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Styresak 076-2021  
Orienteringssaker 
 

 

Vedlegg (t): 

 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Orientering fra styreleder - muntlig 
2. Orientering fra administrerende direktør – muntlig 

 
3. Oppfølging av internrevisjonsrapport 11/2020 Behandling av personopplysninger i Helse Nord 

– skriftlig 
 

4. Gjennomgang regionale funksjoner som har særskilt finansiering - skriftlig 
 

 

Innstilling til vedtak 
Styret tar saken til orientering.   
  

Saksbehandler:  Gro Ankill 

Dato dok: 01.09.2021 

Møtedato: 08.09.2021 

Vår ref:  2020/1072 
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Styresak 076-2021/3 Oppfølging av internrevisjonsrapport 11/2020 

Behandling av personopplysninger i Helse Nord 
 
 
Saksbehandler:  Jørgen Knudsen Sandø 
Møtedato: 08.09.2021 

 
 
 
Bakgrunn 
Saken redegjør for Nordlandssykehuset HF sin oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i 
internrevisjonsrapport 11/20: «Behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse 
Nord, oppsummering» (2020/2404-11).  
 
Revisjonsrapporten viste at tre av sykehusforetakene hadde mangler som ikke ble ansett å 
være i samsvar med personvernforordningen. Nordlandssykehuset HF fikk ikke konstatert 
mangler ved vår behandling av personopplysninger. Styret i Nordlandssykehuset HF ble 
orientert om internrevisjonens rapport i styresak 008-2021 til behandling 18. februar 2021.  
Internrevisjonen ga Nordlandssykehuset tre anbefalinger for videre forbedring av sykehusets 
behandling av personopplysninger. Hvert sykehusforetak måtte utarbeide en handlingsplan 
for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, i henhold til krav i Tilleggsliste til 
oppdragsdokumentet 2020 punkt 9.2.  
 
Personvernombudet oversendte på vegne av Nordlandssykehuset HF vår handlingsplan til 
Helse Nord RHF 15. januar 2021, der det ble informert om at de tre anbefalingene fra 
internrevisjonens rapport var innfridde. Det ble orientert om dette i styresak 008-2021.  
  
 
  

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2020-11%20Behandling%20av%20personopplysninger%20i%20sykehusforetakene%20i%20Helse%20Nord,%20oppsummering.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Internrevisjonen/Revisjonsrapporter/2020-11%20Behandling%20av%20personopplysninger%20i%20sykehusforetakene%20i%20Helse%20Nord,%20oppsummering.pdf
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Styresak 076-2021/4 Gjennomgang regionale funksjoner som har særskilt 
finansiering   

 

 
Saksbehandler:  Tonje Elisabeth Hansen 
Møtedato: 08.09.2021 
 
 
Bakgrunn 
Flere regionale funksjoner ved sykehusforetakene mottar særskilt finansiering fra Helse Nord 
RHF. Funksjonene er i hovedsak opprettet som en del av faglig utvikling i regionene, basert på 
beslutninger i administrasjonen i Helse Nord RHF eller vedtak i styret i Helse Nord RHF. I 
noen tilfeller med bakgrunn i krav i lov og forskrift, nasjonale faglige anbefalinger, eller 
vedtak i Stortinget. Det skal nå gjøres en gjennomgang av disse funksjonene. 
 
Forutsetning og rammer 
De regionale funksjonene med særskilt finansiering håndteres utenom regional 
inntektsfordelingsmodell, og utgjør i 2021 i overkant av 450 mill. kr/år. Flere av funksjonene 
har eksistert i mange år, og det er behov for en grundigere gjennomgang av dem for å vurdere 
om de fortsatt fyller formål og hensikt. En lignende vurdering gjøres av nasjonale 
kompetansetjenester, og Helse Nord vil bruke tilsvarende kriteriesett for sin gjennomgang. 
Vurderingen vil ta utgangspunkt i om behovet for funksjonen er redusert, kan ivaretas i annen 
form, eller bør fases ut med overgangsordning før finansieringen anses dekket gjennom 
inntektsfordelingsmodellen. 
 
Det er vurdert behov for å skjerme tjenester som har særskilt finansiering knyttet til: 

• Psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Tjenester knyttet til overgangsordninger som senere skal fases inn i inntektsmodellen 
• Tjenester knyttet til samiske helsetjenester 

Dette betyr at det i første omgang i hovedsak er tjenester knyttet til somatiske tilbud som skal 
vurderes. Samlet kostnad utgjør ca. 102 millioner kroner årlig for denne gruppen. Da dette 
inkluderer mange ulike tjenester og funksjoner, skal gjennomgangen foregå i tre faser: a) fase 
en består av regionale funksjoner med særskilt finansiering som inkluderer enten en regional 
kompetansetjeneste eller en regional behandlingstjeneste, b) fase to består av øvrige 
regionale funksjoner med særskilt finansiering, c) fase tre gjelder funksjoner med særskilt 
finansiering der det pågår nasjonale prosesser i forhold til finansiering. 
 
Helse Nord vil de neste årene ha behov for regionale satsninger på blant annet 
informasjonssikkerhet, utdanning og persontilpasset medisin. Eventuelt frigjorte midler vil 
vurderes kanalisert inn i finansiering av disse områdene. 
 
Organisering av arbeidet og tidsramme 
De regionale funksjoner med særskilt finansiering involverer mange interessenter. Det er 
avgjørende at gjennomgangen gjøres på en måte som er åpen, transparent og 
involverende. Endringer i særskilt finansiering medfører ikke nødvendigvis at den 
regionale funksjonen avvikles, men at den videreføres i redusert omfang, i annen form eller 
at den videre finansieringen overføres til ordinær drift. Administrerende direktør i Helse 
Nord RHF er prosjekteier og det er etablert en styringsgruppe og en regional prosjektgruppe 
der konserntillitsvalgte, regionalt brukerutvalg deltar. Aktuelle fagmiljø blir tett involvert. 
Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av 2021 slik at styrebehandlingen kan skje i februar 
2022.
  


