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1.0 Innledning
På direktørmøtet i oktober 2015 kom det innspill om ønsket forbedringsarbeid innen Ortopediog plastikkirurgisk avdeling i UNN HF. Innspillet kom fra Administrerende direktør i UNN HF, Tor
Ingebrigtsen. Denne avdelingen har over tid hatt større utfordringer hva angår både ventetid og
fristbrudd.
Prosjektets hovedmål har vært å redusere antall fristbrudd og bidra til at pasienter i aktuell
avdeling unngår unødvendig lang venting. Prosjektet har i stor grad anvendt retrospektiv analyse
som metode for å avdekke utfordringer.
Helse Nord RHFs første regionale innsatsteam (se pkt 2.1) ble nedfelt, med ressurspersoner fra
UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik. Ressurspersoner ble i første rekke angitt til å være
avdelingsleder, kontorledere, ortopeder og representanter for sengepost. Innsatsteamet ble
etablert 2. november og ble raskt utvidet til 11 medlemmer:
Trine Lundberg
Gry Tufte-Gerhardsen
Jeanett Haugan
Bogi Jonsson
Niels Erik Krum-Hansen
Karl Ivar Lorentzen
Hans Petter Fundingsrud
Inger Martha Aalstad
May-Liss Johansen
Torunn Aarhuus Fossem
Line Strømhaug Grongstad

Kontorleder, Kirurgisk avdeling, UNN Narvik
Oversykepleier, Kirurgisk avdeling, UNN Harstad
Seksj.led. med. kontortj.,Ortopedi- og plastikkir. avd., UNN Tromsø
Seksjonsleder, Ortopedisk seksjon, UNN Harstad
Avdelingsoverlege, Kirurgisk avdeling, UNN Harstad
Avd.leder, Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling, UNN Tromsø
Kvalitetsmedarbeider, Kvalitets og forskningsavd. Helse Nord RHF
Sykepleier, Inntakskontoret kirurgisk avd., UNN Harstad
Seksjonsleder, Ortopedi- og plastikkir. avd., UNN Tromsø
Helsesekretær Kirurgisk avd. UNN Harstad
Leder Regionalt Innsatsteam, Helse Nord RHF

Arbeidsgruppen vil benytte anledningen til å takke alle øvrige i UNN HF som velvillig har levert
oss nødvendig grunnmateriale.

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 behandling. Nå skal pasientene vurderes ut fra om de har rett, eller ikke rett til behandling
i spesialisthelsetjenesten. Disse vurderingene skal foretas med forankring i de nasjonale
prioriteringsveilederne.
UNN HF ønsker å bli pasientenes førstevalg i sitt nedslagsfelt. For å få til dette, må UNN HF blant
annet sørge for at ventetiden på behandling er så kort som mulig. For å være best mulig forberedt
på å håndtere den nye ordningen, vil det være nødvendig å innføre og gjennomføre gode og varige
forbedringstiltak. Dette arbeidet ble lagt som et prosjekt til nyopprettet Regionalt Innsatsteam.
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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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3.0 Status fristbrudd
Nedenfor fremstilles antall avviklede fristbrudd fra 01.01.15. – 31.10.15. fordelt mellom UNN
Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik. Det er prioritert å vise fagområdene ortopedisk kirurgi og
plastikk kirurgi i samme graf. Vi gjør oppmerksom på at majoritet av fristbrudd for perioden, er
innen fagområdet ortopedisk kirurgi.

Antall avviklede fristbrudd

Fristbrudd Ortopedi- og plastikkir. avd. UNN HF
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UNN Narvik

Figur 1: Antall avviklede fristbrudd, ortopedi – og plastikkirurgisk avdeling

(Kilde: NPR)

4.0 Status ventetid
Nedenfor fremlegges ventetid for Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling fra 01.01.15 – 31.10.15.
fordelt mellom UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik.

Gj.snittlig ventetid ventende i

Ventetid Ortopedi- og plastkkir. avd. UNN HF
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Figur 2: Gj.snittlig ventetid ventende, ortopedi – og plastikkirurgisk avdeling

(Kilde: NPR)

5

Side 6

5.0 Status venteliste
Innsatsteam viser nedenfor status venteliste pr. 24. november – 15, fordelt mellom UNN Tromsø,
UNN Harstad og UNN Narvik. I UNN Tromsø er det delt opp i tre fagområder, i UNN Harstad
spesifiseres fagområdet fot, mens i UNN Narvik vises alle fagområder samlet. Til slutt fremstilles
andel pasienter med planlagt time til dagkirurgi, for å fremstille avdelingens evne til
langtidsplanlegging.

UNN Tromsø

Hånd

Plastikk

Ortopedi

Totalt

Dagkirurgi

143

181

351

675

Heldøgn
Utredning
Kontroll
PPK

50
353
364
415

103
122
177
286

317
354
1 822
-

470
828
2 360
701

Figur 3: Antall ventende pasienter i forbindelse med operasjon UNN Tromsø

(Kilde: Dips D-4829)

Her vises det totale antall pasienter som venter, også de som har fått time frem i tid. Majoriteten
av ventende pasienter ved UNN Tromsø er innen fagområdet ortopedi, og her sees en betydelig
andel kontroller. I Punkt 7.0 vil Innsatsteamet presentere andel kontroller nærmere.

UNN Harstad
Dagkirurgi
Heldøgn
Utredning
Kontroll

Fot

Ankel

Kne

Totalt , fot,
ankel, kne

Totalt
alle

Andel

Totalt

(149)
(14)
-

(38)
(4)
-

(16)
(38)
-

(203)
(56)

(268)
(71)

76 %
79 %

439
124
579
957

Figur 4: Antall ventende pas. i forbindelse med operasjon UNN Harstad (Kilde: Dips D-4829 og «Vis
venteliste-venteliste»)

For UNN Harstad har vi valgt å spesifisere fagområdet fot, med tall fra Dips rapport «Vis
venteliste-venteliste». Alle tall i parentes viser antall pasienter som foreløpig ikke har planlagt
tidspunkt for operasjon. Innsatsteamet finner det interessant at 75 % av alle ventende i UNN
Harstad venter på operativt inngrep innen fot, ankel eller kne. Årsaken er at UNN Harstad har
ortoped med spesialistkompetanse innen fotkirurgi og mottar henvisning fra andre foretak.

UNN Narvik
Dagkirurgi
Heldøgn
Utredning
Kontroll

Totalt
152
0
148
116

Figur 5: Antall ventende pas. i forbindelse med operasjon UNN Harstad(Kilde: Dips D-4829)

UNN Narvik har færre pasienter som venter og gir pr. i dag ikke tilbud om operasjon som krever
heldøgn. Sammenlignet med UNN Tromsø og UNN Harstad har de en betydelig mindre andel
kontroller som fortsatt venter.
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Nedenfor presenteres avdelingens evne til langtidsplanlegging for et dagkirurgisk inngrep.

Dagkirurgi

Ventende

Fått time

Ikke time

Andel pas.
med time

UNN Narvik
UNN Harstad
UNN Tromsø
Totalt

152
439
675
1266

142
171
51
364

10
268
624
902

93 %
39 %
8%
29 %

Figur 6: Antall ventende som har fått- eller ikke fått tildelt time til DKI

(Kilde: Dips D-4829)

Som vist i figur 3 – 5 er det forventet stor variasjon for hvor mange pasienter som fortsatt ventet
på et dagkirurgisk inngrep. Figur ovenfor viser også stor variasjon i forhold til langtidsplanlegging
i foretaket. UNN Narvik hadde lagt planer for hele 93 % av alle pasienter på sin venteliste, mens
UNN Tromsø hadde kun lagt planer for 8 %. UNN Harstad hadde planlagt time til 39 %, som er
noe bedre enn UNN Tromsø, men begge har er et åpenbart forbedringspotensial.
UNN Narvik hadde timebøker til poliklinikk og operasjon planlagt til april måned, altså 4 måneder
frem i tid. UNN Tromsø og UNN Harstad hadde ingen timebøker klare fra januar, som kun var ca
en måned frem i tid.

6.0 Status tilbud og ventetider «Fritt behandlingsvalg»
Dagens pasienter har mulighet til å ta et «Fritt behandlingsvalg», og velge sitt behandlingssted,
uavhengig av eget foretak eller avtalespesialist. I spesialisthelsetjenesten skal vi innfri pasientens
rettighet, uavhengig av hva pasienten velger. Pasienter kan selv innhente informasjon på «Fritt
behandlingsvalg» for å avdekke foretakets tilbud, ventetider og erfaring innen fagområdet. I den
forbindelse blir informasjon som legges ut på denne nettside, essensiell for at pasienter skal velge
UNN HF som sitt behandlingssted.
Innsatsteamet hentet 7. desember ut status for tilbud og ventetider på nettstedet «Fritt
behandlingsvalg», nedenfor vises dette for fagområdene muskel og skjelett: arm, skulder, hofte,
kne og fot.
Muskel og skjelett
Arm og skulder
Albue,
tennisalbue/golfalbue
(epikondylitt)
Fjerning av metall,
innsatt etter brudd,
arm/skulder
Hånd og håndledd,
avstiving av håndledd

Behandlingssted
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Hånd og håndledd,
dupuytrens kontraktur,
Tromsø
operasjon
Narvik

Ventetider
utredning
26 uker
26 uker
x
x
x
x
x
32 uker
x
x
x
x

Ventetider
dagbehandling
52 uker
52 uker
x
x
x
x
x
Oppgis ikke
x
x
x
x

Antall beh.
2014
Ikke beregnet
33 behandlinger
x
x
x
x
x
5 behandlinger
x
x
x
x
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Hånd og håndledd,
ganglion
Hånd og håndledd,
karpal tunnel syndrom

Hånd og håndledd,
slitasje i tommelens
rotledd
Hånd og håndledd,
triggerfinger
Hånd, injeksjonsbeh.ved Dupuytrens
kontraktur
Håndledd, kikkhullsoperasjon (diagn.
artroskopi)
Skulder, avrivninger
(ruptur), stor
kikkhullsoperasjon
Skulder, betennelser og
forkalkninger, liten
kikkhullsoperasjon
Skulderslitasje,
innsetting av kunstig
skulderledd

Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Aleris
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Aleris
Harstad
Tromsø
Narvik

x
x
x
x
x
x
6 uker
x
x
x
x
x
x
x
104 uker
x
x
32 uker
x
x
32 uker
x
40 uker
52 uker
x
6 uker*
x
Oppgis ikke
x

Figur 7: Tilbud UNN HF, muskel skjelett: arm og skulder
*Ikke oppdatert

Muskel og skjelett
Hofte, kne og fot
Ankel,
kikkhullsoperasjon
(artroskopi)
Ankelslitasje,
innsetting av kunstig
ankelledd (protese)
Fjerning av metall,
innsatt etter brudd,
hofte/kne/fot
Fot, ganglion

Fot, halluxvalgus

Behandlings- Ventetider
sted
utredning
Harstad
x
Tromsø
26 uker
Narvik
x
Harstad
x
Tromsø
x
Narvik
x
Harstad
x
Tromsø
x
Narvik
x
Harstad
x
Tromsø
x
Narvik
x
Harstad
30 uker
Tromsø
30 uker
Narvik
x
Aleris
12 uker*

x
x
x
x
x
x
6 uker
x
x
x
x
x
x
x
16 uker
x
x
104 uker
x
x
Oppgis ikke
x
52 uker
52 uker
x
6 uker*
x
Oppgis ikke
x

x
x
x
x
x
x
11 behandlinger
x
x
x
x
x
x
x
153 behandlinger
x
x
24 behandlinger
x
x
35 behandlinger
X
50 behandlinger
42 behandlinger
x
340 behandlinger
x
x
x

(Kilde:» Fritt behandlingsvalg»7. desember)

Ventetider Ventetider
dagbeh.
innleggelse
x
52 uker
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
30 uker
Oppgis ikke
30 uker
Oppgis ikke
x
12 uker*
Oppgis ikke

Antall beh.
2014
x
15 behandlinger
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
56 behandlinger
16 behandlinger
x
73 behandlinger
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Fot, hammertå

Fot, nevrinom,
Mortons metatarsalgi
Hofte,
kikkhullsoperasjon
Hofteleddsartrose,
protese
Hofteprotese, skifte ut
hofteprotese
(revisjon)
Inngrodd negl

Kneleddsartrose,
protese
Kneprotese, skifte ut
kneprotese (revisjon)
Korsbåndsskade,
fremre

Meniskskade,
kikkhullsoperasjon

Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Narvik
Harstad
Tromsø
Harstad
Tromsø
Narvik
Aleris
Harstad
Tromsø
Narvik
Aleris

30 uker
30 uker
x
x
x
x
x
x
x
26 uker
26 uker
x
x
x
x
12 uker
24 uker
x
40 uker
40 uker
x
x
x
52 uker
52 uker
x
12 uker*
52 uker
52 uker
x
4 uker*

Figur 8: Tilbud UNN HF, muskel skjelett: hofte, kne og fot
*Ikke oppdatert

30 uker
30 uker
x
x
x
x
x
x
x

Oppgis ikke
Oppgis ikke

26 uker
52 uker
x
x
x
x
12 uker
Oppgis ikke
x
40 uker
52 uker
x
x
x
Oppgis ikke
52 uker
x
12 uker*
52 uker
52 uker
x
4 uker*

52 uker
Oppgis ikke
Oppgis ikke

56 behandlinger
16 behandlinger
x
x
x
x
x
x
x
88 behandlinger
217 behandlinger
x
x
x
x
33 behandlinger
84 behandlinger
x
75 behandlinger
95 behandlinger
x
x
x
Ikke beregnet
24 behandlinger
x
29 behandlinger
66 behandlinger
69 behandlinger
x
399 behandlinger

(Kilde:» Fritt behandlingsvalg»7. desember)

Innsatsteamet ble svært overrasket over hva som var meldt inn fra avdelingen i forhold til både
tilbud, ventetider og antall behandlinger. Av de totalt 28 nasjonale tilbud, har UNN HF kun
rapportert å ha 15 tilbud, opprinnelig gis tilbud til alle 28. Videre så er flere innrapporterte tall
ukorrekte, både når det gjelder ventetid til utredning, dagbehandling og antall behandlinger i
2014. Ved flere tilfeller er det satt lik ventetid ved UNN Tromsø og UNN Harstad, men analyse
Innsatsteam har utført, viser at dette er ukorrekt. Det poengteres at slik det fremstilles her, har
avdelingen ingen tilbud i UNN Narvik. Innsatsteamet stiller spørsmål til hvem som har rapportert
inn tall for avdelingen i perioden, og vil senere komme med konkrete forslag.
Innsatsteamet tok, på bakgrunn av disse resultater, initiativ til en felles opplæring for avdelingens
merkantile tjeneste. Totalt deltok 21 representanter på denne opplæringen, hvor det ble fokusert
på pasientenes rett til å velge «Fritt behandlingsvalg» og hvordan dette utføres i praksis. Det ble
også gjennomgått metode for å beregne ventetid som skal innrapporteres, og representanter for
innrapportering fra UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik ble valgt.
Det ble også gitt enkel informasjon angående hvordan unngå fristbrudd ved å benytte annen
kapasitet i Helse Nord RHF, før man som siste utvei melder pasienten via fristbruddportalen til
HELFO.
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7.0 Antall pasienter med > 6 måneders ventetid
Her presenteres oversikt over antall pasienter i avdelingen som har ventetid > 6 måneder fordelt
til UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik. I første rekke presenteres antall pasienter i
avdelingen som henholdsvis har ventetid > 6 måneder og >12 måneder. I samme figur fremstilles
også gjennomsnittlig ventetid for de tre enhetene. Til slutt presenteres ventetid > 6 måneder
fordelt pr. fagområde.

UNN HF
UNN Narvik
UNN Harstad
UNN Tromsø
Totalt

Ventende
> 12 mnd

Gj.snittlig
ventetid

Ventende
> 6 mnd

Gj.snittlig
ventetid

Antall
Totalt

15
88
103

501 d.
436 d.
444 d.

1
65
300
366

319 d.
236 d.
249 d.
247 d.

1
80
388
469

Figur 9: Antall ventende >6 måneder og gjennomsnittlig ventetid UNN HF

(Kilde: DIPS – D6813)

Totalt sett hadde UNN HF 469 langtidsventende pasienter pr 11. desember -15. UNN Narvik hadde
kun èn langtidsventende pasient som hadde ventet 319 dager, mens både UNN Harstad og UNN
Tromsø hadde mange langtidsventende pasienter. Totalt hadde foretaket 103 pasienter som
hadde en gjennomsnittlig ventetid på 444 dager, og 366 pasienter som hadde ventetid på 247
dager. Innsatsteamet vil spesielt fremheve de 15 pasientene som i gjennomsnitt hadde ventet hele
501 dager i Harstad.

Fagområde
Ortopedi
Plastikk
Hånd
Totalt

Ventende
> 12 mnd

Gj.snittlig
ventetid

Ventende
> 6 mnd

Gj.snittlig
ventetid

Antall
Totalt

36
56
11
103

485 d.
505 d.
464 d.
444 d.

266
39
61
366

247 d.
256 d.
241 d.
247 d.

302
95
72
469

Figur 10: Antall ventende >6 måneder og gjennomsnittlig ventetid UNN HF

(Kilde: DIPS – D6813)

Her presiseres at oppsett av fagområder i DIPS gjør at det kun er UNN Tromsø som har pasienter
oppført innen fagområdene Plastikk og Hånd. Likevel hadde både UNN Harstad og UNN Narvik
pasienter som ventet på tilbud til hånd, men disse var alle underlagt fagområdet ortopedi.
Fagområdet Plastikk viste lengst gjennomsnittlig ventetid, både for ventende > 12 måneder og
ventende >6 måneder. Flere av disse pasientene ventet på vurdering av enkle inngrep, som
eksempelvis fjerning av føflekk eller fremmedlegeme i fot. Flest antall ventende var innen
fagområdet ortopedi, hvor vi har tilbud både i UNN Harstad, UNN Narvik og UNN Tromsø.
Innsatsteamet utarbeidet detaljerte lister som viste lokalisering, NPR nr, henvisningsårsak og
henvisningstype for å kunne vurdere eventuell intern overflytting av enkelte pasienter. Resultat i
forhold til dette forbedringstiltaket vil fremlegges i oppsummeringen.

8.0 Andel kontroller kontra total aktivitet
Tall i tabeller nedenfor er hentet ut fra DIPS rapport S- 1428123. Det er denne rapport som
anvendes ved månedlig rapporteres fra det enkelte foretak til Helse Nord RHF. Sammenlignet med
andre foretak i Helse nord er andel kontroller som følger:
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Andel kontroller

2014

2015

Nordlandssykehuset
UNN
Finnmarkssykehuset
Helgelandssykehuset

28 %
33 %
39 %
24 %

27 %
32 %
39 %
27 %

Figur 11: Andel kontroller i Helse Nord for alle fagområder

(Kilde: Helse Nord, DIPS, S -1428123)

Innsatsteamet påpeker utfordringer når det ønskes innrapportering på slike tall. Det kan oppstå
uønsket variasjon da det mangler definisjon på hva som registreres som behandling, og hva som
registreres som kontroll. I tillegg er det mulig å legge inn ulike filtre i DIPS, som for eksempel
trekker fra alle indirekte behandlinger (telefonkonsultasjoner, brev o.l).
Totalt er for alle avdelinger er andel kontroller fra 01.01.15 – 01.12.15 ved UNN HF som følger:

Avdelingskortnavn
BARNUNN
GARKIRUNN
HLAUNN
KREFTUNN
MEDUNN
NEHRUNN
NKØØUNN
OPRLUNN
RASBUNN
RASUNN
URKIRUNN
UNN HF totalt

Totalt antall
aktiviteter
6 870
16 229
17 192
7 525
26 825
36 673
39 431
32 610
2 927
1 518
13 974
201 774

Antall kontroller

Andel kontroller

3 529
3 594
6 865
963
9 154
8 944
14 427
12 339
345
9
3 631
63 800

51,3 %
22,1 %
39,9 %
12,8 %
34,1 %
24,4 %
36,6 %
37,8 %
11,8 %
0,6 %
25,9 %
31,6 %

Figur 12: Andel kontroller alle fagområder UNN HF

(Kilde: Dips rapport S- 1428123)

Her fremkommer at Ortopedi – og plastikkirurgisk avdelingen har en høy andel kontroller, og
ligger godt over gjennomsnittet i UNN HF. En sammenligning mellom ulike fagfelt er uheldig, og
vil ikke ta hensyn til for eksempel gruppe av kronikere eller pasienter med stort
oppfølgingsbehov. Nedenfor presenteres derfor resultat for Ortopedi- og plastikkirurgisk
avdeling for å sammenligne UNN Narvik, UNN Harstad og UNN Tromsø.

UNN HF

Totalt antall
aktiviteter

Antall kontroller

Andel kontroller

UNN Narvik

5 071

1 340

26,4 %

UNN Harstad

8 217

2 682

32,6 %

UNN Tromsø

19 322

8 317

43,0 %

UNN HF totalt

32 610

12 339

37,8 %

Figur 13: Andel kontroller innen Ortopedi- og plastikkir. avdeling

(Kilde: Helse Nord, DIPS, S -1428123)

Her fremkommer at UNN Tromsø har en betydelig høyere andel kontroller enn UNN Narvik og
UNN Harstad. Noe kan skyldes mer komplekse tilfeller med større oppfølgingsbehov, men
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Innsatsteam anbefaler en nærmere gjennomgang av dette og vil senere i rapporten komme med
konkret forslag.
Nedenfor velger vi å fremstille andel kontroller fordelt pr fagområde:

Fagområde

Totalt antall
aktiviteter

Antall kontroller

Andel kontroller

Hånd

5 875

2 381

40,5 %

Ortopedi

23 802

9 065

38,0 %

Plastikk

2 862

880

30,7%

Pediatri*

59

13

22,0 %

Ingen seksjon

12

0

-

Figur 14: Andel kontroller fordelt pr fagområde

*Er kommet med som fagområde på grunn av tastefeil ved registrering.

(Kilde: Helse Nord, DIPS, S -1428123)

Resultat viser at høyest andel kontroller er innen fagområdet hånd og ortopedi. Innenfor plastikk
er andelen kontroller lavere enn forventet, da dette ofte er pasienter med større
oppfølgingsbehov.
Innsatsteamet ønsket i løpet av prosjektperioden å iverksette rydding av ventelister for
avdelingens leger, men tidspress gjorde at vi legger dette inn som planlagt pilot i nær fremtid.
Barne- og ungdomsklinikken har gjennomført første pilot i UNN HF i 2001, og det er avklart at
disse vil bidra med opplæring i prosessen.

9.0 Avdelingens registreringsrutiner
Innsatsteam har gjennomført en retrospektiv analyse av ca 60 000 henvisninger til Ortopedi - og
plastikkirurgisk avdeling i perioden 01.01.12 – 15.12.15. Metoden har vært å gjennomgå
henvisninger i Dips rapport 6813, i tillegg til detaljert analyse av månedlige NPR meldinger i
ventelistestatistikk. I hovedsak har målet vært å avdekke foretakets registreringsrutiner,
kartlegge registreringsfeil og utføre korrigeringer – der det har vært mulig. Analysen har vist ulik
registreringspraksis og høy andel av feilregistrering, spesielt ved UNN Tromsø og UNN Harstad,
mens UNN Narvik i liten grad registrerer feil.
Månedlig melding fra NPR, med tilbakemelding i forhold til ventelistestatistikk, var ukjent for
medlemmer i Innsatsteam da dette ble presentert av Innsatsteamets leder. Denne melding gir
UNN HF blant annet helt detaljert oversikt over ventende og avviklede fristbrudd, inkludert
pasientens NPR nummer. Her medfølger også detaljerte tabeller hvor NPR antar foretaket har
gjort en registreringsfeil. Foretakene får tilsendt NPR melding den 12. i hver måned (unntatt juli),
med mulighet til å korrigere registreringsfeil innen den 4. påfølgende måned. Innsatsteam har
sikret at UNN Harstad og UNN Narvik nå har tilgang til å «låse opp» avsluttede henvisninger for
korrigering. Tilgang er lagt til overlege/avdelingsleder, lik ordning er i UNN Tromsø. Videre
forslag i forhold til å sikre bruk av melding, blir beskrevet senere i rapporten.
Ved gjennomgang av tabell 13 i NPR melding, «Henvisninger avviklet i perioden, men pasienten
har ingen episode», ble det avdekt at flere pasienter ble avsluttet etter «ikke møtt» ved første
tilbudte time. Det fremkom videre at avdelingen hadde utarbeidet prosedyre som beskrev rutiner
rundt dette, uten å ta en juridisk avklaring. Leder i Innsatsteam kontaktet jurister i
Helsedirektoratet for å avklare dette, og tilbakemelding viser at dette ikke er juridisk korrekt (se
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vedlegg 5). Innsatsteamet har formidlet dette videre med tanke på om andre avdelinger i UNN HF
har hatt lik prosedyre. Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling har avviklet denne praksis.
Analysen viste også en større utfordring vedrørende registrering av pasienter som ble henvist
UNN Harstad. Det ble blant annet avdekket en praksis hvor henviste pasienter fikk tilbud ved
privat klinikk, Vitalis, uten at henvisningsperioden ble registrert som avsluttet.
Registreringspraksis resulterte i urettmessig lang ventetid for UNN Harstad i tillegg til at
pasienter som var vurdert ved Vitalis fikk kortere ventetid til operasjon. Resultat for denne
spesifikke analysen fremlegges i oppsummeringen.
Vi har videre valgt å fremstille henvisningsflyten i avdelingen via et flytskjema, deretter en
detaljert analyse for bruk av utsettelseskoder, feilregistreringer vedrørende henvisning fra
spesialisthelsetjeneste og feilregistrering i forhold til fristbrudd. Dette for å vise hvor det er
merarbeid på grunn av utsettelse og kunne beskrive gjentatte registreringsfeil.

9.1 Henvisningsflyt i avdelingen
På et tidlig tidspunkt i prosjektet ble det tatt initiativ til å utarbeide et flytdiagram for å illustreres
prosess for UNN HFs ortopediske henvisninger. Nedenfor vises diagrammet, som har vært
anvendt som grov skisse og arbeidsverktøy i prosjektet.

Figur 15: Flytdiagram for ortopediske henvisninger
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Det ble tidlige kjent for gruppen at avdelingens henvisningsmottak, i første rekke, fordelte
innkommende henvisninger etter bostedsadresse. Henvisningsmottaket er plassert i UNN
Tromsø, som fordeler videre henvisninger til UNN Harstad og UNN Narvik. I prosjektperioden var
det større fravær blant sekretærer tilknyttet mottaket, noe som ble en synlig flaskehals for
avdelingen. I første rekke påvirker det avdelingens evne til å innfri krav om å vurdere
henvisningen innen 10 virkedager, men det vil også påvirke den totale ventetid.
Vi fremstiller videre at henvisninger kommer både fra fastleger, internt i UNN HF, og eksternt fra
andre foretak og spesialister (Vitalis). Analysen viste spesielt omfattende bruk av
sekundærhenvisninger i UNN Tromsø, men den viste også tilfeller hvor lege har «henvist pasient
til seg selv» uten annen tidligere henvisning. I diagrammet er det også nedfelt problemstillinger
vi oppdaget underveis, og som vi ønsket å analysere i løpet av prosjektperioden.

9.2 Bruk av utsettelseskoder
Det er hentet ut bruk av utsettelseskoder i perioden 01.01.12 - 15.12.15. for å vise de ulike
forutsetninger som har vært i UNN HF. I første rekke viser vi bruk av utsettelse som følge av
kapasitetsårsak i UNN HF.
UNN HF
Harstad
Narvik
Tromsø*
Totalt

Totalt antall
henvisninger
7 940
6 452
46 486
60 878

Kapasitetsårsak

Andel i %

336
87
767
1 190

Figur 16: Andel utsettelser som følge av manglende kapasitet
*Alle resterende lokaliseringer (bl.a. ikke utfylte)

4,2 %
1,3 %
1,6 %
1,9 %
(Kilde: Dips D-6813)

Analyse viser en overraskende høy andel utsettelser på grunn av manglende kapasitet i UNN
Harstad. Medlemmer i Innsatsteam fra UNN Harstad kan bekrefte at dette stemmer, de har relativt
ofte flyttet planlagte pasienttimer som følge av manglende kapasitet. I første rekke beskrives dette
som en utfordring som følge av manglende langtidsplanlegging, men også på grunn av uventet
fravær blant leger. Andel utsettelser i UNN Tromsø og UNN Narvik som følge av manglende
kapasitet er lav.
Videre presenteres utsettelse som følge av at pasient ikke har møtt opp.

UNN HF

Totalt antall
henvisninger

Pasient har ikke møtt
opp

Andel i %

Harstad
Narvik
Tromsø*
Totalt

7 940
6 452
46 486
60 878

272
172
1 025
1 469

3,4 %
2,6 %
2,2 %
2,4 %

Figur 17: Andel utsettelser som følge av pasient ikke har møtt opp
*Alle resterende lokaliseringer (bl.a. ikke utfylte)

(Kilde: Dips D-6813)

Også her er det høyest andel utsettelser i UNN Harstad, men UNN Narvik ligger også over
foretakets gjennomsnitt. Innsatsteam stiller spørsmål til hvorfor andelen er høyest ved de to
enheter som har færrest henvisninger. Det samme resultat får vi i figur nedenfor, hva angår
utsettelser som er pasientbestemt.
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UNN HF

Totalt antall
henvisninger

Harstad
Narvik
Tromsø*
Totalt

7 940
6 452
46 486
60 878

Velferdsbegrunnet,
pasientbestemt utsettelse

Andel i %

1 622
985
5 923
8 530

Figur 18: Andel utsettelser som følge av pasientbestemt utsettelse
*Alle resterende lokaliseringer (bl.a. ikke utfylte)

20 %
15 %
13 %
14 %
(Kilde: Dips D-6813)

Til slutt vises andel utsettelser som følge av medisinsk årsak.

UNN HF

Totalt antall
henvisninger

Medisinsk årsak

Andel i %

Harstad
Narvik
Tromsø*
Totalt

7 940
6 452
46 486
60 878

270
48
404
722

3,4 %
0,7 %
0,9 %
1,2 %

Figur 19: Andel utsettelser med medisinsk årsak
*Alle resterende lokaliseringer (bl.a. ikke utfylte)

(Kilde: Dips D-6813)

Også denne utsettelsen er anvendt i størst grad i UNN Harstad, uten at Innsatsteam kan forklare
noen spesifikk årsak. Vi stiller for øvrig spørsmål til om det i flere tilfeller her kan være valgt feil
utsettelseskode. Dette kan eksempelvis skyldes feilregistrering når en pasient har meldt forfall
som følge av sykdom, som skal registreres som en pasientbestemt utsettelse. Innsatsteamet finner
det interessant at UNN Harstad har størst andel utsettelser, uavhengig av årsak, og vi anbefaler
som tiltak en videre utredning av dette.

9.3 Feilregistreringer vedrørende henvisning fra spesialisthelsetjeneste
Detaljert retrospektiv gjennomgang av henvisninger fra spesialisthelsetjenesten tilbake til 2012,
viste flere ulike årsaker til feilregistrering. UNN HF mottar mange henvisninger fra
spesialisthelsetjenesten både eksternt og internt i Helse Nord RHF. Grovt overslag viser at dette
omfatter ca 30 % av den totale henvisningsmengden til Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling.
Nedenfor fremstilles årsaker som ble avdekket ved flere anledninger. De fremstilles med
fargekoder, for å illustrere hvilke årsaker som i liten, middels eller større grad har påvirket
avdelingens ventetider.

Type feilregistrering
UNN HF

Ikke ført inn
oppgitt dato
fra henviser

”Second
opinion”

Sekundær
henvisning

Mangler
ventetid
sluttdato

Kontroll har
blitt vurdert
til rett

Pas.
bestemt
utsettelse

UNN
Tromsø
UNN
Harstad
UNN
Narvik
Figur 20: Årsak feilregistrert henvisning fra spesialisthelsetjenesten

I liten grad

I middels grad

(Kilde: DIPS D-6813)

I stor grad
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Analysen viste liten grad av feilregistreringer i UNN Narvik, men middel eller større grad i UNN
Harstad og UNN Tromsø. I UNN Harstad var det hovedsakelig henvisninger innen fagområdet fot
som ble feilregistrert. Da UNN Harstad har spesialistkompetanse på fagområdet, blir mange
pasienter henvist fra andre sykehus i Helse Nord, for ”second opinion” eller videre utredning. I
UNN Tromsø var det i stor grad feilregistreringer ved intern henvisning til kneskole, eller
operativt inngrep. Både UNN Harstad og UNN Tromsø har i stor grad unnlatt å skrive inn oppgitte
datoer fra henvisende sykehus eller spesialist. Når en pasient har startet sin utredning i
spesialisthelsetjeneste/avtalespesialist, skal blant annet dato for ventetid slutt følge med (se
vedlegg 3). Dersom henviser ikke har ført inn nødvendige datoer, skal UNN HF kontakte henviser
for å innhente disse.

9.4 Feilregistrerte fristbrudd
Detaljert retrospektiv gjennomgang av avdelingens 188 fristbrudd for perioden 01.01.15 –
30.11.15, viste lik årsak til feilregistreringer som påpekt i punkt 8.2. Majoriteten av fristbrudd i
UNN HF er avviklet i UNN Tromsø, 170 av de totalt 188. Videre er 130 av disse innen ortopedisk
kirurgi, mens resterende 58 er innen plastikk- kirurgi. UNN Harstad har avviklet 11 fristbrudd og
UNN Narvik har avviklet 7.
Type feilregistrering
UNN HF

Ikke ført inn
oppgitt dato
fra henviser

Sekundær
henvisning

Mangler
ventetid
sluttdato

Kontroll har
blitt vurdert til
rett

Pas. bestemt
utsettelse

UNN
Tromsø
UNN
Harstad
UNN
Narvik
Figur 21: Årsak feilregistrering fristbrudd

I liten grad

I middels grad

(Kilde: Gjennomgang NPR melding, ventelistestatistikk)

I stor grad

For de få fristbrudd som var avviklet i UNN Harstad og UNN Narvik, ble det i liten grad avdekket
feilregistreringer. I UNN Harstad var 3 av totalt 11 fristbrudd feilregistrert, 2 manglet ventetid
sluttdato, og en var pasientbestemt utsettelse. I UNN Narvik var det ett av totalt 7 fristbrudd
feilregistrert som sekundærhenvisning.
Av de totalt 170 fristbrudd som var avviklet i UNN Tromsø, ble det avdekket flere årsaker til
feilregistrering. Hele 27 av disse skyldtes feil bruk av sekundærhenvisning, mens øvrige 14 feil
skyldtes manglende dato for ventetid slutt, pasientbestemt utsettelse og andre enkeltstående
årsaker. Videre så er 71 av de 129 resterende fristbrudd «planlagte» brudd, hvor pasient har fått
time dagen etter frist – eller inntil 7 dager etter frist. Ved flere tilfeller har pasient mottatt
innkalling til time 3 måneder i forkant, med oppsatt time dagen etter frist. Innsatsteamet vil vise
resultat etter korrigering i oppsummering.
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10.0 Opplæring/støtte til merkantilt personell
Innsatsteamet har avdekket utilstrekkelige rutiner innen opplæring for avdelingens merkantile
tjeneste. Det er kartlagt ulikt opplæringstilbud innen UNN Harstad, UNN Narvik og UNN Tromsø.
Spesielt ble det avdekket stor variasjon mellom det tilbud som gis sekretærer i NOR Klinikken
kontra sekretærer i K3K Klinikken. Merkantilt personell i UNN Harstad og UNN Narvik er
organisert inn mot K3K og har ingen formell linje til Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling.
Innsatsteamet inviterte EPJ- fagleder, Åse-Merete Pedersen, for å få informasjon og status for
opplæring i NOR klinikken. Ifølge henne har det vært 5 slipp med implementering av nye HOS
prosedyrer. NOR klinikken har gitt tilbakemelding om at 1., 2. og 5. slipp er gjennomgått og
implementert til alle relevante brukere i avdelingen. Alle tilbakemeldinger er lagt som vedlegg til
rapporten i vedlegg 1. Videre fikk teamet informasjon om arbeidet som utføres av Fagforum for
rapportering og analyse i UNN HF. Dette fagforumet tar jevnlige analyser av foretakets
registreringspraksis, for å avdekke eventuelle feilregistreringer. Det fremkom under møtet at det
eksempelvis allerede var kjent for Fagforumet at UNN Tromsø har stor andel feilregistrering av
sekundære henvisninger. Innsatsteamet stiller spørsmål til hvorfor denne praksis ikke er avviklet,
da den gjengis å ha vært kjent fra tidligere. Det settes opp tiltak for å sikre at analyser gjort av
Fagforum for rapportering og analyse blir formidlet ut til ledere, med tydelig bestilling for
korrigering av evt. registreringsfeil
Merkantilt personell i avdelingen har ikke støttepersonell, ut over sine egne «superbrukere». Det
er ingen personer som står disponibel til å svare pr telefon dersom «superbruker» ikke kan
besvare henvendelse. Løsning pr i dag er evt. å melde inn sak til Helse Nord IKT. Dette skjer i liten
grad i en hektisk hverdag, og den enkelte sekretær ender som regel opp med å unnlate registrering
eller registrere feil. Merkantilt tjeneste i UNN Harstad og UNN Narvik har ved flere anledninger
benyttet seg av støttepersonell via K3K klinikken, for å avklare registreringsutfordringer innen
ortopedi. Dette har de i utgangspunktet ikke anledning til, men fleksibilitet fra K3K klinikken har
tillatt bruk av deres støtte i enkelttilfeller.
Videre har Innsatsteamet kartlagt hva som forventes av en «superbruker», og hvordan dette
fungerer i henholdsvis UNN Harstad, UNN Narvik og UNN Tromsø. Avslutningsvis fremlegges
bakgrunn for å oppnevne «ventelisteansvarlige».

10.1 Superbrukerfunksjonen
En «superbruker» defineres som følgende av Helse Nord RHF:
«Helse Nords superbrukere spiller en sentral rolle både før, under og etter innføringen av én journal og
felles rutiner ved sykehusforetakene i Nord-Norge (Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset NordNorge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset). Målet er at superbrukerne skal ha utvidet
kompetanse og/eller rettigheter i pasientjournalsystemet DIPS, som brukes ved elleve sykehus i NordNorge og en lang rekke distrikts psykiatriske sentre i regionen».
Videre så defineres «superbrukers oppgave som følgende:
«Ved innføringen av én journal ved de fire helseforetakene i Nord-Norge skal superbrukerne bidra i
opplæring, kvalitetssikring, testing og som brukerstøtte for sine sykehuskollegaer».
Status for antall superbrukere i Helse Nord RHF pr. 7. januar viser følgende:


Finnmarkssykehuset: 50 superbrukere
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Universitetssykehuset Nord-Norge: ca 100 superbrukere
Nordlandssykehuset: 193 superbrukere
Helgelandssykehuset: 51 superbrukere

Tre av Innsatsteamets medlemmer innehar tittel som «superbruker», og alle opplever svært ulike
forventninger til hva dette innebærer. De er alle ledere, og kun en av dem (UNN Narvik) har fått
anledning til å prioritere sin rolle som «superbruker», etter definisjon fra Helse Nord RHF. I UNN
Narvik har og tar «superbruker» ansvar for jevnlig opplæring, kvalitetssikring, testing og denne
fungerer også som brukerstøtte til sekretærer, leger og annet personell. I UNN Tromsø og UNN
Harstad er det ingen jevnlig opplæring fra «superbruker, og de opplever kun å være en viss
støttefunksjon i pasientadministrative rutiner for merkantil tjeneste.
Innsatsteamet anbefaler en gjennomgang av hva som forventes av avdelingens «superbrukere»,
og evt. vurdering av hvem som til enhver tid kan prioritere denne rollen.

10.2 Ventelisteansvarlige
Helt i starten av Innsatsteamets forbedringsprosjekt ble det avdekket at ingen kontorledere i
avdelingen, på fast basis, tok ut rapporter i forhold til ventetid. I noen grad ble det anvendt rapport
«vis venteliste – venteliste», men det var ingen fast rapportering videre opp i systemet angående
resultat av denne. I forhold til de nye HOS – prosedyrene stemmer ikke tilbakemelding fra NOR
klinikken, hvor det gjengis at nye pasientadministrative rutiner er implementert i Ortopedi- og
plastikkirurgisk avdeling.
For å understøtte nødvendig implementering av prosedyrer, har Innsatsteamet fått avklart 3
«ventelisteansvarlige» i avdelingen, som er fordelt i henholdsvis UNN Harstad, UNN Narvik og
UNN Tromsø. Disse tre har fått opplæring og detaljert gjennomgang av flere registreringsrutiner,
og spesifikk opplæring for gjennomgang av NPR melding og bruk av DIPS rapport D-6813. De har
fått og vil ta ansvar for ventelister i avdelingen, på lik linje som Helgelandssykehusets
«ventelistekontrollere», se vedlegg 5.
Helgelandssykehuset iverksatte i 2011 flere tiltak, for å sikre korrekte ventetider i foretaket. Blant
annet sørget de for den nevnte organiseringen med en felles avdelingsleder pr sykehus. I tillegg
ansatte de 3 «ventelistekontrollere» – en til hvert sykehus. «Ventelistekontroller» har ansvar for
å kvalitetssikre registrering av data i DIPS knyttet til ventelister. Det er utarbeidet
stillingsbeskrivelse med følgende arbeidsoppgaver:









«Ventelistekontrollere» skal kontrollere at registrering av henvisninger er korrekt og at
arbeidsflyten rundt disse er i henhold til Helgelandssykehusets prosedyrer
De skal kontrollere ventelisten i DIPS
De skal kontrollere samtlige innkommende henvisninger
De skal kontrollere at arbeidsflyten av henvisninger fungerer internt, herunder uttak av rapport
D-6018 som kontrollerer henvisninger utenfor arbeidsflyt
De skal rydde i henvisninger med utgangspunkt i NPR –melding
De skal kontrollere restanselister for pasienter som venter på behandling, men som ikke har
registrert ny kontakt i DIPS
De har ansvar for å fordele oppgaver i udefinert arbeidsflyt
I tillegg skal disse drive opplæring på personell som registrerer pasienter på venteliste

I tillegg har Helgelandssykehusets foretakskontroller ansvar for å kjøre ut rapport D-8192 hver
14. dag – for ytterlig kvalitetssikring av ventetid. Foretakskontroller har ansvar for å slette/ordne
alle tilfeller hvor det evt. viser seg at en pasient har over 1000 ventedager. Innsatsteam foreslår
at lignende ordning implementeres på Klinikknivå i UNN HF.
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I tillegg har Innsatsteamet oppnevnt ansvarlige for oppdatering av tilbud og ventetider på «Fritt
behandlingsvalg. For UNN Tromsø og UNN Narvik er dette samme person som har påtatt seg
rollen som «ventelisteansvarlig», mens i UNN Harstad er dette ansvar tillagt den som har
rapporteringsansvar for øvrige fagområder i K3K. Disse skal rapportere tilbud og ventetider
direkte til ansvarlig i UNN HF, Magne Karlsen.
Avslutningsvis vil Innsatsteamet, på bakgrunn av tidligere nevnte utfordring med
registreringsfeil, anbefale opprettelse av støttepersonell på overordnet klinikknivå, på lik linje
som K3K klinikken. Støttepersonell må være tilgjengelig på telefon, slik at den enkelte sekretær
(eller lege) kan henvende seg for rask avklaring i mer kompliserte registreringsprosesser. I Tillegg
anbefales å vurdere bruk av indikatorark for rapportering, som rutinene er i K3K klinikken (se
vedlegg 7).

11.0 Enkel aktivitetsanalyse
Her fremstilles en enkel retrospektiv aktivitetsanalyse med vekt på produksjon, poliklinisk drift,
antall operasjonsteam og sammensetning av disse. Videre har Innsatsteamet kartlagt foretakets
ortopediske kompetanse ved UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik.

11.1 Avdelingens produksjon
Innsatsteamet viser nedenfor avdelingens totale antall avviklede pasienter pr måned i 2015.
Denne tabellen viser alle pasienter som er henvist UNN HF og inkluderer pasienter avviklet etter
poliklinisk konsultasjon eller operativt inngrep.
UNN HF
2015
Tromsø
Harstad
Narvik

Jan
262
100
97

Feb
250
84
87

Mar
255
108
88

Apr
174
71
148

Mai
248
95
113

Jun
289
99
93

Jul
208
109
28

Aug
253
97
105

Sep
198
154
123

Okt
273
146
162

Nov
306
229
133

Des
-

Totalt
2716
1292
1177

Figur 22: Antall avviklede pasienter innen ortopedisk kirurgi (Kilde: Helsedirektoratet, ventelistestatistikk)

Innsatsteamet ønsker spesielt å kommentere den overraskende lille diskrepans mellom UNN
Harstad og UNN Narvik, i forhold til avdelingens størrelse og tilbud. I 5 av de totalt 11 måneder
har UNN Narvik flere avviklede pasienter enn UNN Harstad, likevel viser gjennomsnittlig ventetid
at UNN Narvik har gitt alle sine pasienter behandling innen nasjonalt krav på maks 65 dager.
Nedenfor vises oversikt over totalt antall nyhenviste pasienter innen fagområdet ortopedisk
kirurgi i UNN HF.
UNN HF
2015
Tromsø
Harstad
Narvik

Jan
322
149
68

Feb
295
136
89

Mar
320
197
171

Apr
379
156
81

Mai
300
135
164

Jun
286
158
162

Figur 23: Antall nyhenviste innen ortopedisk kirurgi

Jul
218
121
66

Aug
297
122
107

Sep
334
168
141

Okt
356
141
99

Nov
336
159
172

Des
-

Totalt
3343
1642
1320

(Kilde: Helsedirektoratet, ventelistestatistikk)

Denne figuren fremstilles for å vise sammenheng mellom antall nye henvisninger og antall
avviklede pasienter pr måned. I likhet med figur 22 ser man også her en uventet liten forskjell
mellom UNN Narvik og UNN Harstad. Samtidig så viser dette at UNN Narvik avviklet 89 % av alle
henviste pasienter i perioden, mens UNN Harstad avviklet 78 % og UNN Tromsø 81 %. Sett i
sammenheng med tidligere fremlagte ventelister, blir det også her tydelig at største utfordring
var i UNN Harstad og minste utfordring var i UNN Narvik.
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11.2 Poliklinisk drift
Angående drift ved foretakets ortopedi- og plastikkirurgiske poliklinikker har Innsatsteamet
prioritert å skaffe oversikt over antall ressurser, antall dager poliklinikk, antall pasienter pr
ortoped, tidsbruk og den enkeltes åpningstid:

Poliklinisk drift

UNN
Tromsø

UNN
Harstad

UNN
Narvik

Totalt

Antall ortopeder

16,7*

4*

2

22,7

Antall LIS
Antall dager pol.
pr. ortoped pr. uke
Antall pas. pr.
ortoped pr. dag pol.
Tidsbruk pr. pas.
Oppstart pol.
Slutt pol.
Lunsjpause

12,5

3

-

15,5

1,3

2

2

5,3

12
25 min
09.00
14.30
30 min

7
30 min
10.00
14.30
1 time

14
20 min
09.00
14.40
1 time

33
-

Figur 24: Poliklinisk drift, ortopedi- og plastikkirurgisk avd. UNN HF
* Inkludert avdelingsleder

(Kilde: Innsatsteam)

Denne oversikt viser stor variasjon internt i avdelingen både hva angår antall dager pr uke
ortoped har poliklinikk, antall pasienter pr ortoped og åpningstider. Det stilles spesielt spørsmål
til den store variasjonen mellom antall pasienter som behandles pr. ortoped pr. dag. Det skal
nevnes at UNN Harstad siden dette ble tatt ut, har endret arbeidsplaner: de har nå oppstart kl
09.00 og skal behandle 10 pasienter pr. dag. Likevel sees et mulig forbedringspotensial på tvers
av avdelingen som kan øke produksjon og redusere ventelister.

11.3 Operasjonsteam innen ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling UNN
Da flere av avdelingens pasienter venter på operativt inngrep, ble det naturlig for Innsatsteamet
å kartlegge antall operasjonsteam pr uke. Videre har vi kartlagt antall fagpersonell som tilhører
avdelingens operasjonsteam.

UNN HF

Mandag

Tirsdag Onsdag Torsdag

Fredag

UNN Harstad

2

2

1

1

2 uke 2-4
1 uke 1-3

UNN Narvik

1
3
1

1
3
1

1
3
-

½-1
2
3

1
1

UNN Tromsø

Innsluset
Dagkir.

Figur 25: Antall opr.team pr dag pr uke i UNN HF

(Kilde: Innsatsteam)

Avdelingen har et gjennomsnitt med ca 6 operasjonsteam pr dag, da det totalt er ca 30 team pr
uke. Innsatsteamet har avdekket at antall operasjonsteam til avdelingen i UNN Harstad og UNN
Tromsø er styrt etter tradisjon, og ikke etter hvilket fagområde som har lengst ventetid. I UNN
Narvik blir drift på operasjon styrt etter ventelister og behov, og dermed vil antall dager og
operasjonsteam variere. UNN Narvik er foretakets minste enhet, men Innsatsteamet ser at både
UNN Tromsø og UNN Harstad kan ta lærdom av denne type planlegging. Nedenfor vises
sammensetning av fagpersonell pr operasjonsteam i avdelingen:
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UNN HF

Fagpersonell i opr.team

UNN Harstad
UNN Narvik
UNN Tromsø

2 opr. spl., 1 anestesispl. + operatør (er)
2 opr. spl., 1 anestesispl. + operatør (er)
2 opr. spl., 1 anestesispl. + operatør (er)

Figur 26: Fagpersonell i opr.team UNN HF (Kilde: Innsatsteam)

Oversikt viser at foretakets operasjonsteam er alle satt sammen av 2 operasjonssykepleiere, 1
anestesisykepleier + operatør (er). Det er samme antall operasjonssykepleiere også ved enklere
inngrep hvor, det ifølge operatør, hadde vært tilstrekkelig med en. Innsatsteamet foreslår en
nærmere gjennomgang hvor man belyser mulighet for å redusere antall operasjonssykepleiere,
for bedre ressursutnyttelse. UNN Narvik har videre i enkelte tilfeller, prioritert å sette opp to
operasjonsteam til en ortoped, for å optimalisere drift. Dette fordrer også kapasitet av
operasjonsstuer, men vil sikre ressursutnyttelse om det er gjennomførbart. Innsatsteamet
foreslår en nærmere vurdering av denne praksis for UNN Harstad og UNN Tromsø.
Innsatsteamet anbefaler en videre detaljert analyse av avdelingens drift, både for å avdekke årsak
til variasjon i antall avviklede pasienter, poliklinisk drift og bruk av operasjonsteam.

11.4 Ortopedisk kompetanse
På bakgrunn av stor variasjon innen avdelingens ventetid, har Innsatsteamet valgt å kartlegge
foretakets ortopediske kompetanse. Dette for å synliggjøre en eventuell mulighet for intern
overflytting av pasienter.
UNN HF
UNN
Tromsø
UNN
Harstad
UNN
Narvik

Avansert
håndkir.
x

Enkel
håndkir.
x

Avansert
fotkir.

Enkel
fotkir.
x

Hofteprotese
x

x

x

x

x

x

x*

x

Figur 27: Ortopedisk kompetanse og tilbud UNN HF
*Planlagt oppstart fra ca 1.mars 2016

Revisj.
Hofte
x

Kneprotese
x

Revisj.
kne
x

x

(Kilde: Innsatsteam)

Resultat av denne kartlegging finner Innsatsteamet spesielt interessant, sammenlignet med
resultat i punkt 7.0 «Antall pasienter med > 6 måneders ventetid». Majoritet av ventende
pasienter er henvist for vurdering innen enkel kirurgi, noe kartleggingen viser kan vurderes og
evt. utføres ved alle enheter i avdelingen. På bakgrunn av dette valgte Innsatsteamet i første rekke
å utarbeide en liste for potensiell overføring av pasienter fra UNN Harstad til UNN Narvik. Status
for dette tiltak beskrives i oppsummeringen.
Innsatsteamet vil her benytte anledningen til å synliggjøre utfordringer når mindre enheter har
ortopeder med spesialistkompetanse. Som nevnt i punkt 9.2 «Andel bruk av utsettelseskoder»,
har UNN Harstad den største andel utsettelser blant annet på grunn av manglende kapasitet hos
spesialist innen fot. Langtidsplanlegging opp mot èn enkelt spesialist er utfordrende og
vanskeliggjør fleksibel bruk av ressurser.
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12.0 Uklare ansvarslinjer
Helt i starten av prosjektperioden ble det klart for Innsatsteamet at avdelingen har svært uklare
ansvarslinjer, både mellom UNN Tromsø og UNN Harstad/UNN Narvik, men også internt i UNN
Tromsø. I første rekke ble dette avklart ved gjennomgang av rutiner i UNN HF vedrørende NPR
melding, tilbakemelding angående ventelistestatistikk. Melding sendes som følger:

NPR → Fag og forskningssenteret → Klinikkrådgivere → Kontorledere i aktuell klinikk
Fra NPR er det en klar bestilling og oppfordring om at foretaket bør gjennomgå melding for å
korrigere eventuelle registreringsfeil. Fag og forskningssenteret mottar denne melding, men tar
ikke ansvar for at dette følges opp - den videresendes kun foretakets klinikkrådgivere.
Klinikkrådgiver tar heller ikke ansvar for at dette følges opp, men videresender til kontorledere i
aktuell klinikk. Kontorledere i aktuell klinikk har mottatt melding, men har ikke tatt ansvar for at
dette følges opp. Altså har ingen i UNN HF, ortopedisk- og plastikkirurgisk avdeling tatt ansvar for
å kvalitetssikre bruk av NPR melding. Kontorledere i UNN Harstad og UNN Narvik har aldri fått
denne tilsendt fra avdelingen, da disse er organisert inn i K3K klinikken.
Ved gjennomgang av rapporteringspraksis i forhold til data på «Fritt behandlingsvalg», ble det
også avdekket større utfordring med ansvarslinjer i avdelingen. Som tidligere beskrevet var
informasjon på «Fritt behandlingsvalg» svært ukorrekte for avdelingen i hele UNN HF. Videre
analyse viser at ingen har tatt, fått eller forstått sitt ansvar for å rapportere inn data – verken i
UNN Tromsø, UNN Harstad eller UNN Narvik. Som tidligere nevnt stiller Innsatsteamet spørsmål
til hvem som hadde innrapportert data som eksisterte pr 7. desember.
Som følge av at avdelingens merkantile tjeneste er organisert i flere klinikker, avdekkes flere
utfordringer som vil påvirke foretakets ventelister. Merkantil tjeneste i UNN Harstad og UNN
Narvik har ingen krav, rett eller informasjonsflyt opp mot NOR klinikkens Ortopedi – og
plastikkirurgiske avdeling. NOR klinikken disponerer heller ikke disse ressursene, da hele deres
stillingsprosent tilhører K3K klinikken. Dette medfører at K3K klinikken disponerer ressursene
etter sine krav, og fritt kan redusere produksjon og tidsbruk opp mot tilbud i NOR klinikken.
Innsatsteam etterspør løsning for å sikre og ivareta ressurser til Ortopedi – og plastikkirurgisk
avdeling.
I prosjektperioden opplevde Innsatsteamet et sykefravær ved merkantil tjeneste UNN Tromsø på
> 60 %, noe som skapte store utfordringer blant annet i forhold til å korrigere feilregistreringer.
Det ble i første rekke sendt forespørsel til Klinikksjef i NOR klinikken for å benytte annen
merkantil tjeneste i klinikken. Dette har ikke vært vurdert tidligere, og dessverre fikk
Innsatsteamet avslag på denne henvendelse. Derimot, ved henvendelse til merkantil tjeneste i
K3K klinikken, fikk vi positivt svar både fra UNN Harstad og UNN Narvik. Det ble en rask løsning
på teamets utfordring, men dette var et engangstilfelle. Innsatsteamet anbefaler å opprette rutiner
for samarbeid på tvers, i første rekke i NOR klinikken – deretter eventuelt opp mot K3K klinikken.
Avdelingens henvisningsmottak har også større utfordringer med uklare ansvarslinjer. Slik det
fungerer pr i dag, er det lagt opp til at kun sekretærer tilknyttet avdelingen i UNN Tromsø skal
fordele henvisninger. (UNN Narvik presiserer at de ved enkelte tilfeller har hentet ut pasienter fra
liste, og fordelt etter bostedsadresse, lik det gjøres i K3K klinikken). Denne praksis gir en
unødvendig «flaskehals» for avdelingen, spesielt ved sykefravær.
I tillegg er det en større utfordring hvordan henvisningsflyt skal endres fra å sorteres etter
bostedsadresse til å sorteres etter ventetid (og kompetanse). Hvem skal sikre avdelingen
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informasjon om overordnet status ventetid, hvem skal vurdere henvisningen og hvordan sikre at
pasienten blir tilbydd time der det er kortest ventetid med nødvendig kompetanse?
Oppsummert sees det at avdelingen må sikre sine ansvarslinjer for informasjon, rapportering,
bruk av ressurser og flyt av henvisninger.

13.0 Forslag til endelig tiltaksplan
Standardisering av rutiner og systemer med andre foretak i Helse Nord
Oppfordre Helse Nord RHF til å utarbeide standard antall kontroller innen ortopedi og plastikk
Oppfordre regionalt fagnettverk innen ortopedi å lage standard for tidsbruk på poliklinikk
Oppfordre Helse Nord RHF til å utarbeide standard for hva som anses som kontroller og
behandling
Utarbeide regional standard for hvor mange ganger pasienten ikke møter, før timen avsluttes
Figur 28: Standardisering av rutiner og systemer med andre foretak i Helse Nord

Utvikle rutiner og systemer for bedre operasjonsplanlegging
Analyse av foretakets opr. enheter og sammenligning av drift i UNN Tromsø, UNN Harstad og
UNN Narvik
Vurdere sammensetning av opr.team, og behov ved mindre ortopediske inngrep
Ventelister bør være styrende for antall operasjonsdager til hvert fagområde, ikke tradisjon og
ønsker fra spesialistene
Sette opp to team og to stuer pr. operatør, for å utnytte kapasitet hos operatør, der det er
praktisk mulig. Dette for å sikre kontinuerlig operasjonsaktivitet (gjelder korte operasjoner)
Dersom operatør kan operere på to stuer skal operatør kun være tilknyttet operasjon de
dagene de er oppført på operasjon
Kontakte pasienter med lang ventetid til operasjon og tilby behandling ved klinikk med kortest
ventetid – som har tilstrekkelig kompetanse (Overføre pas. fra Tromsø/Harstad til Narvik)
Leie inn to ekstra operasjonsteam for å øke operasjonskapasitet og redusere ventetid til
pasienter som fortsatt står uten rett.
Figur 29: Utvikle rutiner og systemer for bedre operasjonsplanlegging

Økt fokus på opplæring og kompetanseheving
Sikre lik og kontinuerlig opplæring til sekretærtjenesten i Tromsø, Harstad og Narvik
Sikre lik og kontinuerlig opplæring til legegruppen i Tromsø, Harstad og Narvik
Sikre funksjon og rolle til avdelingens «superbrukere»
Anvende ventelisteprosedyre som er utarbeidet av Helse Nord DS8332 (vedlegg 2)
Sikre korrekte registreringsrutiner angående henvisninger fra annet sykehus ved å anvende
prosedyre PR 25585 (vedlegg 3)
Figur 30: Økt fokus på opplæring og kompetanseheving

Utvikling og forbedring av registrerings- og kontrollrutiner
Opprette støttetelefon for registreringsrutiner, slik at ansatte kan henvende seg for spontan
veiledning i kompliserte registreringstilfeller
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Anvende NPR melding, korrigere alle feil innen frist – innen den 4. påfølgende måned
Ventelisteansvarlige fortsetter rydding av ventelister og korrigering av feilregistreringer
De tre oppnevnte ansvarlige i henholdsvis Tromsø, Harstad og Narvik sikrer korrekte tall på
«Fritt behandlingsvalg»
Sikre at ingen pasienter blir avsluttet etter første gang «ikke møtt» (vedlegg 5)
Innføre rutine for «time i første brev» til pasienten
Unngå «flaskehals» for henvisninger ved sykefravær på foretakets henvisningsmottak i Tromsø
ved å benytte merkantilt personell ved Harstad/Narvik
Sikre et nærmere samarbeid og utveksling av merkantile ressurser i avdelingen, på tvers av
enhetene ved behov
Vurdere implementering av indikatorark utviklet av K3K som rapporteringsverktøy (vedlegg 6)
Unngå bruk av Fristbruddportal i HELFO, dersom likevel behov, kvalitetssikre at fristbrudd er
reelt og ingen feilregistrering.
Sikre at analyser gjort av Fagforum for rapportering og analyse blir formidlet ut til ledere med
klar bestilling for korrigering av evt. registreringsfeil
Etablere faste møter mellom kontorledere som bistår i avdelingens registreringsrutiner, også
kontorledere i UNN Harstad og UNN Narvik som er tilknyttet K3K
Figur 31: Utvikling og forbedring av registrerings- og kontrollrutiner

Bedre organisering av arbeidet med ventelister
Sikre langtidsplanlegging slik at timebøker er tilgjengelig minimum 6 måneder frem i tid
Skille ut fagområdet ortopedi i Harstad ved fremstilling av total ventetid i UNN HF, frem til
rutiner rundt Vitalis klinikken er avklart
Sikre videreføring av funksjonen «ventelisteansvarlig» ved alle tre enheter
Utpeke ansvarlig for å kjøre ut rapporter på foretaksnivå angående pasienter med lang ventetid,
uten planlagt kontakt
Utnytte muligheten Helse Nord LIS gir til oversikt over felles venteliste
Anvende Helse Nord LIS som styringsverktøy
Figur 32: Bedre organisering av arbeidet med ventelister

Utvidet aktivitet innenfor de fagområder med høyest ventetid
Vurdere kveldspoliklinikk/ ekstra innsatsuker innen enheter med lang ventetid
Prioritere langtidsventende uten rett, for å redusere foretakets total ventetid innen
ortopedi/plastikk
Vurdere ambulering fra en lokalisasjon til en annen
Figur 33: Utvidet aktivitet innenfor de fagområder med høyest ventetid

Bedre organisering av aktivitet og aktivitetsplanlegging
Sikre at nødvendig informasjon når ut til alle sekretærer i avdelingen, også i UNN Harstad og
UNN Narvik, ved å gi dette ansvar til avdelingens seksjonsleder for medisinsk kontortjeneste i
UNN Tromsø
Avklare praksis for henvisninger hvor pas. er vurdert av Vitalis Klinikken i Harstad
Skaffe oversikt over hvor mange pas. som årlig overføres til Aleris
Tilby pasient poliklinisk time etter kompetanse og kortest ventetid, ikke etter bostedsadresse
Gjennomføre en aktivitetsanalyse med fokus på produksjon innen alle de tre enhetene
Utarbeid døgnrytmeplan for legegruppen ved alle de tre enhetene
Praksis hvor legespesialister «henviser til seg selv» bør gjennomgås og kvalitetssikres
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Gjennomføre rydding/gjennomgang av den enkelte leges venteliste med støtte fra tidligere pilot
ved UNN HF
Vurdere å avsette konkrete dager hvor man kun tar inn pasienter til kontroll
Kjøre en videre analyse angående «ikke møtt» i Harstad
Vurdere lengre åpningstid og differensiert arbeidstid for sykepleiere, da legene ofte har lengre
arbeidstid (og må ha sykepleier til stede for å arbeide optimalt effektivt)
Foretaket kan ta utgangspunkt i enhet med «beste praksis», og iverksette forbedringstiltak i
UNN HF
Sørge for at planlagt klinikkovergripende organisasjonsutviklingsprosjekt tar hensyn til
fremlagte utfordringer i denne rapport
Sikre økt bevissthet rundt utfordringer ved spesialiserte ortopeder ved mindre enheter
Figur 34: Bedre organisering av aktivitet og aktivitetsplanlegging

14.0 Oppsummering
For Innsatsteamet har dette vært et spennende, men også krevende prosjekt å gjennomføre. Både
i forhold til prioritering blant andre arbeidsoppgaver, høyt sykefravær, lange avstander mellom
teammedlemmene og uavklarte ansvarslinjer i avdelingen. Det er gjennomgått et større
datamateriale i retrospektivt perspektiv, ca 60 000 henvisninger totalt. En av våre
suksessfaktorer har vært at en av Innsatsteamets medlemmer fra UNN Harstad har bistått UNN
Tromsø med korrigering av registreringsfeil. Hovedtyngden av prosjektet er utført av merkantilt
personell i nært samarbeid med Innsatsteamets leder. For Innsatsteamet har det vært en svært
lærerik prosess, og det er avdekket både kjente og nye utfordringer innen avdelingen.
Innsatsteamet kan vise til et sterkt resultat både i forhold til reduksjon i antall fristbrudd, og
kortere ventetid. Innsatsteamets arbeid har resultert i rekordlave ventetider innen alle enheter,
både i UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik. Det positive resultat som er oppnådd i
prosjektperioden må i første rekke tilegnes korrigering av registreringsfeil. Korrigering av
feilregistreringer i avdelingen har totalt redusert andelen fristbrudd med i 24 %, og antall
ventedager i foretaket med over 50 000 dager. I første rekke fremlegges resultat i forhold til andel
fristbrudd:
UNN HF
UNN Tromsø
UNN Harstad
UNN Narvik
Totalt

Antall fristbrudd
før korrigering
170
11
7
188

Antall fristbrudd
korrigert
41
3
1
45

Antall fristbrudd
etter korrigering
129
8
6
143

Figur 35: Antall fristbrudd før og etter korrigering av feilregistreringer

Andel
forbedring
24 %
27 %
14 %
24 %

(Kilde: Innsatsteam)

Som tidligere beskrevet er hovedårsak til feil tilknyttet registrering av sekundære henvisninger i
UNN Tromsø. Analyser viser videre at av øvrige 129 fristbrudd ved UNN Tromsø kunne 55 % vært
unngått ved bedre planlegging. I alle disse tilfellene er det planlagt time 1 – 7 dager etter frist.
Innsatsteamet vil her poengtere behov for opplæring til merkantil tjeneste med innkallingsansvar
i UNN Tromsø.
Nedenfor vises ventetid før og etter korrigering av registreringsfeil fra prosjektstart 1. november
frem til 18.desember 2015.
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UNN HF
Harstad
Harstad
Tromsø
Narvik
Totalt
Totalt

Inkl. Vitalis
Eks. Vitalis

Inkl. Vitalis
Eks. Vitalis

Antall ventende
1. nov 18. des
721
412
387
1 741
1 566
102
130
2564
2 108
2 083

Antall dager
1. nov
18. des
138 058
40 333
30 333
226 770 200 984
3 756
4 869
368 584 246 186
236 186

Figur 36: Endring i ventetid siden oppstart prosjekt 1.november 2015

Gj.snitt
ventetid
1. nov

Gj.snitt
ventetid
18. des

Total
Utvikling

191 d.
130 d.
37 d.
144 d.
-

98 d.
78 d.
128 d.
37 d.
117 d.
113 d.

↓
↓
↓
↔
↓
↓

(Kilde: DIPS D-8192)

Resultat etter korrigering av registreringsfeil viser total stor nedgang i ventetid for UNN HF,
spesielt for UNN Harstad. UNN Harstad viste stor andel feil på grunn av manglende rutiner ved
innføring av rettighetsdatoer ved henvisninger, som allerede hadde startet sin utredning i
spesialisthelsetjenesten. Vi fremlegger videre resultat for dagens rutiner vedrørende bruk av
privat klinikken Vitalis. Det var totalt 25 pasienter med opprinnelig henvisning til UNN Harstad
som ventet på operativt inngrep etter vurdering på Vitalis. Disse 25 pasientene alene genererte
avdelingen ca 10 000 ventedager. Utfordringer her er fremlagt Administrerende direktør Tor
Ingebrigtsen, og tiltak vil iverksettes for å kvalitetssikre fremtidig praksis. Figur ovenfor viser
ventetid med og uten disse 25 pasientene, da vi ønsker å fremstille at dagens praksis i stor grad
påvirker avdelingens ventetid.
Videre vises endring i ventetid via styringsverktøyet Helse Nord LIS, som viser avdelingens totale
utvikling fra 2012 og frem til 4. januar 2016. Det presiseres at dette er øyeblikkstall, og at de
korrigerte feilregistreringer her vil vises tilbake i tid. De påfølgende figurer understøtter påstand
om beste ventetid for både UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik, som følge av
Innsatsteamets korrigeringer, både når det gjelder fortsatt ventende og avviklede pasienter.

Figur 37: Endring i ventetid totalt UNN HF 31.12.12 – 05.01.16

(Kilde: Helse Nord LIS 5. januar - 16)

Figur 38: Endring i ventetid UNN Tromsø siden 31.12.12 – 05.01.16 (Kilde: Helse Nord LIS 5. januar - 16)
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Figur 39: Endring i ventetid UNN Harstad siden 31.12.12 – 05.01.16 (Kilde: Helse Nord LIS 5. januar - 16)

Figur 40: Endring i ventetid UNN Narvik siden 31.12.12 – 05.01.16

(Kilde: Helse Nord LIS 5. januar - 16)

Innsatsteamets analyse har ved flere tilfeller vist uønsket variasjon, både innen andel kontroller,
bruk av utsettelseskoder, registreringsrutiner, langtidsplanlegging og produksjon i poliklinikk. Vi
vurderer hovedårsak å være uklare ansvarslinjer og utilstrekkelig opplæring, som igjen har
resultert i manglende bestilling for implementering av gode rutiner.
Det fremheves behov for endring hva angår praksis med vurdering og fordeling av henvisninger
ut fra bostedsadresse. Utfordringen her blir at alle henvisninger må vurderes av overlege, før den
kan distribueres til aktuell enhet med kortest ventetid med nødvendig kompetanse. Vi anbefaler
at avdelingen prioriterer en løsning på dette.
Som nevnt utarbeidet Innsatsteamet en liste over 50 pasienter som skulle overføres fra UNN
Harstad til UNN Narvik. Så langt kan det rapporteres om at ca 20 av disse er overført.
Avdelingsleder skal videre vurderes ytterligere overføring, mot UNN Narvik, Aleris eller andre
foretak i Helse Nord.
Det poengteres for øvrig at Innsatsteamets forslag til videre oppfølging og tiltak ikke er satt i
prioritert rekkefølge. Det blir opp til ledelsen i UNN HF å avgjøre hvilke forslag som følges opp
videre. Intensiv rydding av registreringsfeil har vist gode resultater, og videre oppfølging av tiltak
i forhold til registreringsrutiner anses som essensielt. Vi vil poengtere at vi ved flere tilfeller har
«funnet gull», altså gode metoder både internt i UNN HF, og eksternt i Helse Nord RHF.
Innsatsteamet kan for øvrig konkludere med at analyser og tiltak hittil bekrefter Dr. Paul Batalden
utsagn:
” Every system is perfectly designed to get the result it gets”.
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Vedlegg
1.Tilbakemelding implementerte HOS prosedyrer
Slipp 1:

Slipp 2:
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Slipp 5:

2. Ventelisteprosedyre Helse Nord
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3. Prosedyre for mottak av henvisninger fra annet sykehus
Mottak av henvisninger fra annet sykehus
Dokumentansvarlig: Beate Sørslett
Godkjent av: Geir Tollåli

Dokumentnummer: PR25586
Versjon: 1.1

Gyldig for: Helse Nord

Hensikt
Sikre korrekt registrering av en pasient som er viderehenvist fra annet helseforetak for samme
tilstand. Dette etter gjeldende lovverk, slik at det ikke foretas en ny rettighetsvurdering.

Omfang

Leger / kontorpersonell og eventuelt andre som mottar henvisninger fra annet sykehus.
Registrering av henvisning fra annet sykehus vil bli utført av kontorpersonell i klinikkene,
legene må involveres i forhold til de datoer som er satt.

Grunnlagsinformasjon

Henvisninger mottas fra annet sykehus på papir eller elektronisk. Det er viktig at de datoene og
rettighetsvurderingen som er gjort ved henvisende sykehus registreres i ”registrer henvisning” i
DIPS. Dokumenttypen som kommer inn fra henvisende sykehus er ”Henvisning til annet
sykehus”

Arbeidsbeskrivelse
Handling mottakene sykehus

Sykehuset som mottar en slik henvisning må manuelt fylle inn data i skjermbildet ”registrer
henvisning” i DIPS ut fra det som står i dokumentet ”henvisning til annet sykehus”. Se bilde og
beskrivelse under.
Utsnitt fra dokumenttypen ”henvisning annet sykehus”
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Felles for alle punktene nedenfor: Merkantilt personell fyller ut hele skjermbildet ”registrer
henvisning” i DIPS, for så å sende henvisning til oppfølgning til ansvarlig lege.
Mottaker av henvisning fyller ut i skjermbildet ”registrer henvisning” i DIPS
Dato for henvisning (datert dato)

Ansiennitetsdato annet sykehus
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Ansvarlig for vurdering fyller utskjermbildet ”registrer henvisning” i DIPS
Hvis dato for frist start helsehjelp ikke er satt, har pasient ikke fått rett til prioritert helsehjelp.
Er dato for ”Frist start helsehjelp” fylt ut i henvisningen, da har pasient fått rett til prioritert
helsehjelp. Ventetidslutt og startdato fylles ut uavhengig om pasient har rett eller ikke rett til
prioritert helsehjelp.
 Frist for start helsehjelp: **.**.**
 Ventetid sluttdato: **.**.** (Hvis ventetidslutt ikke er satt, er behandling / utredning av
pasient ikke påbegynt ved henvisende sykehus)
 Startdato henvisnings periode: **.**.**

Henvisingsdata (Venstre side)
Datert: Dato første henvisning ble datert
Mottatt data: Dato sykehuset mottar denne henvisningen
32
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Henv. av:
Ansiennitetsdato annet sykehus:Den første mottaksdato for en henvisning i kjeden av
mottaksdatoer i offentlig spesialisthelsetjeneste
Sykehus: Sett inn sykehuset som henvisningen kom fra
Henvisningsårsak:
Vurdering (høyre side)
Admin merknad: Sett inn merknad om at dette er en henvising som er rettighetsvurdert ved
annet sykehus.
Ansvarlig: sett inn den som vanligvis vurderer henvisninger ved enheten.
Medisinsk kontorpersonell eller andre med ansvar for å registrere henvisninger skal fylle ut
både henvisningsdata og vurdering
Omsorgsnivå, kontakttype, post, lokalisering, seksjon: Fyll inn det som man ber i fra
henvisingen. Lege\ Behandler kan endre dette når lege\ behandler får dette til
oppfølging\vurdering.
Rett til prioritert helsehjelp: fyll ut dato fra henvisingsbrevet.
Ventetid slutt:fyll ut dato fra henvisingsbrevet hvis ventetid slutt er satt
Start dato: Sett denne til ansiennitetsdatofra første sykehus. Dette gjøres for å få frem at
henvisingsperioden startet på det første sykehuset.
Arbeidsflyt: henvisingen må videresendes i arbeidsflyte slik at lege\ behandler kan vurdere
henvisningen. Lege\ behandler må deretter eventuelt korrigere Omsorgsnivå, kontakttype, post,
lokalisering, seksjon

Feilkilder
1. Henvisende sykehus/spesialisthelsetjeneste har brukt feil type mal for henvisning til
annet sykehus.
2. Sykehus som mottar henvisning tar ikke hensyn til frist og datoer som står i
henvisningsskrivet fra annet sykehus.
3. Ventetid slutt dato er ikke fylt ut av henvisende sykehus, selv om utredning / behandling
er satt i gang.
4. Lege / behandler fyller ikke ut vurderingsdelen i skjermbildet ”registrer henvisning” i
DIPS korrekt.
5. Lege / behandler rettighetsvurderer pasient på nytt selv om pasienten allerede har fått
rettighetsvurderingen utført ved henvisende sykehus

Referanser

Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-2, jfr. § 2-2
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-2, jfr. § 2-1 b annet ledd
Forskrift om prioritering av helsetjenester § 4 første ledd og § 5
Forskrift om ventelisteregistering § 3 og § 4
Internkontroll i sosial og helsetjenesten § 4
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4. Stillingsbeskrivelse for Ventelistekontroller Helgelandssykehuset
Ventelistekontroller
Dokumentansvarlig: Skule Stormdalshei
Godkjent av: Fred Mürer
Gyldig for: Helgelandssykehuset HF

Dokumentnummer: FB0877
Versjon: 1

Hensikt
Ventelistekontroller er ansvarlig for å kvalitetssikre registrering av data i DIPS knyttet til
ventelister.

Oppgaver og ansvar


Ventelistekontroller skal kontrollere at registreringen av henvisninger er korrekt og at
arbeidsflyten rundt disse er i henhold til Helgelandssykehusets prosedyrer.



Kontroll av ventelisten i DIPS (Vis – venteliste – venteliste).



Kontroll av samtlige innkommende henvisninger (Vis – venteliste – til vurdering).



Kontrollere at arbeidsflyten av henvisninger fungerer internt, herunder uttak av rapport
D-6018 som kontrollerer henvisninger utenfor arbeidsflyt.



Rydding i henvisningermed utgangspunkt i NPR rydderapporter (D-8175,D-8187,D8192,D-7219).



Kontrollere restanseliste for pasienter som venter på behandling, men som ikke har
registrert ny kontakt i DIPS. Rapport - Ventende uten kontakt D-7221.



Ansvar for å fordele oppgaver i udefinert arbeidsflyt.



Ved behov, drive opplæring på personell som registrerer pasienter på venteliste.

Samarbeidsforhold

Samarbeid med medisinskfaglig ansvarlig.
Samarbeid med fagstab v/ ISF-leder og EPJ-koordinator.
Samarbeid med øvrige ventelisteansvarlige i Helgelandssykehuset HF.
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5. Brev fra HOD angående avvikling av «ikke-møtt» pasient
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6. Indikatorark K3K
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