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FORSLAG TIL VEDTAK  
  

Styret i Helse Vest RHF tar «Protokoll frå føretaksmøtet i Helse Vest RHF 17. april 2020» til 
etterretting.   
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Oppsummering  
I føretaksmøte i Helse Vest RHF 17. april, var «Overordna rammar for aktivitet i 2020 i lys av 
utbrotet av Covid-19» hovudtema. Som ei følgje av epidemien har Helse- og 
omsorgsdepartementet justert rammene for aktiviteten i dei regionale helseføretaka i 2020.  
 
Dei tre overordna måla i oppdragsdokumentet ligg fast, men det vil for dei fleste områda ikkje 
være mogeleg å nå dei kvantitative målsettingane som er satt. Departementet vil skyve på 
tidsfristar for ulike oppdrag. Fram mot føretaksmøtet i juni 2020 vil departementet vil gå 
gjennom mål og oppdrag i styringsdokumenta for å avklare kva som vil være eit 
føremålstenleg samla oppdrag for resten av 2020. Dei regionale helseføretaka vil bli bedne om 
å hjelpe departementet i denne gjennomgangen. 
 
Føretaksmøtet la til grunn at dagens situasjon legg til rette for at helseføretaka kan etablere 
meir normal drift, samtidig som det blir arbeidd vidare med planane for behandling av eit 
høgt tal på covid-19-pasientar.  
 
Dei overordna rammene for aktiviteten  i dei regionale helseføretaka er presisert i 8 
underpunkt. Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka om å gje ei førebels rapportering 
på oppdrag i protokollen til felles tertialoppfølgingsmøte i juni 2020. Oppdraga er vidareført 
til helseføretaka i Helse Vest i føretaksmøter 23. april 2020. 

Fakta  
Beredskapsarbeidet vil påverke dei regionale helseføretaka sine mogelegheiter til å nå måla 
og gjennomføre oppdraga i oppdragsdokumentet 2020 og protokollen frå føretaksmøtet 14. 
januar 2020.  
 

I føretaksmøtet 17. april blei følgjande saker behandla: 
 
Sak 1 Føretaksmøtet vert konstituert 
Sak 2 Dagsorden 
Sak 3 Overordna rammar for aktivitet i 2020 i lys av utbrotet av Covid-19 
 
Sak 3 behandla følgande 8 underpunkt: 
 

3.1 Innretting av aktiviteten framover» 
Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka om å:  
 halde fram arbeidet med å planlegge og førebu for eit høgt tal på intensivpasientar, 

i tråd med analysar gjennomførte av Folkehelseinstituttet.  
 starte opptrapping til meir normal drift i helseføretaka. 

 

 3.2 Spesielt om bruk av private tenesteleverandørar 
Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka om å:  
 utnytte kapasiteten hos private avtalespesialistar, private med avtale med dei 

regionale helseføretaka og private som har godkjenning gjennom fritt 
behandlingsvalordninga så langt det er føremålstenleg.  

 gå i dialog med private aktørar som har avtalar med dei regionale helseføretaka og 
med avtalespesialistane for å finne fram til løysingar som sikrar at verksemdene 
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ikkje må leggast ned. Tiltak må sjåast saman med dei nasjonale økonomiske 
støtteordningane som er etablerte og dei regionale helseføretaka må samarbeide 
med sikte på å finne ei mest mogeleg lik tilnærming.  

 
 3.3 Samarbeid med kommunane 

Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka om å sjå til at helseføretaka:  
 styrkar sitt samarbeid med kommunane for å handtere covid-19-epidemien, og legg 

til rette for faste møtepunkt.  
 så langt som mogleg innrettar samarbeidet i tråd med prinsippa for innføring av 

helsefellesskap.  
 
 3.4 Digital heimeoppfølging og nettbasert behandling mv. 

Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka om å:  
 ta i bruk digital heimeoppfølging og nettbasert behandling der det er mogeleg  
 melde inn til Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse behov for justeringar i 

nasjonale rammevilkår som raskt kan settast i verk. Dette gjeld mellom anna ISF-
ordninga, reguleringar, praktisk rettleiing og nasjonale e-helsetiltak.  

 legge til rette for at Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF kan pilotere 
løysinga med videooverføring mellom AMK- og legevaktsentralar og dei som ringer 
naudmeldetenestene, og i tillegg å bidra til å gjennomføre ei evaluering av 
pilotperioden som grunnlag for avgjerd om ev. vidareføring.  
 

3.5 Gjennomføring av utdanningsløp 
Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka om å: 
 leggje til rette for at helseføretaka samarbeider med utdanningsinstitusjonane om å 

finne løysningar som bidrar til at flest mogeleg helsefagstudentar kan gjennomføre 
praksisen sin. Det gjeld spesielt for utdanningar det er særlig behov for, til dømes 
utdanning i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssjukpleie, og bioingeniørar. 
Alternative former for rettleiing skal vurderast.  

 
3.6 Luftambulansen – helikopter i Kirkenes 
Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka om å: 
 sørgje for at Luftambulansetjenesten HF får på plass eit sivilt helikopter i Kirkenes 

innan 15. juli 2020, til erstatning for Forsvaret sitt Bell-helikopter.  
 

3.7 Arbeid med testing av befolkinga 
Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka om å: 
 legge til rette for auka testkapasitet både gjennom utvida laboratoriekapasitet, 

bistand til kommunane når det gjeld prøvetaking og anskaffing av tilstrekkeleg 
testutstyr og prøvetakingsutstyr. Felles innkjøp koordinerast av Helse Sør-Øst RHF.  

 
 3.8 Rapportering og vidare arbeid 

Føretaksmøtet bad dei regionale helseføretaka om å:  
 bidra i Helsedirektoratet sitt arbeid med å vurdere vidare utvikling av tiltaka.  
 bidra i Folkehelseinstituttet sitt nasjonale program for datainnsamling og utvikling 

av kunnskap.  
 leggje til rette for klinisk pasientretta forsking for å utvikle kunnskap om 

diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientar smitta av SARS-CoV-2.  
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 gje ei førebels rapportering på oppdraga i denne protokollen til felles 
tertialoppfølgingsmøte i juni 2020.  

Kommentarar  
Føretaksmøtet vedtok sak 3 med følgjande protokolltilførsel: 
 
”Vi støtter målsetningen om gradvis økning av tilgangen til spesialisthelsetjenesten. Vi 
forutsetter imidlertid at dette gjøres på en slik måte at:  
 

 det må utarbeides systematiske planer for arbeidet med å åpne for elektiv virksomhet 
som ivaretar både pasientsikkerhet og arbeidsmiljø/HMS  

 det gjennomføres i tråd med tilgang på adekvat smittevernutstyr og annet materiell 
og uten uttak fra beredskapslager  

 det er innenfor normalarbeidstid og i tråd med regulære arbeidstidsavtale mellom 
partene  

 det er i tett dialog og drøftinger mellom tillitsvalgte, ansatte og ledere på alle nivå 
driftssituasjonen kontinuerlig evalueres for å sikre tilgang på nødvendig 
kompetanse.”  

 
 

Protokolltilførsel frå: 
Kirsten Brubakk, Lasse Sølvberg, Christian Grimsgaard (Helse Sør-Øst RHF), Bente Pilskog, 
Wenche Kristin Røkenes, Bjørn Egil Vikse (Helse Vest RHF), Tore Brudeseth, Anita Solberg, 
Lindy Jarosch-von Schweder (Helse Midt-Norge RHF), Sissel Alterskjær, Ann-Mari Jenssen og 
Kari B. Sandnes (Helse Nord RHF):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  


