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Møtedato: 15. mai 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anne May Knudsen, 75 51 29 00  Tromsø, 15.5.2018 

 

Styresak 63-2018 Luftambulansetjenesten, ustabil drift - 

informasjon og vurdering, endelig vedtak 

Styrets vedtak protokollføres i styremøte 23. mai 2018.  
 
Tilstede 
 

Navn:  
Inger Lise Strøm styreleder 
Beate Rahka-Knutsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Tom Børje Eriksen styremedlem 
Tom Erik Forså styremedlem 
Knut Georg Hartviksen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Navn:  
Svenn Are Jenssen styremedlem 

 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 

 
 
Ved møtestart ble det lagt frem e-post av 14. mai 2018 fra Marius Hansen, daglig leder 
Babcock Scandinavian AirAmbulance AS ad. orientering om situasjonen i 
flyambulansetjenesten.  
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Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om luftambulansetjenesten, ustabil drift til 

orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å holde styret på egnet måte orientert om 
utviklingen i beredskapen i luftambulansetjenesten. 
 

3. Styret støtter adm. direktørs vurdering med hensyn til fortsatt behov for 
kompenserende tiltak og ber om at det jobbes videre med aktuelle tiltak på kort og 
lang sikt, som gir nødvendig overkapasitet for å håndtere 
beredskapssituasjonen. 

 
4. Styret ber adm. direktør å vurdere etableringen av et fagråd for 

luftambulansetjenesten som et rådgivende organ for Helse Nord RHF på noe 
lengre sikt. 

  
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om luftambulansetjenesten, ustabil drift til 

orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å holde styret på egnet måte orientert om 
utviklingen i beredskapen i luftambulansetjenesten. 
 

3. Styret støtter adm. direktørs vurdering med hensyn til fortsatt behov for 
kompenserende tiltak og ber om at det jobbes videre med aktuelle tiltak på kort og 
lang sikt, som gir nødvendig overkapasitet for å håndtere beredskapssituasjonen. 

 
4. Styret ber adm. direktør å vurdere etableringen av et fagråd for 

luftambulansetjenesten som et rådgivende organ for Helse Nord RHF på noe lengre 
sikt. 
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-42/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 16.5.2018 

 

Styresak 64-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 23. mai 2018: 
 

Sak 63-2018 Luftambulansetjenesten, ustabil drift - informasjon og 
vurdering 
Styresaken behandles i ekstraordinært styremøte  
15. mai 2018.  
Styrets vedtak protokollføres i dette styremøtet. 

Side 1 

Sak 64-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 3 
Sak 65-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2018 Side  
Sak 66-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast Side  
Sak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - 

samarbeidsavtaler med Hammerfest Kommune og 
Universitetet i Tromsø, oppfølging av styresak 19-2018 

Side  

Sak 68-2018 Rapport HMS1 og samfunnsansvar 2017 Side  
Sak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, 

mandat for arbeidet - oppfølging av styresak 18-2018 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 5 

Sak 70-2018 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 8 

Sak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 13 

Sak 72-2018 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017 - oppfølging 
av ulike styresaker 

Side  

Sak 73-2018 Samarbeid mellom universitetene og Helse Nord RHF, 
organisering 

Side  

Sak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF Side  
Sak 75-2018 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring 

og forslag til endringer, oppfølging av styresak 132-
2017/3 

Side  

Sak 76-2018 Referatsaker Side  
 1. e-post av 19. april 2018 fra Johanne Sundmann, Alta 

med vedlagt brev fra Alta Venstre ad. ambulansefly i 
Vest-Finnmark 

  

                                                        
1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
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 2. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 24. april 
2018 ad. Årlig melding fra Helse Nord RHF for 2017 – 
Tilleggsrapportering 

  

 3. e-post av 23. april 2018 fra Kvæfjord kommune med 
vedtak fra formannskapet ad. Tilbudet ved 
rehabiliteringsavdelingen i UNN Harstad må bestå med 
dagens sengetall 

  

 4. e-post av 9. mai 2018 fra Salten Regionråd med 
vedlegg ad. Uttalelse vedrørende situasjonen omkring 
beredskapen i luftambulansetjenesten 
Kopi av e-posten med vedlegg ettersendes. 
Saken kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

 31 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 
16. mai 2018 
Kopi av protokollen ettersendes. 
Saken kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 

 35 

 6. Protokoll fra drøftingsmøte 22. mai 2018 
ad. Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 
ressursgruppe, mandat for arbeidet 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
Saken kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 

 47 

Sak 77-2018 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 16. mai 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. mai 2018   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 91568738  Bodø, 16.5.2018 

 

Styresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 

ressursgruppe, mandat for arbeidet - 

oppfølging av styresak 18-2018 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – 
videreføring av idéfasen i styremøte 28. februar 2018. Styret fattet følgende vedtak i 
punkt 4: Styret ber om at mandat for den eksterne ressursgruppens arbeid legges frem for 
endelig godkjenning, tentativt i mai 2018.  
 
Prosjektplan og mandat (se vedlegg 1) skal behandles av styret i Helgelandssykehuset 
HF i møte 22. mai 2018. Historikken i behandlingen av prosjektet Helgelandssykehuset 
2025, og beslutning om prosjektinnramming før konseptfase, fremgår innledningsvis i 
dokumentet. Nedenfor omtales arbeidet med prosjektinnramming som prosjektet. 
 
Prosjektinnramming – plan og mandat 
Plan for prosjektinnrammingen i Helgelandssykehuset 2025 er i tråd med vedtak gjort i 
Helgelandssykehuset HFs styresak 14/2018. En ekstern ressursgruppe skal foreslå 
alternativer for ny struktur og lokalisering for framtidens Helgelandssykehus.  
 
Sammenliknet med tidligere utsendte dokument i Helgelandssykehuset HF er det:  
 Foretatt mindre justeringer i mandat og målbeskrivelse.  
 Ikke forslått endringer i sammensetning av gruppen. Sak 14/2018 viser hvilke 

avveininger som er gjort rundt gruppens sammensetning.  
 Utarbeidet resultatmål for prosjektet og laget nærmere plan for fremdrift og 

medvirkning i arbeidet. 
 
Nærmere om foreslått mandat 
Som prosjektinnramming til konseptfasen skal gruppen utarbeide en rapport med 
forslag om tre alternativer til ny sykehusstruktur på Helgeland, og gi en begrunnet 
anbefaling av det beste alternativet.  
 
De to forslagene utover 0-alternativet skal være innenfor alternativene gitt av Helse 
Nord: 
2a: Stort akuttsykehus med inntil tre distriktsmedisinske senter (DMS) 
2b-1: Stort akuttsykehus i kombinasjon med ett akuttsykehus og inntil to DMS 
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Resultatmål for prosjektet er beskrevet slik: 
1. Gjennomføre en prosjektinnramming som skal gi beslutningsgrunnlag før 

konseptfasen. Prosessen skal være preget av åpenhet og involvering, og metodikken 
skal beskrives.  

2. Beskrive helsefaglige og samfunnsmessige konsekvenser, inkludert transport og 
tilgjengelighet, av ulike sykehusstrukturer og lokaliseringer.  

3. Beskrive betydningen av demografisk utvikling, ny teknologi, samhandlingsmønster, 
nye pasientroller, rekrutteringsutfordringer, nasjonale og regionale krav. 

4. Lage en rapport som er basis for beslutningsgrunnlag når styret skal behandle struktur 
og lokalisering. Styringsdokument for konseptfasen skrives på bakgrunn av denne 
rapporten.  

 
Vurdering av alternativ tilnærming 
En kommunal referansegruppe har vært vurdert. Det viktigste er at det etableres en 
velfungerende medvirkningsarena der viktige interessenter har anledning til å få innsyn 
i ressursgruppens arbeid og komme med sine innspill, og der ressursgruppen får 
avstemt sine tanker og vurderinger. En medvirkningsprosess etter denne malen er i tråd 
med styrets ønske om en enklere og mindre ressurskrevende prosess.  
 
Styringsgruppen skal ha regelmessige møter med ressursgruppen. Prosjektplanen skal 
drøftes med foretakstillitsvalgte før styrebehandling. Tillitsvalgtes medvirkning blir 
ivaretatt gjennom dialogmøter og ytterligere dialog gjennom de faste månedlige møtene 
med foretakstillitsvalgte.  
 
Det er reist spørsmål i Stortinget knyttet til uro rundt arbeidet med ny sykehusstruktur 
på Helgeland. Det vises til vedlegg 2, kopi av brev til Helse- og omsorgsdepartementet. 
Brevet omhandler hvordan helseforetaket skal sikre en god og åpen prosess gjennom 
regelmessig involvering av eksterne interessenter og dialogkonferanser.  
 
Kostnader knyttet til ekstern ressursgruppe 
Budsjettforslag for ressursgruppen og prosjektledelse er på kr 6,5 mill. kroner, hvorav 
5,7 mill. kroner i 2018. Kostnadene dekkes av Helgelandssykehuset HF. I sitt innspill til 
langsiktig økonomiplan har Helgelandssykehuset HF anmodet om ekstra finansiering for 
å dekke deler av beløpet.  
 
Fremdrift 
Rapporten fra ekstern ressursgruppe skal legges frem for styret i Helgelandssykehuset 
HF i styremøte i mars 2019, og vil komme til styret i Helse Nord RHF i april 2019, se 
vedlegg 3. 
 
Medvirkningsprosessen inkluderer to dialogkonferanser for ansatte og to for 
primærhelsetjenesten/kommunene. 
 
Brukermedvirkning/medbestemmelse 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF fikk en kort orientering om saken i møte 7. 
mai 2018.  
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Forslag til prosjektplan og mandat blir behandlet i: 
 Drøftingsmøte i Helgelandssykehuset HF 14. mai 2018 
 Styringsgruppen for prosjektet 15. mai 2018 
 Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF 22. mai 2018 
 
Referat/protokoll fra møtene legges frem ved møtestart 23. mai 2018. Adm. direktør vil 
orientere om eventuelle endringer i styringsdokumentene som følge av forutgående 
saksbehandling. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Forventningen til den eksterne ressursgruppens arbeid er at den skal gi sykehusfaglige 
råd, basert på en uhildet betraktning av hva som er det beste for Helgelandsregionen. 
 
Adm. direktør mener at foreliggende prosjektplan og mandat for videre arbeid er et godt 
grunnlag for den eksterne ressursgruppens arbeid. Resultat av arbeidet blir et viktig 
grunnlag for beslutning om overgang til konseptfasen for Helgelandssykehuset 2025. 
 
Langsiktig sykehusstruktur på Helgeland har stor betydning for utviklingen av 
spesialisthelsetjenesten på Helgeland, og den har også stor politisk interesse. Det er av 
avgjørende betydning at fremtidige beslutninger tas på et solid helsefaglig grunnlag.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for ekstern ressursgruppe i prosjekt 

Helgelandssykehuset 2025 (ev. med de endringer som kommer frem under 
behandling av saken).  
 

2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med prosjekt 
Helgelandssykehuset 2025 gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i 
helseforetaket. 

 
 
Bodø, den 16. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
1. Prosjektplan og mandat for videreføring av tidligfasen for Helgelandssykehuset 2025 
2. Kopi av brev til Helse- og omsorgsdepartementet, datert 9. mai 2018 
3. Fremdriftsplan 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018 
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Møtedato: 23. mai 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Stian W. Rasmussen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2018 

 

Styresak 70-2018 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn og formål 
Nåværende langsiktig plan for helsetjenester i regi av avtalespesialister gjaldt for 
perioden 2007-2015, jf. styresak 110-2008 Plan for avtalespesialister - rullering 
(styremøte 22. oktober 2008). Planen ble senere justert, jf. styresak 119-2012 Rullering 
av plan for avtalespesialister (styremøte 31. oktober 2012). 
 
Hovedfunn i Riksrevisjonens rapport 3:2 (2015-2016)1 om de regionale 
helseforetakenes forvaltning av avtalespesialistordningen peker på at ordningen ikke 
bidrar til et geografisk likeverdig tilbud av polikliniske spesialisthelsetjenester, og at 
aktivitet og kvalitet i varierende grad følges opp. Disse problemstillingene er også 
sentrale i revidert rammeavtale2. Dagens regjering er klar på at 
avtalespesialistordningen skal knyttes tettere opp mot regionenes sørge-for-ansvar3. 
 
Arbeidet med utarbeidelse av ny langsiktig regional plan for avtalespesialister startet 
primo 2017, med god deltakelse både fra avtalespesialistene og fra helseforetakene. 
 
Formålet med planen er øke samhandling om avtalespesialistordningen i Helse Nord. 
Avtalespesialister skal samarbeide tettere med våre helseforetak, og pasienter skal 
oppleve en helsetjeneste som gir helhetlige og sammenhengende tjenester.  
 
Overordnede føringer 
Helse Nord RHF er gjennom oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet og 
rammeavtalene med avtalespesialistene, forpliktet til å utarbeide og vedta en regional 
plan for utvikling og fordeling av avtalepraksis i regionen.  
 
Avtalespesialister er viktige bidragsytere i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten 
og bidrar til økt tilgjengelighet til helsetjenesten i landsdelen. 
 
Avtalespesialister og helseforetak skal samarbeide tettere om å levere en helhetlig og 
samlet spesialisthelsetjeneste. Pasientene skal oppleve økt valgfrihet, og unødvendig 
ventetid skal unngås. Planen skal bidra til at pasienter opplever likeverdige 
helsetjenester, uavhengig av bosted.  
  

                                                        
1 Riksrevisjonsrapport kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 
2 Rammeavtaler for avtalespesialister 
3 NOU 2016:25: Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap 
innrettes framover? 
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Følgende ligger derfor til grunn for planen: 
 Avtalespesialister skal inngå som en integrert del av spesialisthelsetjenestetilbudet i 

Helse Nord.  
 Samhandling mellom avtalespesialister og helseforetak i regionen skal være god og 

hensiktsmessig. 
 Den samlede kapasiteten i spesialisthelsetjenesten skal utnyttes på en effektiv måte. 

 
Organisering og forankring av planarbeidet 
Arbeidet er gjennomført med bred involvering fra avtalespesialister, kommuner og 
helseforetak.  
 
Det ble etablert et prosjektstyre for planarbeidet med representasjon fra regionalt 
brukerutvalg, konserntillitsvalgt/-verneombud, avtalespesialistene og Helse Nord RHF. 
Fagsjefer fra helseforetakene har vært referansegruppe. Samarbeidsutvalget mellom 
Helse Nord RHF og profesjonsforeningene til avtalespesialistene har også deltatt som 
referansegruppe. I tillegg har alle kommuneoverleger i Nord-Norge vært invitert til å 
komme med skriftlige innspill. 
 
Planens innhold  
Det er utarbeidet rutiner som legger til rette for god dialog om dimensjoneringen av 
helsetjenestene mellom avtalespesialister og helseforetak, og at denne tilpasses for å 
sikre robuste fagmiljø med nærhet til befolkningen.  
 
Helse Nord RHF er positiv til at avtalespesialister samlokaliseres i egne fagmiljø eller 
tilknytning til fagmiljø med avtalespesialister innenfor andre fagområder eller fastleger. 
 
Samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak skal prioriteres for å sikre 
helhetlige pasientforløp og bidra til å oppfylle det regionale helseforetakets sørge-for-
ansvar. 
 
Oppfølgingen av avtalespesialister fra det regionale helseforetaket skal styrkes for å 
sikre at det arbeides i tråd med føringer i rammeavtalen og individuelle avtaler. 
 
Regionen står foran et generasjonsskifte blant avtalespesialistene. I planperioden vil 
rekruttering være en prioritert oppgave for å opprettholde dagens avtalehjemler. I 
tillegg skal krav om å øke antall hjemler oppfylles.  
 
Innen psykisk helse prioriteres Helse og arbeid som en del av omleggingen av Raskere 
tilbake-ordningen. Dette vil styrke arbeidet med korttids jobbfokusert kognitiv terapi 
for pasienter med angst og depresjon. De nye avtalespesialistene vil også arbeide med 
utredning og behandling innen mer tradisjonelle behandlingsforløp. Dette gir en 
generell styrking av tjenestetilbudet.  
 
Adm. direktør foreslår å etablere en avtalehjemmel for psykologspesialist for pasienter 
med rus- og avhengighetslidelser, lokalisert i Tromsø eller Bodø. Dette har ikke vært 
gjort tidligere. Pasientgruppen har betydelig mindre tilgang til polikliniske tjenester i 
Helse Nord enn i øvrige regioner.  
 

Styremøte Helse Nord RHF
23MAI2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 9



 

Planen åpner for å etablere nye hjemler innen andre fagområder som bør styrkes (se 
tabell 1 nedenfor). Helse Nord RHF har ansvar for helhetlige vurderinger i grensesnittet 
mellom avtalespesialistordningen og utviklingen av tjenesten i helseforetakene. I første 
omgang vil dette gjøres i samarbeid med Finnmarkssykehuset HF i forbindelse med 
opprettelse av nye hjemler i Alta. 
 
Innen somatikk prioriteres det å videreføre antall hjemler på dagens nivå i første 
handlingsplanperiode. Den demografiske utviklingen viser økt behov for spesialister 
innen øyefaget, øre-nese-hals, hudfaget og indremedisin. Det vil vurderes, etter innspill 
fra profesjonsforeningene og helseforetak, hvilke fagområder som skal prioriteres ved 
rullering av handlingsplan.  
 
Økonomi 
For å realisere planen foreslås en opptrapping på inntil 12,85 mill. kroner frem til 2021, 
hvorav 7 mill. kroner er omlegging av Raskere-tilbake-midler. Endelige rammer vedtas i 
Plan for Helse Nord, som rulleres årlig. 
 

Tabell 1 Budsjett for planperioden (tall i kr. 1000) 

 
Handlingsalternativer med konsekvenser  
Helse og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å 
opprette flere avtalehjemler. Helse Nord RHF har fått et særskilt oppdrag om at flere av 
disse skal etableres i Alta. 
 
Helseforetak i Helse Nord har en utpreget desentralisert helsetjeneste. Dette gjelder 
både innen somatikk og psykisk helsevern. Dette fører til mange små og sårbare 
fagmiljø, både i sykehus og ved distriktspsykiatriske sentre. Disse er avhengig av 
tilstrekkelig antall spesialister for å opprettholde pasienttilbud, vaktordninger, 
utdanning av nye spesialister og robuste fagmiljø. Helse Nord RHF må ta hensyn til 
dette, når fremtidens spesialisthelsetjeneste skal utvikles og dimensjoneres, og når 
beslutning om etablering av nye avtalehjemler fattes. 
 
En av våre største utfordringer i årene som kommer er å utdanne og rekruttere 
tilstrekkelig med helsepersonell. For å ikke skape uønsket konkurranse om spesialister i 
Helse Nord, må det samarbeides om utdanning og rekruttering. 
 
  

Tiltak: 2018 2019 2020 2021

2 avtalespesialister i Alta                                      500                              2 600                                   2 600                                        2 600 

Helse og arbeid/ psykisk helse                                      500                              4 000                                   7 000                                        7 000 

Rus og avhengighet                                           -                                    550                                       550                                            550 

Nye avtalespesialister - somatikk                                           -                                         -                                     1 300                                        2 600 

Rekruttering                                      330                                  500                                       500                                            100 

SUM økt kjøp avtalespesialitster                                  1 330                             7 650                               11 950                                    12 850 

Finansiering:

Omdisponering raskere tilbake 500                              4 000                       7 000                           7 000                               

Netto økt økning ut over 
disponering Raskere Tilbake 830                              3 650                       4 950                           5 850                               
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Utkast til regional plan for avtalespesialister 2018-2025 er lagt frem i direktørmøte4 8. mai 
2018, hvor det ble gitt tilslutning til utkastet. HF-direktørene ble informert om at styresaken 
vil presisere behovet for å balansere hensynet til intern rekruttering, når nye hjemler 
utlyses. Endokrinologi er tatt ut av oversikten som viser hvilke fagområder som egner seg 
for privat praksis.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte 10. 
april 2018 informert om Regional plan for avtalespesialister 2018-2025, jf. sak 59-2018. 
Informasjonen ble tatt til orientering. 
 
Brukermedvirkning 
Utkast til Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2025 og utkast 
til Handlingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2019 ble behandlet av det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF i møte 7. mars 2018, jf. RBU-sak 20-2018. 
RBU fattet følgende vedtak: Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen 
om arbeidet med Regional utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025 til orientering. 
 
RBU vil få orientering om Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 i møte 16. mai 
2018, jf. RBU-sak 46-2018/6. Protokoll fra møtet ettersendes. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at avtalespesialister er et viktig supplement til den offentlige 
spesialisthelsetjenesten, og at samarbeidet mellom avtalespesialister og helseforetak 
bør videreutvikles og styrkes.  
 
Regionen står overfor et generasjonsskifte blant avtalespesialistene, og må på kort sikt 
prioritere erstatning for de som går av for aldersgrensen.  
 
Parallelt med dette må arbeidet med å realisere formålet med samarbeidsavtalene 
starte, herunder legge til rette for at avtalespesialister innenfor noen områder kan inngå 
som en del av spesialistutdanningen.  
 
Adm. direktør er fornøyd med at arbeidet med utviklingen av planen har hatt bred 
forankring i regionen, hvilket danner et godt grunnlag for dialog i det videre 
samarbeidet. 
 
Det er adm. direktørs vurdering at planen gir en god beskrivelse av status og 
utfordringer knyttet til avtalespesialistordningen og at handlingsplanen er tilstrekkelig 
konkret. 
 
 
 
  

                                                        
4 direktørmøte: Forum for adm. direktører i HF-ene i Helse Nord 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord 2018 

–2025 som retningsgivende for den videre utviklingen av avtalespesialistordningen. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å få en oppdatering av fremdrift ved neste gangs 

rullering av to-årig handlingsplan, tentativt 1. halvår 2020.  
 
3. Styret viser til behandling av langsiktig plan 2019-2022 for konkretisering av 

økonomiske rammebetingelser.  
 
 
Bodø, den 16. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg  
1. Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2025 
2. Tiltaksplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2019 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018 
 
 
 
Referanseliste 
 Oppdragsdokument 2018 
 Rammeavtaler for avtalespesialister, kommentarutgave 
 Riksrevisjonsrapport kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 
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Møtedato: 23. mai 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2018 

 

Styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter april 2018.  
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd og ventetider  

 
Tabell 1 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS  

 

 
Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. 
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Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste år. Kilde: HN LIS 

 
Aktivitet 
Somatikk 
Etter april 2018 har vi bedre sammenligningsdata med 2017. Antall døgnopphold er økt 
med 0,8 %, og dag/poliklinikk er i sum økt med 5,8 %. Alle helseforetakene har økt 
poliklinisk dagaktivitet. Finnmarkssykehuset har nedgang i døgnaktivitet, øvrige 
helseforetak har vekst.    
  
Psykisk helsevern og rus 
Aktivitetsdata var ikke tilgjengelig ved rapporteringstidspunktet. Data er fremdeles 
under kvalitetssikring. 
 
Pakkeforløp  
Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 54 % i april 2018.   

1 
Figur 2 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for april måned i Helse Nord. Kilde: 
Helsedirektoratet. 

 
  

                                                        
1 Navnet på HF-et i rad nr. 4 skal være Finnmarkssykehuset HF.  
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Økonomi 

 
Tabell 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i 2018. Kilde: Regnskap hittil i 2018 

 
April 2018 viser et positivt regnsaksresultat på +0,4 mill. kroner og et negativt 
budsjettavvik på -21,3 mill. kroner.   
 
Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset 
HF har alle et noe svakere resultat enn budsjettert i siste måned. For 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF gjelder avviket i 
hovedsak lavere aktivitetsbaserte inntekter enn budsjettert. For Nordlandssykehuset HF 
er det kostnadssiden (varekostnader, andre driftskostnader og kjøp av helsetjenester) 
som har negativt avvik i april 2018.  
 
Det er balanseført investeringer for 566 mill. kroner pr. april 2018. I 
likviditetsbudsjettet er det lagt til grunn investeringer på om lag 2 mrd. kroner i 2018.   
 
Likviditeten er noe lavere enn prognosen ved utgangen av april 2018. Medio mai 2018 
er likviditeten mer i tråd med prognosen igjen. Likviditetsbeholdningen er planlagt 
redusert i løpet av året.  
 
Foretaksgruppen har budsjettert med et overskudd på 276 mill. kroner i 2018.  
  
Personal  
Brutto månedsverk - eksklusive innleie 
I april 2018 har forbruket vært på 13.754 månedsverk i foretaksgruppen. 
Gjennomsnittlige månedsverk har utjevnet seg etter februar 2018, og økningen er ca. 92 
(95 pr. mars 2018). 
 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset HF + 20, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF + 20 (+ 30 i mars 2018) og Nordlandssykehuset 
HF + 50. Ved øvrige helseforetak er det kun mindre variasjoner.  
 
Sykefravær  
Sykefraværet i foretaksgruppen pr. 1. kvartal 2018 er på 9,3 %. Det er 0,4 % høyere enn 
i 2017 for samme periode, og hvor forklaringen er at korttidsfraværet har økt. 
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Adm. direktørs vurdering 
Ventetid og fristbrudd ligger stabilt lavt sammenliknet med historiske tall.  
Sammenliknet med langsiktige krav fra eier om å komme under 50 dager i gjennomsnitt, 
er det fremdeles et betydelig arbeid som gjenstår. Innhold i dette arbeidet følges opp i 
styringsdialogen med helseforetakene, og omtales i tertialrapporten til styrene. 
 
Økonomisk resultat i april 2018 isolert sett er skuffende, men må vurderes mot stort 
positivt avvik i mars 2018. Hittil i år er det samlede økonomiske resultat i tråd med plan. 
 
Adm. direktør vil legge frem nærmere informasjon om avviksanalyser i styremøte 
23. mai 2018. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2018 til orientering. 
 
 
Bodø, den 16. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 4-2018 
 

Styremøte Helse Nord RHF
23MAI2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 16



 
 
 
 
 

Virksomhetsrapport 4-2018 
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Det er trukket ut fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2018. Status for 
noen av disse områdene vil rapporteres månedlig.   
 
a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
b) Det skal ikke være fristbrudd. 
c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 %. 
e) Økonomisk resultat i tråd med plan. 
 
 

Kvalitet Resultat Endring siste 
måned 

Endring fra 
samme måned i 
fjor 

Ventetid avviklede 
(dager) siste måned 

58,7 +3,2  +3,0 

Fristbrudd siste måned 2,1 % -0,1 p.p.   0,0 p.p. 
Aktivitet  Resultat Endring fra i 

fjor 
Avvik fra plan 

Alle kontakter - somatikk 234 401 +11 441  
Poliklinisk aktivitet - 
PHV 

- -  

Poliklinisk aktivitet - 
PBHU 

- -  

Poliklinisk aktivitet - TSB - -  
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra 

budsjett 
April 2018 +0,4 +22,2 -21,3 
Hittil i år +83,1 +87,4 -4,3 
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 77 % 23 %  
Sykefravær 1.kvartal 

2018 
1.kvartal 

2017 
Endring  

Prosent  9,3 % 8,9% +0,4%  
Tabell 1 Oppsummeringstabell Helse Nord  
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Kvalitet  
Ventetider og fristbrudd 
 
Avviklede pasienter 

 
Tabell 2 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall 
fristbrudd avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR)   

 

 
Tabell 3 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS (NPR)  
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Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS 

 

 
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. 

 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for april 2018 på 58,7 dager. Krav fra eier er at 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. Sammenlignet 
med april 2017 er ventetiden for avviklede pasienter økt med tre dager. 
Fristbruddene for avviklede er for april 2018 på 2,1 %, som er på samme nivå som april 
2017.  
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Ventende pasienter 

 
Tabell 4 Median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) andel og antall fristbrudd 
ventende, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR) 

 

 
Tabell 5 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for 
ventende(dager) andel og antall fristbrudd ventende. Kilde: HN LIS (NPR)  
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Figur 3 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS. 

 

 
Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS. 

 
Ventetid for pasienter som fremdeles venter er for april 2018 på 54,3 dager som også er 
over kravet fra eier på 50 dager innen 2021. Sammenlignet med april 2017 er 
ventetiden for ventende pasienter seks dager lavere.   
 
Fristbrudd for ventende pasienter er for april 2018 1,0 % mot april 2017 på 1,5 %.  
  
Aktivitet 
 Somatikk  
Etter april måned har vi bedre sammenligningsdata med 2017. Antall døgnopphold er 
økt med 0,8 % og dag/poliklinikk er i sum økt med 5,8 %. Alle helseforetakene har økt 
poliklinisk dagaktivitet. Finnmark har nedgang i døgnaktivitet, øvrige helseforetak har 
vekst.    
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Tabell 6 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR 

 
Psykisk helsevern og rus 
Aktivitetsdata var ikke tilgjengelig ved rapporteringstidspunktet. Data er fremdeles 
under kvalitetssikring.   
 
Pakkeforløp 
I oppdragsdokumentet for 2018 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at 
andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel 
pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid 
uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %.  
 
Helse Nord RHF har som ett av fem områder som er kritisk for måloppnåelse i 2018, stilt 
krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.  
 

1 
Tabell 7 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for april måned i Helse Nord. Kilde: 

Helsedirektoratet.2 

 

 
Tabell 8 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for april måned per helseregion. Kilde: 
Helsedirektoratet. 

                                                           
1 Navnet på HF-et i rad nr. 4 skal være Finnmarkssykehuset HF.  
2 Statistikken som presenteres er basert på pakkeforløpsdata rapportert til Norsk pasientregister (NPR). 
Helseforetakene for månedlige tilbakemelding på kvalitet i data og feil korrigeres fortløpende. Data for 
siste måned vil derfor ikke være kvalitetssikret og må tolkes med forsiktighet 
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Tabell 9 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for perioden januar - april 2018 per 
helseregion. Kilde: Helsedirektoratet. 

 
Økonomi 
Resultat  
April 2018 viser et positivt regnsaksresultat på +0,4 mill. kroner og et negativt 
budsjettavvik på -21,3 mill. kroner.   
 
Finnmark, UNN og NLSH alle noe svakere enn budsjettert i siste måned.  
For UNN og Finnmark gjelder avviket i hovedsak lavere aktivitetsbaserte inntekter enn 
budsjettert. 
 
For NLSH er det kostnadssiden (varekostnader, andre driftskostnader og kjøp av 
helsetjenester) som har negativt avvik i april.  
 
Foretaksgruppen har budsjettert med et overskudd på 276 mill. kroner i 2018.  
 

 
Tabell 10 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap  

 
Universitetssykehuset Nord-Norge har budsjettert med et overskudd for 2018 som er 60 
mill. kroner høyere enn resultatkravet fra Helse Nord RHF. Dette utgjør et avvik på om 
lag 5 mill. kroner hver måned.  
 
Nordlandssykehuset har estimert et negativt resultat for året på -10 mill. kroner, 15 mill. 
kroner svakere enn resultatkravet.  
 

Styremøte Helse Nord RHF
23MAI2018 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 25



 
Tabell 10 Resultat foretaksgruppen Helse Nord. Kilde: Regnskap.
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Investeringer og likviditet 
 
Det er balanseført investeringer for 566 mill. kroner per april. I likviditetsbudsjettet er 
det lagt til grunn investeringer på om lag 2 mrd. kroner i 2018.   

 
Tabell 11 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. 

 
Likviditeten er noe lavere enn prognosen ved utgangen av april. Medio mai er 
likviditeten mer i tråd med prognosen igjen. Likviditetsbeholdningen er planlagt 
redusert i løpet av året.  
 

 
Figur 6 Likviditet 2017 i Helse Nord. 
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Personal  
Bemanning 
I april har forbruket vært 13.754 månedsverk i foretaksgruppen. Gjennomsnittlige 
månedsverk har utjevnet seg etter februar, og økningen er ca. 92 (per mars 95). 

 
Figur 7 Månedsverk Helse Nord 2015 – 2018. Kilde: HN LIS 

 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset + 20, 
Universitetssykehuset Nord-Norge + 20 (+30 i mars) og Nordlandssykehuset + 50. Ved 
øvrige foretak er det kun mindre variasjoner.  
 
Samlede lønnskostnader utgjorde 940 mill. kroner i april 2018 og var 10,1 mill. kroner 
høyere enn budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 22,5 mill. kroner høyere enn 
budsjettert og 129,3 mill. kroner høyere enn for samme periode i fjor. Innleiekostnadene 
var 8,7 mill. kroner høyere enn budsjettert i april 2018. Hittil i år er innleiekostnadene 
33 mill. kroner høyere enn budsjettert og 11,7 mill. kroner høyere enn for samme 
periode i fjor. 
 
Sykefravær  
Sykefraværet i foretaksgruppa per 1. kvartal 2018 er på 9,3 %. Det er 0,4 % høyere enn i 
2017 for samme periode, og hvor forklaringen er at korttidsfraværet har økt. 
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Figur 8 Sykefravær i foretaksgruppen 2016-2018.. Kilde: Helse Nord LIS. 

 
Heltidskultur 
Viser til tidligere virksomhetsrapporter og andel heltid ca. 76 – 77 % i foretaksgruppen. 
Indikatoren er knyttet til fastansatte. Mange av våre ansatte jobber ekstravakter i tillegg 
til sin faste stillingsandel, og hvor det reelle antallet som jobber tilsvarende full stilling 
er høyere enn indikatoren tilsier. 
 
Av alle arbeidstakere i foretaksgruppen som hadde en fast stillingsandel i form av deltid, 
enten som vikar eller fast ansatt, var det i løpet av 2017 ca. 400 ansatte som jobbet 
tilsvarende full stilling i gjennomsnitt, inklusive merarbeid og overtid. 
 

 
Tabell 12 Antall deltidsansatte som i 2017 gjennomsnittlig har jobbet tilsvarende full stilling. Kilde: Helse 
Nord LIS. 

 
Mange ansatte i foretaksgruppen er timelønnet og tar løpende avtalte vakter. 
Hovedtyngden av timelønnet personell jobber langt mindre enn 75 % i gjennomsnitt, det 
er gjerne studenter og andre som påtar seg enkeltoppdrag. I 2017 var det ca. 80 som 
jobbet tilsvarende 75 % stilling eller mer i gjennomsnitt. Av disse var det 10 som jobbet 
tilsvarende full stilling.  

 Antall av TILSATTNR Kolonneetiketter

Radetiketter Finnmarkssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge Totalsum

01. Adm. og ledere 1 2 6 3 12

02. Pasientrettede stillinger 1 2 11 24 38

03. Leger 7 6 6 21 40

04. Psykologer 1 1

05. Sykepleiere 21 30 93 57 201

06. Helsefagarbeider/hjelpepleier 1 6 13 8 28

07. Diagnostisk personell 5 4 9

09. Drifts/teknisk personell 3 1 5 7 16

10. Ambulansepersonell 7 10 11 21 49

Totalsum 41 58 150 145 394
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Tabell 13 Antall timelønnet personell som i 2017 gjennomsnittlig har jobbet tilsvarende 75 % stilling eller 
mer. Kilde Helse Nord LIS. 

 
Dette viser at det reelt sett er flere som jobber tilsvarende full stilling enn bare de som 
har en fast 100 % stilling. Videre viser det at foretaksgruppen har et 
arbeidskraftpotensiale, et mulighetsrom, og grunnlag for nærmere vurdere å opprette 
flere faste hele stillinger. Det avgjørende vil trolig være hvordan disse ressursene blir 
organisert, slik at ressursene blir utnyttet på en god måte. 
 

 Antall av TILSATTNR Kolonneetiketter

Radetiketter Finnmarkssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge Totalsum

01. Adm. og ledere 3 3

02. Pasientrettede stillinger 1 3 9 13

05. Sykepleiere 6 1 5 4 16

06. Helsefagarbeider/hjelpepleier 1 1 2

07. Diagnostisk personell 3 3

09. Drifts/teknisk personell 1 6 2 14 23

10. Ambulansepersonell 6 1 5 8 20

Totalsum 18 8 16 38 80
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-45/012       Bodø, 16.5.2018 

 

Styresak 76-2018/4 e-post av 9. mai 2018 fra Salten Regionråd med 

vedlegg ad. Uttalelse vedrørende situasjonen 

omkring beredskapen i luftambulansetjenesten 

    Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt. 
    Saken kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Eitran Tina Mari

Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: onsdag 9. mai 2018 19:03
Til: postmottak@hod.dep.no
Kopi: Petter J. Pedersen; Ida Maria Pinnerød; Heidi Robertsen; helse-

omsorg@stortinget.no; Eirik Sivertsen; margunn.ebbesen@stortinget.no; 
wilfred.nordlund@stortinget.no; kjell-borge.freiberg@stortinget.no; 
asunn.lyngedal@stortinget.no; jonny.finstad@stortinget.no; 
siv.mossleth@stortinget.no; hanne.dyveke.sottar@stortinget.no; 
mona.fageras@stortinget.no; Vorland Lars Harry; Postmottak-RHF 
(postmottak@helse-nord.no); oj@luftambulansetjenesten.no; 
fmnojle@fylkesmannen.no; Beiarn kommune; Postmottak Bodø Kommune; 
Fauske kommune; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune; Meløy 
kommune; Saltdal kommune; Steigen kommune; Sørfold kommune; 
postmottak@rodoy.kommune.no; Avisa Nordland; 
redaksjonen@saltenposten.no; mt@bedriftskompetanse.no

Emne: Uttalelse vedrørende situasjonen omkring beredskapen i 
luftambulansetjenesten

Vedlegg: AU-sak 4318 -Vedtak - uttalelse vedørende luftambulansetjenesten.pdf

Til 
Helse- og omsorgsdepartementet v/helseminister Bent Høie 
 
Kopi til 
Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget 
Nordlandsbenken på Stortinget 
Helse Nord v/direktør Lars Vorland og styreleder Marianne Telle 
Luftambulansens Helseforetak v/direktør Øyvind Juell 
Fylkeslegen i Nordland  
Kommunene i Salten Regionråd 
Media 
 
Vedlagt følger en uttalelse fra Arbeidsutvalget i Salten Regionråd vedrørende den kritiske situasjonen rundt 
beredskapen til luftambulansetjenesten.  
 
Vi ber om at helseministeren iverksetter snarlige tiltak for å sikre en akseptabel beredskap innenfor 
luftambulansetjenesten. 
 
Uttalelsen sendes kun elektronisk. 
 
Med vennlig hilsen 
Salten Regionråd 
 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder  
 
Tlf: +47 75 54 86 00 
Mobil: +47 936 15 198 
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø   
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
kjersti.bye.pedersen@salten.no   
www.salten.no  
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 Salten Regionråd  Dokument:  au-sak 4318 -vedtak - uttalelse vedørende luftambulansetjenesten 
 Arbeidsutvalget  Side: 1 av 1 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 09.05.18 
  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Arbeidsutvalget i Salten Regionråd  
Dato: Møte 9. mai 2018  

 
Sak: AU-sak 43/18 

 
Uttalelse vedrørende den kritiske situasjonen omkring beredskapen i luftambu-
lansetjenesten 

 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de ti kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-
Norges største region med om lag 83 000 innbyggere, og utgjør en tredel av Nordland fylkes 
befolkning. 

Salten Regionråd deler den sterke bekymringen til Vest-Finnmark Regionråd og Øst-
Finnmark Regionråd vedrørende den kritiske situasjonen som har oppstått omkring bered-
skapen i luftambulansetjenesten. Dette er en uholdbar situasjon og det må snarest tas grep 
for å forebygge at det i ytterste konsekvens kan gå liv tapt som følge av situasjonen. 

Salten Regionråd ber helseminister Bent Høie om snarest å få på plass løsninger sammen 
med Helse Nord og Luftambulansens Helseforetak, som sikrer en luftambulansetjeneste på 
et normalt nivå. Det er 14 måneder til ny operatør er på plass, og en løsning med back-up 
fra forsvaret anses ikke som tilfredsstillende frem til 1. juli 2019.  

Det forventes også at helseministeren ber Helse Nord om å gjennomføre en risiko- og sår-
barhetsanalyse av den oppståtte situasjonen, slik at vi kan unngå at en tilsvarende situasjon 
oppstår ved en senere anledning. Parallelt med dette ber vi om at Riksrevisjonen får i opp-
gave å revidere anbudsprosessen (herunder anbudskriterier og vekting av disse), ringvirk-
ninger og konsekvenser av valgte anbudsløsning, samt avdekke viktige læringseffekter som 
grunnlag for beslutninger om fremtidig eierskap og organisering av luftambulansetjenestene 
i Norge.     
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-45/012       Bodø, 16.5.2018 

 

Styresak 76-2018/5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

16. mai 2018 

    Kopi av protokollen var ettersendt. 
    Saken kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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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.:     
2018/2/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 16.5.2018 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 16. mai 2018 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 7. juni 2018 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Olav Aulborg varamedlem - møtte for Gunnhild Berglen FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole Marius Johnsen medlem FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Hedvig Hegna medlem  Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Tina Eitran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF  
Lars A. Mickelsen rådgiver Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen kst. økonomidirektør Helse Nord RHF 
Erling Bang rådgiver Helse Nord RHF  
Hanne Frøyshov kvalitetssjef Helse Nord RHF  
Stian Rasmussen rådgiver Helse Nord RHF  
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF  
Kristian Fanghol direktør Helse Nord RHF  
Siw Skår rådgiver Helse Nord RHF  

 
  

HELSE NORD
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Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem 

Det lyktes ikke å innkalle vararepresentant på 
grunn av for kort varsel. 

FFO 

Marianne P. Brekke medlem FFO 
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RBU-sak 33-2018 Høring – Nasjonal veileder for 
brukermedvirkning i helseforskning – endelig 
vedtak 
Denne RBU-saken ble behandlet elektronisk pr. e-post. RBUs 
vedtak protokollføres i møtet 16. mai 2018. 

 
1. RBU tar høringsutkastet til «Nasjonal veileder for veileder for brukermedvirkning i 

helseforskning» til orientering. 
 

2. RBU har følgende innspill til utkast til «Nasjonal veileder for brukermedvirkning i 
helseforskning 
a. I avsnittet om opplæring av brukerrepresentanter foreslår RBU at følgende tas 

inn: Opplæring bør skje i samarbeid med relevante brukerorganisasjoner. 
b. Forskjellen mellom brukerrepresentant og brukermedvirker må klargjøres:  

i. Brukerrepresentant er en som er valgt til å representere en gruppe 
brukere, av gruppen selv eller organisasjonen 

ii. Brukermedvirker kan være pasienter uten gruppe- eller 
organisasjonstilhørighet.  

c. For å kunne gi forskningen best mulig resultat må det tas i bruk alternativ 
supplerende kommunikasjon som tar hensyn til personer og brukere med 
kommunikasjonsutfordringer. Det gjelder sansetap, manglende 
norskkunnskaper og kognitive utfordringer.  

d. Det må være god rolleavklaring mellom forsker og bruker og være klare 
retningslinjer for kommunikasjonen mellom partene (telefon, epost, fysiske 
eller elektroniske møter osv.)  

e. RBU vil peke på viktigheten av at brukeren får være med å gjøre avtaler 
omkring møteform og varighet. Avhengig av funksjonsnivå til brukeren kan det 
være behov for pauser av større hyppighet en vanlig.  

f. RBU vil framheve at det er viktig å ivareta barn og unges brukererfaring og ber 
om at retningslinjene ivaretar brukerperspektivet til denne gruppen.  

 
 
RBU-sak 34-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 33-2018 Høring – Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning 
Denne RBU-saken ble behandlet elektronisk pr. e-post.  
RBUs vedtak protokollføres i møtet 16. mai 2018.  

Sak 34-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 35-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

7. mars 2016 
Sak 36-2018 Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 

2019-2026 
Sak 37-2018 Omstillingstiltak i HF-ene - konsekvenser for pasienttilbudet, 

oppfølging av RBU-sak 4-2018 
Sak 38-2018 Rapport om HMS og samfunnsansvar 2017 
Sak 39-2018 Regional utviklingsplan 2035 - informasjon 
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Sak 40-2018 Sykehusenes rutiner og praksis for å sikre gode tjenester til 
pasienter som er innlagt på sykehus, og som har problemer med å 
forstå eller problemer med å uttrykke seg 

Sak 41-2018 Valg av vararepresentanter til RBUs observatør i styret i Helse 
Nord RHF 

Sak 42-2018 Oppnevning av kontaktpersoner for brukerrepresentanter  
 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord 
 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord 
 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord 
 Prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved 

Nordlandssykehuset Bodø 
Sak 43-2018 Såkornsmidler til kvalitetsprosjekter i helseforetakene i Helse 

Nord - oppnevning av brukerrepresentant til komiteen for 
såkornsmidler 

Sak 44-2018 Nasjonal helse- og sykehusplan - brukermedvirkning psykisk 
helsevern, oppnevning av brukerrepresentant 

Sak 45-2018 Pakkeforløp psykisk helse og rus - oppnevning av 
brukerrepresentant til regional arbeidsgruppe  

Sak 46-2018 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
 5. Samstemming av legemiddellister i Helse Nord - fremdrift, 

informasjon 
 6. Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 - informasjon 
Sak 47-2018 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i fagråd for ortopedi, den 7. og 8. februar 2018 
 2. Årsmelding Pasient- og brukerombudet 
 3. Referat fra møte i fagråd for habilitering, den 6. mars 2018 
 4. Nød SMS – Informasjon 
 5. Referat fra møte i arbeidsgruppen for brukermedvirkning i 

Pasientsikkerhetsprogrammet, den 28. februar 2018 
 6. Brev fra Alta Venstre ad ambulansefly 
 7. Brev fra Diabetesforbundet ad anmodning om møte 
 8. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 
 9. Pasientreisekonferansen i Svolvær, den 4.-6. juni 2018 – 

invitasjon 
 10. Invitasjon til nasjonalt møte for sykehus om koordinerte forløp 

og koordinatorrolle for pasienter med komplekse 
tjenestebehov – invitasjon til møte 

 11. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, den 18. april 2018 

 12. Brev fra Alta Venstre av 16. mars 2018 ad reise til Hammerfest 
sykehus 
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Sak 48-2018 Eventuelt 
A. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet - 

oppnevning av brukerrepresentant til referansegruppe for den 
regionale pasientsikkerhetskonferansen 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

RBU-sak 35-2018  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 7. mars 2018 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 7. mars 2018 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 36-2018 Plan 2019-2022, inkludert rullering av 
investeringsplan 2019-2026 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosessen med 

rullering av Plan for Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan 2019-
2026, til orientering. 

 
2. RBU har følgende innspill til planarbeidet:  

a. Regional kreftplan: Etablering av et senter for seneffekter etter kreftbehandling. 
b. Tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd innen habilitering og 

rehabilitering.  
c. Tiltak for å styrke samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten 

innen psykisk helsevern og TSB.  
d. Styrking av arbeidet med god kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, 

spesielt pasienter med hørselsproblemer. Ta i bruk nødvendige hjelpemidler for 
å sikre god kommunikasjon, herunder tolketjenester som tilbys av NAV.  

e. Tolketjenester i alle samiske språk må kunne tilbys.  
 

RBU-leder sender ev. flere innspill til planarbeidet samlet til Helse Nord RHF innen 
23. mai 2018.  
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RBU-sak 37-2018 Omstillingstiltak i HF-ene - konsekvenser for 
pasienttilbudet, oppfølging av RBU-sak 4-2018 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om helseforetakenes 

vurdering av omstillingstiltak og eventuelle konsekvenser for pasienttilbudet til 
orientering. 
 

2. RBU ber om å bli orientert om omstillingsarbeidets eventuelle konsekvenser for 
pasienttilbudet i den løpende tertialrapporteringen.  

 
 

RBU-sak 38-2018 Rapport om HMS og samfunnsansvar 2017 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar rapporten HMS og samfunnsansvar 

2017 til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til rapporten og foretaksgruppens arbeid med HMS og 

samfunnsansvar: 
a. Reduksjon av bruken av engangsplast i spesialisthelsetjenesten. 
b. Punkt 2.1: Ordet «funksjonsevne» bes implementert i første setning. 
c. Universell utforming bør omtales. 
d. Helsevirkninger av forurensing kan omtales noe mer, f. eks. med analyser. 
e. Ikke alle tiltak som iverksettes for å spare CO2 er bra for pasienter, f. eks. ved 

samkjøring av pasienttransport. 
f. Spesialisthelsetjenestens arbeid med å redusere bruk av antibiotika bør omtales. 

 
 

RBU-sak 39-2018 Regional utviklingsplan 2035 - informasjon 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om første utkast til 

regional utviklingsplan 2035 til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til utkastet: 

a. Presisere den gyldne regel med hensyn til bemanning (jf. kapittel 3.6.1). 
b. Tydeliggjøre området habilitering under kapittel 3.2 Pasientbehandling. 
c. Universell utforming bør omtales i dokumentet. 
d. Felles retningslinjer for fagråd og hvordan brukermedvirkning ivaretas.  
e. Økt behov for rehabiliteringsplasser i fremtiden, f. eks. innen hørsel.  
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RBU-sak 40-2018 Sykehusenes rutiner og praksis for å sikre gode 
tjenester til pasienter som er innlagt på 
sykehus, og som har problemer med å forstå 
eller problemer med å uttrykke seg 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om helseforetakenes 

rutiner og praksis for å sikre gode tjenester til pasienter som er innlagt på sykehus, 
og som har problemer med å forstå eller problemer med å uttrykke seg, til 
orientering. 

 
2. RBU vil gjøre oppmerksom på at det fortsatt oppleves som utfordrende at flere 

pasienter og pårørende erfarer barrierer ved behov for ledsager hos pasienter med 
kommunikasjonsutfordringer (jf. § 17 i Pasientreiseforskriften).  

 
 

RBU-sak 41-2018 Valg av vararepresentanter til Regionalt 
brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord RHF 
2018-2020 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg velger følgende medlemmer som personlige vararepresentanter 
til Regionalt brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord RHF for perioden 2018-
2020:  
 
1. Gunn S. Hutchinson 
2. Elisabeth Sundkvist 
 
 

RBU-sak 42-2018 Oppnevning av kontaktpersoner for 
brukerrepresentanter i: 
 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord 
 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord 
 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord 
 Prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved 

Nordlandssykehuset Bodø 
 
Vedtak: 
 
1. Asbjørn Larsen oppnevnes som kontaktperson for Alex Nordbakken i Fagråd for 

hjerneslag i Helse Nord fram til 30. april 2020. 
 
2. Olav Aulborg oppnevnes som kontaktperson for Bjørn Bjørnstad i Fagråd for 

lungemedisin i Helse Nord fram til 30. april 2020. 
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3. Gunn S. Hutchinson oppnevnes som kontaktperson for Per Nordnes i Fagråd for 
nyremedisin i Helse Nord fram til 30. april 2020. 

 
4. Knut Georg Hartviksen oppnevnes som kontaktperson for Arne Ketil Hafstad i 

prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. 
 
 

RBU-sak 43-2018 Såkornsmidler til kvalitetsprosjekter i 
helseforetakene i Helse Nord - oppnevning av 
brukerrepresentant til komiteen for 
såkornsmidler 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Såkornsmidler til 

kvalitetsprosjekter i helseforetakene i Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU oppnevner Elisabeth Sundkvist som brukerrepresentant til komitéen for 

såkornsmidler.  
 
 

RBU-sak 44-2018 Nasjonal helse- og sykehusplan - 
brukermedvirkning psykisk helsevern, 
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Ole Marius Johnsen til 
arbeidsgruppen for tema psykisk helsevern i ny Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
 

RBU-sak 45-2018 Pakkeforløp psykisk helse og rus - oppnevning av 
brukerrepresentant til regional arbeidsgruppe 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Asbjørn Larsen som 
brukerrepresentant til regional arbeidsgruppe for implementering av pakkeforløp i 
psykisk helse og rus. 
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RBU-sak 46-2018  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Interregionalt RBU-møte - 4. mai 2018 på Gardermoen: Informasjon 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
 Informasjonsmøte for styret i Helse Nord RHF 9.mai 2018 ad. 

luftambulansesituasjonen: Informasjon 
- RBU-varamedlem Olav Aulborg 

 Invitasjon til dialogmøte i Svolvær ad. rehabilitering i Nord-Norge - 5. juni 
2018: Olav Aulborg deltar på dialogmøtet på vegne av Regionalt 
brukerutvalg.  

- RBU-medlem Asbjørn Larsen 
 Regional plan for avtalespesialister - møte 3. april 2018: Informasjon 
 Regional fagplan TSB - møte 16. april 2018: Informasjon 
 Telefonmøte ad. rullering av investeringsplanen - 18. april 2018: Informasjon  
 Interregionalt RBU-møte - 4. mai 2018 på Gardermoen: Informasjon 

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
 5. januar: Dialogmøte oppdragsdokumentet 2018 
 9. januar: Styringsgruppemøte Utviklingsplan 2035 
 6. mars: Styringsgruppemøte Utviklingsplan 2035  
 21. mars: Dialogmøte Samisk kapittel i Utviklingsplan 2035 
 10. april: Styringsgruppemøte Utviklingsplan 2035  
 18. april: Dialogmøte med RBU - Plan 2019-2026 
 25. april: Dialogmøte Samisk kapittel i Utviklingsplan 2035  
 15. mai: Fagrådsmøte for hudsykdommer    

1.  Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Luftambulansetjenesten - ustabil drift: RHF-ledelsen orienterte om status i 

luftambulansetjenesten med bakgrunn i beredskapssituasjonen, herunder 
ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 15. mai 2018.  

2. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
3. Samstemming av legemiddellister i Helse Nord - fremdrift, informasjon 
4. Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 - informasjon 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i RBU-sak 46-2018/3 - 
første strekpunkt: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om 

Luftambulansetjenesten - ustabil drift til orientering. 
 
2. RBU er tilfreds med arbeidet i Helse Nord RHF og foretaksgruppen for å iverksette 

kompenserende tiltak i denne krevende beredskapssituasjonen og for god og 
fortløpende informasjon til omgivelsene gjennom Helse Nord RHFs nettsted.  
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RBU-sak 47-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i fagråd for ortopedi, den 7. og 8. februar 2018 
2. Årsmelding Pasient- og brukerombudet 
3. Referat fra møte i fagråd for habilitering, den 6. mars 2018 
4. Nød SMS – Informasjon 
5. Referat fra møte i arbeidsgruppen for brukermedvirkning i 

Pasientsikkerhetsprogrammet, den 28. februar 2018 
6. Brev fra Alta Venstre ad ambulansefly 
7. Brev fra Diabetesforbundet ad anmodning om møte 
8. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 
9. Pasientreisekonferansen i Svolvær, den 4.-6. juni 2018 – invitasjon 
10. Invitasjon til nasjonalt møte for sykehus om koordinerte forløp og koordinatorrolle 

for pasienter med komplekse tjenestebehov – invitasjon til møte 
11. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 18. 

april 2018 
12. Brev fra Alta Venstre av 16. mars 2018 ad reise til Hammerfest sykehus 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
I RBU-sak 47-2018/8 ber Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF arbeidsutvalget om 
å gi avsenderen tilbakemelding på henvendelsen. 
 
I RBU-sak 47-2018/9 ber Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Gunnhild Berglen om 
å delta på pasientreisekonferansen i Svolvær 4. - 6. juni 2018. 
 
I RBU-sak 47-2018/10 ber Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Gunnhild Berglen 
og Elisabeth Sundkvist om å delta på nasjonalt møte for sykehus om koordinerte forløp 
og koordinatorrolle for pasienter med komplekse tjenestebehov. 
 
 

RBU-sak 48-2018  Eventuelt 
 
A. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet - oppnevning av 

brukerrepresentant til referansegruppe for den regionale 
pasientsikkerhetskonferansen 

 
RBU-leder Knut Georg Hartviksen viste til henvendelse fra Nordlandssykehuset HF av 
15. mai 2018 ad. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet og 
oppnevning av brukerrepresentant til referansegruppen for den regionale 
pasientsikkerhetskonferansen. Første møte i referansegruppen er foreslått avholdt 8. 
juni 2018. 
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Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Asbjørn Larsen som 
brukerrepresentant til referansegruppen for den regionale 
pasientsikkerhetskonferansen.  
 
 
Bodø, den 16. mai 2018 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 16MAI2018 – kl. 14.10 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-45/012       Bodø, 16.5.2018 

 

Styresak 76-2018/6 Protokoll fra drøftingsmøte 22. mai 2018 ad. 

Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 

ressursgruppe, mandat for arbeidet 

    Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 
    Saken kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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