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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 

 

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF 
Knut Georg Hartviksen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
 
 
Deres ref.: 

 
Vår ref.: 
2018/12-41/012 

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

Sted/dato: 
Bodø, 9.5.2018 
 

Innkalling til styremøte i Helse Nord RHF, den 23. mai 2018 

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 

onsdag, den 23. mai 2018 - fra kl. 8.30 
i Helse Nord RHFs lokaler, Bodø - Sjøgata 10. 

 
Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av styresaker og/eller 
orienteringer som er unntatt offentligheten.  
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, stabsdirektør Karin Paulke på 
tlf. 906 88 713. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Brevet er godkjent elektronisk. 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg 
 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


 

 

 

Møtedato: 23. mai 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 63-2018 Luftambulansetjenesten, ustabil drift - 

informasjon og vurdering 

Styresaken behandles i ekstraordinært styremøte 15. mai 2018.  
Styrets vedtak protokollføres i dette styremøtet. 
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-42/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 9.5.2018 

 

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 2 
Sak 65-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2018 Side 4 
Sak 66-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast Side 21 
Sak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - 

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

Side 24 

Sak 68-2018 Rapport HMS1 og samfunnsansvar 2017 Side 27 
Sak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, 

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

Side 32 

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

Side 33 

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

Side 34 

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

Side 35 

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

Side 49 

Sak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF Side 62 
Sak 75-2018 Orienteringssaker Side 64 
 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 67 

Sak 76-2018 Referatsaker Side 75 
 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 

  

Sak 77-2018 Eventuelt Side 91 
 
 
Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-43/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 65-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

25. april 2018 

 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 25. april 2018 til 
godkjenning. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 25. april 2018 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 9. mai 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.: 
2018/12-40/012   
 

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

Sted/dato: 
Bodø, 23.5.2018 
  

 
 

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 25. april 2018 - kl. 8.30 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
 

Tilstede 
 

Navn:  
Marianne Telle styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Beate Rahka-Knutsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Svenn Are Jenssen styremedlem 
Tom Børje Eriksen styremedlem 
Tom Erik Forså styremedlem 
Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 

 
Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. 
 
Fra administrasjonen 
 

Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke stabsdirektør 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør 
Finn Henry Hansen direktør 
Geir Tollåli fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Kristian I. Fanghol direktør - deltok delvis 
Siv Høymork kvalitets- og forskningsdirektør 
Tor Solbjørg revisjonssjef 
Jan Petter Monsen kst. regnskapssjef 
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I forkant av styremøtet orienterte direktør Finn Henry Hansen og rådgiver Bjørn 
Engum om Samhandlingsbarometeret. 
 
I starten av styremøtet la revisjonsselskapet BDO v/Stein Erik Sæther og Håvard 
Edvardsen frem en oppsummering av revisjon for 2017. Orienteringen ble gitt unntatt 
offentlighet, jf. Offl. § 5.  
 
Videre ble det avholdt møte mellom ekstern revisor BDO og styret i Helse Nord RHF - uten 
deltakelse fra administrasjonen, jf. revisjonslovens § 2-3. 
 

Styresak 48-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 48-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 49-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mars 2018 
Sak 50-2018 Årlig melding 2017 
Sak 51-2018 Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes sykehus - HF-styrets oppfølging av 

byggeprosjektet, oppfølging av styresak 38-2018 
Sak 52-2018 Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til 

fylkeskommunene - høringsuttalelse fra Helse Nord RHF  
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 54-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 1 
Sak 55-2018 Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2017, oppfølging av 

styresak 61-2017 
Sak 56-2018 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020 

Saken ble behandlet unntatt offentlighet,  
jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1. 

Sak 57-2018 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle 
underliggende helseforetak 

Sak 58-2018 Internrevisjonsrapport 01/18: Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler 
om kjøp av helsetjenester 

Sak 59-2018 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2017 – herunder 
disponering av resultat 
Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 49-2018. 

Sak 60-2018 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. ForBedring 2018 - rapport fra undersøkelsen og status i arbeidet 
 4. Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - 

oppfølging/håndtering i HF-ene 
Sak 61-2018 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. mars 2018 
 2. Brev fra Sør-Troms regionråd av 4. april 2018 ad. uttalelse om 

rehabilitering ved UNN Harstad 
 3. E-post med vedlegg av 13. april 2018 fra Raymond Londal ad. 

Uttalelse fra styret i Folkeaksjon for akuttsykehus i Alta 
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
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Sak 62-2018 Eventuelt 
A. Luftambulanse - beredskap i Finnmark 
B. Publisering av arrangement - informasjonsflyt 
C. Alkoholpolitikk i Helse Nord 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

Styresak 49-2018  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 21. mars 2018 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 21. mars 2018 godkjennes.  
 
 

Styresak 50-2018 Årlig melding 2017 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2017 for Helse Nord RHF til 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

2. Årlig melding 2017 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 
fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte. 
 

3. Styret tar dokumentet Årlig melding 2017 – vedlegg til RHF-styret (styringskrav fra 
Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til Helse- og 
omsorgsdepartementet) til orientering. 

 
4. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha stor oppmerksomhet på 

foretaksgruppens arbeid for å tilfredsstille kravene i den gylne regelen for 
prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB). 

 
5. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha betydelig oppmerksomhet på 

foretaksgruppens arbeid med å redusere ventetider, unngå fristbrudd og styrke 
kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Nord. 

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

gjennomført i 2017, følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av 
helseforetakene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF
23MAI2018 - innkalling og saksdokumenter

side 7



 

Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Årlig melding 2017 for Helse Nord RHF til 

Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

2. Årlig melding 2017 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 
fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte. 
 

3. Styret tar dokumentet Årlig melding 2017 – vedlegg til RHF-styret (styringskrav fra 
Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til Helse- og 
omsorgsdepartementet) til orientering. 

 
4. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha stor oppmerksomhet på 

foretaksgruppens arbeid for å tilfredsstille kravene i den gylne regelen for 
prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling (TSB). 

 
5. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha betydelig oppmerksomhet på 

foretaksgruppens arbeid med å redusere ventetider, unngå fristbrudd og styrke 
kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Nord. 

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

gjennomført i 2017, følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av 
helseforetakene. 

 
 

Styresak 51-2018 Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes sykehus 
- HF-styrets oppfølging av byggeprosjektet, 
oppfølging av styresak 38-2018 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om styret i Finnmarkssykehuset HFs 
oppfølging av byggeprosjektet Nye Kirkenes sykehus og vedtaket i styresak 29/2018 
(Finnmarkssykehuset HF) til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om styret i Finnmarkssykehuset HFs 
oppfølging av byggeprosjektet Nye Kirkenes sykehus og vedtaket i styresak 29/2018 
(Finnmarkssykehuset HF) til orientering. 
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Styresak 52-2018 Regionreformen: Desentralisering av 
oppgaver fra staten til fylkeskommunene - 
høringsuttalelse fra Helse Nord RHF  
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. Regionreformen: 

Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 
 
2. Styret anbefaler at spørsmålet om eierskapet til sykehusene ikke utredes på nytt.  
 
3. Styret ber om at det gjøres en videre utredning av spørsmålet om 

kulturminnefeltet, der en løsning med delegering til fylkeskommunen og en 
delegering til helsesektoren beskrives, før det treffes en endelig avgjørelse. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. Regionreformen: 

Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. 
 
2. Styret anbefaler at spørsmålet om eierskapet til sykehusene ikke utredes på nytt.  
 
3. Styret ber om at det gjøres en videre utredning av spørsmålet om 

kulturminnefeltet, der en løsning med delegering til fylkeskommunen og en 
delegering til helsesektoren beskrives, før det treffes en endelig avgjørelse. 

 
 

Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2018 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp for å nå målet om 

redusert sykefravær og for å styrke arbeidet med nærværet. Særskilt bes adm. 
direktør om å sørge for at det legges til rette for erfaringsoverføring og læring på 
tvers av helseforetakene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2018 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp for å nå målet om 

redusert sykefravær og for å styrke arbeidet med nærværet. Særskilt bes adm. 
direktør om å sørge for at det legges til rette for erfaringsoverføring og læring på 
tvers av helseforetakene. 

 
 

Styresak 54-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr. 1 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen. 
 
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.  
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3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:  

 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
  

Basisramme 2018 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum basisramme 2018 per oktober 2017 1 425 398 217 660 1 539 011 4 861 888 3 012 203 1 345 372 12 401 532

Kompetanseprogram om rus- og avhengighetsproblematikk BUP -600 300 300 0

Barents helsesamarbeid -500 500 0

Kvalitetsmidler 0

Drift av kvalitetsregistre -500 500 0

Budsjettforlik desembe, overgangsordning 2018 redusert tilskudd AGA 17 121 1 171 606 1 915

Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 -3 500 3 500 0

Overgangsordning nytt LAB kodeverk 0

Raskere tilbake inkl. arbeidsmedisinsk avd. UNN -43 200 2 100 25 000 12 000 4 100 0

Samstemming av legemiddellister -270 45 180 45 0

Såkornsmidler – kvalitetsprosjekter -1 535 600 535 100 300 0

Fagnettverk -1 200 50 565 545 40 0

Utviklingsplan 2 000 -2 000 0

Styrking av ramme RHF 3 150 -3 150 0

PCI UNN -2 400 2 400 0

Opptrapping LIS anestesi -3 000 3 000 0

Ansvar "flight following" UNN -1 000 1 000 0

Anskaffelse produksjonstøtte SAN 2 500 -2 500 0

Anskaffelse fødesystem 2 000 -2 000 0

Oppfølging av IKT krav i OD knyttet til samhandling og aritektur 1 000 -1 000 0

Styrehonorar HN IKT 600 -600 0

Sum basisramme 2018 justert 1 429 060 156 431 1 542 306 4 900 039 3 025 754 1 349 857 12 403 447

Øvrig ramme RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 801                                    53 600              27 729              82 130                    

Omlegging arbeidsgiveravgift, justering budsjettforlik desember (17)                                    (1 171)              (606)                  (1 794)                    

Sykestuer Finnmark 9 700                   9 700                      

Kvalitetsregistre 31 977                               31 977                    

Nasjonalt senter for e-helseforskning 37 500              37 500                    

Medisinsk undersøkelse barnehus 1 300                 1 300                 2 600                      

Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    816                      2 107                1 735                881                      5 650                      

Tannhelse 5 500                5 500                      

Bedre psykisk helse helsehjelp i barnevernet 1950 1 950                      

Landsdekkende modell for rettspsykiatri 500                   500                         

Nasjonalt program for tarmscreening 2019 1500 1 500                      

SUM øvrig ramme 2018 32 872                               3 450                         10 516                 99 337              30 158              881                       177 213                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Vedtatt ramme 2017 (181)                                   5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 619                    

Oppdatering modell 2018 181                                    (2 479)                  (2 102)               (3 938)               (853)                     (9 191)                     

justering budsjettforlik desember 57                        268                   99                      48                        472                         

SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 -                                     -                             3 513                   25 859              6 356                 4 172                   39 900                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 913                 3 913                      

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 223                 3 223                      

Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 362                                 2 362                      

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 359                 2 359                      

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 975                   3 975                      

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 856                 2 856                      

Ufordelt Nasjonale tjenester -                          

Døvblindesentre 43 070                               7 743                 50 813                    

SANKS utekontor 1 500 1 500

SANKS, e-læringskurs 570                      570

SUM Nasjonale tjenester 2018 45 432                               -                             6 045                   20 093              -                     -                       71 570                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosjekter 51 833                              2 325                   14 517              3 617                1 028                   73 320                   

SUM øremerket forskning 2018 51 833                               -                             2 325                   14 517              3 617                 1 028                   73 320                    

Øremerket tilskudd raskere tilbake (konto 3375) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omstilling 500                      500                   500                   5 500                   7 000                      

SUM øremerket raskere tilbake 2018 -                                     -                             500                       500                    500                    5 500                   7 000                      

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 555 534 221 110 1 561 909 5 022 194 3 052 835 1 356 953 12 770 534
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen. 
 
2. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.  
 
3. Justerte inntektsrammer fastsettes slik:  

 
 

Basisramme 2018 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Sum basisramme 2018 per oktober 2017 1 425 398 217 660 1 539 011 4 861 888 3 012 203 1 345 372 12 401 532

Kompetanseprogram om rus- og avhengighetsproblematikk BUP -600 300 300 0

Barents helsesamarbeid -500 500 0

Kvalitetsmidler 0

Drift av kvalitetsregistre -500 500 0

Budsjettforlik desembe, overgangsordning 2018 redusert tilskudd AGA 17 121 1 171 606 1 915

Regionalt implementeringsprosjekt for ny legespesialistutdanning del 2 og 3 -3 500 3 500 0

Overgangsordning nytt LAB kodeverk 0

Raskere tilbake inkl. arbeidsmedisinsk avd. UNN -43 200 2 100 25 000 12 000 4 100 0

Samstemming av legemiddellister -270 45 180 45 0

Såkornsmidler – kvalitetsprosjekter -1 535 600 535 100 300 0

Fagnettverk -1 200 50 565 545 40 0

Utviklingsplan 2 000 -2 000 0

Styrking av ramme RHF 3 150 -3 150 0

PCI UNN -2 400 2 400 0

Opptrapping LIS anestesi -3 000 3 000 0

Ansvar "flight following" UNN -1 000 1 000 0

Anskaffelse produksjonstøtte SAN 2 500 -2 500 0

Anskaffelse fødesystem 2 000 -2 000 0

Oppfølging av IKT krav i OD knyttet til samhandling og aritektur 1 000 -1 000 0

Styrehonorar HN IKT 600 -600 0

Sum basisramme 2018 justert 1 429 060 156 431 1 542 306 4 900 039 3 025 754 1 349 857 12 403 447

Øvrig ramme RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omlegging arbeidsgiveravgift 801                                    53 600              27 729              82 130                    

Omlegging arbeidsgiveravgift, justering budsjettforlik desember (17)                                    (1 171)              (606)                  (1 794)                    

Sykestuer Finnmark 9 700                   9 700                      

Kvalitetsregistre 31 977                               31 977                    

Nasjonalt senter for e-helseforskning 37 500              37 500                    

Medisinsk undersøkelse barnehus 1 300                 1 300                 2 600                      

Tilskudd til turnustjeneste | estimat, fordeles oppdragsdokument 111                                    816                      2 107                1 735                881                      5 650                      

Tannhelse 5 500                5 500                      

Bedre psykisk helse helsehjelp i barnevernet 1950 1 950                      

Landsdekkende modell for rettspsykiatri 500                   500                         

Nasjonalt program for tarmscreening 2019 1500 1 500                      

SUM øvrig ramme 2018 32 872                               3 450                         10 516                 99 337              30 158              881                       177 213                  

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Vedtatt ramme 2017 (181)                                   5 935                   27 693              10 195              4 977                   48 619                    

Oppdatering modell 2018 181                                    (2 479)                  (2 102)               (3 938)               (853)                     (9 191)                     

justering budsjettforlik desember 57                        268                   99                      48                        472                         

SUM kvalitetsbasert finansiering 2018 -                                     -                             3 513                   25 859              6 356                 4 172                   39 900                    

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens 3 913                 3 913                      

Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking 3 223                 3 223                      

Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds. 2 362                                 2 362                      

Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk. 2 359                 2 359                      

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 975                   3 975                      

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 2 856                 2 856                      

Ufordelt Nasjonale tjenester -                          

Døvblindesentre 43 070                               7 743                 50 813                    

SANKS utekontor 1 500 1 500

SANKS, e-læringskurs 570                      570

SUM Nasjonale tjenester 2018 45 432                               -                             6 045                   20 093              -                     -                       71 570                    

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Forskning resultatbasert, foreløpig fordeling flerårige prosjekter 51 833                              2 325                   14 517              3 617                1 028                   73 320                   

SUM øremerket forskning 2018 51 833                               -                             2 325                   14 517              3 617                 1 028                   73 320                    

Øremerket tilskudd raskere tilbake (konto 3375) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Omstilling 500                      500                   500                   5 500                   7 000                      

SUM øremerket raskere tilbake 2018 -                                     -                             500                       500                    500                    5 500                   7 000                      

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 555 534 221 110 1 561 909 5 022 194 3 052 835 1 356 953 12 770 534
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Styresak 55-2018 Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - 
oversikt 2017, oppfølging av styresak 61-2017 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kliniske fagrevisjoner i 
foretaksgruppen i 2017 og planlagte fagrevisjoner i 2018 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kliniske fagrevisjoner i 
foretaksgruppen i 2017 og planlagte fagrevisjoner i 2018 til orientering. 
 
 

Styresak 56-2018 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020 
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1. 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
A. Nytt regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden  

1. mai 2018 til 30. april 2020 med representasjon fra følgende 
organisasjoner/fagområder:  
 6 medlemmer og 6 varamedlemmer fra FFO 
 1 medlem og 1 varamedlem fra SAFO 
 2 medlemmer og 2 varamedlemmer fra Pensjonistforbundet 
 1 medlem og 1 varamedlem fra Kreftforeningen 
 1 medlem og 1 varamedlem fra fagområdet TSB 

 
B. Følgende velges som representanter i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF: 

1. Knut Hartviksen, Gullesfjord, Troms - FFO (Nordland Diabetesforbund) 
2. Gunnhild Berglen, Svanvik, Finnmark - FFO (Autismeforeningen) 
3. Marianne P. Brekke,, Fauske, Nordland - FFO (Norsk revmatikerforening) 
4. Else Marie Isaksen, Karasjok, Finnmark - FFO (Hørselshemmedes 

Landsforbund) 
5. Ole Marius Johnsen, Tomasjord, Troms - FFO (Mental Helse) 
6. Leif Birger Mækinen, Alta, Finnmark - FFO (Landsforeningen for hjerte og 

lungesyke) 
7. Gunn Strand Hutchinson, Bodø, Nordland - SAFO 
8. Asbjørn Larsen, Tromsø, Troms - TSB (RIO) 
9. Elisabeth Sundkvist, Troms - Kreftforeningen 
10. Arne Vassbotn, Sortland, Nordland - Pensjonistforbundet Nordland 
11. Hedvig Hegna, Harstad, Troms - Pensjonistforbundet Troms 
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C. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2018-2020 
velges: 
Leder:   Knut Hartviksen, Gullesfjord 
Nestleder:  Gunn Strand Hutchinson, Bodø 
 

D. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for 
hver gruppe som har forslagsrett, velges for perioden 1. mai 2018 til 30. april 
2020: 
1. Olav Aulborg, Bodø, Nordland - FFO (Hørselshemmedes landsforbund) 
2. Nina Danielsen, Kirkenes, Finnmark - FFO (Norges Astma- og allergiforbund) 
3. Arne Eriksen, Krokelvdalen, Troms - FFO (Blindeforbundet) 
4. Elen Valborg Vuolab, Karasjok, Finnmark - FFO (Norges Astma- og 

allergiforbund) 
5. Harry Lind, Hennes, Nordland - FFO (Hørselshemmedes landsforbund) 
6. Eva Marie Johansen, Lakselv, Finnmark - FFO (Diabetesforbundet Finnmark) 
7. Barbro Holmstad, Narvik, Nordland - SAFO 
8. Wibecke Årst, Tromsø, Troms - TSB (Marborg) 
9. Brage Larsen Sollund, Troms - Kreftforeningen 
10. Isak Thomas Triumf, Kautokeino, Finnmark - Pensjonistforbundet Finnmark 
11. Aina Hanssen, Lakselv, Finnmark - Pensjonistforbundet Finnmark 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
A. Nytt regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden  

1. mai 2018 til 30. april 2020 med representasjon fra følgende 
organisasjoner/fagområder:  
 6 medlemmer og 6 varamedlemmer fra FFO 
 1 medlem og 1 varamedlem fra SAFO 
 2 medlemmer og 2 varamedlemmer fra Pensjonistforbundet 
 1 medlem og 1 varamedlem fra Kreftforeningen 
 1 medlem og 1 varamedlem fra fagområdet TSB 

 
B. Følgende velges som representanter i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF: 

1. Knut Hartviksen, Gullesfjord, Troms - FFO (Nordland Diabetesforbund) 
2. Gunnhild Berglen, Svanvik, Finnmark - FFO (Autismeforeningen) 
3. Marianne P. Brekke,, Fauske, Nordland - FFO (Norsk revmatikerforening) 
4. Else Marie Isaksen, Karasjok, Finnmark - FFO (Hørselshemmedes 

Landsforbund) 
5. Ole Marius Johnsen, Tomasjord, Troms - FFO (Mental Helse) 
6. Leif Birger Mækinen, Alta, Finnmark - FFO (Landsforeningen for hjerte og 

lungesyke) 
7. Gunn Strand Hutchinson, Bodø, Nordland - SAFO 
8. Asbjørn Larsen, Tromsø, Troms - TSB (RIO) 
9. Elisabeth Sundkvist, Troms - Kreftforeningen 
10. Arne Vassbotn, Sortland, Nordland - Pensjonistforbundet Nordland 
11. Hedvig Hegna, Harstad, Troms - Pensjonistforbundet Troms 
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C. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2018-2020 
velges: 
Leder:   Knut Hartviksen, Gullesfjord 
Nestleder:  Gunn Strand Hutchinson, Bodø 
 

D. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for 
hver gruppe som har forslagsrett, velges for perioden 1. mai 2018 til 30. april 
2020: 
1. Olav Aulborg, Bodø, Nordland - FFO (Hørselshemmedes landsforbund) 
2. Nina Danielsen, Kirkenes, Finnmark - FFO (Norges Astma- og allergiforbund) 
3. Arne Eriksen, Krokelvdalen, Troms - FFO (Blindeforbundet) 
4. Elen Valborg Vuolab, Karasjok, Finnmark - FFO (Norges Astma- og 

allergiforbund) 
5. Harry Lind, Hennes, Nordland - FFO (Hørselshemmedes landsforbund) 
6. Eva Marie Johansen, Lakselv, Finnmark - FFO (Diabetesforbundet Finnmark) 
7. Barbro Holmstad, Narvik, Nordland - SAFO 
8. Wibecke Årst, Tromsø, Troms - TSB (Marborg) 
9. Brage Larsen Sollund, Troms - Kreftforeningen 
10. Isak Thomas Triumf, Kautokeino, Finnmark - Pensjonistforbundet Finnmark 
11. Aina Hanssen, Lakselv, Finnmark - Pensjonistforbundet Finnmark 

 
 

Styresak 57-2018 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF 
og alle underliggende helseforetak 

 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 

helseforetak i Helse Nord fastsettes som følger: 
a. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr. 23.800,-  
b. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr. 17.450,- 
c. Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr. 11.900,- 

 
2. Møtehonorar til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 

helseforetak fastsettes som følger: 
a. Fysiske møter, uansett varighet: kr. 1.780,-  
b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1.780,- 
c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 890,- 

 
3. Brukerrepresentanter i råd og utvalg utnevnt av brukerutvalget i Helse Nord RHF 

og av brukerutvalgene i alle underliggende helseforetak honoreres for møter etter 
vedtatte satser for brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 
helseforetak. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF
23MAI2018 - innkalling og saksdokumenter

side 15



 

Styrets vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 

helseforetak i Helse Nord fastsettes som følger: 
a. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr. 23.800,-  
b. Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr. 17.450,- 
c. Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr. 11.900,- 

 
2. Møtehonorar til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 

helseforetak fastsettes som følger: 
a. Fysiske møter, uansett varighet: kr. 1.780,-  
b. Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1.780,- 
c. Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 890,- 

 
3. Brukerrepresentanter i råd og utvalg utnevnt av brukerutvalget i Helse Nord RHF 

og av brukerutvalgene i alle underliggende helseforetak honoreres for møter etter 
vedtatte satser for brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende 
helseforetak. 
 

 

Styresak 58-2018 Internrevisjonsrapport 01/18: Helse Nord RHFs 
oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 01/2018: Helse Nord RHFs 

oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges 
opp og gi tilbakemelding til styret innen utgangen av 2019. 

 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges 

opp.  
 
3. Styret ber internrevisjonen om å følge opp Internrevisjonsrapport 01/2018: 

Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester med en ny 
internrevisjon i løpet av 2019.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 01/2018: Helse Nord RHFs 

oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp.  
 
3. Styret ber internrevisjonen om å følge opp Internrevisjonsrapport 01/2018: Helse 

Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester med en ny 
internrevisjon i løpet av 2019.  

 
 

Styresak 59-2018 Godkjenning av årsregnskap og styrets 
beretning 2017 – herunder disponering av 
resultat 
Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 49-2018. 

 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte 

årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter 
(med de endringer som kom frem under behandling av saken), samt disponering av 
årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2017.  

 
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets 

retningslinjer for lederlønnsfastsettelse. 
 

3. Styrets beretning 2017 vedtas. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte 

årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter 
(med de endringer som kom frem under behandling av saken), samt disponering 
av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2017.  

 
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets 

retningslinjer for lederlønnsfastsettelse. 
 

3. Styrets beretning 2017 vedtas. 
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Styresak 60-2018  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

a) Dialogmøte med avisa Nordlys 10. april 2018 i Tromsø: Informasjon om møtet 
og formålet (PFU-klage fra Helse Nord RHF) - sammen med adm. direktør 
Vorland og kommunikasjonsdirektør Knudsen. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
a) Nordkalottmøte 5. april 2018 i Luleå: Informasjon om møtet og agenda 
b) Møte mellom Helse Nord RHF/Nordlandssykehuset HF og Nord Universitet 3. 

april 2018 i Bodø: Informasjon om møtet og formålet (diskusjon om 
kapasitet/behov for utdanning av sykepleiere) 

c) Kontaktmøte med representanter fra LMI (Legemiddelindustrien) 16. april 
2018 i Bodø: Informasjon om møtet 

d) Felles ledermøte med Universitetssykehuset Nord-Norge HF 17. april 2018 i 
Tromsø: Informasjon om møtet og temaene som ble tatt opp. 

e) Dagens Medisins kreftkonferanse 18. april 2018 i Oslo: Informasjon om adm. 
direktørs deltakelse (innlegg og paneldebatt). 

f) Felles KS-fylkesmøte for Nordland, Troms og Finnmark 19. april 2018 i Bodø: 
Informasjon om adm. direktørs innlegg 

g) Møte med Finnmark Fylkeskommune 19. april 2018 - pr. video: Informasjon 
om tema for møtet - folkehelse 

h) AD-møtene og Beslutningsforum for nye metoder: Informasjon til styret om at 
ledelse (og sekretariat) for begge fora nå er overtatt av Helse Midt-Norge RHF, 
henholdsvis fra 1. januar 2018 og 1. mai 2018.  

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

siste styremøte 21. mars 2018. 
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1. 

3. ForBedring 2018 - rapport fra undersøkelsen og status i arbeidet 
4. Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oppfølging/håndtering i HF-ene 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

Styresak 61-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. mars 2018 
2. Brev fra Sør-Troms regionråd av 4. april 2018 ad. uttalelse om rehabilitering ved 

UNN Harstad 
3. E-post med vedlegg av 13. april 2018 fra Raymond Londal ad. Uttalelse fra styret i 

Folkeaksjon for akuttsykehus i Alta 
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt. 
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

Styresak 62-2018  Eventuelt 
 
A. Luftambulanse - beredskap i Finnmark 
 
Styreleder Marianne Telle gjorde oppmerksom på at hennes arbeidsgiver 
Bedriftskompetanse AS har oppdraget med å bistå i arbeidet med å rekruttere personell 
til den nye leverandøren av luftambulansetjenester. 
 
Styremedlem Sissel Alterskjær innledet med bakgrunn i en mottatt bekymring vedr. 
tilgjengeligheten av ambulansefly i Finnmark - dels på grunn av aktiv flytid og dels på 
grunn av mangel på piloter. 
 
Adm. direktør redegjorde for Luftambulansetjenesten HFs oppfølging av nåværende 
kontraktør med hensyn til bemanning, aktuelle tiltak m. m. 
 
Videre informerte adm. direktør om forsinkelser ved levering av ny type 
ambulansehelikopter på ca. fire til seks uker. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. 
 
 
B. Publisering av arrangement - informasjonsflyt 
 
Styremedlem Beate Rahka-Knutsen stilte spørsmål ad. informasjonsflyten for ulike 
arrangement regionalt og nasjonalt som kan være av interesse for styret og ledelsen i 
Helse Nord RHF.  
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering. 
 
 
C. Alkoholpolitikk i Helse Nord 
 
Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. behovet for en felles alkoholpolitikk i 
foretaksgruppen, når det gjelder alkoholservering på arrangement i regi av Helse 
Nord RHF og underliggende helseforetak. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides 
retningslinjer for en felles alkoholpolitikk i foretaksgruppen Helse Nord.  
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Bodø, den 23. mai 2018 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Marianne Telle  Inger-Lise Strøm  Beate Rahka-Knutsen 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Fredrik Sund    Kari Jørgensen   Kari B. Sandnes 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Sissel Alterskjær  Tom Børje Eriksen   Tom Erik Forså   
 
 
____________________    
Svenn Are Jenssen 
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Møtedato: 23. mai 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 66-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast 

 
 
Formål 
Det vises til tidligere informasjon om regional utviklingsplan 2035 og muntlige 
orienteringer. I denne styresaken legges frem et foreløpig høringsutkast til regional 
Utviklingsplan 2035, uten tiltaksdel. Styret i Helse Nord RHF inviteres til a  gi innspill til 
foreløpig høringsutkast. 
 
Bakgrunn 
I foretaksmøtet 10. januar 2017 ble de regionale helseforetakene bedt om a  utarbeide 
utviklingsplaner innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale 
planer som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan.  
 
Overordnet skal utviklingsplanen sikre befolkningen en likeverdig tilgjengelighet til 
trygge og gode tjenester med en organisering som underbygger gode pasientforløp i 
Helse Nord.  
 
Overordnet skal regional utviklingsplan 2035: 
 Angi hvilket behov for helsetjenester som forventes bl. a. ut fra demografisk 

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

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

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

 Avveie forholdet mellom investering og drift og gi retning for a  prioritere hvilke 
investeringer som skal gjennomføres.  

 
Dette skal skje innenfor en realistisk vurdering av tilgjengelige ressurser.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok mandat for arbeidet i styresak 107-2017 Regional 
utviklingsplan 2035 - mandat (styremøte 25. oktober 2017).  
 
Mandat for regional utviklingsplan 2035: 
Regional utviklingsplan 2035 skal bidra til at Helse Nord RHF blir bedre i stand til, pa  en 
strategisk ma te, a  forholde seg til de utviklingstrekk, endringer og utfordringer en 
moderne spesialisthelsetjeneste i nord vil sta  ovenfor. Mye vil være likt med landet for 
øvrig, men noe vil være spesielt for Helse Nord, og det er særlig slike forhold det ma  
utvikles en felles forsta else av og foresla s løsninger pa .   
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Helt sentrale tema i regional utviklingsplan 2035 vil være: 
- En god analyse av na situasjonen i Helse Nord. 
- Drivkrefter, faglige utviklingstrekk, uønsket variasjon og forventede endringer som 

pa virker behov og forventninger til spesialisthelsetjenesten, og Helse Nord RHFs 
muligheter til a  imøtekomme disse. 

- Demografi, sykelighet og forventede endringer til kapasitet og kompetanse. 
- Helse Nords geografi og hva skal være strategiene for a  yte tjenester til folk. 
- Størrelsen til kommunene i nord, demografisk utvikling og hvordan det pa virker 

kommunenes evne til a  yte tjenester og etterspørselen etter spesialisthelsetjenester. 
- Digitalisering og IKTs betydning for utvikling av spesialisthelsetjenesten. 
- Tilbudet til den samiske befolkning. 
- Utviklingen av tilbudet innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
- Økningen i antall pasienter som fa r kreft og utviklingen av behandlingstilbudet. 
- Tilgjengelige ressurser, krav til effektivisering m. m. 
- Hvordan skaper vi fellesskapet Helse Nord? 
 
Forholdet til andre dokumenter 
Lover, forskrifter, nasjonale strategier, oppdragsdokument, nasjonal helse- og 
sykehusplan etc. er overordnet regional utviklingsplan 2035. Internt i Helse Nord RHF 
utarbeides hvert år et langsiktig plandokument med en investeringsdel og et årlig 
budsjett/plandokument. Forutsetningen må være at disse dokumentene skal utfylle og 
gjensidig reflektere hverandre.  
 
Struktur på bruken av dokumentet avgjør om det kan brukes i sammenheng med andre 
dokumenter. Skal regional utviklingsplan 2035 få betydning, må den knyttes sammen 
med økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter. Fagplaner og strategier på delområder 
skal avspeile prioriteringer og mål i utviklingsplanen. Dette vil også avspeile seg i 
høringsdokumentet som vil vie gjennomføringen særlig oppmerksomhet.  
 
Bidrag og prosess 
Som del av arbeidet er innholdet i helseforetakenes utviklingsplaner presentert og 
gjennomgått. Dette vil bli omtalt i et eget kapittel i endelig høringsdokument. Videre er 
det, i samarbeid med representanter fra samiske fagmiljøer, gjort et arbeid om 
helsetjenester til den samiske befolkning som også vil få et eget kapittel i planen.  
 
En prosjektgruppe i Helse Nord RHF har vært de viktigste bidragsyterne til utkastet. Det 
har også vært underveisrapportering til Regionalt brukerutvalg. Arbeidstakernes 
organisasjoner har hatt saken på dagsorden flere ganger underveis og representanter 
fra KS har vært observatører i styringsgruppe og prosjektgruppe. Adm. direktører i 
helseforetakene har vært referansegruppe i arbeidet og har hatt saken til behandling 
flere ganger. Det er avviklet eget møte med representanter for fastlegene.  
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Konklusjon 
Regional utviklingsplan 2035 skal bidra til at Helse Nord RHF på en forutsigbar og 
strategisk ma te kan møte de utviklingstrekk, endringer og utfordringer en moderne 
spesialisthelsetjeneste i nord vil sta  ovenfor. Her ma  det fanges opp generelle trekk, men 
særlig ma  det utvikles problemforsta else og strategier for a  møte det som er spesielt for 
foretaksgruppen i nord.  
 
Visjonen Helse i nord der vi bor ligger fast, og Helse Nords ma l er at foretaksgruppen 
fortsatt i all hovedsak skal være selvforsynt med spesialisthelsetjenester. Det betyr at 
Helse Nord ba de skal ha et bredt sett av basis helseforetaksfunksjoner og et fullverdig 
regionsykehus med en universitetsklinikk. Spesialisthelsetjenesten anga r særlig folk 
flest, kommunehelsetjenesten og kommunene, va re medarbeidere og 
utdanningsinstitusjonene i tillegg til en rekke andre.  
 
I det foreløpige høringsutkastet er sentrale deler av mandatet belyst, og styret i Helse 
Nord RHF inviteres til a  gi innspill til «hovedretningen» pa  dokumentet, før 
høringsutkastet kommer til endelig behandling i styremøte 20. juni 2018.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional utviklingsplan 

2035 til orientering 
 
2. Styret har følgende innspill til høringsutkastet: 

a. … 
b. … 
c. … 

 
 
Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Regional utviklingsplan 2035, 1. versjon (9. mai 2018) 
 

Vedlegget 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:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 

- samarbeidsavtaler med Hammerfest 

Kommune og Universitetet i Tromsø, oppfølging 

av styresak 19-2018 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet 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 i styremøte 
28. februar 2018.  
 
I saken ble det redegjort for at Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord RHF ønsket å få i 
stand samarbeidsavtaler med Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø (UiT) for 
arealer knyttet til kommunale funksjoner og undervisningsfunksjoner i planleggingen av 
det nye sykehuset.  
 
Styret vedtok følgende i punkt 4 i vedtaket: Styret ber adm. direktør om en orientering 
når samarbeidsavtaler med Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø er avklart, 
tentativt i mai 2018.  
 
I denne styresaken gis en orientering om status for disse avtalene. 
 
Oppfølging av intensjonsavtale med UiT 
Det forelå en intensjonsavtale forut for behandling av styresak 19-2018, datert 20. 
februar 2017 mellom Finnmarkssykehuset (FIN), UiT og Hammerfest kommune (HK) 
om disponering av arealer i Nye Hammerfest Sykehus (NHS). Denne inneholdt følgende 
alternativer: 
1. Alternativ 1: 

a. Campus som en integrert del av NHS og HK og/eller  
b. Campus som et nærstående bygg. Forutsetter campus Hammerfest som i dag 

integrert i Hammerfest sykehus  
2. Alternativ 2: Campus Hammerfest som i dag, men der eksisterende bygningsmasse 

økes og renoveres slik at den er hensiktsmessig i forhold til læringsmiljø, ansattes 
behov og UiT sin aktivitet. 

 
Skissert arealbehov for UiT er i utgangspunktet om lag 3.200m2 som er samme areal 
som i dag. Store deler av det tekniske arealet (600m2) på nåværende campus kan 
sannsynligvis realiseres felles med NHS og HK i nytt sykehus, og derigjennom redusere 
arealbehovet til UiT. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg 1. 
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I forbindelse med utarbeidelsen av intensjonsavtalen og i arbeidene etter at 
intensjonsavtalen ble inngått og etter styremøtet i Helse Nord RHF 28. februar 2018, har 
det vært utstrakt kontakt mellom Finnmarkssykehuset HF, Helse Nord RHF, UiT, 
Hammerfest kommune, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 
for å finne gode løsninger. 
 
UiT ba Kunnskapsdepartementet (KD) i eget brev 26. mars 2018 om å få utrede arealer 
til undervisningsformål i NHS. I brevet var det lagt ved en begrunnelse i notat om 
Samhandling, samarbeid og fellesskap – fakultetsutvikling ved å samlokaliseres med nye 
Hammerfest sykehus. 
 
Brev med tilhørende notat fremgår av vedlegg 2. 
 
KD besvarte henvendelsen i brev av 24.april 2018. Se vedlegg 3.  
 
KD sier i brevet at man mener planene om samlokalisering mellom Finnmarkssykehuset 
HF og UiT fremstår som et godt grunnlag for samhandling og felles utnyttelse av 
ressurser, og for forsknings- og undervisningsaktiviteter innenfor de helsefaglige 
retningene som tilbys ved UiT. KD gir på denne bakgrunn UiT tillatelse til å gå videre 
med planleggingen. 
 
Når det gjelder omfanget på husleiekompensasjonen som kan gis til UiT for leie av 
arealene i NHS, kan UiT søke om å få kompensasjon for inntil 75 % av de økte 
leiekostnadene. Dette må imidlertid avklares senere. 
 
Oppfølging av samarbeid med Hammerfest kommune 
FIN ba i brev av 22. januar 2018 HK om en avklaring knyttet til: 
 Kommunens interesse for en realisering av parkeringshus og helsehus. 
 Kommunens interesse for en videreføring av landskapsplanen. 
 
Kommunestyret i HK behandlet henvendelsen i møte 5. april 2018. Vedtakene fremgår i 
brev fra HK av 6. april 2018, se vedlegg 4. Hovedkonklusjonen er for det første at HK er 
positiv til etablering av nye helsefunksjoner integrert i NHS innenfor en kostnadsramme 
på 266 mill. kroner. For det andre er HK positiv til at Hammerfest Parkering KF 
etablerer parkeringsanlegg på området innenfor en øvre investeringsramme på 109 
mill. kroner. For det tredje kan konseptrapportens landskapsplan legges til grunn for 
videre plan- og prosjekteringsarbeid for nytt sykehus og tilhørende anlegg på Rossmolla. 
 
HK vil sammen med Statens Vegvesen og FIN arbeide med finansieringsløsninger for 
riksvei med gang- og sykkelvei, slik at det kan stå klart til sykehuset tas i bruk. 
 
Endelig er HK åpen for ulike muligheter knyttet til overtakelse av tomt for nytt sykehus 
kombinert med salg eller makeskifte av dagens tomt. 
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Adm. direktørs vurdering 
Det er gjennomført et godt arbeid med oppfølging av ulike avtaler mellom 
Finnmarkssykehuset HF, Universitetet i Tromsø og Hammerfest Kommune om 
tomtearealer, infrastruktur og bygningsmessige arealer for Nye Hammerfest sykehus. 
 
Adm. direktør er godt tilfreds med tilbakemeldingene som er gitt Helse Nord RHF og 
Finnmarkssykehuset HF fra Universitetet i Tromsø, Hammerfest kommune og 
Kunnskapsdepartementet i forhold til samarbeid om arealer knyttet til planleggingen av 
det nye sykehuset i Hammerfest.  
 
Adm. direktør anbefaler at styret ber Finnmarkssykehuset HF om å videreføre arbeidet 
inn i forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av intensjonsavtalene 

som lå til grunn for behandling av konseptfaserapporten, til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at samarbeidet videreføres inn i forprosjektet for 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus i tråd med tilbakemeldingene fra 
Hammerfest kommune og Universitet i Tromsø. 

 
 
Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:    
1. Brev fra Universitetet i Tromsø av 23. august 2017 til Sykehusbygg HF ad. Oppfølging av 

intensjonsavtale. Tilbakemelding til Finnmarkssykehuset og Hammerfest kommune 
vedr. samlokalisering  

2. Brev fra Universitetet i Tromsø av 26. mars 2018 til Kunnskapsdepartementet ad. 
Anmodning om tillatelse til å planlegge leie av arealer i Nye Hammerfest sykehus 

3. Brev fra Kunnskapsdepartementet av 23. april 2018 til Universitetet i Tromsø ad. 
anmodning fra UiT om tillatelse til å planlegge leie av arealer i Nye Hammerfest sykehus  

4. Brev fra Hammerfest Kommune av 6. april 2018 til Finnmarkssykehuset HF ad. Svarbrev 
Finnmarkssykehuset - Brev til Hammerfest kommune - samarbeid om arealer 

 
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:  
    T. A. Haug/Lars A. Mickelsen  Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 68-2018 Rapport HMS1 og samfunnsansvar 2017 

 
 
Bakgrunn  
I protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 10. januar 2017 er de regionale 
helseforetakene (RHF-ene) gitt i oppdrag å følge opp sektorens samfunnsansvar. I denne 
styresaken med vedlagte rapport svarer Helse Nord RHF på oppdraget. 
 
Det fremgår av Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, at 
regjeringen forventer at selskaper med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt 
samfunnsansvar og er ledende på sine områder. Regjeringen har både generelle og mer 
spesifikke forventninger til selskapene på samfunnsansvarsområdet. De spesifikke 
forventningene er knyttet til fire tematiske kjerneområder: Klima og miljø, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. 
 
Med bakgrunn i dette fikk RHF-ene i oppdrag å finne et hensiktsmessig felles format for 
dokumentasjon og rapportering av spesialisthelsetjenestens arbeid med 
samfunnsansvar.  
 
Vedlagte rapport er utarbeidet i samarbeid med eiendomsforumet i Helse Nord. Den 
regionale rapporten vil inngå som Helse Nords del i den felles nasjonale rapporten. 
 
Vurdering 
HMS og samfunnsansvar omfatter flere fagområder, og det gis her et sammendrag av de 
ulike temaene som er vektlagt i rapporten. 
 
Etikk og samfunnsansvar 
Helseforetakene i Helse Nord er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne 
yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning 
for denne tilliten.  
 
For at våre medarbeidere skal være seg dette bevisst, har Helse Nord retningslinjer 
innen de ulike fagområdene. Retningslinjene er i hovedsak av generell karakter og 
krever refleksjon av den enkelte medarbeider. 
 
Helse Nords virke skal i alle sammenhenger være basert på våre verdier, som er:  
 Kvalitet i prosess og resultat 
 Trygghet for tilgjengelighet og omsorg 
 Respekt i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere 

                                                        
1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
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Alle medarbeidere og alle som handler på vegne av Helse Nord med tilhørende 
helseforetak, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende lovverk. Etiske 
retningslinjer i Helse Nord er en presisering av denne allmenne etikken. 
 
Ytre miljø 
For å ivareta kravene til miljøledelse i henhold til NS ISO 140012 og dermed 
opprettholde miljøsertifiseringen, er det nødvendig å ha fokus på miljø også i den 
daglige driften.   
 
Hvis man skal oppsummere utviklingen innenfor ytre miljø i én faktor, er utslipp av CO2 
en av flere mulige måter å måle dette. For å holde oversikt på hvordan Helse Nord 
påvirker ytre miljø, er det utviklet et klimaregnskap hvor det rapporteres på de fleste 
faktorer som påvirker CO2-utslipp. Dette gjelder bruk av kjøretøyer, flyreiser, 
avfall/emballasje, el-forbruk, fyring og andre, mindre faktorer.  
 
Totalt for foretaksgruppen, går utviklingen i riktig retning. Helse Nord har hatt en 
reduksjon av utslipp på 2.243 tonn fra 2016 til 2017. Sett i perspektiv utgjør dette 934 
flyreiser tur/retur Oslo-New York. 
 
Anskaffelser – etikk, samhandling og miljøkrav 
Helse Nord har gjennom sin anskaffelsesstrategi for perioden 2014-2017 blant annet 
målsetning om å: 
• Redusere miljøbelastningen gjennom målrettede miljøkrav i den enkelte 

anskaffelsesprosess, herunder livssykluskostnader 
• Videreutvikle arbeidet med etiske leverandørkjeder 
• Videreutvikle og følge etisk regelverk, retningslinjer og samhandlingsavtalene i all 

aktivitet på innkjøpsområdet 
 
Helse Nord er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH) og er gjennom dette forpliktet til 
å arbeide aktivt for å realisere IEHs formål: Samarbeid for handel som sikrer 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH 
krever aktiv innsats for å bidra til forbedringer i disse forholdene. 
 
Etikk og miljø i anskaffelser av legemidler 
Arbeidet med legemidler og miljø er i all hovedsak lagt til divisjon legemidler i 
Sykehusinnkjøp HF. Det er etablert kontakt med Sverige med hovedvekt på Stockholm 
for erfaringsdeling og samarbeid. Det er også etablert kontakt med leverandørindustrien 
og med Statens legemiddelverk. 
 
Grønt Punkt og returordning for emballasje 
Helse Nord er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge (GPN). GPN ble etablert i 1997 for å 
samordne og effektivisere finansieringen av returordningene ved å gi medlemmene et 
sentralt rapporteringspunkt. Selskapet fikk i tillegg ansvar for å sikre oppslutningen om 
returordningene. Kontrollmedlemskap i GPN innebærer at medlemmet kontrollerer og 
følger opp at alle dets norske vareleverandører er medlemmer i GPN, eller tilsvarende 
ordning. 

                                                        
2 NS ISO 14001: standard for miljøledelse 
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HMS-rammeverk 
Rammeverket består av sammenhengen og samspillet mellom HMS, arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet.  
 
I 2017 startet planleggingen med å implementere nasjonalt vedtatte HMS-indikatorer og 
etableringen av HMS-nettverk. Indikatorene er:  
 Fraværsskadefrekvens 
 Andel HMS-handlingsplaner 
 Andel medarbeidersamtaler 
 Vold og trusler 
 Andel medarbeidere som har gjennomført HMS-opplæring  
 
HMS, pasientsikkerhet og verneombudsutvikling 
Det er nær sammenheng mellom helse, miljø og sikkerhet og pasientsikkerhet. Helse 
Nord RHF følger dette tett gjennom arbeidet med ForBedring3, og det har vært et 
sentralt og naturlig tema på pasientsikkerhetskonferansen i regionen. 
 
Helse Nord utarbeidet i 2016 en verktøykasse for åpen og god dialog i sykehusene. 
Hovedområdene i verktøykassen er: 
 Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste 
 Ledelse og lederutvikling 
 Kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering 
 
Sikkerhet i sykehus 
Alle helseforetak, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten HF har overordnede 
beredskapsplaner. Disse er tilpasset organisasjonsstrukturen i helseforetaket slik at de 
beskriver forholdet mellom kriseledelse på HF-nivå og enhetsnivå (klinikk/sykehus). 
 
Alle øver regelmessig sitt overordnede planverk. De fleste øvelser gjelder mange skadde, 
både fordi dette er de vanligste hendelsene og fordi dette først og fremst utfordrer 
kapasitet i egen virksomhet, og samhandling mellom sykehus og helseforetak og med 
andre nødetater. I tillegg gjennomfører alle rutinemessige tester av 
nødstrømaggregater, vannkvalitet og IKT-systemer. Reelle hendelser der det har 
oppstått brudd i strømforsyning og IKT har gitt læring og medført varige 
forbedringstiltak. 
 
Helse Nord deltar også i nasjonalt samarbeid om utvikling av strategi og opplegg for 
fysisk sikring av bygg og anlegg («skallsikring») i spesialisthelsetjenesten.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF har i samarbeidsmøte, 
den 8. mai 2018 fått informasjon om Rapport om HMS og samfunnsansvar 2017, jf. sak 
76-2018. 
 
  

                                                        
3 ForBedring: Medarbeiderundersøkelse for forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur 
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Brukermedvirkning 
Rapport om HMS og samfunnsansvar 2017 vil bli behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 16. mai 2018. Protokoll fra møtet 
ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Dette er første gang Helse Nord har utarbeidet en rapport om HMS og samfunnsansvar. 
Rapporten oppsummerer de viktigste områdene innen HMS og samfunnsansvar hvor 
også ytre miljø er et sentralt tema.  
 
Det er gledelig at vi har fått frem rapportering på utslipp til ytre miljø. Rapporteringen 
er enda i et tidlig stadium, og det er derfor mulig at noen av endringene er et uttrykk for 
at vi er blitt flinkere til å måle, heller enn at det er en negativ utvikling. Andre årsaker 
kan være byggeaktivitet eller senere økning i arealer.  
 
Adm. direktør mener at det er grunn til å være fornøyd med flere deler av innholdet:  
 Det er beregnet en reduksjon av utslipp av CO2 tilsvarende ca. 2.200 tonn/år.  
 Det er opprettet nasjonale HMS-indikatorer. 
 Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført to ganger, og er blitt et godt verktøy i 

forbedringssammenheng. 
 Styrking av verneombudets rolle, og bedre opplæring for de som påtar seg rollen. 
 
Adm. direktør forventer at foretaksgruppen arbeider videre med: 
 Å forbedre faktagrunnlaget. 
 Å kommentere årsaker til utviklingen som måles, innarbeide målsettinger og 

konkretisere forbedringsarbeidet. 
 Systematisk oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, og se dette i sammenheng 

med lederutviklingsarbeidet. 
 Å ytterligere konkretisere arbeidet med samfunnsansvar. 

 
Avslutningsvis hitsettes konsernverneombudets kommentar om vernetjenestens rolle i 
samspillet mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet: Uten det ene får en ikke det andre.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Rapport HMS og samfunnsansvar 

2017 til orientering. Den regionale rapporten inngår som Helse Nords del i den felles 
nasjonale rapporten.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene bidrar til videreutvikling 

og oppfølging av foretaksgruppens arbeid med HMS og samfunnsansvar. 
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Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Rapport HMS og samfunnsansvar 2017 
 

Vedlegget 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:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 69-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 

ressursgruppe, mandat for arbeidet - 

oppfølging av styresak 18-2018 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 23. mai 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 70-2018 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 23. mai 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 23. mai 2018   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tove Klæboe Nilsen, 986 848 62  Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 72-2018 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017 - 

oppfølging av ulike styresaker 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 
2016-2020 i styremøte 24. februar 2016. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på status i forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen.  
 
Denne styresaken fremmes for styret i Helse Nord RHF som en oppfølging av dette 
vedtaket. 
 
Det vises videre til styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, 
oppfølging av styresak 15-2016 (styremøte 23. mai 2017) som var den første årlige 
oppfølgingssaken etter styresak 15-2016. Styrets fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å komme tilbake med en styresak som skisserer konkrete 
stimuleringstiltak for økt forskningsaktivitet i de helseforetakene som har en 
forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato.  
 
Det vises videre til styresak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimulerings-
tiltak – oppfølging av styresak 62-2017 (styremøte 27. september 2017). Styret fattet 
følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på resultatene 
fra stimuleringstiltakene i den årlige rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 
2016-2020). 
 
Til slutt vises det til styresak 122-2017 Eventuelt, sak A. Forskningsmidler - samlet 
oversikt for foretaksgruppen (styremøte 25. oktober 2018). Styret fattet følgende vedtak: 
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en styresak om fordeling av 
forskningsmidler i foretaksgruppen - uavhengig av finansieringskilde. 
 
Denne styresaken omhandler følgende: 
1. Status for implementering av strategi for forskning og innovasjon 
2. Status for stimuleringstiltakene for helseforetakene som har en forholdsmessig liten 

andel av aktiviteten 
3. Nøkkeltall for forskningsaktivitet i foretaksgruppen  
4. Ressursbruk og fordeling av forskningsmidler i foretaksgruppen1.   

                                                        
1 For pkt. 3 og 4 gjelder at noen tall er fra 2016 og noen fra 2017 på grunn av ulike tidspunkt for 
ferdigstillelse av rapportering og statistikk. For 2018 foreligger det tall på fordeling av RHF-midlene. 
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1. Status for implementering av strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord  
Forsknings- og innovasjonsstrategien skal legge til rette for kvalitativt god og nyttig 
forskning, og med krav til brukermedvirkning i klinisk forskning og 
helsetjenesteforskning. Strategien har seks hovedmål med tilhørende delmål og tiltak: 
1. Kunnskap og kompetanse 
2. Topp- og breddeforskning 
3. Infrastruktur, forskningsstøtte og nettverk 
4. Etikk, habilitet og forsvarlighet 
5. Formidling og bruk av forskningsresultater  
6. Innovasjon 
 
Strategien skal implementeres av RHF-et og HF-ene i fellesskap, og den har 22 delmål og 
99 tiltak. Noen av tiltakene er langsgående kontinuerlige tiltak, noen er beholdt fra 
tidligere strategi, mens andre er helt nye. For en nærmere prioritering og innfasing av 
tiltakene i perioden, ble det laget en tiltaksplan2 i 2017, som også vil gjelde for 2018, 
fordi implementeringen av noen av tiltakene kom sent i gang i 2017. Tiltaksplanen angir 
hva som er prioritert og begynt implementert i 2017, hvilke tiltak som er avhengig av 
midler og har fått budsjettdekning, og hvem som er ansvarlig (RHF/HF-ene, 
samarbeidspartnere). Med en klar tiltaksplan med tilhørende prioritering, har Helse 
Nord et godt redskap til å vurdere forslag opp mot hverandre i prioriteringsdiskusjoner 
og i budsjettprosessen i USAM3. Ikke alle tiltak krever økte budsjetter, men skal 
implementeres i foretaksgruppen i vanlig drift. Enkelte tiltak er også tatt videre som 
egne krav i oppdragsdokumentet til helseforetakene.  
 
I det følgende vil de to delmålene prioriterte områder og brukermedvirkning 
kommenteres. 
 
Prioriterte områder 
Strategien angir 14 prioriterte områder for forskningen (strategiens kap. 6.1.1.a). Det 
anses at strategien med alle sine områder realiseres med hele forskningsbudsjettet i 
RHF-et. Det innebærer bruk av både utlyste midler og strategiske midler for å nå målene 
og realisere tiltak. Fra 2017 er det funnet rom blant annet for forskerstillinger innen 
bioinformatikk, forskning på pasient- og pårørendeopplæring og psykisk helse samt 
ekstra midler til e-helseforskningsmiljøet. Dette er videreført i 2018. Noen av disse 
funksjonene forankres ved UiT4, der oppbygging av kompetanse i et akademisk miljø er 
viktig, andre forankres i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Det er imidlertid slik at den største andelen av RHF-ets budsjett går til prosjekter i åpen 
utlysning. Både Tildelingsutvalget, USAM, RHF-et og HF-ene har etter de to siste årlige 
tildelingene hatt stort fokus på hvordan fordelingen av midler er på de 14 områdene 
nettopp i prosjekttildelingen etter den åpne utlysningen. Strategien gir ingen rangering 
av områdene, eller særskilt øremerking av noen av dem.  

                                                        
2 Tiltaksplanen er resultat av foreslåtte prioriteringer fra RHF-administrasjonen, drøftinger med 
forskningssjefene i helseforetakene, og endelig vedtatt i USAM. 
3 USAM: Universitetssamarbeidet - samarbeidsorganet mellom Helse Nord og universitetet 
4 UiT: Universitetet i Tromsø 
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Retningslinjene for kvalitet og nytte5 er lagt inn som like vurderingskriterier for alle 
prosjekter og teller 50 % hver, når prosjektet først har en karakter på mer enn 2,9 på en 
skala fra 1-5, på både kvalitetskriteriene og nyttekriteriene.  
 
Alle 14 områder er dekket i tildelingene for 2017 og 2018. Det er imidlertid store 
forskjeller i antall prosjekter og andel tildelt beløp pr. område. Noen av områdene 
kompenseres gjennom strategiske tildelinger, der det er funnet rom for noen av 
områdene i budsjett pr. dato. Det kreves både budsjettmidler og gode forskningsmiljøer 
for å bygge opp eller øke forskningsaktivitet.  
 
Ett av områdene har særlig oppmerksomhet fra RHF-et, og det er forskning på samisk 
helse. Det er ett av de 14 områdene, samtidig som det er spesielt framhevet i de årlige 
oppdragsdokumentene. Det påses alltid av Tildelingsutvalget at minst ett prosjekt innen 
samisk helse finansieres, såfremt det er støtteverdig. Det vil si at det må ha karakter 
over 2,9 på kvalitet og nytte, og prioriteres opp framfor andre prosjekter dersom det i 
utgangspunktet ikke er høyt nok rangert av vurderingskomiteene. 
 
Figur 3-6 i eRapport for 2017: Tildelt beløp (utlyste midler og strategiske tildelinger) pr. prioriterte område 

 
 
Figuren baserer seg på forskernes egenregistrering av område i egne prosjekt. 
 
 

                                                        
5 Alle RHF-ene bruker de samme kriteriene i vurderingen av forskningssøknader, og de er spesifisert 
tydelig i utlysningen. 
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Tildelingsutvalget har vedtatt følgende om utfallet av 2018-tildelingen i forhold til de 
prioriterte områdene - i vedtakspunkt 7 i sak 04-2017 Tildeling av forskningsmidler for 
2018 i Tildelingsutvalgets møte 29. november 2017: Tildelingsutvalget konstaterer at det 
med dette tildeles midler til forskning innen alle Helse Nords prioriterte områder, jf. 
forskningsstrategien. Utvalget vil uttrykke bekymring for at noen områder tildeles lite 
midler. Dette skyldes både antall søknader innen områdene, og nytte og kvalitet på 
søknadene. Tildelingsutvalget anmoder Helse Nord RHF og USAM om å følge dette opp 
nærmere. 
 
Det er grunn til å se på prioritering av nye strategiske tiltak fra 2019 for å sikre god 
forskning på flere av de områdene som kommer dårlig ut i tildelingen av midler i åpen 
konkurranse. 
 
Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning skal inngå i forskningen for de prosjekter det er relevant for 
(strategiens kap 6.1.1.b)6. Det skal beskrives hvem - primært pasienter og pårørende - 
som er bruker av resultatene av forskningsprosjektet. Det skal redegjøres for i hvilken 
grad bruker er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor 
dette ikke er relevant.  
 
Det foreligger data for brukermedvirkning i prosjektene finansiert av RHF-et, og andelen 
som har brukermedvirkning øker. Figuren under viser andel og type brukermedvirkning 
for både pågående og nye prosjekter. Den neste figuren viser utviklingen fra 2014 til 
2017, delt opp i pågående og nye prosjekter. Dataene er basert på selvrapporterte 
opplysninger fra forskerne i eRapport.  
 
Figur 0-1 Prosjektenes brukermedvirkning 2017 

 
 
  

                                                        
6 I åpen utlysning er kravet følgende: Det kreves en begrunnelse dersom brukermedvirkning er 
fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning. Dette 
innebærer at mange prosjekter ikke trenger å ha brukermedvirkning men må kunne begrunne det. 
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Figur 0-2 Andel prosjekter som har brukermedvirkning 2014-2017 

 
 
Selv om rapporteringen fra forskerne tilsier at brukermedvirkning inngår i prosjektene i 
økende grad, er det lite kunnskap om hva den faktiske brukermedvirkningen består i, 
om den i realiteten påvirker forskningen, og hvordan brukerrepresentantene selv 
opplever sin rolle. Helse Nord RHF har derfor satt i gang et kvalitetsprosjek, der det skal 
undersøkes hva som er realitetene i brukermedvirkningen i de RHF-finansierte 
prosjektene, og om vi lykkes med brukermedvirkning i forskning, jf. retningslinjene som 
er vedtatt av styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 19-2015 Brukermedvirkning i 
helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak (styremøte 26. februar 2015), 
samt forskningsstrategien. Resultatene av undersøkelsen vil foreligge høsten 2018. 
 
2. Status for stimuleringstiltakene i helseforetakene som har en forholdsmessig 

liten andel av aktiviteten 
Helse Nord skal både bygge opp og støtte opp under svake forskningsmiljø, samt satse 
på de gode miljøene og toppforskningsmiljøene (strategiens kap 6.2 om topp- og 
breddeforskning). Helse Nord medfinansierer Tromsøundersøkelsen og 
toppforskningsmiljø på Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)/Universitetet i 
Tromsø (UiT) som har fått eksterne midler.  
 
Det er ikke alle år det har kommet søknader til RHF-et om nye prosjekt fra de to minste 
helseforetakene, det vil si fra Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF. De 
kan likevel ha aktivitet (jf. oversikt over publisering) og eventuelt bruke egne midler 
(NIFU7s oversikt ressursbruk). Men det er få søknader på RHF-midlene, der det ville 
vært naturlig for alle HF å være aktive søkere og konkurrere på linje med øvrige HF og 
universitet.  
 
For alle helseforetak vises det til aktivitetstall, ressursbrukstall og budsjettvedlegg for 
oversikt over forskningsaktivitet pr. helseforetak, målt etter de ulike indikatorene.  
 
  

                                                        
7 NIFU: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
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Tiltak for å stimulere de helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av 
aktiviteten er primært følgende: 
 

Tiltak Kommentar 
Foretakene utenom UNN gis midler tilsvarende en 
80 % forskerstilling fra RHF for å sikre 
oppbygging av forskningskompetanse og utvikling 
av gode prosjekter, eventuelt hele forskningsfelt, i 
foretaket. HF-ene må delfinansiere stillingen(e) 
med 20 %. 
 

I strategien kap. 6.2.3 
 
Effektuert i 2017, full effekt i 
2018  
 
Alle HF har ansatt i stillingene fra 
2017/2018 – se eRapport 2017, 
kap. 5.8 for nærmere beskrivelse 

Foretakene utenom UNN tildeles minimum ett 
nytt prosjekt i den åpne konkurransen pr. år fra 
Helse Nord RHF, såfremt det er støtteverdig (det 
vil si karakterer over 2,9 på både kvalitet og 
nytte). 
 

I strategien kap. 6.2.3 
 
Gjaldt også i forrige 
strategiperiode  
 
Effektueres hvert år  

Foretakene utenom UNN og NLSH må samarbeide 
regionalt med større miljøer, for å oppnå god 
forskning. 

I strategien kap. 6.2.3 
 
Stimuleres til i RHF-ets utlysning 
Stimuleres til gjennom 
forskningsnettverk m.m. i 
forskningsmiljøene 

Utvide ordningen med metodeveiledere 
(forskningsveiledere i 20 % stilling), til å dekke 
flere fagområder, blant annet helsefaglig 
forskning.  

I strategien kap. 6.3.2 
 
Effektuert i 2017, full effekt i 
2018:  
UNN fikk 1,5 nye stillinger til 
regional forskningsstøtte og 
metodeveiledning innen 
statistikk og helsefag 
(sykepleie/fysioterapi m. m.). Se 
også eRapport. 
 

Sikre at det er tilgang til nødvendig veiledning i 
metode, forskningsdesign og statistikk for alle 
helseforetak 

I strategien kap. 6.3.2 
 
Fra tidligere strategi og regionalt 
oppdrag til UNN - skal være et 
kontinuerlig tilbud 

Forskningskurs skal være tilgjengelige for alle 
forskere i regionen. Kursene skal i størst mulig 
grad tilrettelegges for videokonferanse, alternativt 
filmes og legges på nett. 

I strategien kap. 6.3.2 
 
Fra tidligere strategi og regionalt 
oppdrag til UNN - skal være et 
kontinuerlig tilbud 
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Oppdragsforskning fra RHF-et  Årlig settes det av om lag 2 mill. 
kroner til prosjekter på områder 
som RHF-et ønsker forskning 
innen, for eksempel ut fra 
fagplaner  
 
Kan også tildeles andre miljøer 
enn de tradisjonelt sterke 

Forprosjektmidler/startstipend for ny 
søknadstype i 2018 

Ble lyst ut i 2017, tildelt for 2018 

Ny søknadstype KlinReg  Lansert primo 2018, søknadsfrist 
1.sept. 2018, tildeles fra 2019 
 

 
Mer om innholdet i den nye søknadstypen KlinReg 
KlinReg - Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller 
helsetjenesteforskning – ble lansert på nettsidene til RHF-et 23. mars 2018, etter at den 
først ble lansert i fagsjefmøtet i januar. Innholdet i programmet ble redegjort for i 
styresak 99-2017 slik det var påtenkt på daværende tidspunkt. USAM vedtok de 
endelige kriteriene knyttet til søknadstypen i november 2017, og administrasjonen har 
jobbet med informasjon til fagmiljøene og utarbeiding av budsjettmodell m.m. 
 
Et av målene med denne søknadstypen er å fremme regionalt samarbeid hvor også de 
små helseforetakene er med. Prosjektene skal være innen pasientnær klinisk forskning, 
og/eller helsetjenesteforskning så fremt denne er knyttet til en klinisk problemstilling. 
Minimum tre institusjoner i regionen må delta aktivt i prosjektet, der minst en av disse 
skal være Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF eller Sykehusapotek Nord 
HF. I søknaden skal det spesifikt redegjøres for hvordan prosjektet skal medvirke til å 
bygge opp forskningskompetanse i de små helseforetakene som deltar. 
 
Det er satt av budsjettmidler for tre til fem år tilhørende denne utlysningen, med 4 mill. 
kroner pr. år fra RHF-et. Søknadsrammen pr. prosjekt skal være mellom 6 og 20 mill. 
kroner innen en 3- til 5-årsperiode. Dette muliggjør en søkeramme på 2 til 4 mill. kroner 
pr. år. I tillegg kommer institusjonenes egenbidrag, som skal være 10 % av 
søkesummen. Slik sikres også helseforetakenes engasjement og eierskap til 
forskningsprosjektene. 
 
Årsaken til at denne søknadstypen lanseres så tidlig forut for søknadsfristen 1. september 
(som for øvrige søknadstyper), er at forskningsmiljøene skulle få god tid til å planlegge 
gode prosjekter. Slike større søknader med mange samarbeidsparter krever mye innsats i 
utarbeidingen av prosjektet. Derfor ble det også lyst ut såkalte startstipend for denne 
søknadstypen i 2017, der miljøene kunne søke om 250 000 kr. hver til å utarbeide full 
søknad i 2018.  
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Det ble tildelt to slike startstipend for 2018, ett til Sykehusapotek Nord HF og ett til 
SKDE8, som nå jobber med søknadene for fullskalaprosjekt fra 2019. Det er likevel ingen 
forutsetning å ha mottatt slikt startstipend for å kunne søke KlinReg for 2019.  
 
Helse Nord RHF er den eneste helseregionen som har en slik søknadstype.  
 
3. Nøkkeltall for forskningsaktivitet i foretaksgruppen  
Det registreres forskningsaktivitet i form av publisering hvert år9. Det totale antallet 
publikasjoner i regionen har økt fra 411 i 2016 til 471 i 2017. Det publiseres mer i Helse 
Nord, men det gjøres det også i de andre regionene.  
 
For 2017 var status for enheter i Helse Nord som i tabellen under: 

Helseforetak, SKDE og RHF 
Antall artikler (og antologier) 
2017 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  327 
Finnmarkssykehuset HF 19 

Sykehusapotek Nord HF 6 

Nordlandssykehuset HF 89 
Helgelandssykehuset HF 16 

Helse Nord RHF  9 
Helse Nord SKDE 5 

 
Forskningspoengene, som regnes ut etter publikasjonspoeng (antall publikasjoner og 
doktorgrader) samt såkalte finansieringspoeng (premiering for å skaffe ekstern 
finansiering fra Forskningsrådet og EU), har gått ned for vår region som helhet fra 2015 
til 2016. Dersom denne trenden vedvarer, er det bekymringsfullt.  
 
Årsakene til nedgang i forskningspoengene kan være en kombinasjon av at andre 
regioner publiserer enda mer, at vi har noe lavere andel nivå 2-publiseringer 
(publiseringer i de ledende tidsskriftene), noe lavere andel internasjonalt samarbeid, og 
lavere antall avlagte doktorgrader. Hvorvidt publisering av forskningsresultater skjer 
med adressering til helseforetak eller universitet kan også spille en rolle. Andelen 
tildelinger fra Forskningsrådet og EU som gir tilleggspoeng påvirker også endeling 
poengfordeling. 
 
Tabell som viser årlig forskningspoengfordeling10: 

Region 2016 2015 2014 2013 
Helse Sør-Øst RHF 62,7 % 62,8 % 62,3 % 60,0 % 
Helse Vest RHF 19,2 % 18,7 % 19,0 % 22,1 % 
Helse Midt-Norge RHF 11,1 % 9,9 % 10,0 % 9,2 % 
Helse Nord RHF 7,1 % 8,6 % 8,8 % 8,7 % 
Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

                                                        
8 SKDE: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
9 Se http://www.cristin.no/statistikk-og-rapporter/ 
10 Se Helse- og omsorgsdepartementets sider om målesystemet. 2017-tallene er ikke lagt ut pr. dags dato. 
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Det måles også internasjonalt samarbeid fra foretaksgruppens forskere. Helse Nord 
ligger ikke langt unna nivået til de øvrige regionene, og har hatt en økning i 
internasjonal sampublisering fra 2015 til 2016. Dette er bra, og må følges med 
påfølgende år for å se at nivået ikke synker igjen. 
 
Det må være fokus på å opprettholde stor forskningsaktivitet i Helse Nord, både for å 
oppnå god forskning, forskningsresultater, sikre ansatte muligheter for å drive forskning 
og dermed virke rekrutterende, sikre pasientene muligheter til å delta i kliniske studier, 
og for å være konkurransedyktig med hensyn til publikasjoner og forskningspoeng. 
Akademisk innsikt og interesse i de kliniske miljøene er dessuten en grunnleggende 
faktor for å sikre kunnskapsbasert klinisk praksis.  
 
4. Ressursbruk og fordeling av forskningsmidler i foretaksgruppen  
Forskning 
Helseforetakene finansierer både forskningsprosjekter, infrastruktur, stillinger innen 
forskningsstøtte og forskningsadministrasjon av egne budsjetter. HF-enes økonomiske 
ressurser til forskning består av midlene de får fra RHF-et, egne midler og andre 
eksterne midler, som tildelt finansiering fra Forskningsrådet og EU. Regnskapstallene 
for forskning i helseforetakene er derfor større enn RHF-ets forskningsbudsjett. 
Ressursbruken til forskning har imidlertid minket litt fra 315 mill. kroner i 2015 til 304 
mill. kroner i 2016, og økt til 338 mill. kroner i 2017.  
 
RHF-et har hatt en økning i ressursbruk til forskning 2002-2016. Budsjettet (se vedlegg 
1) har hatt en nedgang i 2017-2018 på grunn av effekt av nye momsregler, nedgang i 
forskningspoeng, og omprioritering av midler til innovasjon i tråd med vedtatt 
forsknings- og innovasjonsstrategi. 
 
Et treårssnitt av forskningspoeng for hver av de fire regionene legges til grunn for 
beregning av den resultatbaserte andelen av forskningstildelingen i statsbudsjettet 
hvert år (70 % av forskningstilskuddet til de fire RHF-ene er resultatbasert). En nedgang 
i forskningspoeng gir færre forskningsmidler i neste omgang over statsbudsjettet. 
Denne delen utgjør likevel bare en del av våre totale forskningsmidler. I 2018 er det 31,7 
mill. kroner som utgjør denne resultatbaserte andelen fra statsbudsjettet, av et 
forskningsbudsjett i RHF-et på 145,6 mill. kroner. 72 mill. kroner av 2018-budsjettet til 
forskning fra RHF-et er bevilget av styret. 
 
Det vises til vedlegg 1 for RHF-ets forskningsbudsjett for 2018. Det består av de utlyste 
prosjektmidlene, strategisk tildelte midler (både faste og variable tiltak) samt nye tiltak 
ut fra strategien. De nye tiltakene inkluderer innovasjonsmidler, som er omprioritert fra 
forskning. Av den grunn er det færre midler til prosjekter i åpen utlysning enn tidligere 
år. Det er likevel tildelt midler til nesten like mange prosjekter, fordi andre tiltak er 
forsinket (som de nye forskerstillingene til HF-ene).  
 
I RHF-ets forskningsbudsjett for 2019 vil flere av de faste og nye tiltakene kreve 
fullfinansiering og en mulig konsekvens er at det blir tildelt færre midler i åpen 
utlysning. 
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Forskning i alle helseforetak 
Det vises til vedlegg 2 for oversikt over fordelingen for 2018. Alle helseforetak som 
hadde sendt nye prosjektsøknader for 2018, fikk innvilget en eller flere søknader. Det er 
ingen fordelingsnøkkel mellom de ulike helseforetak, og/eller Universitetet i Tromsø, 
som også får tildelt mange prosjekter etter søknad, jf. kriteriene om kvalitet og nytte. 
Kriteriet for tildeling til prosjekter ved UiT er at prosjektene har klinisk relevans innen 
våre områder og har samarbeidspart i helseforetak i vår region. 
 
Alle helseforetak har fått midler. Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF 
har færrest midler, og også færrest søknader i den åpne konkurransen. Denne 
situasjonen har vært relativt stabil over tid. Intensjonen er at noen av tiltakene 
beskrevet over skal stimulere til mer forskning også i disse helseforetakene i løpet av 
strategiperioden. 
 
Vedlegg 3 viser tilleggstall fra NIFU over driftskostnader til forskning i 2016 i Helse 
Nord, etter helseforetak og finansieringskilde. NIFUs datagrunnlag er HF-enes egne 
innrapporterte tall til årlig ressurskartleggingsrapport11. Tabellen viser at for dette 
enkeltåret oppga Universitetssykehuset Nord-Norge HF å ha nærmere 19 mill. kroner 
fra Forskningsrådet og om lag 4 mill. kroner fra EU, mens Nordlandssykehuset HF hadde 
henholdsvis 0,5 og 2 mill. kroner. Det hentes inn mindre midler fra andre kilder, og 
ellers kommer midlene fra RHF-et og helseforetakenes egne basisbudsjetter. 
 
I tabellen under vises de samme totale driftskostnadene pr. helseforetak som andel av 
helseforetakets totalbudsjett. 
 
Tabell V3.4 Driftskostnader til alle lovpålagte oppgaver og driftskostnader til forskning, inklusive eksternt 
finansiert forskning og avskrivninger, i helseforetak i Helse Nord i 2016. Mill. kroner. Prosent. 

Rapporteringsenhet Drifts- 
kostnader 
til 
forskning 
(mill. kr) 

Totale 
drifts- 
kostnader 
til alle 
lovpålagte 
oppgaver 
(mill. kr) 

Driftskostnader 
til forskning i % 
av totale drifts- 
kostnader 

Finnmarkssykehuset HF 11,6 2 005 0,6 
Helgelandssykehuset HF 3,7 1 953 0,2 
Nordlandssykehuset HF 32,6 4 215 0,8 
Sykehusapotek Nord HF 1,5 95 1,6 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 207,4 7 189 2,9 
Sum Helse Nord 256,8 15 457 1,7 

Kilde: NIFU 

 
  

                                                        
11 Siden det ikke er regnskapstall stemmer ikke alle tall helt med regnskapstall fra HF-ene gjengitt i saken, 
eller RHF-ets forskningsbudsjett. Det store bildet med relativ størrelse og hvor midlene kommer fra, 
stemmer imidlertid med andre data. 
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Innovasjon 
Innovasjonsaktiviteten skal økes (strategiens kap. 6.6). Det er omprioritert midler i 
forskningsbudsjettet fra forskning til innovasjon, som er innfaset med halvårseffekt i 
2017 og full årseffekt i 2018. Strategien angir at minimum 5 % av forskningsbudsjettet 
skal brukes på innovasjon. 
 
I 2017 ble innovasjonsmidlene brukt til prosjekter i åpen utlysning, der fem av 22 
søknader fikk midler. En av disse kom fra Finnmarkssykehuset HF, de øvrige fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (to fra UNN Tromsø, en fra UNN Harstad og en fra 
UNN Narvik).  
 
Videre ble det pilotert og innført system for registrering av innovasjonsprosjekter på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og det ble finansiert et konseptutredning av 
droner i helsemessig beredskap i nord.  
 
I 2018 er det videreført åpen utlysning for mindre innovasjonsprosjekter i 
helseforetakene, innføring av innovasjonssystem i øvrige helseforetak, og det 
undersøkes nye områder for strategiske innovasjonsprosjekter, knyttet til ønskede 
fagområder i klinikkene. 
 
Nøkkeltall – sammenligning med andre regioner 
I NIFUs årlige kartlegging av ressursbruk til forskning i helseforetakene påvises det at 
de seks universitetssykehusene i Norge sto for 81 % av rapporterte driftskostnader til 
forskning i helseforetakene. Dette tallet har holdt seg stabilt over mange år.  
 
Fordelingen av kostnadsbruk mellom regionene, målt i prosent av totale 
driftskostnader, viser noe variasjon. Helse Nord bruker noe mer enn Helse Midt-Norge - 
men der regnskapsføres mer av kostnadene på universitetet - og mindre enn Helse Vest 
og Helse Sør-Øst. Se tabell 2.2. fra NIFU-rapport 2017:18.  
 
Tabell 0.1 Nøkkeltall for helseforetak og private, ideelle sykehus i 2016, etter helseregion. Driftskostnader1 er 
her inklusive eksternt finansiert forskning og avskrivninger. 
Indikator Helse 

Midt-Norge 
Helse Nord Helse 

Sør-Øst 
Helse Vest Alle 

Totale driftskostnader2. mill. kr. 19 391 15 457 75 272 27 049 137 169 

Prosent 14 11 55 20 100 

Driftskostnader til forskning. mill. kr 261 257 2 477 706 3 702 

Prosent 7 7 67 19 100 

Driftskostnader til forskning i prosent 
av totale driftskostnader 1,3 1,7 3,3 2,6 2,7 

Antall forskningsårsverk 172 224 1 979 495 2 869 

Prosent 6 8 69 17 100 

Driftskostnader til forskning pr. 
forskningsårsverk. Kroner 1 523 000 1 146 000 1 252 000 1 429 000 1 290 000 

Antall rapporteringsenheter 4 5 19 10 38 
1 Omfatter helseforetak og private, ideelle sykehus, ikke regionale helseforetak (RHF). 
2 Inkludert avskrivinger. Basert på oppgaver fra det enkelte helseforetak og private, ideelle sykehus.  
Kilde: NIFU. 
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Figur 2.2. fra rapporten viser hvor de fire regionene primært henter sine 
forskningsmidler fra12. I 2016 har helseforetakene i Helse Nord økt sin andel midler fra 
Forskningsrådet, andre eksterne norske kilder og utlandet inkludert EU (denne andelen 
var ubetydelig i 2015). Men til gjengjeld er andelen øremerkede midler størst i Helse 
Nord, nesten 40 %. Nærmest følger Helse Midt-Norge der snaut 30 % var øremerkede 
midler og Helse Vest med en fjerdedel. Laveste andel øremerkede forskningsmidler 
finner vi i Helse Sør-Øst – 17 %. Dette innebærer at Helse Nord er den regionen som 
bruker minst av eget basisbudsjett til forskning, i prosent av sin totale ressursbruk til 
forskning. Dette gjelder samlet for både HF-ene og RHF-et. Regionen er mer avhengig av 
det øremerkede tilskuddet til forskning (over statsbudsjettet og via RHF-et) enn øvrige 
regioner, slik det fremkommer i figuren. 
 
Figur 0.3 Helseforetakenes finansieringsstruktur for forskning i 2016, totalt og etter helseregion. Prosent. 

 
 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nord er i rute med implementeringen av strategi for forskning og innovasjon 
2016-2020. Det vises til tiltaksplanen for 2017 som er forlenget i 2018.  
 
Aktivitetsdata viser at det publiseres samlet sett mer i regionen, og spesielt fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Det publiseres fra alle 
helseforetak, også et ikke ubetydelig antall fra Sykehusapotek Nord HF, 
Helgelandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og SKDE (data for 2017). Dette er en 
positiv utvikling.  
 

                                                        
12 Vedlegg 3 og tabell V3.4 tidligere i saken er tallene fra «Helse Nord-søylen» i figur 2.2 splittet opp på 
foretaksgruppen 

Styremøte Helse Nord RHF
23MAI2018 - innkalling og saksdokumenter

side 46



 

Det er mer internasjonal sampublisering og økt innhenting av eksterne midler for 
regionen som helhet for rapporteringsåret 2016. 
 
Det er dokumentert i tildelingen av RHF-midler for 2017 og 2018 at alle fagområder 
tildeles midler, men i varierende grad. Det må unngås at noen områder eller hele 
helseforetak utilsiktet har vanskelig for å nå opp i konkurranse. De siste års tildelinger 
er gjennomført ut fra de utlyste og på forhånd gitte kriterier. Det må derfor fokuseres 
både på tiltak i miljøene selv, å tildele midler strategisk og eventuelt å justere kriteriene 
i tildelingssystemet på sikt, for å oppfylle målene i strategien. 
 
Helse Nord vil fortsatt ha særlig oppmerksomhet på forskning på samisk helse. 
 
Det er iverksatt stimuleringstiltak for de helseforetakene som har en forholdsmessig 
liten andel av aktiviteten. Det forventes at både forskningsstillingene i alle 
helseforetakene og den nye søknadstypen vil ha resultater både på kort og lang sikt, i 
form av oppbygging og stimulering av miljøer, forskningspublikasjoner og 
forskningsresultater.  
 
En annen mulighet for å få fram ønsket forskning er å øke antallet forskningsoppdrag 
som bestilles direkte fra RHF-et, på problemstillinger som man ser at det trengs 
forskning på, og som Helse Nord ikke har finansiert via den åpne konkurransen. 
 
Helse Nord følger med på utviklingen i de andre regionene, og det er adm. direktørs 
oppfatning at foretaksgruppen har en strategi og tiltak i egen region som gjør at 
regionen kan hevde seg i konkurransen med øvrige RHF og forskningsmiljø utenfor egen 
region.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 
2017 til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg: 
1. RHF-budsjett forskning og innovasjon for 2018, rammene vedtatt i USAM 9. november 2017  
2. RHF-budsjett forskning og innovasjon for 2018, pr. institusjon etter vedtak av 

prosjekttildelingene i Tildelingsutvalget 29. november 2017 
3. Vedleggstabell V8.2-B fra NIFU – detaljoversikt driftskostnader til forskning i HF i 

nord, etter finansieringskilde 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2018 
 
Utrykte vedlegg: 
1. Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 
2. Tiltaksplan for 2017 – forlenget ut 2018  
3. Nasjonalt system for måling av forskningsaktivitet på HODs hjemmesider 
4. Faglig rapportering forskning, med oversiktsdata for Helse Nord 2017 («eRapport») 
5. Nasjonal ressurskartlegging av ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2016, 

rapport 2017:18, (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og 
utdanning, NIFU) 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-23-mai-2018-2018-05-23
https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Strategi%20for%20forskning%20og%20innovasjon%202016-2020.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter%202017/20170523/Styresak%2062-2017-1%20Forskningsaktiviteten%20i%20foretaksgruppen%202016,%20vedlegg%201.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/innsikt/nasjonalt-system-for-maling-av-forskning/id446980/
https://helse-nord.no/Documents/Forskning/Årlig%20rapportering%20på%20forskning%20og%20innovasjon/Faglig%20rapportering%202017%20-%20Hovedrapport%20forskningsaktiviterer.pdf
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2454252/NIFUrapport2017-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2454252/NIFUrapport2017-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2454252/NIFUrapport2017-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2454252/NIFUrapport2017-18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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    Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00  Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 73-2018 Samarbeid mellom universitetene og 

Helse Nord RHF, organisering 

 
 
Formål 
Denne styresaken fremmes for styret i Helse Nord RHF for vedtak av hvordan 
samarbeidet med universitetene i regionen skal organiseres framover.  
 
Krav til samarbeid og alternativer for organisering av dette finnes i formell instruks fra 
Helse- og omsorgsdepartementet til styret i Helse Nord RHF (vedlagt).  
 
Samarbeidsorganene skal være rådgivende for Helse Nord RHFs besluttende organer i 
saker som gjelder forskning og utdanning, og kan være rådgivende i saker som gjelder 
innovasjon. 
 
Det må gjøres en endring i de eksisterende samarbeidsorganene, fordi de ikke ivaretar 
våre oppgaver eller samarbeidet med universitetene innen forskning og utdanning på en 
tilfredsstillende måte.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Saken har vært diskutert og behandlet i det nåværende samarbeidsorganet med 
universitetene, Universitetssamarbeidet (USAM), flere ganger. Instruksen tydeliggjør 
følgende involvering av samarbeidsorganet i beslutningsprosessen om organisering: 
Samarbeidsorganene skal utarbeide forslag til mandat som spesifiserer organiseringen av 
organets ledelse og hvilke arbeidsoppgaver som bør gis til organet. Mandat skal vedtas av 
styret i Helse Nord RHF og være forankret i styringslinjen ved universitet og høyskoler.  
 
Saken baserer seg derfor hovedsakelig på instruksen og USAMs anbefaling til styret. 
 
USAM vedtok enstemmig følgende i møte 9. mars 2018 (USAM-sak 07-2018): 
1. USAM har følgende anbefaling til hensiktsmessig organisering av samarbeidsorgan i 

nord: 
a. Ett organ primært for forskning og innovasjon  
b. Ett organ primært for utdanning  

2. Sammensetning av organene bør gjøres ut fra de prinsippene som er beskrevet i saken 
med enkelte justeringer. 
a. Ledelse av og sekretariat for samarbeidsorganene, henholdsvis for forskning og 

innovasjon, og utdanning, ivaretas fast av Helse Nord RHF. 
b. I samarbeidsorganet for forskning og innovasjon gis en felles fast plass for å ivareta 

de små foretakene (FIN, HSYK og SANO). Denne plassen rullerer årlig mellom disse 
tre, og de to øvrige har observatørstatus.  
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c. I samarbeidsorganet for utdanning bør studentobservatører utpekes med en fra 
hvert av de to universitetene. Om mulig bør en være fra de kortere og en fra de 
lengre utdanningene. Det arbeides videre med hvordan dette kan ivaretas. 

3. Det anbefales en formalisering av dagens dialogmøter på toppnivå til et 
topplederforum. 

4. Et eget tildelingsutvalg for tildeling av forskningsmidler i den åpne utlysningen bør 
beholdes dersom det er nødvendig av habilitetsgrunner.  

5. Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning bør avvikles. 
 
Tidligere HSAMs anbefaling 
Det foreligger også en anbefaling fra det tidligere utdanningsorganet HSAM (se nærmere 
redegjørelse av dette senere), som gjorde et vedtak i sitt siste møte i 2015. I HSAM-sak 
23-2015 er det vedtatt en tydelig anbefaling om at saker knyttet til alle utdanningene 
bør behandles av samme samarbeidsorgan i framtiden, og at forskning og innovasjon 
samles i ett organ. 
 
Hva ny organisering primært skal bidra til å løse 
Strategisk oppmerksomhet og oppgaveløsning: Det er viktig å komme fram til en struktur 
som ivaretar både forskning, innovasjon og utdanning. USAM er ikke sammensatt for å 
behandle utdanningssaker, verken på universitets- eller helseforetakssiden. Resultatet 
er at utdanningsfeltet preges av manglende strategisk oppmerksomhet og manglende 
handlekraft i samarbeidsflaten. USAM er heller ikke optimalt sammensatt for å løse 
oppgaver innen forskning og innovasjon framover, og det er derfor foreslått en justering 
av sammensetningen av den grunn.  
 
Koordinering: Arbeidet i de eksisterende fora er ikke koordinert, og har følgelig få 
synergieffekter. Topplederforumet/dialogmøtet har vært avholdt uavhengig av møter i 
USAM, og uten kobling til eventuell behandling av samme saker i USAM og tidligere 
HSAM. Likeledes er det ønskelig med en viss koordinering og kryssrepresentasjon 
mellom forsknings- og utdanningsorganet, for å utnytte kompetanse og se saker i 
sammenheng. Nye ordninger som bidrar til koordinering vil også gi bedre muligheter for 
å følge opp saker fra Helse Nords side.  
 
Prinsipper for sammensetning av organene: Sammensetningen bør skje ut fra 
kompetanse og posisjoner hos representantene fra de deltakende institusjoner. Dette vil 
legge til rette for at det blir effektive og riktige prosesser for behandling av saker av 
felles interesse både i samarbeidsorganene og i initiativ og/eller oppfølging i egne 
institusjoner. Et slikt prinsipp for sammensetning er i tråd med ordningene i de øvrige 
regionene, og spesielt Helse Midt-Norge og Helse Vest. Det er spesifisert i forslaget 
hvilke funksjoner/posisjoner medlemmene foreslås utnevnt fra.  
 
Sammensetningen skal skje ut fra et prinsipp om likeverdighet mellom partene. Det 
innebærer likeverdighet i 1) antall medlemmer fra hver sektor – helse- vs. 
kunnskapssektoren og 2) størrelse - at institusjonene er representert noenlunde etter 
tyngde/størrelse, men der de minste også må være tydelig representert og 3) i nivå 
medlemmene kommer fra i organisasjonene.  
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USAM la disse punktene til grunn for sitt vedtak 9. mars 2018 med anbefaling om ny 
organisering. For nærmere begrunnelser for USAMs vedtak vises det til det komplette 
referatet, samt saksframlegget (vedlagt). 
 
Rammeavtaler 
Instruksen beskriver at det skal utarbeides mandat for samarbeidsorganene, og at 
arbeidet skal forankres i begge sektorer og vedtas av styret i RHF. Det skal også 
utarbeides rammeavtaler (tidligere kalt samarbeidsavtaler) om forsknings- og 
utdanningsoppgavene. Helse Nord RHF har gjeldende avtaler, men disse må revideres.  
 
Organisering av samarbeidsorganer i Helse Nord tidligere og nå 
Samarbeidsorganene ut fra instruksen 
Styret i Helse Nord RHF etablerte to samarbeidsorganer i 2003, jf. styresak 73-2002 
Etablering av samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF og universitet / høgskoler 
(styremøte 28. august 2002). De to organene ble benevnt USAM 
(Universitetssamarbeidet) og HSAM (Høgskolesamarbeidet). I noen år fram til 2016 ble 
det arrangert en årlig fellessamling mellom de to samarbeidsorganene.  
  
HSAM hadde opprinnelig kun utdanningssaker som oppgave, og alle høyskolene med 
treårige utdanninger var representert. Senere var begge universitetene representert 
med sine helseutdanninger. HSAM behandlet de siste årene også saker om forskning 
med utspring i disse profesjonene og arrangerte egne forskningsseminarer.  
 
Fra 1. januar 2016 var alle høyskolene fusjonert med universitetene i nord, og HSAM ble 
lagt ned som en logisk konsekvens av dette. Dette var diskutert i kvalitet- og 
forskningsavdelingen i RHF-et, og ble behandlet som egen sak i HSAM i november 2015.  
  
USAM hadde opprinnelig kun forskning som oppgave og kun representasjon fra 
Universitetet i Tromsø (UiT). Universitetet i Nordland/Nord universitet fikk plass i 
samarbeidsorganet fra 2011. USAM har behandlet enkelte utdanningssaker, men ikke på 
en helhetlig og strategisk måte. USAM er pr. dags dato primært sammensatt av ledere fra 
institusjonene med forskningsansvar, samt observatører. Sekretariatet ivaretas av RHF-
et, og ledelsen roterer mellom RHF-et og UiT annethvert år, ut fra samarbeidsavtalen og 
styrevedtak fra 2007 (jf. styresak 98-2007 Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø - 
styremøte 7. november 2007).  
  
I Helse Nord finnes enda et samarbeidsorgan med universitetene. Dette organet – kalt 
Tildelingsutvalget - foretar den årlig tildelingen av de søknadsbaserte 
forskningsmidlene fra Helse Nord RHF. Utvalget består av toppledere fra institusjonene 
eller deres medarbeidere. Det ble opprettet i 2010, fordi flertallet av USAMs medlemmer 
og varamedlemmer var inhabile i tildeling av forskningsmidler på prosjektnivå på grunn 
av egen forskningsaktivitet.  
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Samarbeidsfora utenom instruksen 
Faste møter på toppledernivå: Samarbeidsavtalen fra 2007 med UiT etablerte også faste 
dialogmøter på toppledernivå. Avtalen tilsier at det avholdes faste møter en til to ganger 
årlig mellom ledelsen ved UiT og Helse Nord RHF, inkludert Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF, hvor aktuelle saker av betydning for samarbeidet og felles satsinger 
diskuteres. Partene avgjør selv fra møte til møte hvem som deltar ut fra møtets agenda. 
Partene skulle ta ansvar for annet hvert møte.  
  
Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning: Dette forumet ble opprettet gjennom RHF-
styrets vedtak etter rapporten Kompetanseutfordringer som følge av 
samhandlingsreformen som ble laget sammen med KS Nord-Norge, jf. styresak 90-2014 
Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste (styremøte 27. august 2014). 
Styret ga i denne styresaken tilslutning til etablering av et nord-norsk samarbeidsorgan 
for utdanning med sekretariat i RHF-et. Styret viste også til vedtak i styresak 20-2014 
Strategisk kompetanseplan, fase 2 (styremøte 26. februar 2014). 
 
Endelig sammensetning av dette organet ble en representant fra hver av følgende 
institusjoner: universitetene, høyskolene, Helse Nord RHF (adm. direktør), hvert av 
helseforetakene (unntatt Sykehusapotek Nord HF), Sametinget, KS Nord-Norge, tre 
representanter fra kommunene, og en felles representant fra 
fylkestannhelsetjenesten/fylkeskommunene/ fylkesmennene. 
 
Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning er ikke et samarbeidsorgan basert på 
instruksen. Dette organet ble opprettet ut fra en annen bakgrunn, og har ivaretatt en del 
andre saker enn tidligere HSAM, og i en annen form, samt med flere deltakere. Det ble 
opprettet etter mønster av tilsvarende organ i Helse Midt-Norge, som la ned sitt organ 
igjen etter et par års virketid. I nord har organet hatt to dagsmøter pr. år.  
  
Dette samarbeidsorganet tas med i den samlede vurderingen av samarbeidsflaten med 
universitetene og ivaretakelsen av utdanningsoppgavene og er tilrådd nedlagt 
enstemmig av USAM.  
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Nåsituasjonen i Helse Nord: 

 
 
Organisering av samarbeidet i de andre regionene 
De andre regionene har også hatt prosesser de siste årene for organisering av 
samarbeidsorganene (oppsummert i vedlegg). Ett fellestrekk med strukturene i de 
øvrige regionene er at de har to samarbeidsorganer. Samarbeidsorganet for utdanning 
ledes og har deltakelse primært fra HR på helseforetakssiden, mens samarbeidsorganet 
for forskning og innovasjon ligger i fag-/forskningslinjen på helseforetakssiden. 
Representantene fra universitetene i de to organene har henholdsvis 
utdanningsfunksjoner og funksjoner innen forskning.  
 
Det er et formelt topporgan over disse to i Midt-Norge, og et årlig felles møte mellom de 
to organene i Vest. I Sør-Øst er det ikke noen overordnet organ eller møteplass. Det er 
roterende ledelse i samarbeidsorganene i Midt-Norge og Sør-Øst, men ikke i Vest.  
 
Brukermedvirkning 
Det Regionale brukerutvalget har oppnevnt observatør i USAM. Det var også en 
observatør fra brukersiden i HSAM. Det anses at brukermedvirkningen er ivaretatt 
gjennom behandlingen av saken i disse samarbeidsorganene. 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør slutter seg til begrunnelsene for behovet for et eget utdanningsorgan, og 
slutter seg i hovedsak til USAMs vurderinger.  
 
Punktet om at det anbefales en formalisering av dagens dialogmøter på toppnivå 
vurderes likevel ikke som ønskelig eller nødvendig. Dette ville innebære at det blir enda 
en formell arena, der de formelle linjene og ansvarsforholdene mellom et topporgan, 
USAM og det nye utdanningsorganet må spesifiseres, noe som pr. nå anses som en 
unødvendig kompleks struktur.  
 
Det vurderes som formålstjenlig med et dialogmøte med Universitetet i Tromsø og 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF slik det er i dag, der ulike saker kan tas opp til 
informasjon og avklaring. Det er ønskelig å oppnå bedre koordinering mellom nivåene, 
noe som gjøres med å etablere fast sekretariat for dialogmøtet i RHF-et, i sammenheng 
med sekretariat for samarbeidsorganene. Det bør også avholdes dialogmøter med Nord 
universitet ved behov. 
 
Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning fungerer ikke som et strategisk organ for 
felles kompetansebehov i kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten. Temaene som 
tas opp, er interessante, men ressursbruken er stor, og de seminarpregede møtene 
ender ikke med forpliktelser for de ansvarsbærende aktørene. I tillegg er aktivitetene 
ukoordinert med andre samarbeidsfora.  
 
På det regionale nivået inviteres kommunesektoren inn som observatør i det nye 
samarbeidsorganet for utdanning, og samarbeid med kommunesektoren ivaretas også 
gjennom de etablerte samarbeidsorganene mellom helseforetakene og kommunene.  
 
Samarbeidsorganene kan dessuten, i tillegg til sine ordinære møter, arrangere 
seminarer og større møter med bredere involvering ved behov, hvilket også har vært 
gjort tidligere. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende organisering av samarbeidet mellom 

universitetene og Helse Nord RHF: 
a) Ett samarbeidsorgan primært for forskning og innovasjon  
b) Ett samarbeidsorgan primært for utdanning  

 
2. Sammensetning av samarbeidsorganene gjøres ut fra de prinsippene som er 

beskrevet i denne styresaken og med den konkrete sammensetningen som 
Universitetssamarbeidet (USAM) har tilrådd. Ledelse av og sekretariat for 
samarbeidsorganene forskning/innovasjon og utdanning ivaretas fast av Helse Nord 
RHF. 

 
3. Et eget tildelingsutvalg for tildeling av forskningsmidler i den åpne utlysningen 

beholdes, dersom det er nødvendig av habilitetsgrunner. Dette vurderes på nytt, når 
den endelige sammensetningen og funksjonen for samarbeidsorganet for forskning 
og innovasjon har virket i ett år. 

Styremøte Helse Nord RHF
23MAI2018 - innkalling og saksdokumenter

side 54



 

4. Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning avvikles, og kommunesektoren inviteres 
inn som observatører i det nye samarbeidsorganet for utdanning. 

 
5. De nye samarbeidsorganene for henholdsvis forskning/innovasjon og utdanning skal 

utarbeide forslag til mandat, som forelegges styret i Helse Nord RHF til godkjenning. 
 
6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det inngås nye rammeavtaler med 

universitetene i henhold til instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
 
Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Instruks fra HOD 23.05.2013 (siste reviderte versjon, opprinnelig instruks 2002) 
2. Oversikt organisering i øvrige regioner 
3. Konkret forslag sammensetning samarbeidsorgan, USAM 9.mars 2018 

    
Utrykte vedlegg: 
1. Saksframlegg 07-2018 i USAM 9. mars 2018 
2. Referat USAM 9. mars 2018 
3. Styresak 98-2007 Samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø 
4. Styresak 105-2009/4 Samarbeidsavtale med Høgskolen 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Vedlegg 1 - Instruks til styret i Helse Nord RHF om 

samarbeidet med universiteter og høyskoler   

 

Vedtatt på foretaksmøtet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF,  

23.05.2013   

  

1. Formål   

Formålet med instruksen er å sikre at samarbeidet mellom Helse Nord RHF og 
universiteter og høyskoler i regionen ivaretar:   

i) saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse   

ii) universitetenes og høyskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av 
studenter   

iii) at utdanning og forskning er i tråd med behovene til spesialisthelsetjenesten   

Helse Nord RHF skal påse og følge opp at helseforetak det eier følger opp instruksens 
punkter, i samsvar med fastsatt politikk, forpliktelser og foretatte prioriteringer fra eier 
i det enkelte år.   

2. Overordnet prinsipp for samarbeid   

Helse Nord RHF skal ta del i planlegging universiteter og høyskoler gjør som berører 
forskning, innovasjon og utdanning i spesialisthelsetjenesten og skal sørge for at 
universiteter og høyskoler kan ta del i foretakets planlegging som berører forskning, 
innovasjon og utdanning.   

3. Avtaler   

Helse Nord RHF skal inngå rammeavtaler med universiteter og høyskoler og arbeide for 
at helseforetak det eier inngår særskilte avtaler med aktuelle universitet og høyskoler 
om helseforetakenes forsknings- og utdanningsoppgaver.   

Rammeavtalene bør være langsiktige og gis en innretning som bidrar til et godt og 
resultatrettet samarbeid. Aktuelle temaer for rammeavtale mellom regionale 
helseforetak og universiteter og høyskoler, eller avtaler mellom helseforetak og 
universiteter og høyskoler, kan være: Bruk og drift av eiendom/arealer, utstyr og andre 
formuesgjenstander, tilrettelegging for forskning og innovasjon, rettigheter til 
forsknings- og innovasjonsresultater, tilrettelegging for undervisning (herunder 
praksisplasser, veiledning og ivaretakelse av studenter), kombinerte stillinger, 
IKTtilganger/IKT-støtte.   

4. Eiendomsforvaltning   

Foretak må ved salg, pantsetting eller på annen måte disponering av faste eiendommer 
hvor universitetet eller høyskole har rettigheter, sørge for at disse blir ivaretatt.   
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5. Samarbeidsorgan   

Helse Nord RHF skal i samarbeid med universitetene og høyskolene i helseregionen 
opprette samarbeidsorgan. Samarbeidsorgan skal behandle saker om forskning, 
innovasjon og utdanning og styrke forholdet mellom disse.   

Helseregion Nord oppretter ett eller to samarbeidsorgan. Ved opprettelse av to 
samarbeidsorgan velges en av to modeller:   

i) Et samarbeidsorgan med universitetene (om forskning, utdanning og innovasjon) 

og et med høyskolene (om forskning, utdanning og innovasjon), eller  ii) Et om 

forskning og innovasjon og et om utdanning (med universitetene og høyskolene 

representert i begge)   

  

Ved to samarbeidsorgan må Helse Nord RHF sørge for at arbeidet koordineres.   

Samarbeidsorganene skal ha medlemmer oppnevnt av universitetene og/eller 
høyskolene og Helse Nord RHF. Sammensetningen skal baseres på prinsipp om 
likeverdighet mellom partene. Norges forskningsråd og brukerrepresentant skal gis 
observatørstatus i samarbeidsorganene. Andre relevante aktører kan gis 
observatørstatus.   

Samarbeidsorganene skal utarbeide forslag til mandat som spesifiserer organiseringen 
av organets ledelse og hvilke arbeidsoppgaver som bør gis til organet. Mandat skal 
vedtas av styret i Helse Nord RHF og være forankret i styringslinjen ved universitet og 
høyskoler.   

I samarbeidsorganene drøftes saker av felles interesse. Samarbeidsorganene skal være 
rådgivende for Helse Nord RHFs besluttende organer i saker som gjelder forskning og 
utdanning, og kan også være rådgivende i saker som gjelder innovasjon.   

Innen utdanning skal samarbeidsorganene vurdere innhold, dimensjonering og 
endringer i utdanningen på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen 
og gi tilbakemelding til styret for Helse Nord RHF, universitetene og høyskolene.   

Det regionale samarbeidsorganet med universitetene, alternativt det regionale 
samarbeidsorganet om forskning, avgir på bakgrunn av en samlet vurdering, innstilling 
til styret for Helse Nord RHF om tildelingen av det statlige øremerkede, delvis 
resultatbaserte tilskuddet til forskning i helseforetakene. Innstillingen må være i 
samsvar med gjeldende oppdragsdokument fra eier i det enkelte år. Innstillingen om 
fordeling av midler krever støtte fra et flertall blant medlemmene oppnevnt fra 
universiteter og høyskoler og blant medlemmene oppnevnt fra Helse Nord RHF. Styret 
kan delegere beslutningen om tildeling av det øremerkede tilskuddet til forskning til 
samarbeidsorganet. Ved uenighet, avgjøres saken av styret.   
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Vedlegg 2 – Oversikt organisering i øvrige regioner  

 

Helse Midt-Norge iverksatte ny struktur fra 2017 og har i 2017 vedtatt mandat for det 
overordnede samarbeidsorganet, samt rammeavtale mellom RHF-et og universitet og 
høyskoler. https://helse-midt.no/samarbeidsorganet 

Helse Midt-Norge har opprettet ett overordnet samarbeidsorgan, med ett 
samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, og ett samarbeidsutvalg for utdanning. Det 
overordnede organet kan sammenlignes med en syntese av vårt topplederforum og vårt 
nedlagte fellesorgan/fellesseminar. Deres utvalg for forskning og innovasjon er nært 
opp til USAM, og deres utvalg for utdanning er nært opp til nedlagte HSAM.   

Det er nærmere spesifisert hvilken sammensetning disse organene har, ut fra 
funksjoner i institusjonene (ledere og ulike fagstillinger), og det er noe overlappende 
representasjon mellom organene.  

I 2017 og 2018 er det RHFet som leder alle tre organer, men fra 2019 vil de rotere slik 
at ledelse av samarbeidsorganet og underutvalgene veksler mellom RHF og NTNU hvert 
år. I det året RHFet leder samarbeidsorganet, leder NTNU de to underutvalgene, og 
motsatt. I samarbeidsutvalget for utdanning er det åpnet for at andre 
utdanningsinstitusjoner enn NTNU kan lede utvalget.  

 
Sekretariatet er det samme, uavhengig av ledelse. Det er finansiert to fulle stillinger som 
skal ivareta sekretariatsarbeid og alle oppgaver knyttet til disse organene.  

    

Helse Vest har også gjennomgått sin struktur i 2017, med en revidering av mandat og 

representasjon.  

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-

hovudoppgaver/forsking/regionaltsamarbeidsorgan-for-forsking-og-innovasjon  

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-

hovudoppgaver/utdanning/regionaltsamarbeidsorgan-for-utdanning  

Helse Vest opprettholder to samarbeidsorgan, ett for utdanning og ett for forskning og 
innovasjon.  Det arrangeres et årlig felles møte mellom de to samarbeidsorganene. Det 
ene organet er for utdanning og har medlemmer fra både universitetene og høyskolene i 
regionen. Det er en blanding av HR- og fag-/forskningsrepresentanter som er 
medlemmer, stort sett ledere, og det ledes av direktør fra HR i Helse Vest RHF.  

Det andre samarbeidsorganet skal ivareta forskning og innovasjon og har også 
medlemmer fra både universitetene og høyskolene i vest. Det er stort sett ledere i dette 
organet, fra fag- og forskningssiden, og det ledes av fagdirektør i Helse Vest RHF. Helse 
Vest har ikke etablert et overordnet organ slik som i Midt-Norge.  

Det er ikke rotasjon på ledelse av organene mellom HV og universitetet i Bergen. De har 
ett felles sekretariat.  
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Helse Sør-Øst har også to samarbeidsorgan, og som i de andre regionene er det 
henholdsvis utdanning i det ene organet og forskning og innovasjon i det andre.   

Det ene er ett samarbeidsorgan kun med Universitetet i Oslo. 
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/  

I mandatet er både utdanning, forskning og innovasjon vektlagt. Det framstår som et 
organ som ivaretar primært forskningssaker. Det er stort sett sammensatt av ledere og 
forskningssjefer. Det ledes av AD i Helse Sør-Øst RHF, og andre medlemmer er bl.a. 
forskningsdirektør fra RHF, adm.dir. og forskningsdirektør fra OUS, og 
forskningsdirektør fra Ahus. Fra universitetssiden er bl.a. rektor, viserektor og dekan 
fra medisinsk fakultet med. Utdanningssjefen i Helse Sør-Øst har hatt plass der til nå, 
men fagdirektøren i RHFet skal overta plassen fra 2018.   

Ledelsen går på omgang; adm. dir. i RHFet og rektor ved UiO leder det ett år hver. RHFet 
og UiO samarbeider om sekretariatsfunksjonen.  
 

Det andre samarbeidsorganet med de tidligere høyskolene er under omorganisering (og 
har ingen egen nettside). Det skal også etter mandatet ivareta alle tre felter. Ifølge 
sekretariatet ivaretar dette organet mest utdanning. Høyskolene, Universitetet i Agder 
og NTNU (pga. Gjøvik) er med i organet.  

Utdanningssjefen i Sør-Øst RHF leder dette samarbeidsorganet, men det er tillyst en 
endring fra 2018. Da overtar HR-sjefen i RHFet ledelsen, og utdanningssjefen og 
fagdirektøren fra RHFet går inn som medlemmer.  HR-avdelingen ivaretar 
sekretariatsfunksjonen. Dette er et veldig stort organ, fordi alle helseforetak, de to 
nevnte universitetene og alle offentlige og private høyskoler har plass i 
samarbeidsorganet – ca. 30 medlemmer.  

Sekretariatet for dette samarbeidsorganet opplyser at ingen samarbeidsorgan ivaretar 
medisiner- og psykologutdanningene, men refererer til at samarbeid som gjelder 
psykologutdanningen og medisinerutdanningen ved UiO går via direkte 
samarbeidsavtaler og mindre fora.  
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Vedlegg 3  
 

 
Konkret forslag sammensetning nye samarbeidsorganer - USAMs anbefaling  

  

Medlemmer   Samarbeidsorgan for forskning og 

innovasjon, 5+5  

Samarbeidsorgan for utdanning, 5+5  

Helse Nord Kvalitets- og forskningsdirektør,  

HN RHF  

  

HR-sjef, Helse Nord RHF    

  Leder Kvalitets- og  

utviklingssenteret, UNN HF  

  

Kvalitets- og forskningsdirektør,  

HN RHF  

  

  Leder, Klinisk  

forskningsavdeling, UNN HF  

  

Leder, Klinisk utdanningsavdeling,  

UNN HF  

  Forskningssjef,  

Nordlandssykehuset HF  

  

HR-sjef, UNN HF  

  Forskningssjef fra hhv SANO, FIN og 

HSYK på rotasjon, de øvrige er 

observatører * 

 

HR-sjef, Nordlandssykehuset HF  

  

      

Universitet  Dekan, Helsefak, UiT  

  

Dekan, Helsefak, UiT  

  

  Prodekan forskning, Helsefak,  

UiT  

  

Utdanningsdekan Helsefak UiT  

  

  Instituttleder, Institutt for  

Klinisk medisin, Helsefak, UiT  

  

NN, UiT  

  Instituttleder, Institutt for  

samfunnsmedisin, UiT  

  

Prodekan for utdanning, Fakultet for 

sykepleie og helsevitenskap, Nord 

universitet  

  Dekan, Fakultet for sykepleie og  

helsevitenskap,  Nord  

Universitet  

  

Dekan, Fakultet for sykepleie og  

helsevitenskap,  Nord Universitet  
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Observatører  • Regionalt brukerutvalg v/NN  

• HSYK v/forskningssjef * 

• SANO v/forskningssjef * 

• FIN v/forskningssjef* 

• Forskningsrådet v/  

  

• Regionalt brukerutvalg v/NN  

• FIN v/HR-sjef  

• HSYK v/HR-sjef  

• Kommunene v/KS  

• Studentene – en stud.med og en 

fra annen (treårig utdanning)  
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Møtedato: 23. mai 2018  
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2018/12-50/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 74-2018 Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF 

 
 
Formål/sammendrag 
Administrasjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for styret i Helse 
Nord RHF for 2019.  
 
Som tidligere år foreslås det å legge styremøtene rundt den 20. i hver måned, slik at 
virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.  
 
Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag, og vi planlegger også i 2019 med 
to styreseminarer, våren og høsten - i tilknytning til styremøtene i mars og oktober 
2019.  
 
I februar 2019 avholdes to styremøter. I det første styremøtet behandles i all hovedsak 
oppdragsdokument 2019 til helseforetakene, det konsoliderte budsjettet for 2019 og 
virksomhetsrapportering for 2018.  
 
Ordinære foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet antas avholdt i januar 
og mai/juni 2019. Foretaksmøter med underliggende helseforetak i Helse Nord 
avholdes etter første styremøte 6. februar 2019 og i april 2019 (dato avtales nærmere) 
for å overlevere oppdragsdokument, behandle årsregnskap m. m. Begge disse 
foretaksmøtene avvikles som felles foretaksmøte. Andre foretaksmøter avholdes ved 
behov.   
 
Forslag til møteplan for 2019 er som følger: 
 

Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

Styremøter Helse 
Nord RHF  

 
61 
27 

272 24 29 19  28 25 30 27 18 

Styreseminar  
HF-styrene 

  27-28       30-31   

Foretaksmøte  
Helse Nord RHF  

X    X        

Foretaksmøter  
HF-ene 

 63  X4         

 
  

                                                        
1 Oppdragsdokument 2019 til HF-ene og Budsjett 2019 – konsolidert  
2 Årsregnskap og styrets beretning 2018. Årlig melding 2018 sendes administrativt til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. 
mars 2019, styrebehandling 27. mars 2019. 
3 Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for overlevering av oppdragsdokument 2019 til HF-ene. Avholdes så raskt som 
mulig etter styremøte 6. februar 2019, fortrinnsvis samme dag. 
4 Foretaksmøter med HF-ene (felles foretaksmøte) for behandling av årlig melding og årsregnskap 2018 m. m. Må avtales nærmere. 
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Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder: 
 6. februar 2019:  Bodø (oppdragsdokument 2019 til helseforetakene) 
 27. februar 2019:  Tromsø  
 27. mars 2019:  Bodø (årsregnskap 2018, årlig melding 2018 m. m.) 
 24. april 2019:   Tromsø   
 29. mai 2019:  Bodø   
 19. juni 2019:  Bodø 
 28. august 2019:   Tromsø 
 25. september 2019: Bodø  
 30. oktober 2019:  Tromsø 
 27. november 2019:  Tromsø  
 18. desember 2019: Bodø  
 
Foretaksmøter med underliggende HF: 
 6. februar 2019:  Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2019  

(felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet) 
 april 2019:  Bodø/Tromsø - behandling av årsregnskap 2018 m. m. 

(felles foretaksmøte - dato og sted avtales nærmere) 
 
Regionalt styreseminar:  
 27. - 28. mars 2019: Bodø 
 30. - 31. oktober 2019: Tromsø 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplan for 2019 godkjennes som følger: 
 
… 
 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. 

punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer 
for styrebehandling i helseforetakene: 
a. innen 26. mars 2019:  Årsregnskap og årlig melding for 2018 
b. innen 6. juni 2019:   Tertialrapport nr. 1-2019 
c. innen 7. oktober 2019:  Tertialrapport nr. 2-2019 

 
 
Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-44/012  diverse     Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 75-2018 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. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring og forslag til endringer, 

oppfølging av styresak 132-2017/3 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-44/012  Marianne Telle, 916 94 842  Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 75-2018/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-44/012  Lars Vorland, 75 51 29 00  Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 75-2018/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-47/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 75-2018/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for 

gjennomføring og forslag til endringer, 

oppfølging av styresak 132-2017/3 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF får én gang pr. halvår lagt frem en enkel rapport om status for 
gjennomføring av styrets vedtak. Oppdatert oversikt har siden styremøte, den 18. 
november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering, sist i styremøte, den 22. november 
2017, jf. styresak 132-2017/3. 
 
Under behandling av styresak 132-2017/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for 
gjennomføring (styremøte 22. november 2017) ba styret om at det legges frem en 
oversikt over styresaker til oppfølging - med forslag fra adm. direktør om hvilke saker 
som kan utgå og hvorfor. 
 
Sammendrag 
Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på 
tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, 
hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i 
gjennomføringen.  
 
I kolonnen status er det videre lagt inn anmerkning fra adm. direktør om hvilke saker 
som foreslås strøket fra oversikten. Disse anmerkninger er skrevet i rødt. 
 
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte. 
 
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er 
innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig, dersom en styresak 
må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm. 
direktør til styret. 
 
 
Vedlegg 
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STYRESAK Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

Den gyldne regel - status i 
Helse Nord, oppfølging av 
styresak 4-2018 

o ref. styresak 4-2018, vedtakets punkt 4: 
o 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.  

JUN2018 Ingen spesielle anmerkninger. 

Klinisk patologi - fordeling av 
arbeidsoppgaver/funksjonsfor
deling, oppfølging av styresak 
122-2017 

o ref. styresak 122-2017, sak B: Styret i Helse Nord 
RHF ber adm. direktør om legge frem en oversikt 
over fordeling av 
arbeidsoppgaver/funksjonsfordeling innen 
klinisk patologi i foretaksgruppen og vurdering 
av behovet for en regional fagplan og ev. et 
regionalt fagråd. 

o ref. styresak 132-2017/3 ad. oppfølging av 
styrets vedtak  

JUN2018  

Helgelandssykehuset HF - 
bærekraftanalyse, oppfølging 
av styresak 111-2017 

o ref. styresak 111-2017, vedtakets punkt 3: Styret 
ber om at en oppdatert økonomisk analyse av 
investeringen, som tar hensyn til at dette er en 
investering som skal sikre behandlingstilbudet 
frem til realiseringen av Helgelandssykehuset 
2025, innarbeides i bærekraftsanalysen som 
presenteres for styret i Helse Nord RHF, så snart 
den er behandlet av styret i Helgelandssykehuset 
HF. 

o ref. styresak 132-2017/3 ad. oppfølging av 
styrets vedtak. 

  Saken blir en del av styresak om Plan 
2019-2022 – inkl. planpremisser, 
rullering av investeringsplanen og 
midlertidig oppdragsdokument 2019 
(JUN2018). 

 Kan derfor strykes fra denne 
arbeidslisten. 
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Universitetssykehuset Nord-
Norge Nye Narvik sykehus - 
supplerende tilleggsdokument 
til KSK-rapporten, oppfølging 
av styresak 129-2017 

o ref. styresak 129-2017, vedtakets punkt 3 og 4: 
3. Styret ber adm. direktør om å se til at 

anbefalingene fra rapporten følges opp, og legges 
frem som et supplerende tilleggsdokument til 
KSK-rapporten våren 2018 som grunnlag for 
endelig beslutning om oppstart av forprosjekt for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 
sykehus.  

4. Styret forutsetter at beslutningssaken redegjør 
for eventuelle utsettelser av andre investeringer 
som følge av nytt kostnadsestimat for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 
sykehus. 

JUN2018 Arbeidet pågår. Forutsetter ferdigstillelse i 
styret i Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF.  

Kommunikasjonsstrategi og 
konkret handlingsplan/tiltak 
for informasjon om 
styringsmodell m. m., 
oppfølging av styresak 47-
2018 

o ref. styresak 47-2018, sak A: Styret i Helse Nord 
RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til 
styret med en kommunikasjonsstrategi og en 
konkret handlingsplan/tiltak for hvordan Helse 
Nord RHF kan informere om styringsmodellen, 
prinsipper og premisser for vår virksomhet, 
herunder oppnevning av styrer i underliggende 
helseforetak m. m. 

AUG2018 Saken foreslås lagt frem (og diskutert) i en 
tematime med styret - til diskusjon og 
innspill.  

Alvorlige hendelser i 
foretaksgruppen - oversikt, 
oppfølging av styresak 95-
2016 

o ref. styresak 95-2016, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om en årlig orientering om de 
alvorlige hendelser i foretaksgruppen. 

AUG2018  

Helgelandssykehuset 2025 - 
plan for realisering av et DMS i 
Brønnøysund, oppfølging av 
styresak 104-2016 

o ref. styremøte 104-2016, vedtakets punkt 2: … 
Plan for realisering av et distriktsmedisinsk 
senter i Brønnøysund i samarbeid med 
kommunen legges frem snarest mulig. 

o ref. styresak 142-2016/3 (NOV2016): Tidligst 
2017 

tidligst 2. 
halvår 2018 

Følger av fremdrift i Helgelandssykehuset 
2025. 2. halvår 2018 foreløpig. 
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UNN Tromsø arealer til 
psykisk helse og 
rusbehandling - konseptfase 
og valg av tomt, oppfølging av 
styresak 45-2017 

o ref. styresak 45-2017, vedtakets punkt 3 og 4:  
o Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til 

styret med en kostnadsramme for realiseringen 
av Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - 
arealer til psykisk helse og rusbehandling i 
konseptfasen inkludert prisstigning og 
byggelånsrenter. 

o Styret ber adm. direktør legge frem forslag til 
valg av tomt så snart del 1 av program- og 
konseptfasen er ferdig, og før arbeidet med 
skisseprosjekt starter. Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF kan starte arbeidet med 
konseptfasen. Tidspunkt for byggestart vil bli 
klarlagt ved behandling av investeringsplanen i 
styremøte i mai 2017.  

tidligst 2019  Saken blir en del av styresak om Plan 
2019-2022 – inkl. planpremisser, 
rullering av investeringsplanen og 
midlertidig oppdragsdokument 2019 
(JUN2018).  

 Tidligst 2019. 

Samhandlingsreformen – 
konsekvenser for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, 
oppfølging av styresak 63-
2016 

o ref. styresak 63-2016, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om å legge frem en orientering 
høsten 2016 om konsekvenser av 
samhandlingsreformen for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. 

over 
sommeren 
2018 

 

Regional fagplan for 
tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB), 
oppfølging av styresak 74-
2016 

o ref. styresak 74-2016, vedtakets punkt 6: Styret 
ber adm. direktør om å starte arbeidet med en 
regional fagplan for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). 

høsten  

Oppfølging av 
internrevisjonsrapport 
01/2017 – Risikostyring i 
Helse Nord, jf. styresak 100-
2017 

o ref. styresak 100-2017, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 
2018, om hvordan rapportens anbefalinger er 
fulgt opp. 

høsten 2018 Ingen spesielle anmerkninger. 

Regional 
inntektsfordelingsmodell 

o ref. styremøte 26APR2017 og behandling av 
styresak 46-2017, jf. vedtakets punkt 4: Styret 

SEP2018 Ingen spesielle anmerkninger. 
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somatikk - ny, oppfølging av 
styresak 46-2017 

godkjenner at arbeidet med å utvikle regional 
inntektsfordelingsmodell for prehospitale 
tjenester utsettes, og at det startes opp et arbeid 
med å utvikle ny regional 
inntektsfordelingsmodell for somatisk 
virksomhet. Styret ber adm. direktør om å sørge 
for at kvalitetsaspektet i utdanningen vektes som 
i universitets- og høgskolesektoren og at 
vektingen tas hensyn til i arbeidet med ny 
regional inntektsfordelingsmodell for somatisk 
virksomhet. 

o ref. styresak 132-2017/3 ad. oppfølging av 
styrets vedtak: Legges frem i MAI2018. 

Oppfølging av 
internrevisjonsrapport 
04/2017 - henvisninger og 
ventetider i Helse Nord, 
oppfølging av styresak 43-
2018 

o ref. styresak 43-2018, vedtakets punkt 2: Styret 
har forventning om at internrevisjonens 
anbefalinger følges opp, og ber adm. direktør om 
ny tilbakemelding høsten 2018 vedrørende 
status i helseforetakenes arbeid med 
henvisninger og ventetid. 

høsten 2018  Fagsjefer er informert og fått 
informasjon fra variasjonsteamets 
aktivitet på området i APR2018.  

 HF-ene har ansvar for oppfølging av 
rapport.  

 Saken kommer som planlagt. 
Traumebehandling (psykisk 
helse) - evaluering av 
organiseringen, oppfølging av 
styresak 126-2017 

o ref. styresak 126-2017, vedtakets punkt 3 og 4: 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at 

innspillene fra brukerorganisasjoner fra denne 
evalueringen brukes aktivt i forbedringsarbeidet 
i helseforetakene. Videre bes adm. direktør om å 
vurdere hvordan en bredere undersøkelse av 
pasientenes erfaringer med tilbudet i 
traumebehandlingen innen psykisk helsevern, 
kan brukes i forbedringsarbeidet innen psykisk 
helsevern.  

innen 
utgangen av 
2018 
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4. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding på 
arbeidet med brukerundersøkelser innen psykisk 
helsevern innen utgangen av 2018. 

Oppfølging av 
internrevisjonsrapport nr. 
09/2017: Antibiotikabruk i 
Helse Nord - oppfølging av 
styresak 44-2018 

o ref. styresak 44-2018, vedtakets punkt 3: Styret 
ber om tilbakemelding innen utgangen av 2018 
om status i foretaksgruppens arbeid med 
oppfølging av anbefalingene. 

innen 
utgangen av 
2018 

 

Nasjonal helse- og 
sykehusplan – stedlig ledelse, 
oppfølging av styresak 38-
2017 

o ref. styresak 38-2017, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om å komme tilbake til styret 
med en orientering innen utgangen av 2018 som 
redegjør for status i organiseringen i de ulike 
helseforetak/lokasjoner. 

innen 
utgangen av 
2018 

 Saken kan vurderes tatt av arbeidslisten. 
Tilpasninger er gjennomført.  

 Alternativt: Oversende oppgaven til HF-
styrene, med kort orientering i styret i 
Helse Nord RHF. 

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

o ref. styresak 14-2017, vedtakets punkt 3: Styret 
ber om å få lagt frem årlig rapport fra fagråd for 
infeksjon, smittevern og mikrobiologi, herunder 
status for regionen.  

FEB2019  

Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø og 
Nordlandssykehuset Bodø - 
bygging av parkeringshus, 
vurdering egenregi vs. OPS-
avtale, oppfølging av styresak 
150-2014/5 

o ref. styresak 150-2014/5 (styremøte 
17DES2014), adm. direktørs konklusjon 

o ref. styresak 132-2017/3 ad. oppfølging av 
styrets vedtak: Saken er avhengig av utfasing av 
andre byggeaktiviteter. 

 

2019 Saken foreslås strøket fra arbeidslisten. Det 
vil komme egne saker til RHF-styret, når HF-
ene har ferdigstilt sine byggeprosjekter, og 
har et positivt regnestykke som tilsier at 
dette ikke svekker bærekraften. 

Kliniske fagrevisjoner i 
foretaksgruppen - oversikt 
2018, oppfølging av styresak 
61-2017 

o ref. styresak 61-2017, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om en årlig orientering om 
gjennomførte kliniske fagrevisjoner i 
foretaksgruppen. 

APR2019 Ingen spesielle anmerkninger. 
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Forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen 2018, 
oppfølging av styresak 15-
2016 

o ref. styresak 15-2016, vedtakets punkt 3: Styret 
ber adm. direktør om en årlig tilbakemelding på 
status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen. 

o ref. styresak 99-2017, vedtakets punkt 2: Styret 
ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på 
resultatene fra stimuleringstiltakene i den årlige 
rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i 
foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i styresak 15-
2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-
2020). 

MAI2019 Ingen spesielle anmerkninger. 

Finnmarkssykehuset Nye 
Hammerfest sykehus, rapport 
fra forprosjektet - oppfølging 
av styresak 19-2018 

o ref. styresak 19-2018, vedtakets punkt 8: Styret 
ber om at rapport fra forprosjekt legges frem for 
endelig godkjenning, tentativt innen 31. 
desember 2019.  

innen 
DES2019 

Ingen spesielle anmerkninger. 
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Styresaker – ikke datofestet Anmerkning planlagt til 
styremøte 

status 

AMK-strukturen i Helse Nord, 
utredning to sentraler, 
oppfølging av styresak 48-
2014 

o ref. styresak 48-2014, vedtakets punkt 4:  
o Styret ber adm. direktør utrede nærmere 

muligheten for en organisering med to AMK-
sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens 
utredning. En beslutning om en eventuell 
overgang til to må baseres på en nærmere 
vurdering av: 
 God kvalitet på tjenesten 
 Bruken av personellressurser 
 Økonomiske konsekvenser 
 Organisatoriske konsekvenser 

o ref. styresak 64-2017 Orienteringssaker, ADs 
muntlige orienteringer - punkt c): Adm. direktør 
orienterte styret om at denne oppfølgingssaken 
må utsettes inntil videre på grunn av utviklingen 
av ny teknologi som vil kunne åpne for nye 
muligheter. 

utsatt inntil 
videre 
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-45/012  diverse     Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 76-2018 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. e-post av 19. april 2018 fra Johanne Sundmann, Alta med vedlagt brev fra Alta 

Venstre ad. ambulansefly i Vest-Finnmark 
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 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. mai 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-45/012       Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 76-2018/1 e-post av 19. april 2018 fra Johanne Sundmann, 

Alta med vedlagt brev fra Alta Venstre ad. 

ambulansefly i Vest-Finnmark 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Torgunn Larsen[torgunns@gmail.com] Dato: 19.04.2018 08:54:08 Til: Postmottak-RHF 
(postmottak@helse-nord.no) Tittel: Sak til styret og brukerutvalget. 
Kan dette videresendes til rette mottaker.

-- 
Med hilsen
Johanne Sundmann

tlf. 94891110
e-post: torgunns@gmail.com
Altagårdsveien 34
9515 Alta

Side 1 av 1
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ALTA VENSTRE

Styret v/ Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget v/Finnmarks sykehuset

Styret v/ Helse Nord

Brukerutvalget Helse Nord

AMBULANSEFLY I VEST FINNMARK

Alta Venstre ser med stor bekymring på at ambulanseflyene i Vest Finnmark ikke fungerer 

optimalt. 

Pasienter med livstruende sykdom og skade er ikke lengere garantert at ambulanseflyet er til 

stede, eller i nærheten, for å frakte pasienter til UNN. Pasienter som sendes til UNN er de 

som krever snarlig medisinsk og ofte krevende behandling. 

Problemet med ambulanseflyet har sin bakgrunn i at ambulanseflytjenester legges ut på 

anbud. Luftambulansen tapte anbudet og mange piloter har derfor søkt seg til andre jobber, 

noe som medfører at ambulansetjenesten er blitt skadelidende. Dette er en ren skandale. At 

ambulansetjenesten legges ut på anbud medfører en usikker hverdag for ansatte i 

luftambulansen. 

I dag har vi et ambulansepersonell som er erfaren på det å fly i utfordrerne vær og forhold,

som det ofte er i Finnmark. Alta Venstre er derfor usikker for hvor lang til det nye selskapet 

som vant anbudet vil behøve for å mestre de samme utfordringene. 

Alta venstre krever derfor at ansatte videreføres til nytt selskap, slik at ansatte sikres mot å 

miste jobben, om anbudet medfører at selskapet de er ansatt i mister anbudet.

Alta Venstre krever at ansatte i luftambulansen ansettes på samme måte som 

ambulansepersonell. Dette vil sikre de ansatte og ikke minst pasienter som er avhengig av 

ambulanseflyets tjeneste, slik at vi ikke lengere er vil oppleve at 25-30000 mennesker ikke 

har mulighet å komme seg til UNN ved sykdom og skade. 

Alta Venstre krever at anbudsrunder om ambulansetjenestene stoppes.

Alta venstre

Johanne Sundmann på vegne av styret.
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-45/012       Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 76-2018/2 Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 

24. april 2018 ad. Årlig melding fra Helse Nord 

RHF for 2017 – Tilleggsrapportering 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

 
Deres ref.: 
18/1232-7  

Vår ref.:   
2017/238-60 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Jann-Hårek Lillevoll/47012324 
,  

Sted/dato: 
Bodø, 24.04.2018 
 

Vedrørende Årlig melding fra Helse Nord RHF for 2017 – 

Tilleggsrapportering 

 
Viser til deres brev om tilleggsrapportering på Årlig melding 2017 og oversender med dette 
vårt tilsvar. 

1. Rapportering på mål i oppdragsdokumentet 

 De regionale helseforetakene skal i samarbeid etablere enhetlige arbeidsprosesser 
og systematikk for innsamling og analyser av data om forbruk, effekt, sikkerhet og 
kostnader for legemidler, andre etablerte metoder i Nye metoder og utprøvende 
behandling (off-label bruk) som gis enkeltpasienter, f. eks. ved bruk av elektroniske 
kurver, FEST og SAFEST programmet og nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
Formålet er bl.a. å kunne fase ut metoder som ikke har forventet nytte. Arbeidet 
skal gjennomføres i dialog med Direktoratet for eHelse og aktørene i system for nye 
metoder. 
 

I årlig melding 2017 viser de regionale helseforetakene til rapporten om "Overgang til 
faglig likeverdige legemidler og tilgrensede oppdrag" avgitt til departementet november 
2017 i forbindelse med to andre, men tilgrensende, oppdrag gitt i 2017. I rapporten 
vises det blant annet til at prosjektet SAFEST og Sykehusenes 
legemiddelstatistikkverktøy skal bidra til en bedre oppfølging av legemidlerområdet i 
helseforetakene på lang sikt, og at det er igangsatt et arbeid for å gjennomgå 
grenseoppgangen mellom Nye metoder og anbudsprosesser. Det vises også til 
oppdraget til sekretariatet for evaluering og monitoreringstiltak. HOD ber om en 
ytterligere redegjørelse for ovennevnte oppdrag, herunder status for implementering 
av SAFEST prosjektet, samt hvordan bruk av andre virkemidler som f eks elektroniske 
kurver og nasjonale medisinske kvalitetsregistre benyttes i dag eller er tenkt benyttet 
eller videreutviklet for å dokumentere data om forbruk, effekt, sikkerhet og kostnader 
når nye metoder eller utprøvende behandling benyttes i tjenesten. 
 

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har bedt Nasjonal IKT 
HF om å bidra til utarbeidelse av felles plan. I utarbeidelsen av planen har Nasjonal 
IKT HF hatt samtaler og møter med representanter fra Statens legemiddelverk. Disse 
har i etterkant fått planen til gjennomlesning, og stiller seg bak den. 
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Nasjonal IKT HF har oversendt planen til Direktoratet for e-helse for gjennomlesning 
og kommentarer. De støtter den generelle innretningen av planen, men påpeker 
behovet for mer detaljering av både kostnadsbildet og nytteverdien for de enkelte 
aktørene. De foreslår utarbeiding av samfinansieringsmodell som en aktivitet i 
planen. Direktoratet for e-helse vil når notatet er ferdigstilt oversende det Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
FEST-registeret, som forvaltes av Statens Legemiddelverk på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, er i dag en nasjonal kilde til informasjon om legemidler. 
FEST-registeret ble utviklet for å understøtte e-reseptkjeden, men brukes av 
sykehusene også som basis for strukturert legemiddelinformasjon til kurve- og 
logistikkløsninger. Fordi FEST-registeret er utviklet primært som 
informasjonsgrunnlag for e-resept, mangler det informasjon som er nødvendig for 
effektiv og trygg bruk av legemidler internt i sykehusene.  Helseregionene har delvis 
kompensert ved selv å komplettere, strukturere og kvalitetssikre data fra FEST-
registeret. Nasjonal IKT HF har derfor på vegne av de regionale helseforetakene 
gjennomført flere tiltak for å spesifisere krav til legemiddelinformasjon for bruk i 
spesialisthelsetjenesten. Tiltakene, kalt SAFEST (Sykehus, Apotek og FEST) har endt 
opp med å definere et sett med 22 kravområder for forbedringer av 
legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk, hvorav fire kravområder er 
spesielt høyt prioritert. Legemiddelverket har utarbeidet en detaljert prosjektplan og 
kostnadsestimat for realisering av de fire særskilt prioriterte kravområdene.   
Med økende digitalisering på legemiddelområdet hos aktører i alle deler av 
helsetjenesten, vil behovet for komplett, oppdatert, kvalitetssikret og strukturert 
legemiddelinformasjon stige i årene framover. Siden dagens FEST-register ikke 
tilfredsstiller dette behovet, bør det utvikles et nasjonalt tjenestegrensesnitt for 
legemiddelinformasjon basert på spesifikasjonene fra SAFEST. Aktørene som vil 
benytte seg av et nytt nasjonalt tjenestegrensesnitt vil komme fra alle deler av 
helsetjenesten. Det må derfor utarbeides en nøkkel for fordeling av kostnader mellom 
aktørene, primært Statens legemiddelverk, de regionale helseforetakene og 
kommunene. Arbeidet med etablering av nasjonalt tjenestegrensesnitt kan kun 
startes når avklaringer for finansieringen av tiltaket er fullført. Når denne 
forutsetningen er oppfylt, har Legemiddelverket anslått at det vil ta ca. 2,5 år å levere 
en løsning på de fire høyt prioriterte kravområdene som utgjør første trinn. 
Her vil særlig tilgjengeligheten av internasjonale kilder for legemiddelinformasjon 
påvirke. Det europeiske legemiddelverket EMA arbeider gjennom sitt SPOR-program 
med å tilby grunnlagsdata for legemidler på internasjonalt standardisert format. 
Statens legemiddelverk gjorde i 2016, oppdatert mars 2018, en vurdering av 
muligheten for realisering av alle kravområdene fra SAFEST. I denne vurderingen 
peker Legemiddelverket på SPOR-programmer fra EMA som en sentral kilde til 
nødvendig informasjon for oppfyllelse av et betydelig antall av de resterende 18 
kravområdene. I henhold til foreløpig tidsplan, kan SPOR begynne å tilby data i 
perioden 2022-2025. 
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Helse Nord RHF gjennomfører nå konfigurering for planlagt implementering av 
elektronisk kurve.  Det vil bety digitalisering av legemiddelbehandling på sykehus. 
Det vil gi bedre data for virksomhetsstyring, annet kvalitetsarbeid og forskning, samt 
oppfølging av nye metoder og utprøvende behandling. Helse Nord RHF har et 
datavarehus (Helse Nord LIS) som etter planen skal høste data fra kurvene inn til de 
nasjonale kvalitetsregistrene. 
 
SKDE ved servicemiljøet for kvalitetsregistrene utarbeider rapporter om 
dekningsgrad og viktige funn fra kvalitetsregistrene til bruk i de kliniske miljøene.  
Sykehusapotekene utarbeider også rapporter der legemiddelstatistikk sammenstilles.  
Dette er manuelt arbeid som vil bli automatisert i en nasjonal enhetlig elektronisk 
løsning der klinikerne kan hente ut egne data for systematisk arbeid med å bedre 
kvaliteten. 

 
 De regionale helseforetakenes sluttevaluering av prosjektet Transport av psykisk 

ustabile personer forutsettes å foreligge sammen med årlig melding for 2017. Det 
skal rapporteres på omfang av politioppdrag, brukertilfredshet og på utvikling mht 
omfanget av akutt-innleggelser. Rapportering og oppsummering skal gjøres i 
samarbeid mellom helse-foretakene og aktuelle politidistrikt, jf. revidert 
oppdragsdokument 2014 og departementets brev av 1. desember 2014 etter 
Stortingets behandling av Prop. 93 S (2013-2014). 

 
HOD ser frem til endelig rapport og vurdering i løpet våren. 
 

Egen rapport oversendes etter avtale til HOD innen 1. mai 2018. 

2. Rapportering på krav i foretaksmøtet 

Vi viser til krav i foretaksmøtet 10.1.17 under pkt. 3.2.2 Utvikling av heltidskultur. Vi 
ber om rapportering på følgende: 

- sikre at helseforetakene i større grad enn nå tilbyr nyutdannet helsepersonell hele 
faste stillinger. 
 

I foretaksgruppen gjelder den generelle hovedregelen om tilsetting i hel stilling. 
Videre er det slik at deltidsansatte har fortrinnsrett til større stillingsandel ved 
ledighet i henhold til lovverket. Det er stilt krav til helseforetakene om å øke andelen 
som får hel fast stilling.  
 
Det er forventet at Helse Nord får implementert systemstøtte for måling av fast 
tilsettingsgrad blant nyutdannet helsepersonell innen utgangen av 2018. Dette vil 
bidra positivt i oppfølgingsarbeidet av målet om flere i hel stilling. 
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Vi viser til krav i foretaksmøtet 10.1.17 under pkt. 3.2.3 Vold og trusler mot 
helsepersonell, hvor det skal utvikles felles indikatorer for registrering, rapportering og 
oppfølging. Vi ber om rapportering på når helseforetakene og det regionale 
helseforetaket kan rapportere på nasjonale indikatorer på dette området. 
 

Prosjekt «Implementering av HMS-indikatorer» er i konseptfasen og forventet 
sluttført innen utgangen av 2018. Det er forventet å kunne rapportere på dette fra 
januar 2019. 

 
Vi viser til krav i foretaksmøtet 10.1.17 om kvalitetsregister under pkt. 3.2.6 
Samordning på helseregisterfeltet. Vi viser til Riksrevisjonens funn og anbefalinger i 
"Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske 
mål", samt føringer om nye kvalitetsregistre i revidert oppdragsdokument 2017. På 
denne bakgrunn ber vi om en mer konkret redegjørelse for hvordan RHFene vil sikre en 
styringsmodell på tvers av de regionale helseforetakene som gir fremdrift i 
kvalitetsarbeidet og utvikling av medisinske kvalitetsregistre i tråd med nasjonale 
føringer. 
 

I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. april 2018, vises til krav i 
foretaksmøte om kvalitetsregister under punkt 3.2.6 Samordning på 
kvalitetsregisterfeltet. Det vises her til Riksrevisjonens funn og anbefalinger i 
Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å oppnå 
helsepolitiske mål, samt føringer om nye kvalitetsregistre i revidert 
oppdragsdokument for 2017. På denne bakgrunn bes det om en mer konkret 
redegjørelse for hvordan RHFene vil sikre en styringsmodell på tvers av de regionale 
helseforetakene som gir fremdrift i kvalitetsarbeidet og utviklingen av de medisinske 
kvalitetsregistrene i tråd med nasjonale føringer.  
 
Ovennevnte formulering om «hvordan RHFene vil sikre en styringsmodell…» kan 
leses som om man ønsker en felles tilbakemelding fra RHFene på dette spørsmål. 
Gjennom kontakt med saksbehandler i departementet, er det imidlertid avklart at det 
er greit med separate tilbakemeldinger fra hvert RHF. Det ligger for øvrig i sakens 
natur at det, på nåværende tidspunkt, ville vært krevende å gi en felles 
tilbakemelding på dette spørsmålet. Det vises for øvrig til det nylig avholdte møtet 
med statsråden om denne saken; dette møtet var initiert av Helse Nord RHF og må 
sees som en oppfølging av tilsvarende møte, om tilgrensende sak, med 
departementets embetsverk 17. april i fjor. 
 
Helse Nord RHF har derfor – i egenskap av å være gitt oppdraget med å drive det 
nasjonale servicemiljøet for nasjonale kvalitetsregistre – over tid tatt mange initiativ 
for å adressere ulike utfordringer på dette feltet. Disse initiativene er tatt på flere 
felter (finansiering, organisering, IKT, harmonisering av definisjoner og variabler 
mv.) og på flere arenaer (Interregional styringsgruppe, AD-møtet, departementet, 
Helsedirektoratet, direktoratet for e-helse og Nasjonal IKT.). De fleste av disse 
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initiativene dreier seg om å styrke samordning og samarbeid for å utvikle best mulige 
nasjonale løsninger. 
  
Slik Riksrevisjonen påpeker, er dagens styringsmodell for kvalitetsregisterfeltet 
kompleks. Uten å foregripe konkrete løsninger, ser derfor adm. direktør i Helse Nord 
RHF behov for en enklere og mer effektiv styringsmodell som kan gjøre det mulig å 
treffe legitime beslutninger også i tilfeller der det ikke er full konsensus mellom 
RHFene. Riksrevisjonens kritiske merknader omfatter imidlertid hele styringskjeden, 
inkludert departement og ytre statsetater. En gjennomgang av styringsmodellen med 
sikte på forenklinger, bør derfor omfatte hele styringskjeden. Adm. direktør i Helse 
Nord RHF ser det derfor slik at helse- og omsorgsdepartementet i første omgang bør 
gjøre seg opp en egen vurdering av de merknader som er fremmet i Riksrevisjonens 
rapport og de momenter som fremkom i møtet med statsråden den 18. april. På dette 
grunnlag anbefales departementet å ta initiativ som – i samarbeid med RHFene og 
fagmiljøene - kan bidra til arbeidet med å utvikle en ny og forenklet styringsmodell 
som bedre ivaretar hensynet til gode nasjonale løsninger på dette feltet. 

 
Vi viser til krav i foretaksmøtet 10.1.17 under pkt. 3.2.9 Beredskap og sikkerhet. Vi ber 
om rapportering på følgende: 

- implementere Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestens organisering på 
skadested. 
 

Status i helseforetakene: 
 
Helgelandssykehuset: 
Ny veileder er gjennomgått og tatt i bruk i HSYK. 
 
Opplæring er gjennomført og øvelser gjort. 
 
Nordlandssykehuset: 
Helsedirektoratets veileder for helsetjenestens organisering på skadested er / har: 

 del av halvårlig delegeringsgodkjenning 
 del av lærlingeløpet i Ambulansetjenesten NLSH 
 del av MOM kurs som samtlige ansatte skal gjennom våren 2018 
 implentert i samtlige PLIVO-treninger etter 01.01.2018 
 vesentlig del av alle øvingsaktiviteter som planlegges i tjenesten 
 del av lokal nødnettutdanning etter 01.01.2018 
 fått betydelig plass i ny MOM – går «live» våren 2018.  

 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 
Blir tatt til høsten.  
Begynt forberedelser. 
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Finnmarkssykehuset: 
Gjennomgått og implementert i Finnmarkssykehuset. 
 
Ny organisering på skadested er gjennomgått på fagsamling i 2017. Alt prehospitalt 
personell har hatt opplæring og trent på ny veileder. 
 
Er del i godkjenning under fagcamp årlig. 

 
- sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med utgangspunkt i vurdering av 
risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll. 
 

Innenfor området personvern og informasjonssikkerhet ble det fra Helse Nord RHF til 
helseforetakene stilt følgende konkrete krav i oppdragsdokument 2017:  
 
 Området informasjonssikkerhet med status på risiko- og sårbarhets (ROS)-

analyser skal behandles av helseforetakets styre innen 1.6.17. Styresaken skal 
beskrive om databehandler oppfyller krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen, og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. 
 

 Eventuelle avvik som er ikke lukket innen utløpet av 2016 skal rapporteres til 
Helse Nord RHF innen 1.mars med tilhørende tiltaksplan. Planen skal 
risikovurderes med hensyn til måloppnåelse. 

 
Status for disse kravene ble behandlet i styret for Helse Nord RHF i vedlegg til 
styresak «Årlig melding 2017 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD).  
 
I vedlegget orienteres det om status for styringskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene 
som ikke rapporteres til HOD.  Nedenfor gjengis disse: 

Styrene i helseforetakene har behandlet området informasjonssikkerhet med status 
på risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i 2017. 
 
Flere av helseforetakene avgrenser dette kravet til å omhandle Helse Nord RHF sitt 
brev til helseforetakene 24. November 2015.  I et kontinuerlig utviklingsarbeid er 
dette forståelig, da dette brevet gir viktige prioriteringer. Gjennomføring og 
oppfølging av risikovurderinger i helseforetakene er en kontinuerlig prosess.  
 
Styresakene viser at det har blitt gjennomført svært mange risikovurderinger på 
kort tid. Det er gjennomført mange risikoreduserende tiltak, men ifølge styresakene 
er det fortsatt områder hvor status på anbefalte tiltak ikke er tilfredsstillende. 

 
Med unntak av en, gir styresakene en detaljert beskrivelse av hvilke 
risikovurderinger som er gjennomført, og beskriver og tidfester plan for hvilke som 
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skal gjennomføres. Disse sakene gir også en beskrivelse av hvilke risikoer som er 
avdekket, og hvilke tiltak som er iverksatt. 
 
Helse Nord RHF vil innhente, og eventuelt følge opp, ytterligere informasjon der 
styresakene er ufullstendig i beskrivelsen av gjennomførte risikovurderinger, tiltak 
og plan fremover. 

 
Til info gjengis også følgende tilgrensende krav og besvarelser som ble rapportert på i 
styresaken: 
 
 Innen 30. juni skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som følger 

av EUs nye personvernforordning. 
I mai i år får Norge nye personvernregler. Da vil den nye personvernforordningen 
fra EU erstatte dagens regelverk. Det nye regelverket styrker ordningen med 
personvernrådgiver (ombud), og det blir obligatorisk for sykehusene. Til nå har 
dette vært en frivillig ordning.  
 
Alle helseforetak i Helse Nord har etablert ordningen med personvernombud. Ett 
av helseforetakene har valgt å kjøpe denne tjenesten fra UNN HF, mens de andre 
HFene har ansatt egne personvernombud.  
 
Datatilsynet har uttalt at erfaringsmessig viser det at det å ha en person med 
kunnskap om og fokus på personvern i en virksomhet kan gjøre en stor forskjell. 

 
 Igangsette gjennomføring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og HelseCERTs 

generelle anbefalte tiltak for beskyttelse mot dataangrep. 
De relevante tiltakene er lagt inn under Helse Nord IKT sitt prosjekt «Helhetlig 
informasjonssikkerhet». Helse Nord IKT har etablert samarbeidsforum, hvor IKT 
sikkerhetskoordinator fra alle helseforetakene deltar. IKT sikkerhetskoordinator 
skal sikre oppfølging og iverksettelse av tiltak i eget foretak. 

 
 Sikre at anskaffelser og innføring av IKT-systemer følger Helse Nord sine drifts- og 

sikkerhetsmessige krav. 
Helse Nord IKT har utarbeidet krav for tilknytning til IKT-infrastruktur i Helse 
Nord. Dette har vært presentert og behandlet i bestillermøte med alle helseforetak. 
Kravdokumentet er nylig revidert og kvalitetssikring av reviderte krav pågår nå i 
Avdeling for tjenesteproduksjon i Helse Nord IKT. Når reviderte krav er ferdigstilt, 
vil disse framlegges bestillermøtet på nytt.  
 
Helseforetakene melder om at anskaffelser og innføringer av IKT systemer gjøres i 
henhold til gjeldene krav fra Helse Nord IKT og Helse Nord. Noen av 
helseforetakene trekker frem at det er dialog med Helse Nord IKT ved behov.  
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Ett av helseforetakene melder at det ikke er gjennomført egne anskaffelser i 2017. 
 

 
Vi viser til krav i foretaksmøtet 10.1.17 under pkt. 3.3.4 Ressursutnyttelse og kvalitet i 
tjenesten (Oppfølging av prioriteringsmeldingen). Vi ber om rapportering på følgende: 

- utrede hvordan prinsippene for prioritering kan vektlegges i utforming av 
regionale og lokale utviklingsplaner. 
 

Det har ikke vært igangsatt et spesifikt utredningsarbeid, men prinsippene og 
kriteriene for prioritering har vært trukket fram i innledende faser av arbeidet med 
den regionale utviklingsplanen. Gitt Helse Nords utfordrende geografi, oppstår 
dilemmaer i det å sikre hele befolkningen likeverdig tilgang på helsetjenester 
samtidig som ressurskriteriet ivaretas. Denne problematikken vil bli drøftet i den 
regionale utviklingsplanen. Videre vil utviklingsplanen beskrive tiltak for å sikre at 
lavt prioriterte pasientgrupper, f. eks. innen TSB, BUP og psykisk helsevern, gis 
tilstrekkelig forrang. 
  
Når det gjelder foretakenes arbeid med lokale utviklingsplaner, er det ikke gitt 
spesielle føringer om at prioriteringsprisnippene skal vektlegges i arbeidet, men det 
er i OD for 2017 og 2018 lagt inn som et generelt krav til alle foretakene at 
«Prinsippene for prioritering skal ligge til grunn for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder nye legemidler, teknologi og endring i 
arbeidsprosesser.  

 
Vi viser til krav i foretaksmøtet 10.1.17 under pkt. 3.3.4 Ressursutnyttelse og kvalitet i 
tjenesten (Avtalespesialister). Vi ber om en rapportering på hvor mange avtalte årsverk 
avtalespesialister Helse Nord RHF har avtale om per 31.12.17, herunder hvilken 
endring dette innebærer fra 31.12.16. 
 

 

 
 

 

Per 31.12.2017

Antall hjemmler totalt årsverk Antall hjemmler totalt årsverk

 Fødselshjelp og kvinnesykdommer 7 5,75 7 5,75

 Indremedisin, alle sub spesialiteter 9 6,9 9 7,4

 Hud og veneriske sykdommer 2 2 2 2

 Urologi 1 0,6 2 1,6

 Revmatologi 1 0,2 1 0,2

 Øre-, nese- og halssykdommer 7 5,75 7 5,75

 Øyesykdommer 20 16,57 18 16,37

 Psykiatri 10 6,1 10 7,4

 psykologi 25 22,15 25 22,15

 Totalt 82 66,02 81 68,62

2016 2017
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-45/012       Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 76-2018/3 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 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Birger Bjørnstad[Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no]
Dato: 23.04.2018 10:56:29
Til: Postmottak UNN (post@unn.no); Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no); Vorland Lars Harry
Kopi: postmottak@tromsfylke.no; willy.ornebakk@tromsfylke.no; Merete Hessen; Ruth-Lise H. Olsen; 
Torbjørn Larsen
Tittel: Kvæfjord kommune: Tilbudet ved rehabiliteringavdelingen i UNN Harstad må bestå med dagens 
sengetall

Til:
UNN v/styret og direktør
Helse Nord v/styret og direktør

Kopi:
Fylkesrådet

--

Kvæfjord formannskap har i møte i dag 23.4.2018 fattet enstemmig vedtak slik som vist i vedlegg til denne 
epost

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

Side 1 av 1Kvæfjord kommune: Tilbudet ved rehabiliteringavdelingen i UNN Harstad må bestå ...

23.04.2018file:///C:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/168218_FIX.HTML
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Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-46/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 9.5.2018 

 

Styresak 77-2018 Eventuelt 
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