet 
for behandlingen er å mestre symptomer og vansker forbundet med den psykiske 
lidelsen uten bruk av medisin. Det er i hovedsak antipsykotisk medikasjon som skal 
unngås, og det er lagt opp til sterk brukermedvirkning i alle faser av behandlingen.  
 
  

                                                        
2 Skype4B: Skype for Business 
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Enheten har fokus på: 
- Tilfriskning og bedring gjennom arbeid med pasientenes egne mål 
- Nettverksarbeid hvor tilbudet som gis i enheten henger sammen med lokale 

hjelpetilbud og pasientens eget nettverk (pårørende, familie, venner). 
- Behandlingstilbud i grupper 

o Recovery-verksted – et forum for dialog, refleksjon, kunnskapsformidling og 
diskusjon om tilfriskning og hverdagslivet. Med et tema for hver uke. Fire ganger 
pr. uke. 

o Fysisk aktivitet ute eller i gymsal. Tre ganger pr. uke. 
o Kreativ gruppe/kunstterapi i gruppe. Én gang pr. uke. 
o Møte med behandlingsteamet. Én gang pr. uke. 

- Individuelle behandlingstilbud: 
o Samtaleterapi 
o Fysioterapi 
o Kunstterapi 

- Arbeid med planer: 
o Recovery-/behandlingsplan 
o Mestringsplan for kriser 
o Nedtrappingsplan medisiner 

 
Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning er sterkt vektlagt i utforming av behandlingstilbudet. Det deltok 
seks brukerrepresentanter i protokollgruppen som utformet grunnlaget for enheten. I 
det daglige har enheten to ansatte med erfaringskompetanse. Det avholdes jevnlig møter 
med en samarbeidsgruppe bestående av brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP3 og 
Hvite Ørn. Av enhetens to ansatte med brukererfaring fra psykisk helsevern, er den ene i 
lederteamet og den andre i en 50 % sykepleierstilling.  
 
Brukerundersøkelser 
Enheten tilbyr alle pasienter å delta i en PING-basert brukerundersøkelse. Skjemaet 
fylles ut i etterkant av oppholdet og har mange spørsmål knyttet til brukertilfredshet på 
ivaretakelse og forståelse for pasientens situasjon, medvirkning i egen behandling, 
samarbeid med pårørende og vurdering av oppholdets behandlingseffekt.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte, den 
13. februar 2018 bli informert om Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - 
erfaringer, oppfølging av styresak 42-2016, jf. sak 24-2018. 
 
Brukermedvirkning 
Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av styresak 42-2016 
ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 31. januar 2018, jf. 
RBU-sak 9-2018. RBU fattet følgende vedtak: 
 
  

                                                        
3 LPP: Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 
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1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om medikamentfritt 
behandlingstilbud i psykisk helsevern til orientering. 

 
2. RBU ser positivt på det medikamentfrie behandlingstilbudet i psykisk helsevern og ber 

om at informasjonen om tilbudet til aktuell pasientgruppe styrkes. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nords regionale medikamentfri behandlingstilbud til pasienter med alvorlige 
psykiske lidelser viser hvordan brukermedvirkning kan omsettes i praksis. Tilbudet er 
et svar på pasientorganisasjonenes ønske om et alternativt tilbud til pasienter med 
alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser og bipolare lidelser, og styrker 
pasientenes rett til medvirkning i egen behandling.  
 
Enheten vurderer inntak av pasienter i tråd med protokollen som ble utformet i et 
samarbeid med brukerorganisasjoner. Behandling og målgruppe drøftes regelmessig i et 
etablert samarbeid med brukerorganisasjonene, og enheten har ansatte med 
erfaringskompetanse, både i ledelsen og i den klinisk hverdagen.  
 
I første driftsår har enheten hatt 66 innleggelser, der pasientenes inntak og 
utskrivninger har skjedd etter ønske og medvirkning fra pasientene selv. Enheten tilbyr 
stor grad av fleksibilitet og individuell tilrettelegging etter pasientenes ønske og behov.  
 
Det første året har vært brukt til å samle erfaringer med en ny måte å møte mennesker 
med alvorlige psykiske lidelser på. Tilbudet representerer noe annet enn hva 
spesialisthelsetjenesten vanligvis tilbyr, og det har derfor tatt tid å informere tjenesten 
om tilbudet, hvem som er målgruppen og hvilken behandling som tilbys. Det er en klar 
målsetning at alle pasienter i regionen skal ha informasjon om sine valgmuligheter for 
behandling i psykisk helsevern, herunder også medikamentfri behandling.  
 
Pasienterfaringene er til nå svært positive, og de som har respondert har vurdert 
behandlingen som virksom og at de er møtt på en god måte. Erfaringene så langt tyder 
på at det medikamentfrie tilbudet har vært et godt supplement til de etablerte 
behandlingstilbudene og at de yter tjenester med god kvalitet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om det medikamentfrie behandlingstilbudet i 
psykisk helsevern til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Protokoll om medikamentfritt døgntilbud i Helse Nord av 1. mars 2016, signert 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen/Geir Tollåli  Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 17-2018 Anskaffelse psykisk helsevern for voksne 

Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd. 
Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av 

idéfasen 

Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 

- godkjenning av konseptfaserapport, mandat 

for forprosjekt og samlet analyse av 

økonomien, oppfølging av styresak 112-2017 og 

114-2017 

Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 

Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Langeland/930 63 720  Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering, 

oppfølging av styresak 34-2014 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord – forslag, 
oppfølging av styresak 40-2012 i styremøte, den 27. mars 2014. Styret fattet følgende 
vedtak i punkt 5: Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av den nye 
seniorpolitikken innen utgangen av 2017 for å se om målsettingene i planen er oppnådd. 
 
Formålet med å ha en felles seniorpolitikk i Helse Nord har vært å redusere 
tidligpensjon for å beholde kompetanse og arbeidskraft som er nødvendig for å sikre 
forsvarlig drift og god pasientbehandling.  
 
I arbeidet med oppfølgingen av vedtakene i styresak 34-2014 var direktørene i 
helseforetakene tydelige på at det er viktig med lokal oppfølging av dette arbeidet, og at 
de ikke ønsket en sentralt styrt seniorpolitikk fra Helse Nord RHF. Det ble understreket 
at god seniorpolitikk utøves gjennom lederskapet i helseforetakene, og at 
helseforetakene derfor også må kunne bestemme hvilke tiltak som skal benyttes for å 
oppnå målsettingen. 
 
Formålet med denne saken er å gi en orientering om hvordan helseforetakene har 
arbeidet med seniorpolitikk, som en oppfølging av punkt 5 i styrets vedtak i styresak 34-
2014. 
 
Helseforetakenes arbeid med seniorpolitikk 
Finnmarkssykehuset HF 
Helseforetakets arbeid med seniorpolitikk 
Seniorpolitikken ble vedtatt i 2016, og revidert versjon ble iverksatt 1. januar 2017.  
 
Under revisjonen ble følgende endring gjort: Seniordager gjelder alle typer stillinger for 
ansatte i 100 % stillingsforhold i Finnmarkssykehuset. Det presiseres at seniordager 
ikke er en kollektiv rettighet, men et av flere virkemidler som kan brukes av leder og 
senior for å sikre at medarbeideren kan være yrkesaktiv lenger. 
 
Tiltak helseforetaket har benyttet for å få seniorer til å stå lengre i jobb 
Virkemidlene som kan benyttes er: Tilrettelegging av turnus/ønsketurnus, 
tilrettelegging med fritak av oppgaver, hospitering, veileder-/mentorkurs, kompetanse- 
og karriereutvikling, seniorkurs/ motivasjonskurs, trening i arbeidstiden, seniordager, 
kombinasjonsordning AFP/arbeid, angrefrist ved uttak av AFP. 
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Informasjon og involvering 
Seniorpolitikken er kommunisert i linjen gjennom personalhåndboken, og det er gitt 
tilbud om kurs til lederne.  
 
Helseforetakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) har i oktober 2017 diskutert hvordan 
seniorpolitikken skal evalueres i helseforetaket. Det planlegges en spørreundersøkelse 
for å kartlegge hvilke tiltak som er tatt i bruk, samt ledernes erfaringer. Det utarbeides 
en ny sak til FAMU etter kartleggingen. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Helseforetakets arbeid med seniorpolitikk 
I UNN gjennomføres tilrettelegging av arbeidstid og oppgaver ut fra ansattes helse og 
livssituasjon i henhold til UNNs livsfasepolitikk. Dette favner også seniorene. 
 
Tiltak helseforetaket har benyttet for å få seniorer til å stå lengre i jobb 
Eksempler på tiltak ved UNN er reduksjon i nattarbeid og vaktbelastning, seniordager, 
tilrettelegging. 
 
Informasjon og involvering 
Bruk av seniortiltak er tema i KVAM1-utvalg, dialogsamtaler med tillitsvalgte og 
vernetjenesten i tillegg til utviklingssamtaler med den enkelte i målgruppen. 
  
Sykehushusapotek Nord HF  
Helseforetakets arbeid med seniorpolitikk 
Helseforetaket etablerte allerede tidlig på 2000-tallet en personalpolitikk med tiltak 
rettet mot seniorer. Det var den gang stor slitasje og antall sykemeldinger økte.  
 
Medarbeiderne hadde et ønske om redusert arbeidstid og tidlig pensjonering. Man satte 
inn tiltak overfor gruppen 55-67 år. Etter hvert ble Sykehusapotek Nord med i arbeidet i 
regionen med å utarbeide seniorpolitikk. Ledelse, verneombud og tillitsvalgte har deltatt 
på kurs i personalpolitikk, samtaleteknikk og lov- og avtaleverk.  
 
Tiltak helseforetaket har benyttet for å få seniorer til å stå lengre i jobb 
Man erfarte tidligere at seniorfridager ikke resulterte i at medarbeiderne sto lengre i 
jobb. Helseforetaket har derfor tatt i bruk flere tiltak for å oppnå at medarbeiderne står 
lengre. Tiltakene som kan benyttes er: Seniorfridager, tilrettelegging og endring av 
oppgaver, seniorkurs, involvering og lik tilgang på kurs og utvikling som yngre 
arbeidstakere. 
 
Informasjon og involvering 
Seniorpolitikk er tema i samarbeidsutvalgsmøter og AMU2. Det er fokus på 
kompetanseoverføring fra eldre til yngre medarbeidere i helseforetaket. Det 
gjennomføres utviklingssamtaler hvor det er fokus på seniorfasen. 
 
  

                                                        
1 KVAM: kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg 
2 AMU: arbeidsmiljøutvalg 
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Nordlandssykehuset HF 
Helseforetakets arbeid med seniorpolitikk 
Nordlandssykehuset har utarbeidet et eget policydokument i 2016. Dokumentet ble i 
stor utstrekning basert på det felles arbeidet som var gjort i Helse Nord, med enkelte 
justeringer. Dokumentet ble behandlet på formell måte i de besluttende organer i 
Nordlandssykehuset. 
 
Tiltak helseforetaket har benyttet for å få seniorer til å stå lengre i jobb 
Nordlandssykehuset har flere tiltak som kan benyttes for å oppnå at seniorer kan stå 
lengre i arbeid: Tilrettelegging av turnus/ønsketurnus, fritak for arbeidsoppgaver, 
hospitering, veileder-/mentorkurs, kompetanse-/karriereutvikling, seniorkurs/ 
motivasjonskurs, refusjon av treningsavgift, kombinasjon AFP/arbeid, angrefrist ved 
uttak av AFP. 
 
Informasjon og involvering 
Seniorfasen og eventuelle tiltak for å stå lengre i arbeid er tema i utviklingssamtalen. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helseforetakets arbeid med seniorpolitikk 
En del av helseforetakets arbeid med seniorpolitikk har vært å være ute på enhetene for 
å informere om seniorpolitikk og livsfasepolitikk. Helseforetaket har laget en 
«kortversjon» av seniorpolitikken. 
 
Helgelandssykehuset har planer om mentorvirksomhet slik at ansatte som eksempelvis 
sykepleiere på sengeposter, kan være mentor for nye ansatte et visst antall dager i året, 
og at leder får kompensert for dette via felles midler. Dette søkes avklart i 2018 med 
ledergruppen, og i den forbindelse settes av midler til dette, dersom ledergruppen 
bestemmer seg for dette tiltaket. 
 
Tiltak helseforetaket har benyttet for å få seniorer til å stå lengre i jobb 
Helseforetaket har ulike tiltak for å motivere og bidra til at seniorer står lengre i arbeid: 
Tilrettelegging av arbeidsplan, mindre nattevakter og eventuell omplassering i andre 
avdelinger. 
 
Helgelandssykehuset HF planlegger eget opplegg på seniorkurs som er mer rettet mot 
«å beholde seniorene» enn det dagens kurs er. 
 
Informasjon og involvering 
Det gjennomføres utviklingssamtaler med seniorfokus, om enn i noe varierende grad. 
Helseforetaket har et svært godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. 
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Utvikling i foretaksgruppen 
Statistikk fra KLP3 viser at gjennomsnittlig avgangsalder for alle grupper går opp i alle 
helseforetak. Avgangsalderen har i gjennomsnitt økt med 0,4 år i perioden 2013-2016. 
 
Isolert sett er dette en positiv utvikling. Hovedmålet med seniorpolitikk i Helse Nord har 
vært å redusere tidligpensjon. Variasjon i alderssammensetting gjør at tall må tolkes 
med forsiktighet.  

 

  

 
Utfordringer 
Helseforetakene har kommentert noen av utfordringene med gjennomføringen av 
seniorpolitikken: 
 Der flere seniorer i en enhet ønsker samme type tilrettelegging. Ett eksempel er 

fritak fra nattevakt, som gir merbelastning på andre medarbeidere. Det oppleves 
som krevende å tilrettelegge for seniorer ved å redusere belastning gjennom mindre 
nattevakter i kombinasjon med andre tilretteleggingsbehov for blant annet gravide 
og sykemelde som også har et tilretteleggingsbehov.   

                                                        
3 KLP: Kommunal Landspensjonskasse 

UNN HF 2013 2016

Utgift AFP/85-årsregel:

Kasse # 13, sykepleiere 7 633 918         8 650 501          

Kasse # 15, leger 90 223              -209 942           

Kasse # 16, felles 15 926 042        21 763 394        

SUM 23 650 183        30 203 953        

Gj.snittlig avgangsalder: 63,2 år 63,3 år

Antall nye pensjonister: 47 stk. 45 stk.

Finnmarkssykehuset HF 2013 2016

Utgift AFP/85-årsregel:

Kasse # 13, sykepleiere 1 988 061         2 290 214          

Kasse # 15, leger 415 303            83 702              

Kasse # 16, felles 4 267 138         6 291 344          

SUM 6 670 502         8 665 260          

Gj.snittlig avgangsalder: 62,8 år 63,2 år

Antall nye pensjonister: 12 stk. 16 stk.

Nordlandssykehuset HF 2013 2016

Utgift AFP/85-årsregel:

Kasse # 13, sykepleiere 4 278 335           5 338 908           

Kasse # 15, leger 4 172 675           2 020 517           

Kasse # 16, felles 6 815 940           20 304 754         

SUM 15 266 950         27 664 179         

Gj.snittlig avgangsalder: 62,8 år 63,2 år

Antall nye pensjonister: 31 stk. 47 stk.

Helgelandssykehuset HF 2013 2016

Utgift AFP/85-årsregel:

Kasse # 13, sykepleiere 1 738 704           2 667 721           

Kasse # 15, leger 2 021 004           -36 708              

Kasse # 16, felles 2 844 298           3 505 999           

SUM 6 604 006           6 137 012           

Gj.snittlig avgangsalder: 62,8 år 63,2 år

Antall nye pensjonister: 7 stk. 8 stk.

Helse Nord RHF 2013 2016

Utgift AFP/85-årsregel:

Kasse # 13, sykepleiere 21 168               35 885              

Kasse # 15, leger 39 972               -708                 

Kasse # 16, felles 95 296               -161 725           

SUM 156 436             -126 548           

Gj.snittlig avgangsalder: 62,8 år 63,2 år

Antall nye pensjonister: 0 stk. 2 stk.
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 Høy vaktbelastning og økonomiske budsjettutfordringer begrenser mulighet til 
«frikjøp» fra turnus ytterligere. For å kunne ha lovlige tjenesteplaner, og samtidig 
ikke for stor vaktbelastning på få personer, vil det anses som nødvendig med en form 
for seniortilpasning i budsjettene.  

 Det er en utfordring å få inn ny kompetanse tidlig nok, når medarbeider går av med 
pensjon. Ofte skyldes dette lite økonomisk handlingsrom i avdelingene. Det er 
krevende å overføre nødvendig kompetanse til nye medarbeidere slik at de kan 
«erstatte» de som går av.  

 Arbeidspress i avdelingene både på pleie- og legesiden kan gi utfordringer i optimal 
tilrettelegging for seniorer.  

 Noen av seniorene har høyspesialisert kompetanse, der kompetanseoverføring tar 
flere år. 

 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO) ble i 
samarbeidsmøte, den 12. desember 2017 informert om hvordan gjennomføringen av 
evalueringen er planlagt i HF-ene, jf. sak 125-2017. Følgende ble referatført: 
 Evalueringen gjennomføres i samarbeid med HR-avdelingen i HF-ene.  
 I forkant av styrets behandling vil KTV/KVO få informasjon om resultater fra 

evalueringen. 
 Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
 
I samarbeidsmøte, den 13. februar 2018 ble KTV/KVO orientert om evalueringen av 
seniorpolitikken i Helse Nord, jf. sak 30-2018. Følgende ble referatført: 
 Tilbakemelding fra HF-ene kan tyde på at seniorpolitikken er ganske ukjent blant de 

ansatte.  
 Spørsmålet er om tillitsvalgte/vernetjenesten har vært involvert i evalueringen.  
 Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Seniordager var tidligere langt på vei det eneste tiltaket helseforetakene benyttet i 
seniorpolitikken. Seniordager ble i utgangspunktet etablert som en prøveordning.  
 
Evalueringen i 2012 viste at seniordager ikke medvirket til at medarbeiderne sto lengre 
i arbeid. Dette medførte at ordningen ble foreslått avviklet som en automatisk ordning 
ved innfridd alder. Seniordager er i dag fremdeles et virkemiddel i helseforetakene, nå 
som en del av flere tiltak. 
 
Helseforetakene oppgir at det er en utfordring å budsjettere med tiltak, og at de mangler 
et økonomisk handlingsrom til å overføre viktig kompetanse fra seniorer til yngre 
arbeidstakere. 
 
Helseforetakene understreker at de har fokus på å utvikle en god personalpolitikk som 
legger til rette for medarbeiderne i alle faser av sin karriere, og ikke isolert en egen 
politikk alene for seniorfasen. 
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Helseforetakene har fulgt opp styresak 34-2014. Avgangsalder har økt marginalt i alle 
helseforetak fra 2013. Faktagrunnlaget er for svakt til å konkludere at det er 
seniorpolitikken som har bidratt til dette, eller om det er tilfeldig variasjon.  
 
Basert på helseforetakenes egne ønsker, anbefales det at helseforetakene selv ivaretar 
oppfølging av seniorpolitikk som del av en helhetlig personalpolitikk, og at videre 
oppfølging av arbeidet legges til ordinære rapporteringslinjer.  
 
Adm. direktør forutsetter at videre arbeid med seniorpolitikk sees i sammenheng med 
helseforetakenes helhetlige arbeid med å rekruttere og beholde medarbeidere, og som 
en del av arbeidet med utviklingsplanen. 
 
Kompetansebehov, rekruttering og medarbeiderutvikling er en sentral del av 
oppdragsdokumentet. Status og resultater vil rapporteres gjennom tertialrapporter og 
årlig melding. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om evaluering av seniorpolitikken i Helse Nord 
til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF 

om samarbeid og kontakt 

 
 
Formål/bakgrunn 
Helse Nord og Sametinget har over mange år på ulike områder, særlig i enkeltsaker, 
samarbeidet på politisk og administrativt nivå. Som følge av den økte oppmerksomheten 
om den samiske befolkningens tilgjengelighet til likeverdige spesialisthelsetjenester 
øker samarbeidet i omfang og intensitet.  
 
Dette er bakgrunnen for at det nå legges fram forslag til en samarbeidsavtale mellom 
Sametinget og Helse Nord RHF. Den tar utgangspunkt i det samiske folkets rettigheter 
som følge av nasjonale lover og internasjonale konvensjoner som Norge har gitt sin 
tilslutning til og Helse Nord RHFs sørge-for-ansvar. I tillegg danner det særlige ansvaret 
som Helse Nord RHF har fått for å lede arbeidet med en videreutvikling av tilbudet til 
den samiske befolkningen nasjonalt, bakteppe for samarbeidsavtalen.  
 
Formålet med avtalen er å fremme en utvikling av spesialisthelsetjenesten som ivaretar 
den samiske befolkningens rett til likeverdige helsetjenester og som sikrer at tjenesten 
er tilrettelagt for samiske pasienters språklige og kulturelle bakgrunn.  
  
Partene skal i felleskap søke å være i forkant av ulike utfordringer og problemstillinger, 
som omhandler spesialisthelsetjenester til det samiske folket. Dette gjennom god dialog 
til det beste for det samiske folket, Helse Nord RHF og Sametinget.  
  
Samarbeidsavtalen regulerer det rutinemessige samarbeidet som er grunnlaget for at 
Sametinget, på vegne av det samiske folket, har informasjon om og innflytelse på 
utviklingen av spesialisthelsetjenesten.  
  
Samarbeidsavtalen er også gjeldende for Helse Nord RHFs underliggende helseforetak 
på områder som omhandler spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkningen. 
 
Innholdsmessig regulerer avtalen den rutinemessige kontakten som skal være mellom 
Sametinget og Helse Nord RHF. Avtalen legger til rette for økt samarbeid om utviklingen 
av spesialisthelsetjenestetilbudet på områder av særlig betydning for den samiske 
befolkningen. Det gjelder ikke minst språk og kultur.  
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Adm. direktørs vurdering 
Etableringen av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Helse Nord RHF er en 
milepæl i vårt arbeid med å få satt saker av betydning for den samiske befolkningen mer 
systematisk på dagsorden.  
 
Rutinemessig kontakt med Sametinget vil etter adm. direktørs vurdering også bidra til at 
vi i større grad kan være i forkant ved arbeidet med enkeltsaker, få oversikt over 
synspunkter, unngå unødvendige «floker» og skape felles retning på arbeidet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Helse Nord 

RHF. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samarbeidsavtalens intensjoner og 

innhold legges til grunn i Helse Nord RHFs og helseforetakenes arbeid med spørsmål 
av betydning for den samiske befolkning. 

 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF  
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Avtaleparter 
 
Denne avtalen er utarbeidet mellom Helse Nord RHF og Sametinget 
 
Avtalens overordnede grunnlag: 
 
Samiske pasienters har rett til likeverdig helse- og omsorgstjenester på lik linje med øvrig 
befolkning. Likeverdige helsetjenester forutsetter helsetjenester tilrettelagt for samiske 
pasienters språklige og kulturelle bakgrunn. Nasjonale myndigheter har det overordnede 
ansvaret for å sikre likeverdige helsetjenester til det samiske folk. 
 
Dette følger av rettigheter samiske pasienter som urfolk har i henhold til nasjonale lover og 
internasjonale konvensjoner som Norge har gitt sin tilslutning til. 
 

 Norges Grunnlov § 108. Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette 
for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og 
sittsamfunnsliv 
 

 Av ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25 følger at utforming og gjennomføring 
avhelsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget ansvar og kontroll, slik at urfolk 
kan nyte godt av så høy fysisk og mental helsemessig standard som mulig. 

 

 FN erklæring om urfolks rettigheter (2007) som sier at Individer tilhørende urfolk 
harogså rett til adgang til alle sosial- og helsetjenester, uten noen form for 
diskriminering. 

 

 Sameloven § 3.5 som gir samiske pasienter utvidet rett til bruk av samisk i helse- 
ogsosialsektoren. Samelovens ordlyd §3.5 lyder: Den som ønsker å bruke samisk for å 
ivareta egen interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og 
sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet har rett til å bli betjent på samisk." 
 

 I Pasientrettighetsloven § 3-5 fremgår det at pasienter har krav på informasjon som er 
tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, modenhet, erfaring og 
kultur- og språkbakgrunn. Denne bestemmelsen gir samiske pasienter rett på 
informasjon, som er tilpasset samisk språk- og kultur. I forarbeidene til loven er 
samiske pasienter særlig nevnt som målgruppe for denne bestemmelsen. 
 

 Helseforetaksloven § 35.3.ledd fremgår det at Regionalt helseforetak skal sørge for at 
den enkelte pasients utvidede rett til bruk av samisk språk i spesialisthelsetjenesten 
blir ivaretatt, jf. sameloven § 3-1 nr. 4 og § 3-5 

 
Om den samiske befolkning og helsetjenester - oppdragsdokumentets overordnet del: 
 
Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og 
synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. 
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Helse Nord RHF gitt et særlig ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til 
den samiske befolkningen, jf Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019. 
 
Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og 
sykehusplan. 
 
Formål med samarbeidsavtalen: 
 
Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Helse Nord RHF skal fremme en utvikling av 
spesialisthelsetjenesten som ivaretar den samiske befolknings rett til likeverdige 
helsetjenester og som sikrer at tjenesten er tilrettelagt for samiske pasienters språklige og 
kulturelle bakgrunn. 
 
Partene skal i felleskap søke å være i forkant av ulike utfordringer og problemstillinger, som 
omhandler spesialist helsetjenester til det samiske folk. Dette gjennom god dialog til det 
beste for det samiske folk, Helse Nord RHF og Sametinget. 
 
Samarbeidsavtalen regulerer det rutinemessige samarbeidet som er grunnlaget for at 
Sametinget, på vegne av den samiske folk, har informasjon om og innflytelse på utviklingen 
av spesialisthelsetjenesten. 
 
Samarbeidsavtalen er også gjeldende for Helse Nord RHFs helseforetak på områder som 
omhandler spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkning. 
 
Innhold i samarbeidet: 
 
Ved starten av hver Sametingsperiode avvikles et felles møte mellom Sametinget og Helse 
Nord RHF der status og videre utvikling av spesialisthelsetjenester til det samiske folk settes 
på dagsorden. 
 
Det avvikles to årlige samarbeidsmøter mellom Sametinget og Helse Nord RHF. Ett av 
møtene avvikles mellom Sametingsrådet og styret i Helse Nord RHF. 
 
Ett av møtene avvikles tidlig på høsten i tilknytning til utforming av oppdragsdokument for 
helseforetakene i Helse Nord og har som siktemål å få innspill fra Sametinget. ) 
 
Sametinget inviteres til å delta på styreseminarene for helseforetakene i Helse Nord RHF 

Helse Nord RHF inviteres til den høytidelige åpningen av Sametinget 
 
Partene er enige om at det for øvrig avvikles møter ved behov og at møte skal holdes når en 
av partene ber om det. 
 
Utvikling av helsetjenesten, høringer m.v: 
 
Helse Nord RHFs årlige melding om spesialisthelsetjenesten sendes Sametinget innen utløpet 
av mars hvert år. 
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Helse Nord RHF og Sametinget er enige om å initiere felles prosjekter der den samiske 
befolkningens helse og likeverdige tilgang til spesialisthelsetjenester settes på dagsorden. 
Ved utredninger og utviklingsprosjekter av spesialisthelsetjenesten som gjelder det samiske 
folk, skal samisk representasjon sikres jf oppdragsdokumentene skal dette etterspørres. 
 
Ved utredning om utvikling av spesialisthelsetjenesten på ulike områder, som påvirker 
spesialisthelsetilbudet til den samiske befolkning, skal Sametinget inviteres til å foreslå 
medlemmer av ulike grupper og råd. 
 
Ved utredninger og utviklingsprosjekter av spesialisthelsetjenesten som gjelder det samiske 
folk, skal samisk representasjon sikres jfr oppdragsdokumentene skal dette etterspørres. 
 
Sametinget er Helse Nord RHFs samarbeidspartner når det gjelder høringer om utvikling av 
helsetilbud som berører den samiske befolkning. Høringene skal gis frister som gjør det 
mulig for Sametinget å behandle sakene og som samtidig sikrer en effektiv framdrift i 
behandlingen av sakene. 
 
Øvrig samarbeid: 
 
Samarbeidsavtalen berører ikke Sametingets konsultasjonsordning med Helse- og 
omsorgsdepartementet eller andre nasjonale eller regionale organer. 
 
Varighet, revisjon og oppsigelse av avtale 
 
Avtalen løper i fire år fra signering. Avtalen kan sies opp i løpetiden. Oppsigelsen skal være 
skriftlig og med en oppsigelsestid på 3 måneder. 
 
Under forutsetning av skriftlig varsel senest 3 måneder før utløpstid, og under forutsetning 
av at annen part ikke motsetter seg det, kan avtalen forlenges med ytterlige fire år. 
 
Hver av partene kan anmode om revisjon av avtalen en gang pr løpende år. 

 

 

Karasjok 08.03.2018 

 

Sametingspresident      Styreleder Helse-Nord RHF 

Aili Keskitalo       Marianne Tjelle 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg 917 68 828   Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i 

Helse Nord RHF 

 
 
Formål 
I denne styresaken fremlegges for styret i Helse Nord RHF rapport etter ekstern 
evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF, og internrevisjonens handlingsplan for 
iverksetting av tiltak etter evalueringen. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Krav om evaluering  
Det følger av punkt 5 i styrevedtatt Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, at 
internrevisjonens virksomhet skal baseres på IIAs/NIRFs1 definisjon, etiske regler og 
standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon.  
 
I Standard 1312 Eksterne evalueringer stilles følgende krav: Eksterne evalueringer må 
utføres minst en gang hvert femte år av en kvalifisert, uavhengig kontrollør eller gruppe 
kontrollører utenfor organisasjonen. 
 
Gjennomført evaluering 
Våren 2017 ble det utlyst konkurranse om Full ekstern evaluering av internrevisjonen i 
Helse Nord RHF, som resulterte i avtale med IIA Norge om slik evaluering. Denne ble 
gjennomført og rapportert i september/oktober 2017. Det fremgår av rapporten at den 
eksterne evalueringen har hatt et tredelt fokus:  
 Bekrefte hvorvidt internrevisjonen er i overensstemmelse med standardene, de 

etiske regler og definisjonen av internrevisjon.  
 Vurdere om organisering og rammebetingelser for internrevisjonen og utøvelse av 

internrevisjon samsvarer med interessenters forventninger.  
 Gi grunnlag for forbedring og videreutvikling av internrevisjonsfunksjonen i Helse 

Nord RHF der slike muligheter identifiseres.  
 
I evalueringen har IIA Norge vurdert internrevisjonens organisering, ledelse, prosesser 
for planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging av prosjekter, i tillegg til å 
kartlegge hvilken nytteverdi internrevisjonens leveranser har for interessentene. Dette 
er gjort ved gjennomgåelse av styrende dokumenter, arbeidspapirer og øvrig 
dokumentasjon i internrevisjonen, og ved intervjuer av bl.a. nøkkelinteressenter i 
foretaksgruppen, foretaksgruppens eksternrevisor og ansatte i internrevisjonen. 
 

                                                        
1 IIA: The Institute of Internal Auditors. 

  NIRF: Norges Interne Revisorers Forening. (Navnet er i 2017 endret til IIA Norge.) 
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Rapport og konklusjon fra evalueringen 
I Overordnet rapport fra evalueringen av internrevisjonen, se vedlegg 1, konkluderer IIA 
Norge slik: Etter vår mening er rammebetingelser, organisering og utøvelsen av 
internrevisjon i all hovedsak i overensstemmelse med definisjon av internrevisjon, de etiske 
regler og internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon. Selv om 
dette er den best oppnåelige konklusjonen er det likevel identifisert muligheter for 
forbedring i internrevisjonsfunksjonen i tråd med beste praksis, uten at 
forbedringspotensialet har betydning for den overordnede konklusjonen. 
 
Rapporten inneholder også en beskrivelse av identifiserte styrker: Interessentene 
opplever internrevisjonen som uavhengig og har tillit til at revisjonsoppdrag blir planlagt 
og gjennomført ryddig og profesjonelt. Kommunikasjon og rapportering er tydelig og 
forståelig.  
Det er utarbeidet hensiktsmessige rutiner og maler som ivaretar alle deler av 
revisjonsprosessen. Spesielt ønsker vi å trekke frem internrevisjonens modell for 
prioritering av prosjekter som et oversiktlig verktøy som er i tråd med beste praksis. 
Modellen er knyttet opp mot Helse Nords overordnede mål. 
 
Den overordnede rapporten er supplert med en Detaljert rapport hvor det gjøres rede 
for overensstemmelse med hver enkelt av de internasjonale standardene for 
profesjonell utøvelse av internrevisjon, og eventuelle forslag til endringer i tråd med 
beste praksis. 
 
Handlingsplan for iverksetting av tiltak 
Internrevisjonen har gjennomgått alle innspill til forbedring gitt i de to rapportene, og 
har utarbeidet en handlingsplan i sju punkter, se vedlegg 2. 
 
Revisjonsutvalgets involvering 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om planleggingen, gjennomføringen og 
rapporteringen av den eksterne evalueringen, og har i egne saker behandlet både 
rapportene og handlingsplanen.  
 
I sak 17/17 Ekstern evaluering av internrevisjonen lyder konklusjonen slik: 
Revisjonsutvalget ga uttrykk for stor tilfredshet med de observasjoner og konklusjoner som 
fremgår av rapporten. Utvalget har særlig merket seg den overordnede konklusjonen om 
at rammebetingelser, organisering og utøvelsen av internrevisjon i all hovedsak er i 
overensstemmelse med definisjon av internrevisjon, de etiske regler og internasjonale 
standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon. Det fremgår av rapporten at dette er 
den best oppnåelige konklusjonen. 
 
I sak 05/18 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF fattet utvalget 
følgende vedtak: Revisjonsutvalget gir sin tilslutning til den fremlagte handlingsplan. 
Denne legges frem for styret i Helse Nord RHF sammen med Overordnet rapport fra IIA 
Norges eksterne evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til de vedtak som er fattet i styrets revisjonsutvalg, samt rapporten 
fra IIA Norge og Internrevisjonens handlingsplan. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord 
RHF og internrevisjonens handlingsplan for iverksetting av tiltak til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
1. Rapport Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF   
2. Handlingsplan for iverksetting av tiltak etter ekstern evaluering av internrevisjonen  
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Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF Side 1 
 

-  I n t r o d u k s j o n -  
 
Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon 

utgitt av The Institute of Internal Auditors (IIA) at det gjennomføres en ekstern evaluering 
av internrevisjonen av en kvalifisert og uavhengig part utenfor organisasjonen, minst 
hvert 5. år. Denne evalueringen er utført av IIA Norge og tilfredsstiller kravet i standard 

1312. 
 
Evalueringen er gjennomført av generalsekretær Ellen Brataas og prosjektleder Marit 

Trodal i IIA Norge. Evalueringen er gjennomført i september 2017. Endringer foretatt etter 
dette tidspunkt er ikke tatt i betraktning.  

 

-  F o r m å l -  
 
Denne eksterne evalueringen har hatt et tredelt fokus som vil: 

 Bekrefte hvorvidt internrevisjonen er i overensstemmelse 
med standardene, de etiske regler og definisjonen av  

internrevisjon.  

 Vurdere om organisering og rammebetingelser for  
internrevisjonen og utøvelse av internrevisjon  

samsvarer med interessenters forventninger. 

 Gi grunnlag for forbedring og videreutvikling av  
internrevisjonsfunksjonen i Helse Nord RHF der slike  

muligheter identifiseres. 

 

-  M e t o d i k k  o g  o m f a n g -  
 

Til gjennomgangen har vi benyttet kvalitetsmanualen The Quality Assessment Manual 7th 
Edition fra IIA, som vi har tilpasset norske forhold. Vi har vurdert internrevisjonens 
organisering, ledelse, prosesser for planlegging, gjennomføring, rapportering og 

oppfølging av prosjekter, i tillegg til å kartlegge hvilken nytteverdi internrevisjonens 
leveranser har for interessentene.  
 

Vi har intervjuet nøkkelinteressenter i det regionale helseforetaket, Universitetssykehuset 
Nord-Norge, Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset, i tillegg til konserntillitsvalgte, 
regionalt brukerutvalg, ekstern revisor og alle ansatte i internrevisjonen (se vedlegg). I 

forkant av intervjuene ble det sendt en spørreundersøkelse til interessentene i det 
regionale helseforetaket samt alle styreledere og administrerende direktører i de 

underliggende helseforetakene.   
 
Vi har gjennomgått internrevisjonens policyer og retningslinjer, maler, prosesser for 

risikostyring, planlegging, kvalitetssikring, rapportering og oppfølging av handlingsplaner. 
På stikkprøvebasis har vi testet et utvalg av internrevisjonens gjennomførte 
revisjonsprosjekter. 

 
IIA Norges overordnede kvalitetsgruppe bestående av fire internrevisjonsledere fra privat 
og offentlig sektor har gjennomgått rapportene sammen med evalueringsteamet for å 

bidra til å belyse beste praksis, samt sikre konformitet i alle eksterne evalueringer.  
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Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF Side 2 
 

-  O v e r o r d n e t  k o n k l u s j o n  -    

 
Etter vår mening er rammebetingelser, organisering og utøvelsen av internrevisjon i all 

hovedsak i overensstemmelse med definisjon av internrevisjon, de etiske regler og 
internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon.  
 

Selv om dette er den best oppnåelige konklusjonen er det likevel identifisert muligheter 
for forbedring i internrevisjonsfunksjonen i tråd med beste praksis, uten at 
forbedringspotensialet har betydning for den overordnede konklusjonen.  

 
Denne rapporten oppsummerer våre vesentligste observasjoner og bør sees i 
sammenheng med den detaljerte rapporten der anbefalinger til beste praksis fremgår. 

 

-  I d e n t i f i s e r t e  s t y r k e r  –   
 
Interessentene opplever internrevisjonen som uavhengig og har tillit til at 

revisjonsoppdrag blir planlagt og gjennomført ryddig og profesjonelt. Kommunikasjon og 
rapportering er tydelig og forståelig.  

 
Det er utarbeidet hensiktsmessige rutiner og maler som ivaretar alle deler av 
revisjonsprosessen. Spesielt ønsker vi å trekke frem internrevisjonens modell for 

prioritering av prosjekter som et oversiktlig verktøy som er i tråd med beste praksis. 
Modellen er knyttet opp mot Helse Nords overordnede mål.  

 

-  R a m m e b e t i n g e l s e r -  
 
Helse Nord RHF har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Nordland, 

Troms, Finnmark og på Svalbard. RHF-et har seks underliggende helseforetak (inklusive 
Helse Nord IKT) som driver 11 somatiske og to psykiatriske sykehus pluss øvrige 
institusjoner. Foretaksgruppen har om lag 20 000 medarbeidere og yter helsetjenester til 

nærmere en halv million innbyggere.  
 
Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF stadfester internrevisjonens organisering, 

ansvar, myndighet og oppgaver. Instruksen er ikke oppdatert siden 2013. 
 
Internrevisjonen er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har 

til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Internrevisjonen skal 
evaluere det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 
risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at risikostyring og 

internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å sikre: 
 

 målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 

 pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata 
 etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav.  

 

Internrevisjonen består av tre medarbeidere og har mulighet for å kjøpe inn ekstern 
kompetanse ved behov. Med de ressurser som er tilgjengelige gjennomfører 
internrevisjonen revisjoner på strategisk viktige områder. Omfanget av ressurser setter 

begrensninger i forhold til hvor stor del av risikouniverset internrevisjonen kan bekrefte.  
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Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF Side 3 
 

Internrevisjonsfunksjonen er satt sammen av ressurser med god tverrfaglig kompetanse. 
Interessentene opplever at prosjektene er relevante og at de gjennomføres med faglig 
tyngde. 

 
Konklusjon  
Instruks for internrevisjon må oppdateres i samsvar med nye standarder fra 1. januar 

2017. Revisjonssjefen må regelmessig gjennomgå instruksen og legge den frem for 
revisjonsutvalget. Beste praksis tilsier at instruksen gjennomgås årlig.  
 

Omfanget av ressurser setter begrensninger i forhold til hvor stor del av risikouniverset 
internrevisjonen kan bekrefte, men områder som er gjenstand for revisjon er strategisk 

viktige og gjennomføres av faglig kompetente medarbeidere. 
 

 

-  O r g a n i s e r i n g -  
 
Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF evaluere og bidra til 
forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 

risikostyring og internkontroll. Internrevisjonen rapporterer faglig til styret og 
revisjonsutvalget og administrativt til direktøren.  
 

Leder av internrevisjonen har god dialog med styret, revisjonsutvalget og toppledelsen.  
 

Konklusjon 
Internrevisjonen er organisert i henhold til standardene, og rapporteringslinjene ivaretar 
krav til uavhengighet.  

 
Det er tydelig for interessenter at internrevisjonen i Helse Nord RHF er styret i foretakets 
verktøy. Interessenter har tillit til og opplever at internrevisjonen er uavhengig.  
 
Revisjonssjefen må bekrefte overfor styret, minst årlig, at internrevisjonen er uavhengig. 
Det er god praksis at internrevisjonen bekrefter sin uavhengighet i årsrapporten. 

 

-  U t ø v e l s e  -  
 
Internrevisjonen har rutiner og maler som ivaretar alle deler av revisjonsprosessen fra 
planlegging og utøvelse til rapportering og oppfølging. Interessentene mener prioritering 
av prosjekter er riktig og at revisjoner gjennomføres med faglig god kvalitet. Flere 

interessenter trekker frem internrevisjonens evne til å kommunisere som en styrke og 
poengterer at rapporter er tydelige og forståelige.  
 

Internrevisjonen har en systematisk og god prosess for utarbeidelse av årsplan. 
Interessenter gis mulighet til å komme med innspill til tematikk basert på egne 
risikovurderinger. Konserntillitsvalgte og regionalt brukerutvalg er ikke en formell del av 

denne prosessen. 
 
Internrevisjonen har etablert et formelt program for kvalitetssikring og forbedring. 

Kvalitetsprogrammet skal bidra til at internrevisjonens arbeid har forventet kvalitet, men 
hva som er forventet kvalitet eller parametere (KPIer) på hva internrevisjonen skal måles 
etter, er ikke definert. Programmet har lite fokus på effektivitet. Det gjennomføres 

egenevaluering av hvert prosjekt, men tilbakemelding fra de reviderte eller interessenter 
innhentes ikke systematisk.  
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Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF Side 4 
 

 
Internrevisjonen rapporterer ikke resultatet av løpende eller periodiske gjennomganger. 
 

Konklusjon 
Internrevisjonen har etablert rutiner og maler som ivaretar alle aspekter ved utførelsen av 
arbeidet. Å definere en tydeligere strategi for funksjonen med definerte KPIer som 

internrevisjonen måles mot, vil kunne bidra positivt til videreutvikling av 
internrevisjonsfunksjonen. Det vil kunne gi nyttig bidrag til kvalitetsarbeidet om reviderte 
enheter gis anledning til å gi tilbakemeldinger til internrevisjonen på gjennomføring og 

nytteverdi av revisjoner.  
 

Revisjonssjefen bør diskutere innhold, format og hyppighet i rapporteringen av resultatet 
fra kvalitets- og forbedringsprogrammet med revisjonsutvalget. Diskusjonen skal baseres 
på internrevisjonens formål, myndighet og ansvar slik den er beskrevet i instruksen. Beste 

praksis tilsier at rapporteringen også omfatter KPIer for måling av effektivitet og 
hensiktsmessighet. 
 

En mer formell kontakt med de konserntillitsvalgte og regionalt brukerutvalg vil kunne 
være nyttig med tanke på å få innspill til relevante temaer med et annet perspektiv. Disse 
foraene vil kunne være egnede arenaer å promotere internrevisjonens formål og 

nytteverdi. 

 

-  A v s l u t t e n d e  k o m m e n t a r e r  -  
 
En mer detaljert rapport med innspill til endringer i tråd med beste praksis er avgitt til 
revisjonssjefen. Revisjonssjefen bør i samråd med revisjonsutvalget ta stilling til 

handlingsplan og prioritering av aktiviteter i tilknytning til anbefalingene. 
 
IIA Norge takker for muligheten til å yte service til internrevisjonen i Helse Nord RHF og 

deres interessenter. Vi står til rådighet hvis det er uavklarte spørsmål eller det er ønskelig 
med ytterligere informasjon.  
 

Vennlig hilsen  
IIA Norge 
 

 
Ellen Brataas  
generalsekretær 

 
Vedlegg: 
a) Detaljert rapport 

b) Intervjuliste 
c) Interessenters svar på undersøkelsen 
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Handlingsplan for iverksetting av tiltak etter ekstern evaluering av Internrevisjonen 

1. Gjeldende instrukser for internrevisjonen og for styrets revisjonsutvalg oppdateres ved 

behandling i revisjonsutvalget våren 2018, og legges deretter frem for styret. I 

oppdateringen skal følgende inngå: 

a. Referanse til «kjerneprinsipper» tas inn i internrevisjonsinstruksens pkt. 5.1, for 

samsvar med nye standarder fra 1. januar 2017. 

b. Revisjonsutvalgets behandling av internrevisjonens budsjett, omtalt i pkt. 4 i 

revisjonsutvalgets instruks, tas også inn i internrevisjonens instruks.  

 

2. Revisjonsutvalgets årshjul oppdateres i 2018 ved at gjennomgang av instruksene for 

revisjonsutvalget og internrevisjonen tas inn som fast aktivitet.  

 

3. Følgende tas med i internrevisjonens årsrapport for 2017 og senere år:  

a. Bekreftelse på at internrevisjonen er uavhengig og i overensstemmelse med de 

internasjonale standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon.  

b. Opplysning om hvilke overordnede mål det enkelte oppdrag gjelder, i oversikten 

over status på oppdragene i revisjonsplanen. 

c. Resultater fra internrevisjonens interne evalueringer, unntatt i de årene hvor det 

er gjort ekstern evaluering.  

 

4. Definering av strategi og enkelte KPI-er for internrevisjonen settes opp som tema i 

Internrevisjonens årlige internseminar i mars 2018, og behandles deretter i 

revisjonsutvalget.  

 

5. Etter at de to pågående revisjonene (Antibiotikabruk og Oppfølging av avtaler om kjøp av 

helsetjenester) er styrebehandlet våren 2018, vurderes det om de reviderte enheter skal 

bes om å gi tilbakemeldinger på gjennomføring og nytteverdi av revisjonen. 

 

6. Fra og med høsten 2018 bes det om innspill fra konserntillitsvalgte og regionalt 

brukerutvalg når internrevisjonens toårsplaner skal utarbeides. 

 

7. Det legges opp til ekstern evaluering av internrevisjonen hvert femte år. 

 

Bodø, februar 2018 

 

Tor Solbjørg 

revisjonssjef 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 917 68 828   Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 24-2018 Styrets revisjonsutvalgs årsrapport 2017, 

vedlagt internrevisjonens årsrapport 2017 

 
 
Formål 
I denne styresaken legges styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2017 fram for styret i 
Helse Nord RHF til orientering, med internrevisjonens årsrapport som vedlegg. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Styrets revisjonsutvalgs årsrapport 
Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF, med formål å styrke 
styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.   
 
Styrets revisjonsutvalg skal, i henhold til sin instruks, årlig utarbeide en rapport om sitt 
arbeid og legge denne fram for styret i Helse Nord RHF, med internrevisjonens 
årsrapport som vedlegg. I årsrapporten gjøres det bl.a. rede for utvalgets 
møtevirksomhet, saker/temaer som er behandlet, og utvalgets øvrige rapportering til 
styret i løpet av 2017. 
 
Internrevisjonens årsrapport 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal på vegne av styret evaluere og bidra til 
forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 
risikostyring og internkontroll. Også internrevisjonen er i sin instruks pålagt å utarbeide 
en årlig rapport om sin virksomhet. I internrevisjonens årsrapport orienteres det om de 
bekreftelses- og rådgivningsoppgaver som er utført i 2017. Videre gjøres det bl.a. rede 
for internrevisjonens samarbeid med andre fagmiljøer og hvordan de ansatte har sørget 
for å holde seg faglig oppdatert. 
 
Styrets revisjonsutvalgs behandling av årsrapportene 
Da styrets revisjonsutvalg i møte 9. februar 2018 behandlet sin egen og 
internrevisjonens årsrapport for 2017, besto utvalget bare av tre medlemmer. Dette 
fordi Arnfinn Sundsfjord med virkning fra foretaksmøtet 16. januar 2018 gikk ut at 
styret og styrets revisjonsutvalg, og nytt medlem ennå ikke var oppnevnt. Årsrapporten 
er dermed avgitt av de tre gjenværende medlemmene, som fattet følgende vedtak i sak 
02/18: Revisjonsutvalgets årsrapport for 2017 legges fram for styret med 
Internrevisjonens årsrapport for 2017 som vedlegg. 
 
Adm. direktørs vurdering  
Adm. direktør viser til at årsrapportene fra styrets revisjonsutvalg og internrevisjonen 
er avgitt og behandlet i samsvar med gjeldende instrukser.   
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2017, vedlagt 
internrevisjonens årsrapport for 2017, til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2017, vedlagt internrevisjonens  
  årsrapport for 2017 
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    STYRETS REVISJONSUTVALGS ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 

1. Revisjonsutvalgets sammensetning 

Revisjonsutvalget har bestått av de samme medlemmene siden 2014. Disse er:  

-  Inger Lise Strøm (leder) 

-  Kari Jørgensen 

-  Arnfinn Sundsfjord 

-  Sissel Alterskjær   

 

2. Formål 

Formålet med utvalgets arbeid fremgår av pkt 1 i gjeldende Instruks for styrets 

revisjonsutvalg i Helse Nord RHF:  

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål å 

styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. 

 

3. Revisjonsutvalgets møter  

Det er avviklet seks møter i 2017. To av disse var fysiske møter i tilknytning til 

styremøter, fire var telefonmøter.  

 

4. Utvalgets arbeid  

Revisjonsutvalget har behandlet 24 saker i 2017. De vesentligste temaene har vært:  

 

a) Om Internrevisjonen i Helse Nord RHF 
- Oppfølging av internrevisjonens arbeid  

Internrevisjonens årsrapport for 2016 ble behandlet av utvalget i januar 2017.  

 

Internrevisjonen orienterer i hvert utvalgsmøte om sitt arbeid, og om andre 

forhold som berører revisjonsutvalgets ansvar og oppgaver. Når rapportutkast og 

endelig rapport for revisjonsoppdragene foreligger, behandles de oftest særskilt.  

 

En oversikt over internrevisjonens rapporter og oppfølgingen av disse ble 

behandlet i november. I internrevisjonens årsrapport for 2017, se vedlegg, er det 

gjort rede for status i forhold til plan for internrevisjon 2017-2018. 

 

- Planlegging av internrevisjonens videre arbeid 

Forslag til plan for internrevisjon 2018-2019 ble vedtatt i utvalget i november 

2017 og deretter vedtatt av styret i sak 142-2017. 

 

- Internrevisjonens budsjett for 2018 

Forslag til internrevisjonens budsjett for 2018 ble behandlet i revisjonsutvalget i 

oktober, og styrevedtatt budsjett er i samsvar med dette.  

 

- Ekstern evaluering av internrevisjonen 

Det er i 2017 gjennomført en ekstern evaluering av Internrevisjonen i Helse Nord 
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RHF, i samsvar med krav i gjeldende standarder for internrevisjon. Evalueringen 

har vært tema i tre møter: I juni ble valg av leverandør av tjenesten behandlet, i 

november ble evalueringsrapporten gjennomgått, og i desember drøftet man 

oppfølging av evalueringen. Revisjonsutvalget vedtok at rapporten sammen med 

internrevisjonens handlingsplan for iverksetting av tiltak, skulle legges frem for 

styret til orientering i februar 2018. 

 

- Internrevisjon i felleseide helseforetak – foretak eid av flere RHF i fellesskap 

Revisjonsutvalget er i løpet av året holdt løpende oppdatert om temaet intern-

revisjon i felleseide foretak. Utvalget behandlet dette som egen sak i juni og slo 

fast at det er behov for at eierne sørger for avklaring i spørsmålene om hva man 

legger i begrepet «gjennomføre interne revisjoner», hvem som skal utføre arbeidet 

og hvordan dette skal finansieres.  

 

b) Om revisjonsutvalgets eget arbeid 

Revisjonsutvalgets årsrapport for 2016 ble behandlet i januar 2017. 

 

c) Om ekstern revisjons arbeid og foretaksgruppens årsregnskap 
Det fremgår av instruksen at revisjonsutvalget skal følge opp ekstern revisjons arbeid.  

Dette innebærer bl.a. å gjennomgå vesentlige forhold knyttet til Helse Nords årsregnskap/ 

konsernregnskap sammen med ekstern revisor. Utvalget hadde i mars 2017 møte med 

eksternrevisor BDO og Helse Nord RHFs regnskapsleder. Disse ga en grundig orientering 

om årsregnskapet for 2016, i forkant av styrets behandling av samme. Eksternrevisor 

deltok også i utvalgets møte i desember 2017, og redegjorde her bl.a. for revisjonsfirmaets 

risikostyring i oppdragsporteføljen, deres opplegg for intern kvalitetskontroll, samt annen 

gjennomført kvalitetskontroll.  
 

 

d) Annet 
Revisjonsutvalget ble i juni orientert om status for implementering av forskrift om ledelse 

og kvalitetsforbedring i foretaksgruppen. Utvalget ba administrerende direktør fremme 

styresak i løpet av høsten 2017 med redegjørelse for hvordan foretakene har forholdt seg 

til oppdragsdokumentets pålegg om å utarbeide og styrebehandle plan om tiltak for å 

imøtekomme forskriftens krav og målsettinger. 

 

5. Rapportering til styret 

Årsrapportene om revisjonsutvalgets og internrevisjonens arbeid i 2016 ble lagt frem for 

styret i februar 2017. Utvalgets møte- og aktivitetsplan for 2018, vedtatt i november 2017, 

ble lagt frem for styret som referatsak i desember 2017. Protokollene fra utvalgets møter 

er fortløpende lagt frem for styret som referatsaker. 

 

 

09.02.2018 

 

________________        _____________      _________________       

        Inger Lise Strøm         Kari Jørgensen       Sissel Alterskjær 

              Leder 

 

 

Vedlegg: Internrevisjonens årsrapport for 2017 
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           VEDLEGG 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
 

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

Sted/dato: 
Bodø, 10.01.2018 
 

 

Til: Styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF 

 

INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 
1) Innledning 

a) Internrevisjonens plass i organisasjonen, organisasjonsmessig uavhengighet  
Internrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF. Styret har oppnevnt et 
revisjonsutvalg med formål å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og 
kontroll i foretaksgruppen, blant annet ved å se etter at Helse Nord har en uavhengig og 
effektiv intern revisjon. Internrevisjonen er faglig uavhengig av alle som kan revideres av 
den. Administrativt er internrevisjonen underlagt adm. direktør i Helse Nord RHF. 
 
Revisjonssjefen bekrefter med dette at Internrevisjonen i Helse Nord RHF er uavhengig 
og i overensstemmelse med de internasjonale standardene for profesjonell utøvelse av 
internrevisjon.  
 

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

2) Personalressurser 
Det har ikke vært endringer i bemanningen i 2017. Tor Solbjørg er revisjonssjef, Hege Knoph 
Antonsen nestleder og Bjørn Ole Kristiansen internrevisor, alle i 100 % stilling. 
Internrevisjonen kan engasjere ekstern bistand, og i 2017 har bistand vært benyttet ved 
revisjon av antibiotikabruk i sykehus (se pkt. 3 a nedenfor). 
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3) Internrevisjonens arbeid  
Internrevisjonen har tre hovedoppgaver:  
- utføre bekreftelsesoppgaver i foretaksgruppen (revisjon)  
- yte rådgivning i foretaksgruppen, og  
- ivareta sekretærfunksjon for revisjonsutvalget.  
 
Arbeidet i 2017 kan oppsummeres slik: 

 
a) Bekreftelsesoppgaver:  

Internrevisjonen arbeider ut fra styrevedtatte toårsplaner som rulleres årlig. Planen for 
2017/2018 inneholdt ti bekreftelsesoppdrag. To av disse ble fullført og styrebehandlet i 
Helse Nord RHF i 2017, to er under arbeid ved årsskiftet, og to er videreført i planen for 
2018/2019. Status for oppdragene i revisjonsplanen er slik: 
 

Plan 2017/2018:  
Oppdrag nr./tema 
 

Gjelder 
særlig 

mål nr. * 

Status gjennomføring 
og styrebehandling 

Status styrets 
videre 
oppfølging 

1. Tvungent psykisk helsevern 
     i Nordlandssykehuset 
 

1 Fullført, rapp. 11/16.  
Styresak 18-2017. 

Avsluttet. 

2. Risikostyring i Helse Nord 
 

1, 6 og 8 Fullført, rapp. 1/17.  
Styresak 100-2017. 
 

Under 
oppfølging. 

3. Henvisninger og ventetid 
    (Oppfølgingsrevisjon) 

1, 2 og 8 Ikke videreført.  

4. Antibiotikabruk i sykehus 1 Pågår. Planlagt styre-
behandlet mars 2018. 

 

5. Helse Nord RHFs oppfølging 
   av avtaler om kjøp av helse-   
   tjenester 

1, 2 og 6 Pågår. Planlagt styre-
behandlet april 2018. 

 
 

6. Ventetid og svartid ved  
     bildediagnostiske under- 
     søkelser 

1 og 2 Videreført i plan 
2018/2019. 
 

 

7. Tilberedning av legemidler i  
    sykehus  

1, 5 og 7 Ikke videreført.  

8. Forventede fristbrudd 1 og 8 Ikke videreført.  

9. Informasjonssikkerhet 1 og 8 Ikke videreført.  

10. Bruk av innkjøpssystem og  
    overholdelse av innkjøps-  
    avtaler 

6 og 8 Videreført i plan 2018/ 
2019 (noe endret) 

 

 
* Mål: Refererer til Helse Nords overordnede mål for planperioden 2017-2020 iht. Plan for 

Helse Nord 2017-2020, pluss mål nr. 8 som er tilføyd av internrevisjonen: 
 

1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 

2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp 

3. Realisere forskningsstrategien 
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4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 

5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 

6. Innfri de økonomiske mål i perioden 

7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

8. Etterlevelse av gjeldende regelverk  

 
Kort om de fullførte oppdrag: 
I revisjonen av Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset konkluderte 
internrevisjonen med at Nordlandssykehuset har en intern styring og kontroll som gir 
rimelig sikkerhet for at pasienter under tvungen observasjon eller tvungent psykisk 
helsevern med døgnopphold behandles i samsvar med gjeldende regelverk. Det ble sam-
tidig slått fast at det er områder som bør forbedres for ytterligere å styrke ivaretakelsen 
av pasienters og pårørendes rettigheter og det kontinuerlige forbedringsarbeidet.  
 
I oppdraget Risikostyring i Helse Nord var konklusjonen at Helse Nord RHF har etablert et 
godt fundament for risikostyring i samsvar med kravene fra Helse- og omsorgs-
departementet. 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. 
 
Alle internrevisjonens rapporter legges fortløpende ut på Helse Nord RHFs hjemmeside. 
 

b) Rådgivning: 
Internrevisjonen ivaretar sin rådgivningsfunksjon primært gjennom anbefalinger i 
revisjonsrapporter, besvaring av fagspørsmål og innlegg/presentasjoner i møter, 
seminarer og konferanser. I 2017 har vi bl.a. presentert den nye forskriften om ledelse 
og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten for RHF-ets kvalitets- og forsknings-
avdeling, og i tilsynsmøte mellom Helse Nord RHF og fylkesmennene i de tre nordnorske 
fylkene har vi redegjort for hvordan det jobbes med denne forskriften i foretaksgruppen. 
Revisjonssjefen hadde i september «Tematime» om risikostyring i styret i Helse Nord 
RHF. For øvrig har internrevisjonen bistått en gruppe som arbeider med implementering 
av prosjektmetodikk i Helse Nord RHF i spørsmål knyttet til risikovurderinger/ROS-
analyser, og vi har utarbeidet et kursopplegg om internrevisjon til bruk i ett av 
foretakene. Videre har revisjonssjefen engasjert seg på nasjonalt nivå for å få en 
avklaring i spørsmål om etablering av internrevisjon i felleseide helseforetak, og har hatt 
møter med Luftambulansetjenesten HF i Bodø om temaet. 
 

c) Sekretariat for revisjonsutvalget: 
Internrevisjonen er sekretariat for revisjonsutvalget i Helse Nord RHF. Funksjonen 
ivaretas av revisjonssjef og nestleder i fellesskap, og går bl.a. ut på å sette opp saksliste i 
samarbeid med utvalgets leder, forberede sakene og presentere dem i møtene, skrive 
protokoll, sørge for arkivering og håndtere de praktiske sider rundt møteavviklingen. 
 
Utvalget holdt seks møter i 2017, fire som telefonmøter. Revisjonssjef deltok i alle 
møtene, mens nestleder og internrevisor deltok i hhv to og tre av dem.  

 
4) Samarbeid og kontakter  

Revisjonssjefen møter i utvidet ledergruppe i Helse Nord RHF en gang i måneden for 
utveksling av informasjon med administrasjonen, og er til stede i styremøtene i Helse Nord 
RHF. Ved revisjonssjefens fravær har nestleder stilt i disse møtene. 
 
Kontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer er viktig, og foregår bl.a. slik:  
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a) RHF-internrevisorforum 
Det er etablert et forum hvor de ansatte i de fire RHF-enes internrevisjoner utveksler 
erfaringer og drøfter faglige og praktiske spørsmål. Våren 2017 var det møte på 
Gardermoen hvor vi orienterte hverandre om aktuelle tema. I en todagers samling på 
Stiklestad i september ble det bl.a. orientert om den overordnede organiseringen av IKT i 
helse-Norge, om nye muligheter for internrevisjonen i en digital verden, dataanalyse, 
sikkerhetskultur, arbeid med uønskede hendelser og læring på tvers. Alle fra 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF deltok i begge samlingene. Revisjonssjefen har også 
deltatt i møter med lederne av de andre revisjonsenhetene, hvor særlig internrevisjon i 
felleseide foretak har vært tema. 

 
b) Nettverk for ansatte internrevisjonsledere 

IIA Norge (tidligere NIRF – Norges Interne Revisorers Forening) driver et nettverk for 
ansatte ledere av internrevisjonsenheter. Her utveksles erfaringer og synspunkter om 
strategiske, faglige og administrative tema. Revisjonssjefen deltok i to møter i 2017, hvor 
temaene var «Audit planning – best practices» og «cybersikkerhet».  
 

c) Regionalt internrevisjonsnettverk i Helse Nord: 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF leder et internrevisjonsnettverk i foretaksgruppen, 
hvor mandatet går ut på utveksling av erfaringer og informasjon, kompetanseheving og 
samordning av revisjonsaktiviteter i Helse Nord. Det er gjennomført to møter i 2017.  
 

d) Revisorforeninger:  
De ansatte i internrevisjonen er medlemmer av IIA Norge, og revisjonssjefen leder denne 
foreningens fag- og metodekomité. Revisjonssjefen er også medlem av Den norske 
Revisorforening (Revisorforeningen), det gir tilgang til relevant faginformasjon, kurs, 
tidsskrifter og annen faglitteratur.  
  

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

5) Faglig oppdatering og utvikling 
Det følger av instruksen at Internrevisjonen i Helse Nord RHF skal ha høy revisjonsfaglig 
kompetanse, og alle internrevisjonens ansatte er diplomerte internrevisorer. Nestleder i 
internrevisjonen har i år fullført Master of management-programmet Consulting ved 
Handelshøyskolen BI, et 30-poengsstudium med fem ukesamlinger fordelt over to semester.  
 
Revisjonssjef og nestleder deltok på IIA Norges årskonferanse i Oslo i mai. Revisjonssjefen 
deltok også på den europeiske internrevisororganisasjonen ECIIAs årlige konferanse som 
ble avholdt i Basel med tittelen ”From insight to influence”, og internrevisjonen har vært 
representert på IIA Norges kurs «GDPR og revisjon – en praktisk tilnærming», på Helse 
Nords «Regional pasientsikkerhetskonferanse 2017», og på kurs om ISO 27001 – 
Informasjonssikkerhet.  
 
Revisjonssjefen skrev i høst en artikkel om COSOs nye rammeverk for risikostyring 
(Enterprise Risk Management) i IIA Norges fagmagasin SIRK, og han holdt en forelesning ved 
Handelshøyskolen BI om internrevisjon og risikostyring i helseforetak. 
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6) Ekstern evaluering 
Det er i 2017 gjennomført en ekstern evaluering av internrevisjonen, i samsvar med krav i 
de internasjonale standarder for internrevisjon. Formålet med evalueringen var å bekrefte 
hvorvidt internrevisjonen er i overensstemmelse med standardene, de etiske regler og 
definisjonen av internrevisjon, vurdere om organisering og rammebetingelser for intern-
revisjonen og utøvelse av internrevisjon samsvarer med interessenters forventninger, og gi 
grunnlag for forbedring og videreutvikling av internrevisjonsfunksjonen i Helse Nord RHF. 
Evalueringen ble gjennomført av IIA Norge, som konkluderte slik:  
«Etter vår mening er  rammebetingelser, organisering og utøvelsen av internrevisjon i all 
hovedsak i overensstemmelse med definisjon av internrevisjon, de etiske regler og 
internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon.  

Selv om dette er den best oppnåelige konklusjonen er det likevel identifisert muligheter for 
forbedring i internrevisjonsfunksjonen i tråd med beste praksis, uten at forbedringspotensialet 
har betydning for den overordnede konklusjonen.» 
 
Internrevisjonen har utarbeidet en handlingsplan og iverksetter nå forbedringstiltak basert 
på forbedringspotensialet som er identifisert i evalueringen.  
 

7) Budsjett, ressursbruk 
Budsjettet for 2017 ga internrevisjonen nødvendig rom for å planlegge og gjennomføre 
arbeidet hensiktsmessig og effektivt. Internrevisjonen har drevet innenfor de gitte rammer.  
  

8) Oppsummering  
2017 har vært et godt driftsår i internrevisjonen, og vi har jobbet i henhold til vedtatt plan.  
Vi blir godt mottatt i hele foretaksgruppen og har et klart inntrykk av at det oppfattes som 
positivt at vi evaluerer internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring i regionen og yter 
faglig bistand. Vår opplevelse er at foretakene og de berørte medarbeiderne gjør sitt beste 
for å legge til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonsoppdragene.  
 
 

Bodø, 10. januar 2018 
 
 
___________________________ 
        Tor Solbjørg 
        Revisjonssjef 
     Helse Nord RHF 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 917 68 828   Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i 

Helse Nord RHF 

 
Formål 
Helse Nord RHF skal i samsvar med helseforetaksloven og egen instruks ha et 
revisjonsutvalg bestående av fire medlemmer valgt av og blant styrets medlemmer.  
 
I foretaksmøte, den 16. januar 2018 ble det oppnevnt nytt styre i Helse Nord RHF.  
I denne styresaken inviteres styret i Helse Nord RHF til å oppnevne styrets 
revisjonsutvalg etter endringen i styrets sammensetning. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF, pkt. 2 annet og tredje ledd, lyder:  
Revisjonsutvalget består av fire medlemmer som velges av og blant styrets medlemmer. 
Minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon, og minst ett 
medlem velges blant ansatterepresentantene. Styret velger leder av revisjonsutvalget. 
 
Revisjonsutvalgets medlemmer oppnevnes med tilsvarende funksjonstid som for 
styremedlemmer. Nytt medlem oppnevnes hvis et medlem trer ut av utvalget. 
 
Styret behandlet styresak 22-2014 Oppnevning av revisjonsutvalg i Helse Nord RHF i 
styremøte, den 26. februar 2014. Styret fattet følgende vedtak: 
  
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonsutvalget med 

virkning fra 26. februar 2014:  
Inger Lise Strøm 
Kari Jørgensen 
Arnfinn Sundsfjord 
Kari B. Sandnes 
 

2. Inger Lise Strøm velges som leder av revisjonsutvalget.  
 
Styremedlem Kari B. Sandnes ble i styremøte 18. juni 2014 erstattet av Sissel Alterskjær 
som medlem i styrets revisjonsutvalg, jf. styresak 83-2014 Eventuelt, sak A. Styrets 
revisjonsutvalgs sammensetning har deretter vært uendret fram til foretaksmøtet, den 
16. januar 2018. Da gikk Arnfinn Sundsfjord ut av styret og styrets revisjonsutvalg. 
Dermed er styrets revisjonsutvalg pr. dags dato sammensatt slik:  
- Inger Lise Strøm (leder)  
- Kari Jørgensen 
- Sissel Alterskjær 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Følgende styremedlemmer oppnevnes til medlemmer av styrets revisjonsutvalg 

med virkning fra 28. februar 2018:  
NN 
NN 
NN 
NN 
 

2. NN velges som leder av styrets revisjonsutvalg. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-14/012  diverse     Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 26-2018 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. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oversikt over investeringsbudsjett, 

oppfølging av styresak 117-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-14/012  Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 26-2018/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-14/012  Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 26-2018/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 26-2018/3 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oversikt 

over investeringsbudsjett, oppfølging av 

styresak 117-2017 

Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-15/012  diverse     Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 27-2018 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Brev med vedlegg av 22. januar 2018 fra Vefsn Kommune ad. Følgebrev til notat - 

kritiske merknader til vedleggsrapport til planprogrammet HSYK 2025 (rev 30.5.17) 
2. Årsoppsummering 2017 - Beslutningsforum for nye metoder 
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. februar 2018 
4. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025 – 

videreføring av idéfasen 
Kopi av protokollen legges fram ved møtestart. 

5. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Finnmarkssykehuset Nye 
Hammerfest sykehus - godkjenning av konseptfaserapport og mandat for forprosjekt 
Kopi av protokollen legges fram ved møtestart. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-15/012       Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 27-2018/1 Brev med vedlegg av 22. januar 2018 fra Vefsn 

Kommune ad. Følgebrev til notat - kritiske 

merknader til vedleggsrapport til 

planprogrammet HSYK 2025 (rev 30.5.17) 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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post@vefsn.kommune.no Postboks 560 Telefon: 75 10 10 00 
www.vefsn.kommune.no 8651 Mosjøen  

 
 

    

  Dato: 22.01.2018 

 Saksb: Rigmor Jenssen Leknes 

 Tlf: 75 10 10 12 

 Saknr: 16/2466 

  Deres ref.:  

 

Styreleder Helse Nord, Marianne Telle 

Administrerende dir. Helse Nord, Lars Vorland 

Styret i Helgelandssykehuset 

Konst. Administrerende dir. Helgelandssykehuset, Fred Mürer 

 

 

 

Følgebrev til notat - kritiske merknader til vedleggsrapport til 
planprogrammet HSYK 2025 (rev 30.5.17)  
 

Etter at høringsfristen til planprogrammet til HSYK 2025 gikk ut 1. november 2017 har 

Vefsn kommune i samarbeid med matematiker Torger Nilsen sett nærmere på rapporten 

Anbefalinger av utredningsalternativer (rev.30.05.17).  Rapporten er utarbeidet av WSP og 

COWI på oppdrag av Sykehusbygg. Denne rapporten er en vedleggsrapport til 

planprogrammet i HSYK 2025 og skal bl.a. danne grunnlag for det videre arbeid i prosessen.  

Som ordfører i Vefsn kommune finner jeg det nødvendig å stille følgende spørsmål etter å ha 

mottatt notatet fra Nilsen:  

• Innbyggerne på Helgeland må forvente at prosess og planprogram i HSYK 2025 baserer seg 

på et høyt faglig nivå der egne tall, utregninger og grafer belyses på en korrekt måte. 

Innbyggerne må også forvente at i denne jobben brukes anerkjente analyseverktøy. I notatet 

fra Nilsen vises det at så ikke er tilfellet. Kan innbyggerne på Helgeland ha tillitt til at de 

endelige vedtak i HSYK 2025 og Helse Nord tas på riktig grunnlag? 

• Sykehusbygg som oppdragsgiver er ansvarlig for at rapporter som overleveres i forbindelse 

med HSYK 2025 er forsvarlig utredet og gjennomarbeidet. I notatet fra Nilsen fremkommer 

det kommentarer knyttet til flere faktiske feilaktige i utregningene i sykehusbygg sine 

rapporter. Nilsen har kun jobbet seg gjennom kommentarer knyttet til en graf (Figur 3-10, 

s.27). Vil det være grunn til å anta at det i  flere figurer og i andre rapporter fra Sykehusbygg, 

fremkommer like misvisende kommentarer og analyser som Nilsen peker på i sitt notat? 

Dette bør føre til en gjennomgang av om Sykehusbygg har de riktige ressurser i prosjektet 

HSYK 2025 og har tilstrekkelig fokus på kvalitetssikring av sitt arbeid.  
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Side 2 av 2 

Jeg ønsker at hele styret i Helse Nord skal få tilgang til notatet fra Nilsen og ber adm.dir. i 

Helse Nord, om å videreformidle notatet.  Jeg håper at notatet blir viet oppmerksomhet før og 

under neste styremøte.  

 

Med vennlig hilsen 
 

Jann-Arne Løvdahl 
ordfører 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert 
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N otat
Dato: 17. januar, 2018
Til: Vefsn kommune
Kopi til: Alle interesserte
Emne: Kritiske merknader til s ykehusrapport
________________________________________________________________________________

Innledning
Rapport Helgelandssykehuset 2025 – Anbefaling av utredningsalternativer (Sanila, Rydland, Berge Ø,
Kvisselien (2017)) kjente jeg bare til gjennom omtale i media før jeg fikk den i hende i forbindelse
med dette arbeidet.

Gjennomlesningen gav flere overraskelser. I dette notatet blir det fok usert på påstander om
reisetider som framkommer i Sanila et al. (s. 27 ) .

Det finnes vanlige statistiske analysemetoder for å sammenligne de ulike plasseringsalternativene.
Som oppslagsverk og referanse under arbeidet har jeg brukt Gunnar G. Løvås : Statist ikk for
universiteter og høgskoler , Universitetsforlaget 2015 (Løvås (2015)) . Jeg vil i notatet henvise til
denne boken for nærmere utdyping av faglige begreper og beskrivelse av statistiske analyseverktøy.

Påstander om reisetider
I Sanila et al. ( s. 27 ) finner vi F igur 3 - 10 som viser a kkumulert befolkningstall (2024) i reisetid
(minutter). Utklipp av denne figuren er gjengitt i Figur 1 :

Figur 1: Utklipp fra Sanila et al. ( s. 27 )
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I en ko mmentar til figuren kan en lese

« Figuren viser at det er relativt lit en forskjell mellom de ulike lokaliseringene i forhold
til hvor stor andel av befolkningen på Helgeland som kan nås (særlig i forhold til
lengste reisetidene). I forhold til de korteste reisetidene så er det Mo i Rana pga. av
sin befolkningsstørrelse som n år flest innbyggere.

For reiser som er lenger enn ca. 40 - 45 minutter så vil Korgen nå flere innbyggere enn
Mo i Rana. Korgen ligger nærmere det teoretiske tyngdepunktet på Helgeland enn
det dagens tre sykehus gjør, slik at både Mo i Rana og Mosjøen (samt Sandnessjøen
etter ca. 1 time) kan nås. Korgen når for øvrig færrest innbyggere innenfor ca. 30
minutters reisetid. På en annen side så blir både Korgen og Mo i Rana "hengende
noe etter" ved de lengste reisetidene bl.a. pga. avstanden til Brønnøysund mm. »
Sanila et al. (side 27 )

Rapporten belyser plassering av et framtidig sykehus for hele Helgeland, noe som vil berøre mange
mennesker. Påstandene som er sitert ovenfor , går inn til kjernen av det som saken dreier seg om. Blir
påstandene stående uimotsagt, vil de kunne få stor betydning for valg av plasseringssted .

Mange vil lese disse setninge ne som en saklig og nøytral forståelse av tall og grafer. En kritisk
gjennomgang av både figuren og tallene viser at denne fortolkningen av tallgrunnlaget og grafene
samlet gir en svak forståelse av hovedelementene i det empiriske grunnlaget . Noen av påstanden e er
bevis e lig fakt iske feil. Hovedkonklusjonen gir beslutningstakerne et for upresist grunnlag til å fatte
beslutninger i saken.

I vurderingen av Sanila et al. (2017) tar jeg utgangspunkt i disse påstandene . Deretter undersøkes om
de vir kelig holder mål mot tall og andre opplysninger som framkommer i Sanila et al. (2017).

F akta og vurderinger
I offentlig forvaltning søker en å ha en klart skille mellom fakta og vurderinger.

Å vurdere noe feil eller mangelfullt , vitner om dårlig dømmekraft og kan være alvorlig nok. Men
saker kan være vanskelige og komplekse . D et ofte er stort r om og aksept for feilvurderinger .

Å pre sen tere faktiske feil er mye mer alvorlig , blant annet fordi dette truer tilliten til vår forvaltning .
Vi må kunne stole på det som offentlige myndigheter legger fram. Hvor alvorlig de faktiske feilene er,
avhenger blant annet av sakens betydning og av i hvor stor grad faktafeilene kan få innvirk ning på
utfallet av en sak.

Den aktuelle figuren med kommentarer finner en i et kapittel med overskriften 3. Kriterier , Sanila et
al. (s. 10 - 29 ) . Det som omtal es i dette kapitlet er å oppfatte som faktaopplysninger. Dette
understrekes enda sterkere ved at neste kapittel har overskriften 4. Vurdering av lokasjonene , Sanila
et al. (s. 30 - 43 ) .
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Gjennomgang av påstander
Påstandene må vurderes i sin helhet, men for å kunne gjøre det må vi samtidig studer e
enkeltelementer i framstillingen :

Tendensiøs utvelgelse ?

De aktuelle kommentarene i Sanila et al. ( s. 27 ) må vurderes sammen med Figur 3 - 10 på den samme
side. Det er påfallende at den grafiske framstillingen stopper etter 3 timer. På dette tidspunktet viser
figuren at omtrent alle innbyggerne når til fram til et sykehus i Sandnessjøen og Mosjøen . Figuren
viser at omkring 13 000 innbyggere ikke klarer å nå Mo i Rana innenfor denne tiden. Hvorfor viser
ikke figuren når alle innbyggerne når fram til et eventuelt sykehus i Rana? Samtidig påpekes det te i
k ommentaren:

« I forhold til de korteste reisetidene så er det Mo i Rana pga. av sin
befolkningsstørrelse som når flest innbyggere », Sanila et al. (s. 27)

Det poe ngteres altså at et sykehus i Rana når flest av innbyggerne med korte reisetider , men en
unnlat er å vise hvor lenge det tar for de med lengste reisetidene å komme fram til sykehuset. Ifølge
Sanila et al. (s. 13 ) og (s. 31 ) vil dette utgjøre 12 900 innbyggere.

E n kan derfor spørre om ikke dette er en tendensiøs utvelgelse av f aktaopplysninger? Vil en ikke gi
lese ren mulighet til å se disse sammenhengene?

Vanlige analyseverktøy?

I Løvås (s ide 48 - 57) er beskrevet flere vanlige analyseverktøy for behandling av den type
datamateriale som kjøretidsberegningene for de ulike alternative representerer. Jeg savner bruk av
slike analyseverktøy i sammenligningen av alternativ ene. Selv om en begrenser bruken av faguttrykk,
bør en likevel komme inn på begreper som sentralmål og spredningsmål (Løvås s. 48 - 5 7). Dette er
uttrykk som skal være kje nt allment kjent i befolkningen.

Spesielt hadde det vært interessant å få belyst når 75% og 90% av innbyggerne klarer å nå
sykehusalternativene, henholdsvis øvre kvartil og 90 - prosentilet (Løvås s. 49 - 50). Boksplott er et
annet analyseverktøy som me d ford el kunne ha vært brukt (Løvås s . 50).

I stedet for presise faguttrykk kan en lese setninger som:

« På en annen side så blir både Korgen og Mo i Rana "hengende noe etter" ved de
lengste reisetidene » ( Sanila et al. s. 27)

«Hengende noe etter» blir her en lite faglig og svært upresis formulering. Seinere skal vi også se at
dette uttrykket er direkte misvisende for den aktuelle situasjonen.

En kan spørre om ikke mangelen på presise analyseverktøy er grunnen til at kommentaren i Sanila et
al. (s. 27) også inneholder faktiske feil:

Relativt liten forskjell?
Vi undersøke r påstanden « Figuren viser at det er relativt liten forskjell mellom de ulike
lokaliseringene i forhold til hvor stor andel av befolkningen på Helgeland som kan nås (særlig i forhold
til leng ste reisetidene). »
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Ifølge Sanila et al. (s. 1 3 ) vil det i 2040 bo 80 625 innbyggere på Helgeland. Figuren viser at ca. 67 000 ,
innbyggere når et sykehus i Mo i Rana innenfor tre timer (Sanila et al. s. 27 ) . Bruker en o pplysningene
(Sanila et al. s. 31 ) om at 84% av innbyggerne når sykehuset innen 3 timer, vil det si 67 725
innbyggere.

Figuravlesning sammenholdt med opplysninger i Sanila et al. (s. 36 ) vis er at 97% av innbyggerne og
dermed 78 206 innbyggere når Mosjøen innen 3 timer. Mo sjøen dekker alts å 13% flere av
innbyggerne på Helgeland innenfor 3 timer enn Mo i Rana. Dette utgjør i alt 10 481 innbyggere og er
en stor relativ forskjell .

Figuravlesning sammenholdt med opplysninger i Sanila et al. (s. 31 ) viser at 99 % av innbyggerne og
dermed 79 919 innbyggere når Sandnessjøen innen 3 timer. Sandnessjøen dekker altså 15 % flere av
innbyggerne på Helgeland innenfor 3 timer enn Mo i Rana. Dette utgjør i alt 12 094 innbyggere og
representerer også en stor relativ forskjell. .

Enkel figuravlesning av den aktuelle figuren, Sanila et al. s. 27, viser at 67 725 innbyggere nå r fram til
Mosjøen på 129 minutter , altså samme antall som når fram til Mo i Rana på 3 timer. F orskjellen
mellom de to alternativene er altså på 51 minutter . Den relative forskjellen i reisetid , med
utgang s punkt i reisetiden til Mosjøen , vil være 39,5%. Dette er en stor relativ forskjell i reisetid.

Ifølge Sanila et al. (s. 41 ) når 84 % av innbyggerne Sandnessjøen innenfor to timer, altså samme andel
innbyggere som når Mo i Rana på 3 timer Den relative forskjellen i reisetid, med utgangpunkt i
reisetiden til Sandnessjøen, vil være 50%. Dette er en stor relativ forskjell i reisetid.

Så til påstanden « På en annen side så blir både Korgen og Mo i Rana "hengende noe etter" ved de
lengst e reisetidene bl.a. pga. avstanden til Brønnøysund mm ». La oss vurdere hva tall i rapporten
forteller om dette:

Når 84% av innbyggerne når Mo i Rana innenfor 3 timer, betyr det at 16 % av innbyggerne og dermed
12 900 innbyggere må bruke mer enn 3 timer. De tilsvarende tallene for Mosjøen er på 3% av
innbyggerne og 2 419 innbyggere. For Sandnessjøen er t allene 1% av innbyggerne og 806 innbyggere.

Ved en lokalisering i Mo i Rana vil over 5 ganger så mange få lengre enn 3 timer til sykehus enn om
sykehuset bli r lagt til Mosjøen. Ved en lokalisering i Mo i Rana vil 16 ganger så mange få lengre enn 3
timer til sykehus enn om sykehuset blir lagt til Sandnessjøen . De relative forskjellene er altså så store
mellom en lokalisering i Mosjøen /Sandnessjøen og en lokalisering på Mo i Rana , at prosentregning
ikke gir særlig mening.

Påstanden om relativt liten forskjell mellom plasseringsalternativene finner verken dekning i figuren
eller i de tallene som er referert teksten. Videre er påstanden om at Mo i Ra na blir "hengende noe
etter" ved de lengste reisetidene direkte misv isende for å beskrive det som er sakens realiteter. De
siterte påstandene kan derfor ikke karakteriseres som noe annet enn alvorlige faktiske feil.
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Konklusjon

Lokaliseringssted for n ytt sykehus for Helgeland berører helse , liv og trygghet for hele befolkning en
på Helgeland . Dette understreker alv orlighetsgraden i denne saken. Desto viktigere er det at
analysene som valget av plasseringssted skal bygge på , må tilfredsstille høye faglig e mål.

Den mangel på bruk av presise statiske analyseverktøy , som rapporten synes å tyde på, er alvorlig. At
e n hovedkonklusjon inneholder faktiske feil , stiller rapporten i et enda dårligere lys.

Befolkningen på Helgeland vil være tjent med at b åde ta llgrunnlaget i Sanila et al (2015) og Figur 3 - 10
Sanila et al (s . 27) blir gjenstand for nye analyser . Slik saken nå framstår, vil det bryte med både
forsvarlighetsprinsippet og utredningsprinsippet som gjelder i norsk forvaltning , om ikke dette skjer.
Saken om lokalisering av nytt sykehus på Helgeland bør bygge på solide faglige utredninger.

Mosjøen, 18 . januar, 2018

Torger Johannes Nilsen
Master i matematisk analyse
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-15/012       Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 27-2018/2 Årsoppsummering 2017 - Beslutningsforum for 

nye metoder 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-15/012       Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 27-2018/3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

9. februar 2018 

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

Deres ref.: Vår ref.:
2017/648-3

Saksbehandler/dir.tlf:
Tor Solbjørg 917 68 828

Sted/dato:
Bodø 12.02.2018

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 9. FEBRUAR 2018

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 9. februar 2018 kl. 09.00 – 10.30.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Sissel Alterskjær

Forfall:

Kari Jørgensen

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Bjørn Ole Kristiansen (internrevisor)

Følgende saker var til behandling: 

01/18 Godkjenning av protokoll fra møte 12.12.2017
02/18 Revisjonsutvalgets årsrapport 2017, vedlagt internrevisjonens årsrapport
03/18 Revisjonsoppdrag Antibiotikabruk i Helse Nord 
04/18 Orienteringer fra internrevisjonen
05/18   Handlingsplan for iverksetting av tiltak etter ekstern evaluering av 

internrevisjonen

SAK 01/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.12.2017

Utsendt utkast til protokoll fra møte 12.12.2017 ble godkjent via e-post 15.12.2017.

SAK 02/18 REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017, VEDLAGT 
INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT

Utkast til revisjonsutvalgets årsrapport for 2017 var sendt ut på forhånd, sammen med 
internrevisjonens årsrapport for 2017. Revisjonsutvalget hadde ingen merknader til 
rapportutkastet, og fattet følgende vedtak:
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Revisjonsutvalgets årsrapport for 2017 legges fram for styret med internrevisjonens årsrapport 
for 2017 som vedlegg.

SAK 03/18 REVISJONSOPPDRAG ANTIBIOTIKABRUK I HELSE NORD

Revisjonssjefen gjennomgikk status i revisjonen med utgangspunkt i et foreløpig utkast til 
oppsummerende rapport. Revisjonsutvalget stilte spørsmål og drøftet internrevisjonens
konklusjoner og anbefalinger, og fattet følgende vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering. Den endelige rapporten behøver ikke legges frem for 
behandling i revisjonsutvalget med mindre høringsinnspill fra foretakene resulterer i vesentlige 
endringer i forhold til dagens redegjørelse.

SAK 04/18 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN 

Revisjonssjefen orienterte om:
- Oppstart av nytt revisjonsoppdrag – Mislighetsrisiko

- Forberedelse av samlinger for RHF-enes internrevisjoner i mars og september

- Arbeid med oversettelse av nytt COSO-rammeverk for risikostyring

- Dialog med DFØ (Direktoratet for økonomistyring) om direktoratets rolle i tilknytning til 

risikostyring i statlig sektor

Revisjonsutvalget tok informasjonen til orientering.

SAK 05/18 EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I HELSE NORD 
RHF

Dette er en oppfølging av revisjonsutvalgets sak 22/17, hvor følgende vedtak ble fattet: 
Overordnet rapport fra IIA Norges eksterne evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF, 
med internrevisjonens handlingsplan for iverksetting av tiltak vedlagt, legges frem for styret til 
orientering i februar 2018.
Revisjonssjefen gjennomgikk handlingsplanen som var sendt medlemmene på forhånd, og 
besvarte spørsmål. Revisjonsutvalget fattet følgende vedtak:

Revisjonsutvalget gir sin tilslutning til den fremlagte handlingsplan. Denne legges frem for styret 
i Helse Nord RHF sammen med Overordnet rapport fra IIA Norges eksterne evaluering av 
internrevisjonen i Helse Nord RHF.

Godkjent 12.02.2018

_______________ ________________      
Inger Lise Strøm              Sissel Alterskjær
        Leder

Sett:

______________
Kari Jørgensen
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-15/012       Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 27-2018/4 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 

2018 ad. Helgelandssykehuset 2025 – 

videreføring av idéfasen 

Kopi av protokollen legges fram ved møtestart. 
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Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-15/012       Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 27-2018/5 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 

2018 ad. Finnmarkssykehuset Nye 

Hammerfest sykehus - godkjenning av 

konseptfaserapport og mandat for 

forprosjekt 

Kopi av protokollen legges fram ved møtestart. 
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Møtedato: 28. februar 2018    
 Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-16/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 28-2018 Eventuelt 
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