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1.0 Innledning
Allerede på direktørmøtet i april 2016 kom det innspill om ønsket forbedringsarbeid innen MSJ
(MSJ). Innspillet kom fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF, Per Martin Knutsen.
Prosjektets hovedmål har vært å redusere uønsket variasjon innen antall akutte innleggelser og
liggetid, da tidligere nasjonale analyser har påpekt et overforbruk i MSJ. Prosjektet har i stor grad
anvendt retrospektiv analyse som metode for å avdekke utfordringer.
Helse Nord RHFs fjerde Regionale Innsatsteam (se pkt 2.1) ble nedfelt, med ressurspersoner fra
MSJ, foretakets Prehospitale enhet og Vefsn kommune. Ressurspersoner ble kvalitetsrådgivere,
avdelingsleder, enhetsdirektør, overleger både fra sykehus og kommune, hovedverneombud,
tillitsvalgt og en representant fra Helse Nord RHF. Innsatsteamet ble etablert 27.10.16 og bestod
av følgende medlemmer:
Merete Aufles
Knut Roar Johnsen
Stine Ødegård
Tanja Pedersen
Reidar Berntsen
Hege Harboe-Sjåvik
Knut Solheim
Elin Pettersen
Line Strømhaug Grongstad

Avd. leder, Medisinsk avd m/Intensiv og akuttmottak, MSJ
Kvalitetsrådgiver, Prehospital enhet, Helgelandssykehuset HF
Kvalitetsrådgiver, MSJ
Enhetsdirektør, MSJ
Avd. overlege, medisinsk område, MSJ
Kommuneoverlege, Vefsn kommune
Hovedverneombud, MSJ
Plasstillitsvalgt NSF, MSJ
Leder Regionalt Innsatsteam, Helse Nord RHF

Arbeidsgruppen vil benytte anledningen til å takke andre i Helgelandssykehuset HF, NPR (Norsk
Pasientregister) og øvrige i Helse Nord RHF, som velvillig har levert oss nødvendig
grunnmateriale.
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2.0 Bakgrunn
01.11.15 ble det innført såkalt «fritt behandlingsvalg» for pasientene. Ordningen innebærer at
pasientene kan velge behandlingssted etter eget ønske. Det er helseforetaket hvor pasientene har
bostedsadresse, som dekker behandlingskostnadene. Fra samme dato bortfalt også ordningen
hvor man tidligere skilte mellom pasienter med og uten rett til helsehjelp. Nå skal pasientene
vurderes til rett, eller ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Disse vurderingene skal
foretas med forankring i de nasjonale prioriteringsveilederne. I denne forbindelse ble det bestemt
fra HOD at alle regionale helseforetak skulle etablere et Regionalt innsatsteam.

2.1 Etablering av regionalt innsatsteam
Overordnet oppdrag fra HOD (Oppdragsdokument 2015 – tilleggsdokument)
 Etablere regionale innsatsteam som kan understøtte omstillings- og endringsprosesser på
lokalt nivå.
 Etablere mekanismer som kobler en slik ressurs på regionalt nivå med enheter på lokalt
nivå som trenger bistand for å gjennomføre endringsprosesser.
 Etablere arenaer der helseforetakene kan møtes for å utveksle erfaringer og metodikk om
omstillings- og endringsprosesser.
Operasjonalisering av oppdrag
 Innsatsteamets leder er Line Strømhaug Grongstad som frikjøpes fra Finnmarkssykehuset
og rapporterer til Kvalitets- og forskningsdirektør, RHF.
 Det etableres en ressursbank i RHF’et bestående av personell med kjennskap til analyse,
fag og HR som støtter opp teamleder ved behov.
 Oppfølgingsmøtet mellom hvert enkelt HF og RHF’et vil være arena for innspill om støtte
fra innsatsteam.
 I oppfølgingsmøtet pekes det på ressurspersoner i HF’et som skal inngå i innsatsteamet
for sitt innmeldte problemområde.
 Innsatsteamet rapporterer til direktør (eller fagsjef) av det respektive HF hvor
innsatsteamet til enhver tid er etablert.
 Innsatsteamet skriver rapport etter utført oppdrag som forelegges direktør i det
respektive HF.
 Direktørmøtet vil være arena for evaluering og utveksling av erfaring.
 Hovedfokus skal i første omgang rettes mot poliklinikkene.
Organisering
 Innsatsteamet er forankret hos direktør i det respektive HF hvor teamet arbeider.
 Leder av innsatsteamet rapporterer til Kvalitets- og forskningsdirektør i RHF’et.
Arbeidsform
 Innsatsteamet
skal
selv
vurdere
arbeidsform
(hyppighet
på
møter,
fysisk/telefon/videomøter) og hvor innsatsen skal settes inn. Teamleder benytter seg av
definerte ressurser i RHF’et ved behov. Det er viktig at teamet møtes fysisk i første fase
ved det respektive HF for å kartlegge utfordringer og sikre tilstrekkelig fremdrift.
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2.2 Fokusområder for Regionale innsatsteam i Helse Nord RHF
De tre første Regionale innsatsteam i Helse Nord hadde alle fokus på å redusere ventetider og
fristbrudd som følge av den nye ordningen. Dagens team (det fjerde) fikk et annet fokus. Bakgrunn
for opprettelse av dette innsatsteamet skyldes blant annet statistikk fremlagt i Samdata rapporten
2013:

Figur 1: Forbruk akutt medisinsk behandling pr. 1000 innbyggere

(Kilde: NPR)

Her fremkom at MSJ over tid har hatt høyest andel dag - og døgnopphold for akutt medisinsk
behandling pr 1000 innbyggere. På bakgrunn av dette ønsket ledelsen i Helgelandssykehuset HF
å kartlegge årsaker til denne variasjonen. Oppdrag til fjerde innsatsteam ble dermed å analysere
akutte innleggelser, fra pasienten ble hentet i hjemkommune, til de sendes ut fra sengepost. Målet
ble å redusere antall innleggelser og liggetid samt bidra med forslag til, og innføring av, gode og
varige forbedringstiltak.

3.0 Status akuttinnleggelser
Her presenteres i første rekke antall akuttinnleggelser pr 1000 innbyggere pr henvist fra pr år,
tilbake til 2010. Deretter vil vi presentere dette fordelt mellom Vefsn, Rana og Alstahaug, som er
vertskommuner for de 3 sykehusene i Helgelandssykehuset HF. Videre fremlegges statistikk på
antall akuttinnleggelser for pasienter med lungebetennelse, sykdommer i muskler og ledd og
akutt skade hofte/lår uten brudd. Vi avslutter med å presentere en mer detaljert analyse hvor
tall sammenlignes pr tertial i perioden 2013-2014 -2015.
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Figur 2: Akuttinnleggelser pr 1000 innbyggere pr henvist fra pr år

(Kilde: Helsedirektoratet.no)

Denne figur viser en tydelig nedgang i akuttinnleggelser av pasienter som er bosatt i Vefsn
kommune. Rana viser en jevn kurve, med en liten økning i 2015, mens Alstahaug har store
variasjoner og viser også en økning i 2015. Det presiseres at disse kurvene ikke viser hvilket
sykehus pasienten blir innlagt i, de viser kun antall akuttinnleggelser (pr 1000 innbygger) fra
aktuell kommune.

Figur 3: Akuttinnleggelser pr 1000 innbyggere pr henvist fra pr år (Kilde: Helsedirektoratet.no)

Denne figur viser samme resultat for Vefsn kommune, og til sammenligning vises en motsatt
trend i Hattfjelldal og Grane – med betydelig økning av akuttinnleggelser. Også her presiseres at
det ikke fremkommer hvilket sykehus pasienten blir innlagt i, men her vises at både Grane og
Hattfjelldal har en større andel akuttinnleggelser enn Vefsn. I tråd med figur 2 sees en betydelig
større andel innleggelser fra Grane og Hattfjelldal i 2015, sammenlignet med Rana og Alstahaug.
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Dersom vi sammenligner tall fra figur 1, som ble presentert i Samdata rapporten 2013, sees en
tydelig sammenheng. Det presiseres at Samdata rapporten kun viser tall frem til 2013, og at tall
videre for 2014 -2015 viser nedgang i innleggelser fra Vefsn sammenlignet med økning både i
Rana og Alstahaug.
Nedenfor presenteres innleggelser pr 1000 innbygger for de nevnte tre pasientgrupper. Disse
tre er valgt ut blant 14 totalt, på bakgrunn tydelig variasjon internt i foretaket. I første rekke
presenteres disse fordelt mellom Alstahaug, Vefsn og Rana, deretter fordelt mellom Hattfjelldal,
Grane og Vefsn.

Figur 4: Innleggelser pr 1000 innbyggere på grunn av lungebetennelse

(Kilde: Helsedirektoratet.no)

Her sees at pasienter med bosted i Vefsn kommune helt siden 2010 har hatt flere innleggelser
som følge av lungebetennelse sammenlignet med Rana og Alstahaug. Det ble stil spørsmål til om
aldersdemografi kunne forklare denne variasjonen. Innsatsteamet har gjort en analyse i forhold
til aldersdemografi, og resultat presenteres i kapittel 7.0.

Figur 5: Innleggelser pr 1000 innbyggere på grunn av lungebetennelse

(Kilde: Helsedirektoratet.no)

Innsatsteamet antar at tall for Hattfjelldal i 2014 ikke er kommet med i datamaterialet, da
Helsedirektoratet foreløpig ikke har svart på vår forespørsel angående dette. Resultat for
Hattfjelldal viser en høyere andel innleggelser sammenlignet med Vefsn og Grane. Vefsn og
Grane har en lik kurve frem til 2014, men i 2015 viser Grane en betydelig økning. Sammenlignet
med Rana og Alstahaug har alle disse kommunene totalt flere innleggelser. En pasient med
lungebetennelse i Vefsn, Grane eller Hattfjelldal antas å bli innlagt i MSJ.
Innsatsteamet stiller spørsmål til hvorfor MSJ i så mye større grad har flere innleggelser som
følge av lungebetennelse sammenlignet med opptaksområdet til MIR og SSJ.
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Figur 6: Innleggelser pr 1000 innbyggere på grunn av sykdom i muskler og ledd (Kilde: Helsedirektoratet.no)

Her sees at befolkning i Vefsn i betydelig større grad legges inn som følge av sykdom i muskler
og ledd, sammenlignet med de som bor i Alstahaug og Rana. Vi har fått definisjonen på
«sykdommer i muskler og ledd» fra NPR, og dette gjelder alle diagnoser innen M00 – M99. Dette
er eksempelvis leddlidelser, bindevevssykdommer, rygglidelser, muskelsykdommer og
brukslidelser. Det er ingen av disse sykdommene som er funksjonsfordelt til MSJ, og som
dermed kan forklare den uønskede variasjonen.

Figur 7: Innleggelser pr 1000 innbyggere på grunn av sykdom i muskler og ledd (Kilde: Helsedirektoratet.no)

Ved sammenligning av innleggelser i nedslagsfelt til MSJ, sees at Vefsn også her i gjennomsnitt
ligger høyest. For Grane og Hattfjelldal er det noe varierende fra år til år, men i fra 2014 til 2015
sees en større økning i Hattfjelldal – samtidig som det sees en like stor reduksjon i Grane.
En pasient med sykdom i muskler eller ledd fra Vefsn, Hattfjelldal eller Grane blir ikke
nødvendigvis innlagt i MSJ, da eksempelvis revmatologi og ortopedi er funksjonsfordelt til MIR.
Innsatsteamet kommer med konkret forslag for videre analyse av denne utfordringen.

Figur 8: Innleggelser pr 1000 innb. pga akutt skade hofte/lår – ikke kirurgi (Kilde: Helsedirektoratet.no)

Vi ser den samme uønskede variasjon hva angår pasienter med akutt skade hofte/lår uten behov
for kirurgi. Ved sammenligning av de tre største kommunene har Vefsn nok engang høyest andel
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innleggelser. Mens Rana viser en jevn nedgang i innleggelser viser både Vefsn og Alstahaug en
større økning.
Innsatsteamet kan ikke forklare denne økningen, men erfarer at MSJ er tilbøyelig til å legge
pasienter inn etter skader i hofte/lår. Det legges frem flere forslag til hvordan man kan redusere
antall innleggelser for denne pasientgruppen.
Avslutningsvis i dette kapittel fremlegges statistikk pr tertial for øyeblikkelig hjelp som
resulterte i innleggelse.

Figur 10: Antall døgnopphold etter øyeblikkelig hjelp tertialvis 2013 – 2015

(Kilde: NPR)

Innsatsteamet hentet ut statistikk fra NPR pr tertial i årene 2013 – 2015 for å se antall ø-hjelp
som resulterte i døgnopphold. Tall for MSJ i 2. tertial er uthevet for alle de tre årene, da disse
viser en større variasjon enn MIR og MSJ. Spesielt var det en betydelig reduksjon av innleggelser
i 2.tertial i 2015. (Reduksjoner i 2013 og 2014 skyldes sommerstengt fødestue).
Innsatsteamet stilte spørsmål til denne variasjonen, og tok en nærmere analyse for å avdekke
årsaker. Det fremkommer at i perioden 06.07.15 – 09.08.15 var det mangel på bioingeniører på
MSJ, noe som resulterte i stopp i innleggelser for hele perioden mellom kl 19.30 – 08.00. Det er
ikke avdekket høyere forbruk av ØHD senger i perioden, og det er heller ikke avdekket at
pasientene er overført til MIR eller SSJ. Teammedlemmer oppgir at de opplevde en bedre dialog
opp mot legevaktsentralen i perioden.
Her oppsummeres at akutte innleggelser til MSJ med sikkerhet kan reduseres, da det lot seg
gjøre for denne perioden i 2015.
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4.0 Status liggetid
Her presenteres i første rekke gjennomsnittlig liggetid for alle pasientgrupper pr år for
Alstahaug, Rana og Vefsn, deretter viser vi samme diagram for Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Til
slutt velges å presentere tall for pasientgruppen lungebetennelse.

Figur 11: Gjennomsnittlig liggetid for alle pasientgrupper pr år

(Kilde: Helsedirektoratet.no)

Resultat viser at pasienter fra Vefsn i gjennomsnitt har kortere liggetid enn pasienter fra
Alstahaug og Rana. Alle tre viser en økning fra 2014 til 2015, uten at innsatsteam kan forklare
dette noe videre. Lik statistikk for antall innleggelser viser ikke disse tall hvilket sykehus
pasienten er innlagt i, bare hvilket bosted pasienten kommer fra.

Figur 12: Gjennomsnittlig liggetid for alle pasientgrupper pr år

(Kilde: Helsedirektoratet.no)

Det lave gjennomsnittet for Vefsn blir også tydelig ved sammenligning mot Grane og Hattfjelldal.
Pasienter fra Hattfjelldal har den lengste gjennomsnittlig liggetid, også sammenlignet med Rana
og Alstadhaug.
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Denne statistikken viser alle pasientgrupper totalt, og det blir vanskelig å anta hvor stor andel
av disse som innlegges i MSJ. Derfor har vi videre valgt å presentere tall innen pasientgruppen
lungebetennelse, som vi antar blir innlagt i nærmeste enhet.

Figur 15: Gjennomsnittlig liggetid for pasienter med lungebetennelse

(Kilde: Helsedirektoratet.no)

Hva angår gjennomsnittlig liggetid for pasienter med lungebetennelse så sees at pasienter fra
Vefsn siden 2011 har hatt en rimelig lik liggetid på 6-7 dager. I Alstahaug er det variasjoner
mellom 5 til 8 dager, og i Rana varierer det mellom 5 – 7 dager. I 2015 er det likevel pasienter fra
Vefsn som har lengst liggetid med 7 dager i gjennomsnitt, mot 6 i Alstadhaug og 5 i Rana.

Figur 16: Gjennomsnittlig liggetid for pasienter med lungebetennelse

(Kilde: Helsedirektoratet.no)

Innsatsteamet antar også her at tall for Hattfjelldal i 2014 ikke er kommet med i datamaterialet.
Det mest interessante her er at pasienter med bosted i Grane over flere år har hatt høyere
gjennomsnittlig liggetid, også sammenlignet med Rana og Alstahaug.
Det stilles spørsmål til hvorfor pasienter i opptaksområdet til MSJ har lengre liggetid, og vi har
derfor valgt å se nærmere på dette i neste punkt angående bruk av antibiotika.

4.1 Bruk av antibiotika
Farmasøyter i Helgelandssykehuset gjennomførte i 2015 en clinical audit/klinisk fagrevisjon
angående antibiotika bruk på medisinske sengeposter. Denne metoden evaluerer kvalitet og
man får tilbakemelding på egen praksis med mulighet for refleksjon. Resultat gir mulighet for å
avdekke uønsket intern variasjon, og man kan evt også sammenligne med nasjonale standarder.
En gjennomført clinical audit i Helgelandssykehuset hadde fokus på pneumoni og lengde på
behandlingen. Resultat viste følgende:
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Mosjøen

Rana

Sandnessjøen

Figur 18: Behandlingstid for pneumoni i Helgelandssykehuset

(Kilde: Clinical audit)

Her sees at MSJ spesielt har lang behandlingstid hva angår intravenøs antibiotika behandling,
men resultatet viser også lengst behandlingstid totalt i Helgelandssykehuset. Pasienter med
intravenøs behandling ligger i avdelingen til de går over til behandling i tablettform, og dette
påvirker liggetiden. Her presiseres at den totale behandlingstiden ikke har tatt med antall dager
med tablettbehandling, noe som kan resultere i mørketall. Innsatsteamet kommer med forslag
om videre analyse angående denne problemstillingen.
Det presiseres at nasjonale anbefalinger/retningslinjer tilsier at en vanlig pneumoni behandles
innen 5-7 dager, mens en alvorlig pneumoni innen 7-10 dager. Det stilles spørsmål til hvorfor
pasienter i MSJ får behandling lengre enn anbefalt.

5.0 Status beleggsprosent
På bakgrunn av påstått høyt antall akutte innleggelser og lang liggetid ble det avgjørende å hente
ut status for belegg og beleggsprosent. Vi valgte å hente ut tall både for medisinsk post og
intensiv. Tall er hentet ut fra alle enhetene i Helgelandssykehuset, for å ha et
sammenligningsgrunnlag – og evt. avdekke uønsket variasjon. Det er valgt å hente ut 4 måneder
i 2015 og de samme 4 måneder i 2016. Disse måneder er valgt ut som utgangspunkt for
normaldrift.
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5.1 Beleggsprosent medisinsk post

Figur 19: Beleggsprosent 2016 medisinsk post

(Kilde: DIPS 5845)

Figur 20: Beleggsprosent 2015 medisinsk post

(Kilde: DIPS 5845)

Ved sammenligning av Helgelandssykehusets tre medisinske poster sees en større variasjon, for
alle periodene. En passende beleggsprosent for medisinsk post bør ligge på rundt 85 %. I en av
periodene i 2015 hadde MSJ høyest beleggsprosent i foretaket, mens alle øvrige perioder har
MSJ den laveste. I to av periodene har MSJ en passende beleggsprosent, mens i den siste
perioden ligger beleggsprosenten kun på 65,7 %.
Det har fremkommet under teamets arbeid at pasienter holdes tilbake på intensiv for å avhjelpe
personalet på medisinsk sengepost, noe som kan forklare den lave beleggsprosenten i perioder.
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5.2 Beleggsprosent intensiv

Figur 21: Beleggsprosent 2016 intensiv

(Kilde: DIPS 5845)

Figur 21: Beleggsprosent 2015 intensiv

(Kilde: DIPS 5845)

Ved sammenligning av tall på intensiv sees også her en større variasjon, for alle periodene.
Intensiv i MSJ har høyest beleggsprosent i 3 av 4 perioder, sammenlignet med de to øvrige
enhetene. I 3 av 4 perioder har de i tillegg høyere belegg enn medisinsk post, som i noen grad
skyldes nevnte praksis med å holde medisinske pasienter på intensiv post.
Vi har fått avklaring fra Analysesenteret at det har ingen økonomisk betydning om pasienten
registreres med intensivdøgn eller døgn i medisinsk sengepost. Inntekter gis etter medisinske
diagnoser og prosedyrer. Vi kan dermed utelukke at praksis pr i dag evt. skulle bidra til
urettmessig inntekt.
Hva angår kostnader med en slik praksis så viser tall fra sammenlignbart foretak,
Finnmarkssykehuset, at et intensivdøgn i gjennomsnitt koster ca 30 000,- mens et døgn på
medisinsk sengepost koster ca 16-18 000,-. Analysesenteret gir også et tilslag på ca 13-18 000,for et døgn på medisinsk sengepost og en dobling i forhold til intensiv.
Innsatsteamet kommer med forbedringsforslag i forbindelse med denne problemstillingen.
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5.3 Korridorpasienter
Vi velger å legge ved statistikk for kvalitetsindikatoren korridorpasienter, for å vise status for
pasientene i MSJ. Her fremlegges også statistikk for øvrige enheter i Helgelandssykehuset, for
perioden januar 2015 – september 2016.
Indikatorer 2016
Mo i Rana
Mosjøen
Sandnessjøen
Totalt Helgelandssykehuset

April
17
0
33
50

Mai
10
0
20
30

Juni
16
0
45
61

Juli
18
0
6
24

Aug
14
0
27
41

Sept
11
0
20
31

Indikatorer 2015
Mo i Rana
Mosjøen
Sandnessjøen
Totalt Helgelandssykehuset

Jan
37
0
51
88

Feb
18
0
39
57

Mars
21
0
49
70

April
11
0
31
42

Mai
22
0
51
73

Juni
23
0
67
90

Indikatorer 2015
Mo i Rana
Mosjøen
Sandnessjøen
Totalt Helgelandssykehuset

Juli
24
0
109
133

Aug
8
0
72
80

Sept
29
0
50
79

Okt
6
0
24
30

Nov
14
0
29
43

Des
17
0
13
30

Figur 22: Korridorpasienter 2015 - 2016

(Kilde: DIPS 5952)

I forhold til kvalitetsindikatoren korridorpasienter, har MSJ svært gode tall å vise til da det er
ingen pasienter som er lagt på korridor siden januar 2015. Årsak til dette er både det tidligere
nevnte samarbeid med intensivenheten og tilgjengelige rom for ekstra senger i avdelingen.
Denne kvalitetsindikatoren sier ingenting hva som er årsak til at pasient blir plassert på
korridor, det kan helt enkelt skyldes en snorkende medpasient.
Etter fysisk flytting av medisinsk enhet, og reduksjon av areal, stiller teamet spørsmål til om det
sterke resultat angående korridorpasienter vil opprettholdes fremover.

6.0 Andel avviste
Innsatsteamet er kjent med at Helgelandssykehuset HF har en høy andel avviste henvisninger,
sammenlignet med andre foretak i Norge. I figurene nedenfor vises andel avviste henvisninger
totalt pr foretaksnivå for perioden 01.01.15 – 01.04.16. og andel avviste i Helgelandssykehuset fra
01.03.16 – 01.10.16.
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Figur 23: Andel avviste totalt pr foretaksnivå for perioden 01.01.15 – 01.04.16

(Kilde: NPR)

Her fremkommer at Helgelandssykehuset HF ligger på 4. plass med 16,5 % andel avviste i nasjonal
sammenheng. Vi har valgt å ta ut ferskere tall, og har fordelt disse pr enhet i foretaket.

Figur 24: Andel avviste i Helgelandssykehuset for perioden 01.03.16 – 01.10.16

(Kilde: DIPS 6813)

Her sees at MSJ har en lavere andel avviste, sammenlignet med de to andre enhetene. I første
rekke påvirker ikke dette enhetens akuttinnleggelser eller liggetid, men som tidligere nevnt
(kap. 3.0) ender en del pasienter til utredning opp med innleggelse. Innsatsteam ønsker å ta
dette med for å vise kultur for i liten grad å avvise henvisninger, og at det gis mulighet for akutt
innleggelser etter en poliklinisk vurdering.
Innsatsteamet kommer med tiltak for videre kartlegging av denne praksis.
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7.0 Aldersdemografi
Allerede under første møte med det regionale innsatsteam ble det påpekt mulige årsaker til flere
innleggelser i MSJ som følge av eldre befolkning. På bakgrunn av dette ble det gjennomført en
aldersdemografi for å bekrefte eller avkrefte antakelser. Vi har hentet ut statistikk for alle
aldersgrupper, men velger her kun å fremlegge resultat for pasienter over 80 år. Resultat viser
både totalt antall pasienter, men også andel over 80 år for perioden 2013 – 2015. Det
presenteres tall for alle tre kommuner som tilhører MSJ, og i tillegg presenteres Rana, Alstahaug,
Vega, Rødøy og Leirfjord for å ha et sammenligningsgrunnlag.
Vefsn
Totalt
80 - 89 år
90 +
Andel over 80 år

2013
6490
449
107
9%

2014
6519
433
113
8%

2015
6527
457
114
9%

Hattfjelldal
Totalt
80 - 89 år
90 +
Andel over 80 år

2013
653
62
11
11 %

2014
677
59
16
11 %

2015
726
65
21
12 %

Grane
Totalt
80 - 89 år
90 +
Andel over 80 år

2013
646
44
17
9%

2014
682
56
16
11 %

2015
723
64
15
11 %

Rana
Totalt
80 - 89 år
90 +
Andel over 80 år

2013
11228
776
180
9%

2014
11563
732
175
8%

2015
11853
769
185
8%

Alstahaug
Totalt
80 - 89 år
90 +
Andel over 80 år

2013
3223
198
25
7%

2014
3354
190
28
6%

2015
3539
206
35
7%

Andel over 80 år
Vega
Rødøy
Leirfjord

2013
9%
9%
9%

2014
10 %
10 %
9%

2015
9%
9%
9%

Figur 25: Andel pasienter over 80 år

(Kilde: NPR)

Tall ovenfor viser både poliklinikk og innleggelser. Resultat kan ikke forklare nevnte hypotese
med sammenheng mellom høyt antall innleggelser som følge av høy alder i opptaksområdet til
MSJ. Det er kun Alstahaug som viser en signifikant variasjon, med under 7 %. Hattfjelldal har
høyest andel på 12 %, men dette utgjør kun 86 pasienter på et helt år.
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8.0 Pasientforløp og samarbeid
I første rekke vil vi her presentere hvordan et pasientforløp kan være for en pasient som
innlegges i MSJ, basert på om de kommer fra Grane, Hattfjelldal eller Vefsn kommune.

Legevakt
Grane
Bosted
Grane

Bosted
Hattfjelldal

Legevakt
Hattfjelldal

Legevakt
Grane
Legevakt
Hattfjelldal

ØHD
Mosjøen
Innleggelse
MSJ

Legevakt
Mosjøen

Innleggelse
MSJ

Retur
bosted

ØHD
Hattfjelldal
Innleggelse
MSJ

Retur
bosted
Innleggelse
MSJ

Retur
bosted

ØHD
Mosjøen
Bosted
Vefsn

Retur
bosted

Innleggelse
MSJ

Retur
bosted
Innleggelse
MSJ

Retur
bosted

Figur 26: Pasientforløp innleggelse til MSJ fra Grane, Hattfjelldal og Vefsn kommune (Kilde: Innsatsteam)

For pasienter som bor i Grane og Hattfjelldal kommune er det delt legevaktsordning, noe som
medfører ekstra reise de dager det ikke er legevakt i egen kommune. For en pasient i Grane som
vurderes til innleggelse i MSJ må denne først kjøre via legevakt som evt. kan være i Hattfjelldal
den aktuelle dagen. Legevakt i Grane/Hattfjelldal må så vurdere om pasienten trenger
innleggelse i MSJ, om den kan legges inn i ØHD seng i Mosjøen eller om den kan returneres til
bosted.
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For en pasient i Hattfjelldal som vurderes til innleggelse i MSJ må også denne via legevakt i
Grane/Hattfjelldal. Leger her må så vurdere om pasienten trenger innleggelse i MSJ, om den kan
legges inn i ØHD seng i Hattfjelldal eller om den kan returneres til bosted.
For en pasient i Vefsn er legevakt plassert i Mosjøen, og denne ligger i samme bygg som MSJ og
ØHD senger. Legevakt i Mosjøen må vurdere på samme grunnlag som Hattfjelldal/Grane
angående hvilket nivå pasienten trenger innleggelse i.
Når pasienten er ankommet akuttmottak i MSJ blir den vurdert av vakthavende lege. Her oppgis
en utfordring med å ha kirurgiske spesialister på vakt som ikke vil vurdere andres fagområder,
og pasienten blir evt. innlagt i påvente av vurdering fra annen spesialist.
I MSJ blir alle pasienter som kommer inn på båre lagt i en akuttseng, da det pr i dag ikke er lagt
til rette for «stolrom». Det antas av teamet at dette bidrar til flere innleggelser. Det legges frem
forslag i forhold til denne utfordringen.
Dersom pasienten eksempelvis får bekreftet hoftebrudd legges pasienten inn i MSJ, men det
gjøres en raskt postoverflytting til MIR. Analyse av hoftebrudd i mottak i MSJ viser
gjennomsnittlig kort ventetid før overflytting er iverksatt, og det oppleves ikke som en
flaskehals i pasientforløpet. Likevel er det et potensial for forbedring, og det jobbes nå med
utarbeidelse av ny prosedyre for hoftebrudd, hvor pasienten skal til røntgen før innleggelse i
akuttmottak.
Generelt skal et pasientforløp bidra til å sikre «rett pasient i rett seng, på lavest mulig nivå», men
det oppleves flere utfordringer med dette som beskrevet ovenfor. Videre vil vi beskrive
pasientforløp for medisinske og kirurgiske pasienter, for deretter å avslutte kapittelet med å
beskrive internt og eksternt samarbeid.

8.1 Pasientforløp medisinske pasienter
Vi velger å her presentere pasientforløp for øyeblikkelig hjelp til medisinsk poliklinikk, som kan
få konsekvenser for antall innleggelser i MSJ. Det er utarbeidet en enkel prosedyre som viser
følgende:
Hensikt:
Kvalitetssikring for mottak av polikliniske medisinske ø-hjelps pasienter, og hensiktsmessig
prioritering før undersøkelse. Prosedyren har til hensikt å sikre at ingen pasienter blir sittende
unødvendig lenge å vente, og i verste fall blir avglemt.
Omfang:
Prosedyren gjelder for personalet på Akuttmottak/Intensiv, Med.pol. og turnusleger.
Arbeidsbeskrivelse:
Medisinske polikliniske ø-hjelps pasienter skal melde seg i akuttmottak. Der skal ansatte
registrere pasient, triagere og videreformidle til turnuslege at pasient er kommet.
Hvis pasient er triagert, vurdert til å være klinisk stabil og i en slik allmenntilstand at det ikke er
behov for seng, bes pasient sette seg nede utenfor med. pol å vente. Hvis behov for hjelp før
turnuslege kommer må de gjøres oppmerksomme på at de skal henvende seg i akuttmottak.
Hvis pasienten er pleietrengende og ikke kan klare seg selv skal han/hun ikke bes vente i
ventesone utenfor med.pol, da skal han/hun vente i akuttmottak.
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Lege kan be om å ha pasienten i mottak selv om triage er grønn og ikke tilsier at pasient skal
være i mottak. Men praktisk årsak er ikke en god nok årsak. Vi må være spesielt ‘’våkne’’ i
forhold til infeksjons pasienter. Det er turnuslegens ansvar å videre iverksette nødvendige tiltak.
Prosedyren anses god nok fra enhetens medisinske leger, spesielt etter at den nylig ble revidert.
Likevel fremkommer flere diskusjoner mellom personell i avdelingen, for hvordan ø-hjelps
pasienten skal ivaretas. Det påpekes fra innsatsteam at prosedyren skal etterleves, og evt. skrive
avvik dersom den ikke etterleves.

8.2 Pasientforløp kirurgiske pasienter
Hva angår pasientforløp for kirurgiske pasienter, så er dette mer komplisert enn det medisinske
– da MSJ ikke har et kirurgisk sengepost. Den 20. januar i 2016 ble det utarbeidet en prosedyre
for behandling av kirurgisk ø-hjelps pasienter ved MSJ. Denne er lagt som vedlegg 1.
Det oppleves at dagkirurgiske inngrep får døgnbehov og at det planlegges kirurgiske inngrep
med døgnbehov, uten at enheten har kirurgisk sengepost. Det er i tråd med
funksjonsfordelingen at MSJ skal ha utvidet kirurgi og gi tilbud innen eksempelvis urologi og
plastikk kirurgi, og innsatsteamet stiller spørsmål til hvordan dette skal gjennomføres i praksis.
Slik det er pr i dag blir senger på intensiv og akuttmottak anvendt som sengepost for kirurgiske
pasienter.
Det angis også en utfordring i forhold til «gråsonepasienter», hvor pasienter blir innlagt i
medisinsk sengepost med ryggsmerter, gyn cancer, ikke traumatiske ryggfrakturer og kirurgisk
palliativ behandling.
I prosedyren gjengis at MSJ skal gi vurdering/behandling av pasienter der det ikke er åpenbart
at pasienten trenger innleggelse i kirurgisk sengepost. Det samme gjengis i forhold til kirurgiske
komplikasjoner. I praksis blir enhetens akuttsenger anvendt til de av disse som likevel trenger
en innleggelse.
Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og røntgen ved kirurgisk poliklinikk har en egen enkel
prosedyre:
Alle pasientene skal først innom akuttmottak/intensiv for å bli tatt imot/vurdert. Dette for å
sikre at pasienten blir vurdert sirkulatorisk, respiratorisk, og for at pasienten skal kunne få
nødvendig smertelindring før røntgenundersøkelsen. Pasientene skal ha etablert venetilgang.
Om pasienten trenger følge til røntgen, er dette personalet ved akuttmottak/intensiv sitt ansvar.
Etter avsluttet røntgenundersøkelse skal pasienten tilbake til akuttmottak/intensiv for videre
vurdering av vakthavende turnuslege.
Innsatsteam opplever manglende etterlevelse og utfordringer rundt etterlevelse av kirurgiske
prosedyrer, og kommer med forslag til tiltak for å følge opp denne utfordringen.
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8.3 Internt samarbeid
Dessverre er innsatsteamets kartlegging her preget av manglende deltakelse fra enhetens leger,
ingen av de som ble oppnevnt av enhetsdirektør deltok. Etter hvert fikk vi med en
avdelingsoverlege, som eventuelt kunne deltatt fra starten. Dette ble en ressurs for teamet, men
opplevdes ikke tilstrekkelig for å kartlegge hele enhetens samarbeid i praksis.
Det er allerede påpekt utfordringer med at pasienter til poliklinikk blir overført til
akuttmottaket for vurdering, hvor disse på grunn av manglende «stolrom» ofte ender opp i en
seng. Forklart prosedyre angående kirurgisk ø-hjelp gir kapasitetsutfordringer hva angår
bemanning på akuttmottak/intensiv sammenlignet med medisinske ø-hjelps pasienter (som kan
overføres til sengepost). Vi ser at denne type ø-hjelp trenger hurtig avklaring for å unngå
innleggelse.
Videre så sees utfordringer med det nevnte samarbeid mellom intensiv og medisinsk sengepost,
hvor pasienter holdes igjen på intensiv. Det har ikke vært tradisjon for å overføre sykepleiere
mellom avdelingene ved behov.
Det er usikkert i hvilken grad man kunne anvendt pasienthotell ved operasjonsplanlegging,
spesielt i forbindelse med dagkirurgi. Det oppgis i utgangspunktet ikke utfordringer med elektiv
kirurgi, eller avtalt utvidet dagkirurgi, men i sammenheng med ø-hjelp sees utfordringer både i
forhold til sengeplass og bemanning.
Angående bruk av intensiv/akuttmottak som kirurgisk sengepost så er dette også en utfordring
for det interne samarbeidet, og vi fremmer videre forslag i forhold til dette.

8.4 Eksternt samarbeid
Også her preges vår kartlegging av manglende deltakelse blant enhetens leger. Det har vært en
stor ressurs for gruppen at kommuneoverlege har deltatt, og gitt innspill til dette punktet.
Det oppleves at MSJ har respekt for kommunal leges vurdering. I opptaksområdet til MSJ er det
mange leger med lang erfaring, men også ferske leger som har lavere terskel for å legge inn i
sykehus. Her skulle det gjerne vært kartlagt i hvilken grad leger i MSJ håndterer henvendelser
fra kommuneleger, og hvilke rutiner som ligger til grunn for å svare ut på disse. Det er trolig at
leger i MSJ i stor grad kan påvirke antall akutte innleggelse ved en slik konferering. Som tidligere
nevnt er det innført et tiltak i september i forhold til dette, hvor det nå kun er LIS leger og
overleger som tar imot denne type telefoner hvor det nå er utvidet til hele døgnet.
Både kommunene og sykehuset kan jobbe bedre med opplæring av nye leger. Angående
informasjon om ø-hjelps tilbud i kommuner og sykehus, burde dette fått høyere prioritet ved
opplæring og det foreslås flere tiltak i forhold til dette. Det nevnes også utfordringer hva angår
overflytting fra høyere omsorgsnivå, spesielt innen kirurgi.
Til slutt nevnes samarbeid opp mot prehospital enhet, legesentral, AMK og nødnett som kunne
vært tettere og med jevnlig gjennomgang av rutiner og tilbud. Det fremmes også forslag i forhold
til dette.
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9.0 Triage
Tidlig fremkom hypotese om utfordringer i forbindelse med triage både prehospitalt og i
akuttmottak. Innsatsteamet ønsket å belyse disse og har valgt å kartlegge triage både i
prehospital enhet og i akuttmottak. En hypotese var at vi i større grad triagerer pasienter til
orange og rød, som en mulig forklaring på større andel akuttinnleggelser sammenlignet med
øvrige enheter i Helgelandssykehuset.

9.1 Prehospitalt
Innsatsteamet valgte å fokusere på akutte innleggelser som ikke har vært via legevakt og som
dermed ikke er tilsett eller blitt fysisk undersøkt av lege i forkant av innleggelsen. Dette på
bakgrunn av hypotese om at andel orange triage ble større uten tilsyn av lege. Statistikk er
hentet ut fra Bliksund, som innehar statistikk for all prehospital aktivitet. Det er hentet ut
statistikk for Grane, Hattfjelldal og Vefsn som viser totalt antall turer og triageringsfaktor. Videre
er det hentet ut total statistikk for MSJ, MIR og SSJ for å sammenligne triageringsfaktor mellom
foretakets enheter.

Figur27: Prehospital triage til innleggelse MSJ, uten vurdering av lege

(Kilde: Bliksund)

Tall for 2015 er totale, mens for 2016 har vi kun tall frem til og med14. november. Vefsn og
Grane viser rimelig like andeler i 2015 og 2016, mens i Hattfjelldal er det noe mer variasjon. Her
presiseres at det er små tall for Hattfjelldal og Grane, men totalt er det ca 100 pasienter i året
som transporteres til innleggelse i MSJ uten tilsyn av lege. Hypotese med at pasienter i Grane i
større grad triageres orange, for å unngå omvei til legevakt i Hattfjelldal kan kanskje styrkes – da
Grane begge år har høyest andel orange triage. Likevel er et her kun snakk om ca 25 pasienter i
året, som i liten grad påvirker det høye forbruket av akuttinnleggelser i MSJ. Både i 2015 og hittil
i 2016 har Grane og Hattfjelldal færre andeler rød triage sammenlignet med Vefsn.

Figur28: Prehospital triage til innleggelse Helgelandssykehuset, uten vurdering av lege

(Kilde: Bliksund)
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Her presiseres at dette viser totale tall, uten vurdering av lege, for innleggelser i den enkelte
enhet i Helgelandssykehuset. Totalt sett så har MIR et overraskende lavt antall sammenlignet
med MSJ, mens SSJ har et overraskende høyt antall sammenlignet med MIR. Man kan anta at
årsak til variasjon skyldes avstand til legevakt, eller transportutfordringer. Antall i SSJ kan
kanskje forklares som følge av dette, men i MSJ er det korte avstander uten større utfordringer
med transport. Det stilles spørsmål til den høye andelen i MSJ som blir transportert inn uten
vurdering av lege.
Også denne tabellen kan bekrefte hypotese angående høy andel orange triage inn til MSJ, da MSJ
har høyest andel både i 2015 og 2016. Denne totalt høye andel kan dette muligens være med på
å bekrefte tidligere nevnte hypotese.
Innsatsteamets medlemmer beskriver utfordringer med at pasienter legges inn i mottak med
manglende triage fra ambulanse, men dette kan ikke bekreftes hverken via statistikk i Bliksund
eller i avviksprotokoller. Det fremmes flere forslag i forhold til dette.

9.2 Akuttmottak
Når pasienten er ankommet akuttmottak skal pasienten triageres på nytt, også her etter RETTS
og de 5 hastegrader. Fire av 5 hastegrader utgjør prioriteringsnivå 1-4 (rød, orange, gul og
grønn). Disse gir grunnlag for prioriterte tiltak, overvåkningsnivå, sykepleietilværelse og hvor
raskt pasienten må tilses og vurderes av lege. Det 5. (blå) prioriteringsnivå er for pasienter med
enkle problemstillinger som ikke trenger triage. Prioriteringsnivåene er som følger:

Figur 29: Tiltak etter triage i akuttmottak

(Kilde: Kvalitetsrapport Helgelandssykehuset)

Innsatsteamet ønsker her å presentere kartlegging for triage i akuttmottaket både MSJ, MIR og
SSJ for eventuelt å avdekke uønsket variasjon. Dette som et ledd i kartlegging av årsaker til flere
akuttinnleggelser i MSJ, og evt. avdekke om pasienter i akuttmottak i MSJ i større grad triageres
med orange/rød. Vi fikk statistikk i form av kakediagram fra MIR og MSJ, men fikk dessverre
ikke tilsendt resultat fra SSJ innen frist for å ta med i sluttrapport. Det er september 2016 som
ligger til grunnlag for sammenligning internt i foretaket. I tillegg har vi hentet inn statistikk fra
NLSH Vesterålen, for å kunne sammenligne med enhet utenfor Helgelandssykehuset.
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Figur 30: Triage i akuttmottak MIR september 2016

(Kilde: Akuttmottak MIR)

Figur 31: Triage i akuttmottak MSJ september 2016

(Kilde: Akuttmottak MSJ)

Figur 32: Triage i akuttmottak NLSH Vesterålen jan-aug 2016 (Kilde: Akuttmottak NLSH Vesterålen)
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Her fremkommer at MSJ i perioden har en betydelig høyere andel pasienter som triageres til
orange/rødt enn både MIR og NLSH Vesterålen. Innsatsteam stiller spørsmål til hvorfor
pasienter inn til MSJ i så stor grad har behov for full monitorering, og påpeker utfordringer dette
stiller i forhold til bemanning. Vi ser at denne kartlegging kan vise en mulig årsak til flere
innleggelser i MSJ sammenlignet med MIR.

10.0 Bruk av ØHD senger
Det fremkom tidlig i innsatsteamets arbeid viktighet av å kartlegge bruk av aktuelle ØHD
(øyeblikkelig hjelp døgn) senger, da disse i stor grad kan bistå i mål om å redusere antall
innleggelser i MSJ. Både Vefsn, Hattfjelldal og Grane har et kommunalt ø-hjelpstilbud, i form av
sengeplasser. Vefsn har sine 4 i Mosjøen, og Hattfjelldal har 1 seng i Hattfjelldal, mens Grane
betaler for 0,2 seng ved LMS (Lokal medisinsk senter) i Vefsn. Vi presenterer nedenfor tall for
utnyttelse av disse senger, fordelt mellom de tre kommunene. For ØHD i Mosjøen har vi
statistikk tilbake til 2013, mens for Grane og Hattfjelldal har vi tall for 2015.
Kommune
Rapporteringsår
Vefsn
2013
Vefsn
2014
Vefsn
2015
Grane
2015
Hattfjelldal
2015
Figur 33: Antall pasienter i ØHD seng

Antall pasienter
26
145
214
5
11
(Kilde: NPR)

Fra NPR kunne vi hente ut statistikk som viser en betydelig økning i bruk av ØHD senger for
pasienter bosatt i Vefsn kommune. I Grane og Hattfjelldal ligger det kun statistikk for 2015 og
det blir vanskelig å uttale seg om trender, men vi ser her at antall pasienter er svært få. Statistikk
viser for øvrig at det er svært få pasienter i ØHD seng som overføres til sykehus, majoriteten
sendes hjem eller til sykehjem etter endt opphold.
Videre så har vi fått detaljert informasjon om når disse sengene ble anvendt blant annet for å
sjekke ut om det ble et høyere forbruk i 2. tertial 2015, som følge av tidligere nevnte utfordring
med manglende bioingeniører på vakt i MSJ.
Liggedøgn
ØHD
Mosjøen
2014
Antall døgn
Mulige døgn
2015
Antall døgn
Mulige døgn
2016
Antall døgn
Mulige døgn

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Totalt

36
62

45
56

39
62

54
60

52
62

45
60

72
62

42
62

65
60

42
62

49
60

89
62

630
730

52
62

93
56

71
62

54
60

79
124

60
120

55
124

59
124

73
120

62
124

78
120

72
124

808
1220

92
124

65
101

67
93

67
90

93

90

93

93

90

93

90

93

291
408

Figur 34: Bruk av ØHD senger Mosjøen

Utnyttelse
i prosent
86 %

66 %
71 %

(Kilde: Avdeling LMS Mosjøen)

25

I månedene desember 2014 til april 2015 var det overbelegg på ØHD Mosjøen. Dette skyldes
bruk av ekstraseng, som fra mai måned offisielt ble en del av tilbudet, og regnet inn i
statistikken. Fram mars 2016 ser vi et mindre antall mulige liggedøgn, som skyldes omgjøring av
en seng til legevaktobservasjonsseng. Bruk av denne observasjonsseng er ikke med i
statistikken. Denne brukes til pasienter som er avklart i løpet av vakt, til pasienter som kan
håndteres kommunalt som alternativ til innleggelse i sykehus. Målet er å ha tilgjengelig
observasjonsplass, for å unngå unødig innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Bruk av denne seng
skal evalueres for å finne den mest hensiktsmessige utnyttelse av alle de 4 sengene.
Resultat viser helt klart et potensial for bedre utnyttelse av kapasiteten, spesielt i 2015 og i
2016. Til tross for at en seng fra mars ble omgjort til observasjonsseng er det likevel god
kapasitet på de gjenværende sengene. Tall for 2. tertial 2015 viser ingen økning i forbruk, og vi
kan dermed ikke anta at den større nedgang på innleggelser på MSJ i perioden skyldes økt
forbruk av ØHD senger.
Fra Grane kommune har vi fått tilsendt statistikk for hvor mange døgn de nevnte 5 pasientene
anvendte ØHD seng i 2015.

Antall pas
1
1

Mai
4 døgn

2
1
Figur 35: Bruk av ØHD seng Grane

Juli

August

Under 1
døgn
1 døgn
4 døgn
(Kilde: ØHD Grane)

I denne tabellen har vi valgt å ikke beregne utnyttelsesprosent, da det fremkommer tydelig et
potensial for bedre utnyttelse.
Grane kommune betaler som nevnt for 0,2 seng ved LMS Vefsn. Leger i Grane kommune kan
legge inn avklarte pasienter med behandlingsplan, på lik linje som leger i Vefsn kommune.
Tilsynslegen i Vefsn følger opp pasienten, og ved tilsynsbehov i vakttid tar legevakt i Vefsn
ansvar for dette.
For de 11 pasientene i Hattfjelldal har vi dessverre ikke fått med detaljerte tall, men dette
skyldes korte tidsfrister for levering. Det anbefales at disse tall gjennomgås på et senere
tidspunkt sammen med de aktuelle.
Det stilles spørsmål til om ordningen angående ØHD er tilstrekkelig kjent for aktuelle, både hva
angår leger internt i MSJ, legevaktsentral, AMK, akuttmottak, nødnett og leger på vakt i
Hattfjelldal og Grane. Vi har lagt prosedyrer som vedlegg til rapporten. Vedlegg 2 viser
prosedyre internt i MSJ, mens vedlegg 3 viser prosedyre for ØHD Mosjøen. (Vi har dessverre
ikke etterspurt prosedyre for ØHD Hattfjelldal). Innsatsteamet konkluderer for øvrig med at
disse prosedyrene ikke viser hva som skjer i praksis, og det er behov for revisjon. Det fremmes
flere forslag i forbindelse med utfordringer rundt utnyttelse av ØHD senger.
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11.0 Enkel aktivitetsanalyse
Her fremstilles i første rekke en enkel retrospektiv aktivitetsanalyse med vekt på elektive og øhjelps operasjoner. Vi presenterer tall for alle tre enheter i Helgelandssykehuset HF. Deretter
presenteres operasjonsstryk og statistikk for korridorpasienter, for å se om dette kan forklare den
høye andel innleggelser og liggetid i MSJ.
Antall
operasjoner
2016
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
Totalt

Mosjøen
Elektiv

Rana
Elektiv

178
145
143
187
153
146
65
140
188
146

Inkl.
Ø-hjelp
207
160
152
200
175
168
78
153
208
160

1491

1661

Sandnessjøen
Elektiv

282
213
196
289
251
211
86
196
266
236

Inkl.
Ø-hjelp
343
252
266
341
314
270
149
263
312
288

250
217
240
268
265
193
94
189
260
246

Inkl.
Ø-hjelp
282
226
270
286
288
225
120
220
286
285

2226

2798

2222

2488

Figur 36: Antall elektive og ø-hjelps operasjoner i 2016 (Kilde: Kvalitetsrapport Helgelandssykehuset)

Sammenlignet med MIR og SSJ har MSJ et høyt antall elektive operasjoner, spesielt med tanke på
den enkelte enhets opptaksområde. Selvsagt vil funksjonsfordeling påvirke disse tall, men det
overrasker likevel at MSJ har såpass stor aktivitet som 25 %– uten å ha en kirurgisk sengepost.
Ser vi på det totale antall så er dette et mer tilpasset tall i forhold til opptaksområde, men likevel
ligger MSJ høyt med 24 % av alle operasjoner i foretaket.
Innsatsteamet vil igjen nevne utfordringer med en slik stor aktivitet, uten en velfungerende
løsning for kirurgiske pasienter.

11.1 Operasjonsstryk
Vi legger ved statistikk for operasjonsstryk, for å vise at vi har tatt denne i betraktning i forhold
til liggetid. Her presenteres alle enheter i foretaket.
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Figur 37: Operasjonsstryk 2015- 2016

(Kilde: Kvalitetsrapport Helgelandssykehuset)

Resultat viser for MSJ en svært lav prosent hva angår operasjonsstryk, og vi går dermed bort fra
at dette skulle kunne påvirke enhetens liggetid.

12.0 Forslag til endelig tiltaksplan
Her fremstilles forslag til endelig tiltaksplan, og det påpekes at tiltak ikke er satt i prioritert
rekkefølge. Forslag er sortert inn under internt samarbeid, eksternt samarbeid, opplæring og
kompetanseheving, bedre organisering av triage og øvrige forslag.

Internt samarbeid
For å unngå at alle som kommer inn på båre blir lagt i en seng, foreslås å opprette et «stolrom» da vi pr i dag kun har sengerom på akuttmottaket.
Gjennomføre tidligere vedtatte tavlemøter, med blant annet fokus på daglig vurdering av
intravenøs antibiotikabehandling.
Unngå at pasienter holdes unødvendig lenge på intensiv avdeling for å avhjelpe medisinsk
sengepost.
Vurdere mulighet for å overføre bemanning mellom intensiv/akutt post ved behov.
Angående bruk av akutt/intensiv som kirurgisk sengepost. Vi foreslår gjennomgang for praksis
vedrørende kirurgiske senger.
Etablere faste møter mellom akuttmottak og prehospital enhet for å sikre best mulig
pasientforløp.
Figur 38: Standardisering av rutiner og systemer med andre foretak i Helse Nord
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Eksternt samarbeid
Diskutere med innleggende leger hva som kan være årsak til at MSJ har betydelig flere
innleggelser som følge av lungebetennelse sammenlignet med Rana og Alstahaug.
Angående høye andel innleggelser fra Vefsn i forhold til akutt skade hofte/lår – ikke kirurgi. Her
foreslås en hurtig klarering og overføring, uten innleggelse i MSJ, til ØHD seng i aktuell
kommune.
Etablere rutiner for at henvisende leger besøker sykehuset, og at leger i sykehuset besøker LMS
i Mosjøen.
Sikre at alle aktuelle enheter som AMK, legevaktsentral, prehospital og akuttmottak kjenner til
mulighet for kommunal ø-hjelps seng.
Revisjon av prosedyrer og rutiner i forbindelse med bruk av ØHD senger, da dagens praksis
ikke er forenelig med disse.
Innkalle til samarbeidsmøte med kommuneleger, hvor man fremmer behov for reduksjon av
akuttinnleggelser og økt bruk av ØHD senger. Evt kan man bruke resultat fra sluttrapport som
utgangspunkt.
Kartlegge hvordan leger i sykehuset mottar telefonhenvendelser fra kommunelegene.
Figur 39: Opplæring og kompetanseheving

Opplæring og kompetanseheving
Opplæringshefte til leger i sykehuset, hvor det beskrives samarbeid opp mot kommuneleger og
mulighet for å redusere innleggelser/liggetid.
Distribuere skriftlig informasjon til henvisende leger, som beskriver det totale tilbud sykehuset
har og hvilke pasienter MSJ kan ta imot.
Figur 40: Utvikling og forbedring av registrerings- og kontrollrutiner

Bedre organisering av arbeidet med Triage
Angående triage i akuttmottak. Vi anbefaler en nærmere analyse for å sammenligne data over
lengre periode, for å se om variasjon er lik over lengre tid.
Sørge for å skrive avvik dersom en pasient kommer inn i mottak med manglende triage fra
ambulansetjenesten.
Gjennomføre en nærmere analyse av årsaker til høyere andel røde/orange turer fra
Grane/Hattfjelldal – sammenlignet med andre kommuner i Helgelandssykehuset.
Gjennomgang av praksis for triagering både for prehospital og akuttmottak, av ekstern ressurs.
Figur 41: Bedre organisering av arbeidet med Triage
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Øvrige forslag tiltak
Angående høy andel innleggelser fra Vefsn i forhold til sykdommer i muskler og ledd. Her
foreslås å gjennomføre en nærmere analyse ved bruk av ASL-LIS (Data fra Analysesenteret).
Her vil man få oversikt over hvilken enhet pasientene er innlagt i, da det antas at flere av disse
blir lagt inn i Rana – som følge av funksjonsfordeling eks. revmatolog/ortopedi.
Angående høyt forbruk av intravenøs antibiotika ved lungebetennelse foreslås en nærmere
analyse av dette, for å finne årsaker og løsninger til å redusere forbruket.
Angående lav andel avviste i MSJ sammenlignet med øvrige enheter i Helgelandssykehuset. Her
foreslås en nærmere gjennomgang, hvor man fordeler avviste henvisninger pr fagområde for å
avdekke årsaker og løsninger.
Vurdere bruk av pasienthotell ved planlagte kirurgiske inngrep som kan medføre døgnopphold.
Gjennomgang av rutiner i forhold til bruk av nødnett, er tilbud tilstrekkelig kjent for de
involverte?
Revisjon av kirurgisk ø-hjelps prosedyrer.
Figur 42: Øvrige forslag til tiltak

13.0 Oppsummering
For innsatsteamet har dette vært et spennende, men også krevende prosjekt å gjennomføre. Det
er første gang et innsatsteam er opprettet på enhetsnivå, og skulle analysere og vise
forbedringspotensial totalt i et pasientforløp. Det er gjennomgått et større datamateriale i
retrospektivt perspektiv, helt tilbake til 2010. Det har vært en svært lærerik prosess hvor det ble
avdekket både kjente og nye utfordringer. En av teamets suksessfaktorer har vært høy
kompetanse og dedikerte teammedlemmer.
Allerede i første møte fremkom flere hypoteser med årsak til høyt antall akuttinnleggelser og lang
liggetid, og vi har tatt tak i alle disse i våre analyser. I første rekke ble det antatt en eldre
pasientgruppe, men etter aldersdemografi kunne dette utelukkes. Videre jobbet vi ut fra at
pasienter i MSJ virker «sykere» enn i øvrige enheter i Helgelandssykehuset, noe triageringen
støtter opp under. Likevel stiller vi spørsmål til hvordan dette skjer, når vi vet at RETTS i
utgangspunktet ikke gir mulighet for subjektiv vurdering.
Vi har fått belyst utfordringer med manglende kirurgisk sengepost, og når dagkirurgi ender opp
med døgn så blir disse lagt på intensiv/akuttenhet. Det fremkommer også utfordringer med å ikke
ha «stolrom»i akuttmottak, og alle pasienter blir derfor alltid lagt i en seng. Spesielt er dette
utfordrende ved ø-hjelp poliklinikk innen kirurgi, da disse pasientene utredes på akuttavdelingen
– og skal blant annet ha følge av intensiv/akuttpersonell til røntgen.
Vi har avdekket et større utnyttelsespotensial ved ØHD i kommunene, og at prosedyrer og rutiner
har et behov for revisjon. Det samme gjelder opplæring både internt blant leger MSJ, men også
eksternt blant kommuneleger. Vi stiller også spørsmål til om tilbud er tilstrekkelig kjent i
prehospital enhet, legevaktssentraler og AMK.
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Angående liggetid så har vi valgt å fremlegge statistikk på 3 pasientgrupper med uønsket variasjon
internt i Helgelandssykehuset. Det fremgår at MSJ har lengst liggetid hva angår lungebetennelser,
sykdommer i muskler og ledd og akutt skade hofte/lår – ikke kirurgi. Vi presenterer data som
viser at MSJ gir lang intravenøs behandling etter lungebetennelser, sammenlignet med MIR og SSJ.
Vi foreslår en videre utredning hva angår sykdommer i muskler og ledd, og antar at den høye
andel innen akutt skade hofte/lår – ikke kirurgi skyldes utfordringer med å legge disse pasientene
i «rett seng».
Angående beleggsprosent ble det også tydelig at MSJ har potensial for en bedre praksis, spesielt
hva angår samarbeid mellom intensiv- og medisinsk post. Rent kostnadsmessig er dagens praksis
lite hensiktsmessig, og vi antar det blir en revisjon på dette. Enheten viser til sterke tall hva angår
korridorpasienter og operasjonsstryk, men synes å ha en utfordring i forhold til en overraskende
lav andel avviste henvisninger.
MSJ hadde allerede før oppstart av innsatsteam iverksatt tiltak for å redusere innleggelser. I
september ble det iverksatt tiltak i forhold til henvisningstelefoner og nå er det kun LIS og
overleger som svarer hele døgnet, mot også turnusleger tidligere. Det er for tidlig å si om dette
tiltaket har hatt noen effekt og reduksjon på innleggelser.
Vi ønsker å presisere at utgangspunkt for oppdrag i Samdata rapporten kun viser tall frem til
2013, og at tall videre for 2014 -2015 viser nedgang i innleggelser fra Vefsn sammenlignet med
økning både i Rana og Alstahaug. Det nevnes også at pasienter fra Vefsn generelt kan vise til
kortest liggetid, til tross for nevnte utfordringer innen enkelte pasientgrupper.
Som avslutning presiseres utfordringer ved å sammenligne MSJ med MIR og SSJ, spesielt i forhold
til akutte kirurgiske funksjoner. Det bemerkes at dette påvirker totale tall og andeler for MSJ, og
vi har vært bevisst på at ulikt grunnlag ikke gir det beste utgangspunkt for avdekke uønsket
variasjon. Likevel så vil vi påstå at også dette innsatsteamet har «funnet gull», altså gode metoder
internt i eget foretak. Vi kan konkludere med at analyser og tiltak nok engang bekrefter dr. Paul
Bataldens utsagn:

«Every system is perfectly designed to get the result it gets”
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