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1.0 Innledning
På direktørmøtet i april 2016 kom det innspill om ønsket forbedringsarbeid innen kirurgi og
ortopedi i NLSH HF. Innspillet kom fra administrerende direktør i NLSH HF, Paul Martin Strand.
Prosjektets hovedmål har vært å bidra til at pasienter innen ortopedi og kirurgi unngår
unødvendig lang venting og fristbrudd. Prosjektet har i stor grad anvendt retrospektiv analyse
som metode for å avdekke utfordringer.
Helse Nord RHFs tredje Regionale innsatsteam (se pkt 2.1) ble nedfelt, med ressurspersoner fra
NLSH Bodø, NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen. Ressurspersoner ble kontorledere,
avdelingsledere, klinikkoverlege, konstituert overlege i ortopedi, sekretærer og en representant
fra Helse Nord RHF. Innsatsteamet ble etablert 31.05.16 og bestod av følgende medlemmer:
Geir Jeremiassen
Geir Brokstad
Marita Steffensen
John Arild Saksenvik
Ellen Wilhelmsen
Kathrine Meyer Andreassen
Inger-Sofi Pedersen
Edle Elstad
Vigdis Amundsen
Torunn Kristin Nestvold
Kjartan Koi
Line Strømhaug Grongstad

Avd.leder, Kir/ort klinikk, Avd. for Ortopedi og drift, Bodø
Avd.leder, Kir/ort klinikk, Avd. Vesterålen
Enhetsleder, Kir/ort klinikk, felles poliklinikk, Lofoten
Avdelingsleder, Kir/ort klinikk, Avd. dagbehandling, Bodø
Helsesekretær, Medisinsk kontortjeneste, Vesterålen
Driftsykepleier, Kir/ort klinikk, dagkirurgi, Bodø
Helsesekretær, Kir/ort klinikk, timekontor, Bodø
Driftsykepleier, Kir/ort klinikk, Lofoten
Helsesekretær, Medisinsk kontortjeneste, Vesterålen
Klinikkoverlege, Kirurgisk-Ortopedisk klinikk
Konstituert overlege ortopedi, kir/ort klinikk, Bodø
Leder Regionalt Innsatsteam, Helse Nord RHF

Arbeidsgruppen vil benytte anledningen til å takke andre i NLSH HF 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». 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.
NLSH HF ønsker å bli pasientenes førstevalg i sitt nedslagsfelt. For å få til dette, må NLSH HF blant
annet sørge for at ventetiden 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 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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3.0 Status ventetid
Her presenteres gjennomsnittlig ventetid (for ventende) totalt for klinikken, og sammenlignet
med samme fagområder i Helse Nord RHF, for perioden 01.01.15 – 30.04.16, da vi ønsker å vise
status, før det ble iverksatt Regionalt Innsatsteam. Deretter vises ventetid fordelt pr fagområde
mellom NLSH Bodø, NLSH Vesterålen og NLSH Lofoten, før vi til slutt viser totalt for klinikken.
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Figur 1: Gjennomsnittlig ventetid, kir/ort ventende i Helse Nord RHF

(Kilde: Helsedirektoratet)

Det er kun Helgelandssykehuset som overholder krav om maks 65 dagers gjennomsnittlig
ventetid i denne perioden. NLSH HF har på sitt beste hatt 88 dagers ventetid, pr. 30 april var
ventetiden i klinikken totalt 95 dager. Videre fremstilles ventetid pr. fagområde og per lokasjon
for å vise variasjonen pr. 1. mai, før oppstart av Innsatsteam.
Ventetid
NLSH HF

Generell
kirurgi

Ortopedisk
kirurgi

Plastikk
kirurgi

Urologi

NLSH Bodø

107 d

117

217

54

NLSH Vesterålen

104 d

49

222

79

NLSH Lofoten

219 d

42

-

Figur 2: Gjennomsnittlig ventetid ventende pr lokasjon 01.05.16.

111
(Kilde: Helse Nord LIS)

Gjennomsnittlig ventetid for ventende, før oppstart av Innsatsteam viste betydelig lengre ventetid
innen generell kirurgi ved NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen, sammenlignet med NLSH Bodø.
Ingen av lokasjonene innfridde krav om maks 65 dagers ventetid. Ventetid innen ortopedisk
kirurgi viste at både NLSH Vesterålen og NLSH Lofoten innfridde kravet. For fagområdet plastikk
kirurgi var det ingen ventende i NLSH Lofoten, mens både NLSH Bodø og NSLH Vesterålen viste
til lang ventetid. Innen urologi var det lengst ventetid i NLSH Lofoten, og det er kun NLSH Bodø
som innfrir nasjonalt krav.
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Ved oppstart av prosjektet ble det den 31. mai tatt ut følgende totale oversikt for kir/ort klinikk
på Helse Nord LIS:

Figur 3: Ventetid kir/ort klinikk NLSH 31. mai – 16.

(Kilde: Helse Nord LIS)

Denne figuren viser hvilke fagområder som var registrert inn i kir/ort klinikk før oppstart av
Regionalt Innsatsteam. Det påpekes at fagområdene revmatiske sykdommer, kvinnesykdommer
og elektiv fødselshjelp, terapeutiskonkologi og radioterapi og barnesykdommer ikke tilhører
kir/ort klinikk. Dette skyldes åpenbare registreringsfeil, som innsatsteamet tidlig korrigerte.
Det presiseres at tall i figur 3 som viser gjennomsnittlig ventetid ikke får frem det faktisk antall
pasienter som venter. Eksempelvis er det høye gjennomsnittet som er vist tilhørende
kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp kun som følge av 1 pasient, mens innen ortopedisk
kirurgi (inklusive revmakirurgi) var det 1153 ventende pasienter. Vi viser for øvrig til punkt 6.0
som viser antall langtidsventende og hva disse i hovedsak venter på.
Resultat for ventetid siden oppstart innsatsteam presenteres i punkt 13.0 oppsummering.

4.0 Status fristbrudd
Her presenteres antall avviklede fristbrudd totalt for klinikken for perioden01.05.15 – 30.04.16,
da vi ønsker å vise status, før det ble iverksatt Regionalt Innsatsteam. Deretter vises fristbrudd
fordelt pr fagområde og til slutt totalt mellom NLSH Bodø, NLSH Vesterålen og NLSH Lofoten.
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Før etablering av Regionalt Innsatsteam og oppstart analyse angående fristbrudd, hadde Kir/ort
klinikken et snitt på 18,3 fristbrudd hver måned. Nedenfor presenteres disse fordelt pr
fagområde.

Fristbrudd Kir/ort klinikk pr fagområde
antall avviklede fristbrudd

16
14
12

Ortopedi

10

Generell kir.

8

Urologi

6

Gastro kir.

4

Karkir.

2
0
mai jun

jul aug sep okt nov des jan feb mar apr

Figur 5: Antall avviklede fristbrudd, pr fagområde kir/ort klinikk NLSH HF

(Kilde: NPR)

Her presiseres at vi unnlot å ta med tall fra plastikk kirurgi, barnekirurgi samt mamma – og para
–/ tyriodeakirurgi da det var svært få fristbrudd for aktuell periode. I denne fremstilling sees det
at klinikken spesielt har utfordringer innen urologi, ortopedi og generell kirurgi. Det poengteres
at fremstillingen ikke tar hensyn til evt registreringspraksis hvor fagområdet urolog eller
gastrokirurgi er lagt inn under generell kirurgi. Videre presenteres antall avviklede fristbrudd
fordelt på henholdsvis NLSH Bodø, NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen.

Fristbrudd Kir/ort klinikk 2015-2016
Antall avviklede fristbrudd
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Figur 6: Antall avviklede fristbrudd, Kir/ort klinikk NLSH HF
(Kilde: NPR)
*NPR har ikke fått spesifiserte tall for november, desember og januar – alle ligger samlet i NLSH Bodø

Innsatsteamet valgte å gjøre en omfattende retrospektiv analyse på de totalt 110 fristbrudd i
perioden 01.11.15 – 30.04.15. Resultat viste at potensielt 33 % av alle fristbrudd skyldes
feilregistrering, og kunne vært fjernet fra statistikk. Videre viste 61 % utfordringer med
planlegging, hvor pasient eksempelvis i god tid i forveien fikk tilbud om time dagen etter frist. For
Vesterålens sin del skyldes disse fristbruddene i det vesentligste for liten behandlingskapasitet
innen fagområdet urologi. Totalt viste analysen at Kir/ort klinikk kunne unngått ca 94 % av sine
rapporterte avviklede fristbrudd, dersom feil hadde vært korrigert/unngått, og tiltak iverksatt. I
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oppsummeringen blir det kommentert resultat etter korrigering og det fremmes forslag til
kvalitetssikring og praksis videre.

5.0 Status tilbud og ventetider
Her vil vi presentere rapporterte tilbud og ventetider innen valgte fagområdene i NLSH HF. Videre
vil vi presentere avtalespesialister og privat klinikk som har avtale med Helse Nord RHF.

5.1 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
NLSH HF som sitt behandlingssted.
Innsatsteamets leder hentet 1.juni -16 ut status for tilbud og ventetider på nettstedet «Fritt
behandlingsvalg», angående muskel og skjelett, varicer og vasektomier. Listen slik den ble
presentert denne dato var misvisende, og det presiseres at NLSH HF ikke har gitt tilbud ut over
sin kompetanse.
Vi har valgt å legge tabeller i forhold til muskel og skjelett som vedlegg 1, og presenterer kun
tabeller i forhold til varicer og vasektomier i rapporten.
Varicer

Behandlingssted
Behandling
med Gravdal
laser/steam/radiofrekvens Bodø
Stokmarknes
Behandling
med Gravdal
lim/sklerosering
Bodø
Stokmarknes
Behandling med vanlig opr. Gravdal
(stripping)
Bodø
Stokmarknes
Figur 7: Tilbud NLSH HF, Varicer
*Ikke oppdatert

Ventetider
Ventetider
Antall beh.
utredning
dagbeh.
2014
6 uker
12
52 uker*
52 uker*
x
x
x
x
x
x
6 uker*
8 uker*
6 uker
12 uker
106
x
x
x
6 uker*
10 uker*
41
(Kilde:» Fritt behandlingsvalg» 1. juni)

Innsatsteamet kan bekrefte at Gravdal og Stokmarknes har den nest korteste ventetiden i Norge
hva angår utredning og behandling av varicer. Det er kun klinikk Hammerfest, i
Finnmarkssykehuset som kan vise til kortere ventetid (4 uker). Innsatsteamet tar ansvar for å
oppdatere tall fra Bodø og Stokmarknes, og det bemerkes at ventetid for utredning i Bodø er 52
uker.
Ved gjennomgang av disse tall ble det stilt spørsmål til hvorfor vi har 18 langtidsventende
pasienter som er henvist til utredning av varicer, når vi kan vise til svært korte ventetider internt
i foretaket. En forklaring er at pasienten selv velger å vente i Bodø, til tross for lang ventetid. Flere
pasienter har fått tilbud om time i Gravdal for å redusere pasientens ventetid.
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Vasektomi

BehandlingsVentetider
Antall beh.
sted
dagbeh.
2014
Vasektomi
Gravdal
104
6
Bodø
x
x
Stokmarknes
70 uker*
44
Figur 8: Tilbud NLSH HF, Vasektomi
(Kilde:» Fritt behandlingsvalg» 1. juni)
*Ikke oppdatert

Hva angår vasektomi bekreftes at det ikke gis tilbud om dette i Bodø, da NLSH har lagt tilbudet til
Gravdal og Stokmarknes. Ved oppstart av prosjektet var det 65 langtidsventende pasienter til
vasektomi. Det har ikke vært tradisjon for å tilby denne pasientgruppen behandling annet sted i
Helse Nord RHF (klinikk Kirkenes oppgir 8 ukers ventetid).
Oppsummert viste gjennomgangen behov for større oppdatering i Gravdal og Stokmarknes, og det
bemerkes at det generelt er dobbelt så lang ventetid i Bodø sammenlignet med Gravdal og
Stokmarknes. Alle tre lokasjoner har oppnevnt ansvarlig for innrapportering, og Innsatsteamet
vil ta ansvar for å oppdatere tall. I Gravdal er det gitt spesifikk opplæring for hvordan beregne
ventetid og rapportere inn tall, men dette har ikke vært gjennomført i Stokmarknes og Bodø. I
tillegg har Gravdal fått opplæring i hvordan man anvender denne portalen for intern eller ekstern
overflytting av pasienter i Helse Nord RHF. Ansvarlig for "Fritt behandlingsvalg" i Helse Nord RHF
er ansatt i Gravdal.

5.2 Private tilbud og avtalespesialister i Helse Nord RHF
Helse Nord RHF har flere tilbud og avtaler med spesialister innen fagområdene som tilhører
kir/ort klinikk. Det fremkom tidlig at det ikke har vært tradisjon i NLSH HF å overføre
langtidsventende pasienter/eller øvrige til avtalespesialister.
Avtalene inngår i ordningen «Fritt behandlingsvalg», og gir pasienter mulighet til å velge seg til
avtalespesialist med kortest ventetid – eller flest antall behandlinger. I Helse Nord har pasienten
valget mellom Aleris Helse AS Bodø, Aleris Helse AS Tromsø eller Volvat Tromsø. Disse tilbyr
pasientene konsultasjoner innen ortopedi og plastikk kirurgi, og en oversikt over hva den enkelte
tilbyr er lagt som vedlegg 2.
Utredning/behandling på diagnosene det er inngått avtale om, gir ikke ekstrakostnader for
pasientene. De betaler det samme som ved behandling ved et offentlig sykehus, dvs. egenandel.
Kostnadene ved behandling dekkes av det offentlige, og reiseutgiftene dekkes på vanlig måte, etter
trygdeetatens regler. Helse Nords betalingsansvar omfatter en behandlingen som avtalene dekker
og som er spesifisert i hver avtale. Dette innebærer at hvis pasienten ønsker å benytte andre tilbud
ved de private sykehusene, som ikke er i avtale med Helse Nord, må både behandling og reise
finansieres av pasientens selv. Dette er tilfelle eksempelvis dersom det ønskes vasektomi ved Volvat
Tromsø. De oppgir for øvrig kort ventetid, og god kapasitet.

6.0 Pasienter med >200 dagers ventetid
Her presenteres oversikt over antall pasienter innen klinikken pr. 31.mai -16, som hadde ventetid
> 200 dager fordelt til NLSH Bodø, NLSH Vesterålen og NLSH Lofoten. I første rekke presenteres
antall pasienter i avdelingen som henholdsvis har ventetid mellom 200 - 300 dager og de som har
ventet > 300 dager. I samme figur fremstilles også gjennomsnittlig ventetid for de tre enhetene.
Videre presenteres bakgrunn for henvisning for våre langtidsventende.
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Ventende
>300 d
74

Gj.snittlig
ventetid
394 d

Ventende
200-300 d
89

Gj.snittlig
ventetid
259 d

Antall
Totalt
163

NLSH Vesterålen

28

470 d

16

246 d

44

NLSH Lofoten

18

501 d

13

258 d

31

Totalt

120

428 d

118

257 d

238

NLSH HF
NLSH Bodø

Figur 9: Antall ventende totalt med ventetid over 200 dager

(Kilde: DIPS – D6813)

Etter at vi fjernet de 63 henvisninger som, ved første gjennomgang, viste seg å være feilregistrert
stod vi igjen med 175 langtidsventende pasienter. Disse hadde følgende bakgrunn for henvisning:

Bakgrunn for henvisning

Antall

Vasektomi
Fot
Varicer
Hånd
Rygg
Hofte
Kne
Skulder
Bryst
Andre enkelttilfeller
Totalt

65
24
18
14
13
9
9
5
4
14
175

Figur 10: Bakgrunn for henvisning

(Kilde: DIPS – D6813)

Majoriteten av langtidsventende (etter korrigering) pr 31. mai, ventet på vasektomi. Alle disse
ventet i NLSH Lofoten eller NLSH Vesterålen, da vi ikke tilbyr dette i NLSH Bodø.
I oppsummeringen vil vi presentere figur 9 på nytt, med status pr 14. september.

7.0 Andel kontroller kontra total aktivitet
Tall i tabeller nedenfor er hentet ut fra DIPS rapport S- 1428123. Det er denne rapporten 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:
Andel kontroller

2014

Nordlandssykehuset
28 %
UNN
33 %
Finnmarkssykehuset
39 %
Helgelandssykehuset
24 %
Figur 11: Andel kontroller i Helse Nord for alle fagområder

2015
27 %
32 %
39 %
27 %
(Kilde: Helse Nord, DIPS, S -1428123)
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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 15.11.15 – 31.05.16 ved NLSH HF som følger:
Avdelingskortnavn

Seksjon

Totalt antall
aktiviteter

KIR-NLSH
Brystkirurgi
1637
KIR-NLSH
Endokrinkirurgi
83
KIR-NLSH
Fysikalsk med. og rehab.
1
KIR-NLSH
Gastro- generell kir.
6663
KIR-NLSH
Geriatri –gen. Indre med.
3
KIR-NLSH
Ingen seksjon
127
KIR-NLSH
Kar-Thoraxkir.
908
KIR-NLSH
Ortopedi
12
KIR-NLSH
Plastikk kir.
353
KIR-NLSH
Urologi
3867
ORT-NLSH
Gastro- generell kir.
3
ORT-NLSH
Ingen seksjon
31
ORT-NLSH
Ortopedi
14088
Kir/ort totalt
27742
Figur 12: Andel kontroller alle fagområder Kir/ort NLSHHF

Antall
kontroller

Andel
kontroller

650
40 %
11
13%
0
1655
25%
0
42
33%
366
40%
8
67 %
52
15 %
1381
36 %
1
33 %
5
16 %
5398
38 %
9563
34 %
(Kilde: Dips rapport S- 1428123)

Resultat viser en del åpenbare feilregistreringer i valg av seksjon, vi har eksempelvis ikke
fysikalsk med. og rehab. eller geriatri i kir/ort klinikk. Ser også at enkelte seksjoner blir plassert
under feil avdelingskortnavn, at eksempelvis ortopedi ligger under kirurgi. Resultatet totalt viser
at klinikken har et gjennomsnitt på 34 % kontroller, og at høyest andel kontroller er innen
brystkirurgi og Kar – thoraxkirurgi. For å se eventuell variasjon internt i foretaket, har vi valgt å
ta ut andel kontroller pr lokasjon:
NLSH HF
NLSH Bodø
NLSH Vesterålen
NLSH Lofoten
Ikke spesifisert
Totalt

Totalt antall
aktiviteter
18343
5599
3795
5
27742

Antall kontroll

Andel kontroll

6239
1972
1352
0
9563

34 %
35 %
36 %
34 %

Figur 13: Andel kontroller fordelt per lokasjon NLSH HF

(Kilde: DIPS rapport s-1428123)

Resultat viser ingen uønsket variasjon i foretaket. Det nevnes at ved sammenligning for samme
seksjoner i UNN HF viser de til totalt 37 % kontroller.

8.0 Avdelingens registreringsrutiner
Innsatsteam har gjennomført en retrospektiv analyse av henvisninger som kir/ort klinikk har
mottatt siden januar 2012. Metoden har vært å gjennomgå henvisninger i DIPS rapport 6813 og
en detaljert analyse av månedlige NPR meldinger i ventelistestatistikk. I tillegg har vi anvendt
Helse Nord LIS styringsverktøy for å kartlegge registreringsrutiner. 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 flere feilregistreringer, spesielt
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ved NLSH Bodø. Det er i mindre grad avdekket feilregistreringer i NLSH Lofoten og NLSH
Vesterålen.
Månedlig melding fra NPR, med tilbakemelding i forhold til ventelistestatistikk, var ukjent for de
fleste medlemmer i Innsatsteam da dette ble presentert av Innsatsteamets leder. Denne melding
gir NLSH HF en detaljert oversikt over ventende og avviklede fristbrudd, inkludert pasientens
NPR nummer. Her medfølger også detaljerte tabeller hvor NPR antar foretaket har gjort en
registreringsfeil. Tabell 06.03, 07.01 er viktige å kvalitetssikre i forhold til fristbrudd. Tabell 09
gir oss mulighet til å kvalitetssikre registreringsfeil vedrørende fristdato. Tabell 11 gir oss
mulighet til å kvalitetssikre ventetid slutt på elektiv innlagte pasienter, mens tabell 12 gir oversikt
over pasienter som står som ventende til tross for mer enn to polikliniske konsultasjoner. Tabell
14.01 viser henvisninger hvor fristdato er satt samme dag som vurderingsdato, og tabell 14.02
viser tilfeller hvor fristdato er satt før vurderingsdato. Tabell 15 viser dubletter. Foretakene får
tilsendt NPR melding den 12. i hver måned (unntatt juli), med mulighet til å korrigere
registreringsfeil innen den 4. påfølgende måned.
Vi har videre valgt å fremstille årsaker til høy andel avviste henvisninger. Vi presenterer nasjonale
tall og viser henvisningsflyten til 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. Til slutt presenteres utfordringer i
forbindelse med registrering av henvisninger til vasektomi.

8.1 Avvisning av henvisning
Innsatsteamet er kjent med at NLSH HF har en høy andel avviste henvisninger, sammenlignet med
andre foretak i Norge. I figur nedenfor vises andel avviste henvisninger totalt pr foretaksnivå for
perioden 01.01.15 – 01.04.16, samt oversikt over avvisninger fordelt på avvistkode for NLSH i
samme periode:

Figur 14: Andel avviste totalt pr foretaksnivå for perioden 01.01.15 – 01.04.16

(Kilde: NPR)
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NLSH HF
Bodø*
Lofoten
Vesterålen
Totalt

Totalt antall henvisninger
10293
1833
3325
15451

Antall avviste henvisninger
1840
472
467
2779

Figur 15: Andel avviste henvisninger innen kir/ort klinikk
*Alle resterende lokaliseringer (bl.a. ikke utfylte)

NLSH HF
Bodø*
Lofoten
Vesterålen
Totalt

Antall avviste henvisninger
1840
472
467
2779

(Kilde: Dips D-6813)

Antall «allerede behandlet»
1287
384
365
2036

Figur 16: Andel av avviste henvisninger med avvistkode «allerede behandlet»
*Alle resterende lokaliseringer (bl.a. ikke utfylte)

Andel i %
17,9 %
25,8 %
14 %
18 %

Andel i %
69,9 %
81,4 %
78,2 %
73,7 %

(Kilde: Dips D-6813)

De langt fleste avviste henvisninger (73,7 %) avvises med kode «allerede behandlet». Disse
avvisningene genereres i all hovedsak på grunn av at henvisninger til øyeblikkelig hjelp fra
fastlege og legevakt sendes i feil format, og at arbeidsflyt for henvisninger ikke har tatt høyde for
dette.
Pasienter som meldes til sykehuset som øyeblikkelig hjelp registreres inn i DIPS PAS i akuttmottak
og poliklinikk. Disse pasientene har gjerne med seg skriftlig henvisning, i tillegg til at det sendes
elektronisk henvisning. Denne henvisningen skal være av en bestemt type og sendes som et
dokument/varsel, som igjen skal knyttes til ø-hjelps-oppmøtet/-henvisningen som allerede er
laget.
Når henviser i stedet sender en ordinær henvisning vil denne havne inn i arbeidsflyt til
henvisningsmottak som ekstern henvisning til vurdering. Sekretærer som bemanner
henvisningsmottak er instruert i å få stoppet disse henvisningen før de går videre til lege for
vurdering, og det har frem til nå vært vanlig å avvise disse med kode «allerede behandlet». Noen
slipper gjennom henvisningsmottak og blir avvist av lege med samme kode, eller i verste fall
vurdert og satt på venteliste for tilstanden det allerede har vært et oppmøte på. Dette er forsøkt
illustrert i flytskjema under:
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Oppmøte
øhjelp
poliklinikk eller
akuttmottak

Pasient besøker
legevakt/
fastlege

Riktig
arbeidsflyt

Henvisning/
oppmøte øhjelp
opprettes i DIPS

Elektronisk
øhjelpshenvisning
(varsel) sendes

Ordinær
henvisning
sendes

Varsel knyttes
til henvisning/
oppmøte i DIPS
Varsel mottas i
arbeidsflyt og
havner i journal

Henvisningsmottak får
henvisning i
arbeidsflyt

Behov for ny rutine/
Sletting av henvisning

Henvisningsmottak avviser
henvisning med
allerede beh.

Henv. mottak
knytter henv.
dok til riktig
henv. i DIPS

Avvist
henvisning i
statistikk

Henvisningsmot
tak sender
henv. til
vurdering

Lege avviser
henv. som
allerede beh.

Avvist
henvisning i
statistikk

Lege vurderer
henv., setter
frist og sender
til inntak

Figur 17: Flytdiagram for ø-hjelps henvisninger til kir/ort klinikk NLSH

Inntak avslutter
henvisning

(Kilde: Innsatsteam)

Det er behov for en felles rutine for hvordan disse henvisningen skal håndteres for å unngå at de
rapporteres som avvisning, trolig vil det være mest riktig å slette dem og knytte om
henvisningsdokumentet, dersom det ikke er mulig å sikre at henviser bruker riktig format ved
sending.
Det har tidligere vært gitt tilbakemelding fra primærhelsetjenesten om at noen av systemene som
er i bruk på legekontorene mangler funksjonalitet, og kun kan sende meldinger i form av ordinære
henvisninger. Hvorvidt det er tilfelle er ikke undersøkt nærmere.
Ut over avvisning av tekniske årsaker, som beskrevet over, forekommer avvisninger av pasienter
fra egen region. Dette har man ikke anledning til å gjøre. Ved kapasitetsbegrensninger kan man
av hensyn til pasienter fra egen region avvise henvisning fra andre regioner, men altså ikke fra
egen region. En uttalelse fra helsedirektoratet om dette er vedlagt i vedlegg 3
Hva angår pasientens mulighet til «Fritt behandlingsvalg», så har medlemmer i Innsatsteam nylig
erfart at henvisninger avvises fra og til egen region. Det er heller ikke her anledning til å avvise
pasienter tilhørende egen region, som er Helse Nord RHF.

8.2 Bruk av utsettelseskoder
Det er hentet ut bruk av utsettelseskoder i perioden 01.01.12 – 01.06.16. for å vise de ulike
forutsetninger som har vært i NLSH HF. Ved nærmere analyse, ser vi at rapporten ikke trekker
ut registreringer gjort før 15.11.15, dette på grunn av endring i DIPS hvor vi fikk felles plattform
i Helse Nord RHF. Derfor viser uttrekk perioden 15.11.15 – 01.06.16. Nedenfor fremstilles bruk
av utsettelse som følge av kapasitetsårsak, medisinsk årsak, «ikke møtt», pasientbestemt
utsettelse og transportvansker.
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NLSH HF
NLSH
Bodø*
NLSH
Lofoten
NLSH
Vesterålen
Totalt

Totalt ant.
henvisn.

Kapasitetsårsak

Medisinsk
årsak

«Ikke
møtt»

Pas. best.
utsettelse

Manglende
transport

7917

1,9 %

0,7 %

1,9 %

11,7 %

0,1 %

1276

5,2 %

0,6 %

2,1 %

17,3 %

0,08 %

2824

1,7 %

0,8 %

1,0 %

13,1 %

0,07 %

12017

2,3 %

0,7 %

1,7 %

12,7 %

0,1 %

Figur 18: Bruk av utsettelser i kir/ort klinikk

(Kilde: DIPS 6813)

Vi bemerker oss her at NLSH Lofoten har høyest andel utsettelser som følge av kapasitetsårsak,
ikke møtt og velferdsbegrunnelse. Dette medfører en betydelig jobb for å skaffe ny time til
pasienter. I forhold til utsettelse på grunn av manglende kapasitet henger denne sammen med
tilfeller hvor planlagt ambulering fra NLSH Bodø blir avlyst.

8.3 Feilregistreringer vedrørende henvisning fra spesialisthelsetjeneste
Detaljert retrospektiv gjennomgang av henvisninger fra spesialisthelsetjenesten tilbake til 2012,
viste flere ulike årsaker til feilregistrering. NLSH HF mottar mange henvisninger fra
spesialisthelsetjenesten både eksternt og internt i Helse Nord RHF.
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
NLSH HF

«Henvisning
fra annet
sykehus»

”Second
opinion”

Sekundær
henvisning

Mangler
ventetid
sluttdato

Kontroll/øhjelp har blitt
vurdert til rett

NLSH Bodø
NLSH Vesterålen
NLSH Lofoten
Figur 19: Årsak feilregistrert henvisning fra spesialisthelsetjenesten (Kilde: DIPS D-6813/Helse Nord LIS)

I liten grad

I middels grad

I stor grad

I hovedsak er det størst utfordringer i NLSH Bodø, hva angår registrering av henvisning fra
spesialisthelsetjenesten. Både i NLSH Bodø og NLSH Vesterålen er det avdekket stor grad av
feilregistrering i forhold til «henvisning fra annet sykehus». Korrekte registreringsrutiner for
dette er lagt som vedlegg nr 6. Videre ble sekundære henvisninger registrert som primære og flere
henvisninger manglet ventetid sluttdato. NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen har i liten eller
middels grad utfordringer med «second opinion», at kontroll/ø-hjelp blir vurdert til rett, eller
pasientbestemt utsettelse.
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8.4 Feilregistrerte fristbrudd
Detaljert retrospektiv gjennomgang av avdelingens 110 fristbrudd i perioden 01.11.15 – 01.04.16
viste flere årsaker til feilregistrering. Majoriteten av fristbrudd i NLSH HF er avviklet i NLSH Bodø,
63 av de totalt 110. NLSH Vesterålen har avviklet 43 fristbrudd og NLSH Lofoten 4.
Type feilregistrering
NLSH HF

«Henvisning
fra
annet
sykehus»

Sekundær
henvisning

Mangler
ventetid
sluttdato

Kontroll/Øhjelp/vasektomi har
blitt vurdert til rett

Pasient
bestemt
utsettelse

NLSH Bodø
NLSH Vesterålen
NLSH Lofoten
Figur 20: Årsak feilregistrering fristbrudd

I liten grad

I middels grad

(Kilde: Gjennomgang NPR meldinger, ventelistestatistikk)

I stor grad

I NLSH Bodø og i NSLH Vesterålen er det manglende ventetid sluttdato og rutiner rundt
sekundærhenvisninger som i stor har gitt feilaktige fristbrudd. I NLSH Bodø er det i tillegg mange
fristbrudd som kunne vært unngått dersom man hadde satt inn dato fra «henvisende sykehus». I
NLSH Vesterålen har vi fått noen fristbrudd på henvisning til vasektomier.
Alle de 4 fristbrudd i NLSH Lofoten skyldes manglende kapasitet, og ingen av disse ble avdekket
som feilregistrert.

8.5 Utfordring ved registrering av henvisning
I hovedsak er det merkantil tjeneste som registrerer henvisninger, men sekundærhenvisninger
og planlagte kontroller registreres også av leger. Det er avdekket gjentakende feil hva angår
registrering av henvisningstype. I størst grad sees at sekundærhenvisninger feilaktig registreres
som primærhenvisninger og at rettighetsdatoer fra annet sykehus ikke blir registrert. Videre er
det også avdekket feilregistreringer vedrørende henvisninger til kontroller eller ø-hjelp. Dette
skaper feil i ventelistestatistikk, da eksempelvis en kontrollhenvisning får ny rettighetsvurdering
og blir satt på venteliste. Ved flere tilfeller er det poengtert i kommentarfelt at pasienten er henvist
til kontroll, men likevel registreres denne til utredning/behandling og blir rettighetsvurdert.
Det er også avdekket variasjon angående sortering av henvisninger pr fagområde. Ifølge
prosedyre PR 33953 (Oppholdsregistrering), skal pasienten registreres på avdeling og seksjon i
henhold til pasientens lidelse. Dette betyr at eksempelvis alle henvisninger til vasektomi tilknyttes
fagområdet urologi og ikke generell kirurgi. I NLSH Lofoten har flere av disse blitt knyttet til
fagområdet generell kirurgi, og dette vil blant annet påvirke statistikk angående ventetider. NLSH
Vesterålen sorterer i hovedsak på to fagområder innen kirurgi, som er urologi og generell kirurgi.
Det bemerkes at da merkantile tjenester i NLSH Vesterålen og NLSH Lofoten tilknyttet kir/ort
klinikk har utvidet tilgang i DIPS, da de registrerer for flere klinikker. Dette gir potensielle
registreringsfeil, da det gir mange valg når henvisning skal registreres på fagområde.
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Vedrørende registrering av henvisninger til vasektomi, har Innsatsteamet innhentet nødvendig
avklaring fra Helsedirektoratet, se vedlegg 4. Ifølge Helsedirektoratet skal henvisninger som
gjelder vasektomier skal ikke rettighetsvurderes, siden steriliseringsinngrep ikke blir klassifisert
som medisinsk nødvendige inngrep. Disse skal registreres som henvisningstype «opplæring, kurs,
attester og rådgivning». Det kreves likevel en rettighetsvurdering i DIPS, noe som ifølge Helse
Nord IKT skyldes en feil som man ikke vet når vil bli rettet. Vedlegg 5 viser prosedyre for hvordan
dette skal registreres. Ved å bruke denne henvisningstypen rapporteres ikke fristbrudd til NPR,
men det mangler brev med mulighet til å unnlate rettighets-/fristdata.
I følge prosesstøtte ved Rune Kristensen finnes ingen ventelistebrev uten «dato start helsehjelp»,
og ifølge lovverket skal det være slik. Løsningen som er brukt i Finnmarkssykehuset for å få frem
et brev uten «dato start helsehjelp» i brevet, er å sette opp fast tid (gi dato) til oppmøte for
pasienten. Da kan man bruke brevet som heter «PAS Innkalling til time hvis ikke tidspunkt kom i
første brev». Hvis ikke må det settes opp tentativ tid for å få opp et ventelistebrev- hvor man må
redigere/fjerne det kapittelet som omhandler «Frist for når du senest skal få helsehjelp».
Innsatsteamet har diskutert problemer rundt at Nordlandssykehuset har lang ventetid til
sterilisering av menn. Blant annet mener vi at den informasjonen vi gir til pasienten om ventetider
og hvilke alternativer han har til behandling kan bli bedre. Vi har derfor blitt enige om en
tekstfrase som klippes inn i ventelistebrevene som sendes til pasienten straks vi mottar
henvisningen:

Innsatsteamet har allerede løftet utfordring rundt vasektomier til direktørmøtet i Helse Nord
RHF, hvor det ble foreslått en overordnet diskusjon angående tilbud. Slik det er pr i dag er det 12
sykehus i landet som tilbyr dette inngrep, hvor 11 av disse er i Helse Nord RHF. Tilbud om
vasektomi er ikke lovpålagt, og i hovedsak er dette et tilbud som gis fra private. Dersom Helse
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Nord RHF skal opprettholde sitt tilbud foreslår Innsatsteamet å utarbeide et standardskriv til alle
henviste til vasektomi, med informasjon om lang ventetid og tilbud om «fritt behandlingsvalg» og
bruk av private sykehus. Her bør det informeres om økonomiske konsekvenser ved å eventuelt
velge privat tilbud.
Avslutningsvis nevnes at Innsatsteam har avdekket at enkelte henvisninger til klinikken, som er
registrert inn - ikke er blitt vurdert. De eldste her ligger tilbake til 2010. Det nevnes eget konkret
tiltak i forhold til denne utfordringen.

9.0 Opplæring
Også dette Innsatsteamet har avdekket utilstrekkelige rutiner for opplæring. Det er kartlagt ulikt
opplæringstilbud innen NLSH Bodø, NLSH Vesterålen og NLSH Lofoten.

9.1 Opplæring leger
Ved nyansettelser av leger på alle nivå gis en innføring i DIPS generelt, basert på Elæringsprogram og en-til-en veiledning av kolleger. Det er utarbeidet en egen sjekkliste for dette.
Turnusleger deltar på oppstartseminar hvor det gis opplæring innenfor mange områder, men det
er begrenset hvor detaljert opplæring det er plass til her. Registreringspraksis er det lite fokus på.
Opplæring i bruk av prioriteringsveiledere og registreringspraksis, først og fremst for overleger,
gis av avdelingsledere for avdelingene NLSH Lofoten, NLSH Vesterålen, Bløtdelskirurgi og
Ortopedi/drift og en-til-en veiledning av kolleger. De samme avdelingslederne samt
avdelingsleder dagbehandling NLSH Bodø er tilgjengelige for bistand.
Ved rutineendringer er det uklart hvem som har ansvar for å sikre at denne informasjonen når
alle leger i klinikken. I forbindelse med HOS-prosjektet og de omfattende endringene som ble
gjennomført i 2015 ble det dannet en egen superbrukerorganisasjon som ga opplæring internt,
men denne har ikke vært særlig aktiv i ettertid.
Det er faste møter for overlegene på tvers av lokasjon en gang i måneden via telestudio, og saker
som angår alle legegruppene kan tas opp her, men registreringspraksis og vurdering av
henvisning/arbeidsflyt har så langt ikke vært et tema i disse møtene.
«Procydo», hjelp.nlsh.no, inneholder mange gode steg-for-steg veiledere som er basert på
eksisterende rutiner. Dette systemet er forholdsvis nytt og ikke tatt i bruk i utstrakt grad, og vil
kunne dekke en god del av opplærings- og hjelpebehovet dersom det blir bedre kjent.

9.2 Opplæring merkantil tjeneste
I NLSH Bodø er alt merkantilt personell organisert innen kir/ort klinikk, og får informasjon i linje.
Det finnes ingen superbruker, men personellet har mulighet til å kontakte erfarne kollegaer for
støtte (John Arild Saksenvik, Geir Jeremiassen eller Inger-Sofi Pedersen). Det er ingen jevnlig felles
opplæring for alle sekretærene i klinikken. Ved timekontoret er to ansatte ansvarlig for opplæring,
mens det i ekspedisjonen er tilfeldig hvem som tar opplæring.
I NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen er merkantilt personell tilknyttet annen klinikk, og eventuelle
superbrukere har hatt en uklar rolle. Det er ingen faste møter angående opplæring for merkantilt
personell, på tvers av kir/ort klinikk og medisinsk klinikk. Når det gjelder NLSH Vesterålen er
tilfeldig hvem som har ansvar for opplæring. Ved NLSH Lofoten har Marita Steffensen
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opplæringsansvar for nye sekretærer. Sissel Juliussen er ressursperson angående
pasientrettigheter, mens Edle Elstad og Marita Steffensen er ressurspersoner i forhold til
registreringsrutiner.
Innsatsteamet stiller spørsmål ved hvordan informasjon sikres i linje, når merkantilt personell
ved henholdsvis Lofoten og Vesterålen tilhører en annen klinikk, og det ikke er tradisjon for
formelle møter på tvers av klinikkene. Det kan eksempelvis nevnes at det er kommet fram at
dersom det skjer endringer i kodepraksis, er det tilfeldig om merkantilt personale får denne type
beskjed.

10.0 Enkel aktivitetsanalyse
Her fremstilles en enkel retrospektiv aktivitetsanalyse med vekt på produksjon, ø-hjelp,
poliklinisk drift, antall operasjonsteam, sammensetning og drift av disse.

10.1 Avdelingens produksjon
Det er valgt ut tre fagområder for å fremstille produksjon, og sammenligne dette opp mot UNN
HF. Innsatsteamet har kvalitetssikret at statistikk fra NPR angående nyhenviste og ordinært
avviklede innen ortopedi, urologi og generell kirurgi virker korrekt. Vi påpeker at tall for
november, desember og januar fremvises ukorrekt pr lokasjon for NLSH HF– da uttrekk ikke fikk
med tall fra NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen, alt er plassert i NLSH Bodø. Dette illustreres med
eksempel nedenfor:
NLSH HF
2015 - 16
Bodø
Vesterålen
Lofoten
Totalt

Jun
255
120
78

Jul
358
97
86

Aug
220
109
53

Sep
326
144
81

Okt Nov Des
413 632 420
151
94
-

Figur 21: Antall nyhenviste innen ortopedi NLSH HF

Jan
441
-

Feb Mar
292 300
122 87
71
53

Apr Mai Totalt
323 325 2812
106 135 1071
98
65
679
4562

(Kilde: Helsedirektoratet, ventelistestatistikk)

Årsak til at tall for november, desember og januar ikke er spesifisert pr. lokasjon skyldes
innkjøring av felles DIPS plattform. Innsatsteamet vil poengtere åpenbare feil i statistikk, dersom
NLSH HF tar ut statistikk pr. lokasjon, hvor disse tre måneder telles med.
Nedenfor vises oversikt over totalt antall nyhenviste og avviklede pasienter innen ortopedi,
urologi og generell kirurgi i NLSH HF og i UNN HF.
Antall nyhenviste
Fagområde
Ortopedisk kirurgi
Urologi
Generell kirurgi
Totalt

NLSH HF
2015 - 16
4562
1837
1985
8384

UNN HF
2015 - 16
4607
2183
1554
8344

Figur 22: Antall nyhenviste innen generell kirurgi NLSH HF

Antall avviklede
NLSH HF
2015 - 16
3291
1263
1537
6091

UNN HF
2015 - 16
3992
1310
1035
6337

(Kilde: Helsedirektoratet, ventelistestatistikk)

19

Resultat viser at NLSH HF totalt sett har flere nyhenviste sammenlignet med UNN HF, den største
forskjellen er innen generell kirurgi (Dette kan skyldes tidligere nevnte praksis hvor henvisninger
tilknyttes feil fagområde). Hva angår antall avviklede så produserer UNN HF noe mer enn NLSH
HF, og dette tallet må direkte knyttes opp mot registreringsrutiner for ventetid slutt.

10.2 Øyeblikkelig hjelp ortopedi
Innsatsteamet hadde en oppfatning av at sesongbaserte variasjoner i øyeblikkelig hjelp innen
ortopedi kunne ha en påvirkning på kapasitet og ventetid, særlig i forbindelse med operative
inngrep. Dette har vært analysert, og man har langt på vei fått avkreftet antakelsen. Våre funn fra
de fem siste årene viser et jevnt antall ø-hjelpsoperasjoner over året. Unntaket er generelt for
2016, som viste et høyere forbruk enn de tre årene før. Om dette er en trend eller tilfeldighet er
vanskelig å forutse.
Det oppleves utfordringer i lavdriftsperioder, hvor ø-hjelp må håndteres med 50 % reduksjon på
operasjonsstuekapasitet i hovedoperasjonssentralen. Elektivt program innen kir/ort klinikk
opplever ofte å bli strøket til fordel for ø-hjelp i disse periodene.
Når det gjelder ø-hjelp som håndteres poliklinisk viser en gjennomgang av volumet måned for
måned de siste tre år svært liten variasjon. Det er gjennomsnittlig ca 250 konsultasjoner per
måned for ortopedi, varierende fra 215 til 305 konsultasjoner. Riktignok inngår all ikke-planlagt
aktivitet som ekstraordinære gipsbytter og kontroller/oppfølging på svært kort varsel (typisk
neste dag eller om to dager) i dette antallet slik at antallet vil være jevnt noe kunstig forhøyet.
Volumet fremstår dog som svært stabilt, og det synes heller ikke her å være noen sesongbaserte
variasjoner.

10.3 Poliklinisk drift
Angående drift ved klinikkens poliklinikker har Innsatsteamet prioritert å skaffe oversikt over
antall ressurser, antall dager poliklinikk, antall pasienter pr lege, tidsbruk og den enkeltes
åpningstid. Nedenfor presenteres dette forløpende innen ortopedi, urologi og gastro –generell
kirurgi. Innen ortopedi har i hentet ut tabell fra sluttrapport fra 1. Innsatsteam i UNN HF, og
sammenligner foretakenes drift.

Poliklinisk drift
Ortopedi

NLSH
Bodø

NLSH
Vesterålen

NLSH
Lofoten

Totalt

Antall ortopeder

7

1,85

1

9,85

0,5
2**

8,5

Antall LIS
7
1
Antall dager pol.
1
2*
pr. ortoped pr. uke
Antall pas. pr.
Lang dag: 12-16 pas
ortoped pr. dag pol.
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Kort dag: ca. 10pas
Tidsbruk pr. pas.
20 min
20 min
Oppstart pol.
08.40-15.20
0830 – 1430
Slutt pol.
(fredag 09.00 – 15.20).
1000 - 1400
Lunsjpause
11.40-12.20
30 min
Figur 23: Poliklinisk drift, ortopedi NLSH HF
*Fast kveldpoliklinikk 34 uker i året, evt. ekstra poliklinikkdager ved behov
**Kveldspoliklinikk ved behov

9
30 min
09.30-14.30
30 min
(Kilde: Innsatsteam)
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Denne oversikten viser noe variasjon internt i klinikken, hva angår antall dager poliklinikk hver
uke, antall pasienter pr dag og tidsbruk pr. pasient. Det er en høy produksjon i NLSH Bodø,
sammenlignet med NSLH Vesterålen og NLSH Lofoten, men det er som forventet. En ortoped i
NLSH Lofoten eller NLSH Vesterålen har ansvar for «alt» innen ortopedi når de er tilstede, mens
en ortoped i NLSH Bodø kan konsentrere seg om kun poliklinikk. Til gjengjelde har disse flere
dager poliklinikk per uke, og kan vise til like mange konsultasjoner totalt pr uke.

Poliklinisk drift
Ortopedi
Antall ortopeder

UNN
Tromsø

UNN
Harstad

UNN
Narvik

Totalt

16,7*

4*

2

22,7

Antall LIS
12,5
3
Antall dager pol.
pr. ortoped pr. uke
1,3
2
2
Antall pas. pr. ortoped
pr. dag pol.
12
10
14
Tidsbruk pr. pas.
25 min
30 min
20 min
Oppstart pol.
09.00
10.00
09.00
Slutt pol.
14.30
14.30
14.40
Lunsjpause
30 min
1 time
1 time
Figur 24: Poliklinisk drift, ortopedi- og plastikkirurgisk avd. UNN HF
* Inkludert avdelingsleder, og 4 av disse er plastikk kirurger

15,5
5,3
33
(Kilde: Innsatsteam)

Når vi sammenligner med tabell utarbeidet i UNN HF sees det tydelig større variasjoner, spesielt
innen antall pasienter pr. dag og åpningstider i poliklinikkene. Innsatsteamet slår fast at
ortopeder i NLSH Bodø har et stramt program for å konsultere 18 pasienter pr dag på
poliklinikken. Det er for øvrig gjort undersøkelser opp mot øvrige foretak i Helse Nord RHF, og
ingen andre produserer et så høyt antall pr. dag.

Poliklinisk drift
Urologi
Antall urologer
Antall LIS
Antall dager pol.
pr. urolog pr. uke
Antall pas. pr. urolog
pr. dag pol.
Tidsbruk pr. pas.

NLSH
Bodø

NLSH
Vesterålen

NLSH
Lofoten

3,8

21 uker/år

0,2

4 + 21 uker/år

1

-

-

1

1

4*
10-12
Fredag 4-5
20-30-40
minutter
0900 – 15.00

1

17
20 min

Oppstart pol.
09.00 – 15.20
Slutt pol.
Lunsjpause
11.40 – 12.20
Figur 25: Poliklinisk drift, urologi NLSH HF
*21 uker i 2016

30 min

Totalt

9-11
30 min
08.00/09.30 –
15.00
30 min
(Kilde: Innsatsteam)

NLSH Bodø har også innen urologi et helt annet utgangspunkt, sammenlignet med NLSH
Vesterålen og NLSH Lofoten. De har faste urologer, mens de to minste lokasjonene kun har enkelte
uker med urolog pr år. I tillegg har NLSH Bodø to pasientrom på poliklinikken, og kan dermed
drive mer effektivt sammenlignet med det to øvrige som har kun ett rom. Det sees også
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variasjoner hva angår tidsbruk, og Innsatsteamet vil foreslå at klinikken sammenligner praksis og
forutsetning på lokasjonene for å se om det er potensiale for å redusere tidsbruken ved
cystoskopier i Vesterålen fra 40 til 30 minutter pr. konsultasjon.

Poliklinisk drift
Gastro-generell kir.
Antall kirurger
Antall LIS
Antall dager pol.
pr. kirurg pr. uke*
Antall pas. pr. kirurg
pr. dag pol.

NLSH
Bodø

NLSH
Vesterålen

NLSH
Lofoten

Totalt

5,8

2

1-2

8,8 -9,8

4

1

0,5

5,5

0,5
1-2
3
Overlege 15
LIS 17 (færre
8-10
9
dersom opr)
Tidsbruk pr. pas.
20 min, 40 min
småinngrep LIS
20-30 min
30 – 60 min
Oppstart pol.
Overlege
Slutt pol.
09.40 – 15.20
(0830)10.00(14.40 torsdager)
14.00 (1500)
09.30 – 14.30
LIS 09.00-15.20
Lunsjpause
11.40-12.20
30 min
30 min
Figur 26: Poliklinisk drift, gastro – generell kirurgi NLSH HF
(Kilde: Innsatsteam)
*Vanskelig å sammenligne, da både medisinske og kirurgiske pas. får tilbud

Også innen gastro – generell kirurgi sees en variasjon internt i foretaket, med samme årsak som
tidligere nevnt innen ortopedi.
Oppsummert fremheves klinikkens utfordringer når det gjelder romkapasitet, spesielt gjelder
dette i NSLH Lofoten og NLSH Bodø. I NLSH Lofoten angis større kapasitet på legeressurser enn
rom, og dette er til hinder for mer effektiv poliklinisk drift. NLSH Vesterålen har noe bedre
romkapasitet, og har iverksatt tiltak for å fristille flere behandlingsrom.

10.4 Operasjonsteam
Da flere av avdelingens pasienter venter på operativt inngrep, ble det naturlig for Innsatsteamet
å kartlegge antall operasjonsteam pr uke. Nedenfor presenteres dette forløpende innen ortopedi,
urologi og gastro –generell kirurgi.
NLSH HF Bodø

Mandag

Tirsdag

Ortopedi (elektivt)

2,5*

2,5*

2

2

1,5*

Ortopedi (ø-hjelp)

1

1

1

1

1

1**

1**

1**

0,5***

1

1

1

1

Urologi (fullt team)
Urologi (kun en opr.
spl.)

1

Onsdag

Torsdag

Fredag
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Gastro- generell kir

1,75****

1

1

1,25*****

1

Figur 27: Antall opr.team pr dag pr uke ved NLSH Bodø
(Kilde: Innsatsteam)
* Stueoppsett går over to uker med 3/2 elektive team annenhver mandag/tirsdag og ½ team annenhver fredag
**Team deles med Gastro ved behov
***En stue urologi/barn annenhver uke
****En stue tre av fire uker samt en dagkir stue
*****En stue samt en dagkirurgisk stue per mnd.(proktologi)

NLSH Bodø har, ved sentraloperasjoner innen ortopedi, en operasjonsstue for elektive pasienter
og en operasjonsstue for øyeblikkelig-hjelp pasienter mandag til og med fredag. De resterende
stuene viser kapasiteten ved K2, dagkirurgi. Kapasiteten varierer ut fra om det er partallsuke eller
oddetallsuke.
Ved sentraloperasjoner innen urologi er det en operasjonsstue (stue 10) mandag til og med
torsdag. I partallsuker har man stue 10 tilgjengelig på fredager også. I K2, dagkirurgi, har man
barnekirurgi og urologi i oddetallsuker. Videre har urologi en stue tirsdag til og med torsdag, men
denne stuen blir brukt av andre spesialiteter (kar eller gastro) dersom det er behov.
Gastro- generell kirurgi har en stue tilgjengelig mandag til og med fredag ved sentraloperasjon.
Videre har gastro en stue ved K2, dagkirurgi, 3 av 4 mandager. Hver 4. torsdag er en stue for
proctologi i K2.
Her nevnes også at i K1, kir/ort poliklinikk er det en operasjonsstue som blir brukt til lettere
håndkirurgi og RF-operasjoner (varicer) annen hver torsdag.

NLSH HF Lofoten
NLSH Vesterålen

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lofoten

2

2

2

2

1

Vesterålen

2

3

3

2

2

Figur 28: Antall opr.team pr dag pr uke ved NLSH Lofoten og Vesterålen

(Kilde: Innsatsteam)

I Lofoten planlegges det elektive operasjoner for 2 team mandag til torsdag og til 1 team på
fredager. Ø- hjelp kommer på toppen av dette så den må håndteres fortløpende. Hvilken
spesialitet det planlegges operasjoner for avhenger av hvilke leger som er til stede de ulike
dagene, hvilke spesialister som er ambulerende til Lofoten og hva behovet er ut fra ventelisten.
Vesterålen disponerer 2 operasjonsteam mandag, torsdag og fredag, og 3 team på tirsdager og
onsdager. I likhet med Lofoten er det tilgangen på spesialister og behovet i ventelisten som hvor
mye ressurser hvert fagområde disponerer. Dette kan derfor variere fra periode til periode. Det
lages en aktivitetsoversikt for virksomheten 3-6 mnd. fram i tid som danner ramme for
virksomheten.
Videre har vi kartlagt antall fagpersonell som tilhører avdelingens operasjonsteam. Nedenfor
vises sammensetning av fagpersonell pr operasjonsteam i klinikken.
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NLSH HF

Fagpersonell i opr.team

Bodø

2 opr.spl., 1 anestesispl. Uro/10 stua: 1
opr.spl., 1 anestesispl.
2 opr. spl., 1 anestesispl.
2 operasjonssykepleiere + 1 anestesispl
CTS: 1 operasjonssykepleier (2 ved LIS)
Ved mangel på operasjonssykepleier
brukes en anestesisykepleier som opr2
ved lette inngrep.

Lofoten
Vesterålen

Figur 29: Fagpersonell i opr.team NLSH HF (Kilde: Innsatsteam)

Et operasjonsteam i NLSH Lofoten bemannes tradisjonelt sett i hovedsak av 2
operasjonssykepleiere og 1 anestesisykepleier, uavhengig av størrelse på inngrep. Det samme
gjelder i NLSH Bodø, med unntak ved bruk av Uro/10 stua – da består teamet av 1
operasjonssykepleier og 1 anestesisykepleier. NLSH Vesterålen har generelt benyttet 3
spesialsykepleiere i ett operasjonsteam, men ved mindre operasjoner har de satt opp 1
operasjonssykepleier.
Utfordringen i NLSH Lofoten i forhold til operasjonskapasiteten er at det kun kan settes opp ett
max antall pasienter pr. dag uansett type inngrep. Slik at selv om eksempelvis vasectomier krever
kort tid på operasjon kan det ikke tas inn flere enn 3 pasienter pr. team pr. dag. Dette er begrunnet
med oppvåkningskapasitet, skiftetid o.l. Det er også en utfordring i forhold til opr.kapasitet at
planlagt kirurgi forskyves (strykes) ved ø-hjelp. Kravet fra Akum Lofoten er at ø-hjelp skal
opereres på dagarbeidstid så langt det er medisinsk forsvarlig. Ofte er det bedre kapasitet /tilgang
på kirurger i forhold til opr.stue tilgang.
I NLSH Vesterålen preges driften av et tett samarbeid mellom timekontoret og
operasjonsavdelinga for å forsøke å utnytte ledige ressurser best mulig. På tross av dette påvirkes
driften av fravær, øvelser/kurs, implementering av nye systemer m.m. Samtidig er lav
kirurgbemanning en flaskehals. Her påpekes at de ofte ikke får startet med
operasjonsprogrammet tidlig nok grunnet at kirurgen må gå visitt på sengeposten først.
Ved NLSH Bodø er det fra AKUM sin side satt en begrensing på 3 overliggere (2 i lavdriftsperioder)
på intensivavdelingen pr.dag. Da gastro/urologi/kar disponerer 3 operasjonstuer tirsdag-torsdag
som til sammen kan produsere 6 overliggere, fører dette til begrensninger i hva en kan sette opp
til operasjon. Dette er en ukentlig utfordring grunnet mismatch i etterspørsel og tilbud.
I K2, dagkirurgi, skal siste sting være satt på narkosepasienter kl 15:00. Dette begrenser hvilke
inngrep som kan gjøres mot slutten av dagen. Stuefordelingen har ikke den blitt gjort på bakgrunn
av de ulike klinikkenes ventelister, men mer styrt av tradisjon.
Ortopedi har store utfordringer når det gjelder ø-hjelp i lavdriftsperioder/helger da de har
begrenset tilgang på ø-hjelpsteam. Ofte er det andre spesialiteter som har medisinsk prioritet, slik
at ortopedipasienter blir ventende lenge.
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11.0 Ansvarslinjer
I løpet av de første møtene i Innsatsteamet ble det (lik de to første Innsatsteam) avdekket uklare
ansvarslinjer, hva angikk ventelistedata. I klinikken er det få som er gitt, eller har tatt ansvar for
kvalitetssikring av ventelistedata. Ved kjapp gjennomgang av styringsverktøyet Helse Nord LIS
ble det avdekket flere åpenbare feilregistreringer ved oppstart av prosjektet, både innen
fagområder, ventetider og fristbrudd. Slik praksis er pr. i dag er det usikkert hvem som har
overordnet og lokalt ansvar for kvalitetssikring av denne type registrering, og i punkt 9.2
Opplæring poengteres manglende opplæring vedrørende registreringsrutiner.
Dette ble videre bekreftet ved gjennomgang av NPR melding (ventelistestatistikk), som månedlig
sendes ut til alle foretak fra NPR. Denne meldingen er ikke i bruk i NLSH HF, til tross for at denne
mottas hver måned. NPR oversender ventelistestatistikk ca den 12. hver måned, og denne sendes
til oppførte kontaktpersoner i det enkelte foretak. For NHLS HF er det oppnevnt to personer som
mottakere, disse sitter i avdeling for kvalitet. Disse har fått beskjed om å ikke distribuere
meldingen videre, da NLSH HF har bestemt å anvende styringsverktøyet Helse Nord LIS. Dette
styringsverktøyet, slik det er pr idag, gir ingen anledning til samme informasjon som gis i NPR
melding.
Ved gjennomgang av rapporteringspraksis i forhold til data på "Fritt behandlingsvalg", ble det
også avdekket mangler eller feil på innrapporterte tilbud. Her er det oppnevnte ansvarlige for
hver lokasjon, som skal kvalitetssikret tilbud som står oppført her.
Som følge av at klinikkens merkantile tjeneste er organisert i flere klinikker, avdekkes flere
utfordringer som vil påvirke foretakets venteliste. Merkantil tjeneste i NLSH Vesterålen og NLSH
Lofoten har ingen krav, rett eller informasjonsflyt opp mot Kir/ort klinikk, da de tilhører
Medisinsk klinikk. Teamet vil her presisere utfordringer med informasjonsflyt i forhold til
endringer i registreringspraksis innen fagområdene kirurgi/ortopedi. Kir/ort klinikken
disponerer heller ikke disse ressursene, da hele deres stillingsprosent tilhører Medisinsk klinikk.
Selv om det i dag gis et bilde på godt samarbeid på tvers, vil Medisinsk klinikk i prinsippet
disponere disse ressursene fritt.
Analyse viser at henvisninger som mottas idag blir sortert etter bosted, og pasienten får tilbud
deretter. Uavhengig av hvor vi har kortest ventetid, blir pasientene altså automatisk satt på
venteliste nærmest sitt bosted. Det nevnes at det har vært noe tradisjon for å kontakte andre
lokasjoner for overføring (eksempelvis urologi), men dette har blitt avslått - til tross for kortere
ventetid hos kontaktet lokasjon.
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12.0 Forslag til endelig tiltaksplan
Standardisering av rutiner og systemer med andre foretak i Helse Nord
Melde behov for ny rutine for å håndtere ø-hjelpshenvisninger som havner i elektiv arbeidsflyt
og avvises
Sikre at henvisninger fra egen region ikke avvises
Figur 30: Standardisering av rutiner og systemer med andre foretak i Helse Nord

Opplæring og kompetanseheving
Sikre korrekt føring av henvisninger på fagområde
Systematisk og god opplæring i registreringsrutiner
Få økt kjennskap til og bruk av Procydo
Vurdere hospitering for å lære av hverandre
Opplæring av ny ass. Lege NLSH Lofoten i forhold til vasectomier
«Sertifisering» i vurdering av henvisning. Det er langt fra alle som skjønner arbeidsflyt og kjenner
regelverket godt nok
Figur 31: Opplæring og kompetanseheving

Utvikling og forbedring av registrerings- og kontrollrutiner
Bruk av NPR melding
Ventelistekontroller pr lokasjon
Ventelistekontroller klinikknivå, kvalitetssikre tall i Helse Nord LIS
Sikre bruk av prosedyre «henvisning fra annet sykehus»
Sikre korrekt informasjon på "Fritt behandlingsvalg"
Felles rutine for hva gjør NLSH med «korte» fristbrudd, hvilken prioritering legges som føring
Figur 32: Utvikling og forbedring av registrerings- og kontrollrutiner

Bedre organisering av arbeidet med ventelister
Avklarte ansvarsforhold på tvers av klinikkene
Samarbeid på tvers (bruke ledig kapasitet der det er mulig)
Få på plass rutine for å tilby pasienter innen fagområder med lang ventetid behandling til
avtalespesialister
Innen urologi bør vurdering av henvisninger i NLSH Vesterålen sikres forløpende, også når
ambulerende spesialist ikke er tilstede
Figur 33: Bedre organisering av arbeidet med ventelister

Utvidet aktivitet innenfor de fagområder med høyest ventetid
Samarbeid mellom ulike klinikker for å gjøre intensive tiltak for å ta unna langtidsventende evt.
unngå fristbrudd (øke kapasitet ved behov)
Vurdere økt antall uker av innleid spesialist innen urologi i Vesterålen
Figur 34: Utvidet aktivitet innenfor de fagområder med høyest ventetid

26

Bedre organisering av aktivitet og aktivitetsplanlegging
Ventelister bør være styrende for antall operasjonsdager til hvert fagområde, ikke tradisjon og
ønsker fra spesialistene
Øke antall pasienter pr. team i NLSH Lofoten
Vurdere sammensetning av operasjonsteam, og behov ved mindre inngrep
Figur 35: Bedre organisering av aktivitet og aktivitetsplanlegging

Øvrige forslag tiltak
Gjennomgå gamle henvisninger til vurdering
Ta i bruk frase angående vasektomi
Ta stilling til om frist til ventende til vasketomi skal fjernes
Figur 36: 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 klinikknivå, og skulle analysere og vise
forbedringspotensial innen flere fagområder. Det er gjennomgått et større datamateriale i
retrospektivt perspektiv, helt tilbake til 2012. Det har vært en svært lærerik prosess hvor det ble
avdekket både kjente og nye utfordringer innen Kir/ort klinikk, men også internt i NLSH HF og
Helse Nord RHF. En av teamets suksessfaktorer har vært høy kompetanse og dedikerte
teammedlemmer.
Innsatsteamet kan vise til et sterkt resultat både hva angår ventetid, fristbrudd og ikke minst
antall langtidsventende. Innsatsteamets arbeid har resultert i rekordlave ventetider både totalt
og innen de enkelte fagområdene i klinikken. Det positive resultatet som er oppnådd i
prosjektperioden må i første rekke tilegnes korrigering av registreringsfeil. Vi velger fortløpende
å vise forbedringseffekten både innen ventetid, fristbrudd og langtidsventende. Her presenteres
status i mai, før oppstart av Innsatsteam og status ved endt prosjekt 14. september.

Gj.ventetid ventende 2015 - 2016

Antall dager

200
150
100
50
0
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul
NLSH HF

UNN HF

FIM HF

HLG HF

Figur 37: Gjennomsnittlig ventetid ventende pr foretak i Helse Nord RHF (Kilde: Helsedirektoratet)
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Vi kan vise til en sterk reduksjon av ventetid for kir/ort klinikk, også sammenlignet med øvrige
foretak i Helse Nord RHF. For juni og juli kan klinikken vise til de beste resultater i Helse Nord
RHF, og overholder krav om maks 65 dagers gjennomsnittlig ventetid. Helsedirektoratet har
foreløpig ikke lagt ut tall for august, men tall på Helse Nord LIS viser at klinikken totalt pr. 14.
september har 65 dagers ventetid. Nedenfor presenteres resultatene fordelt per fagområde, etter
Innsatsteamets forbedringsarbeid:
Ventetid
NLSH HF
NLSH
Bodø
NLSH
Vesterålen
NLSH
Lofoten

Generell
kirurgi

Ortopedisk
kirurgi

Plastikk
kirurgi

Urologi

Total utvikling

1.
mai

14.
sept

1.
mai

14.
sept

1.
mai

14.
sept

1.
mai

14.
sept

Inkl.
vasektomi

Ekskl.
vasektomi
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Figur 38: Gjennomsnittlig ventetid ventende pr lokasjon 01.05.16 og 14.09.16
*Årsak til økning er vasektomier som fortsatt står på våre ventelister

(Kilde: Helse Nord LIS)

Dersom vi manuelt trekker ut vasektomier med over 200 dagers ventetid får klinikken en total
ventetid på mindre enn 55 dager. Dette viser at klinikkens gjennomsnittlige ventetid er betydelig
bedre enn det som fremvises pr. i dag i Helse Nord LIS med 65 dager.
Som tidligere nevnt ble det gjort en retrospektiv analyse på alle 110 fristbrudd som var avviklet
fra november -15 til mai -16. Nedenfor vises statistikk før og etter korrigering av
feilregistreringer. Klinikken kan vise til rekordlav andel fristbrudd og i juli ble det totalt kun
avviklet 4 fristbrudd.

Antall avviklede fristbrudd

Fristbrudd Kir/ort klinikk
35
30
25
20
15
10
5
0

Innrapportert
Reelle brudd

mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul

Figur 39: Avviklede fristbrudd Kir/ort klinikk mai -15 til juli -16.

(Kilde: Helse Nord LIS)

Korrigeringer av feilregistrerte brudd i juli, viser fortsatt potensial og viktighet av god opplæring
i registreringsrutiner.
Reduksjon av antall langtidsventende er et fokusområde i Helse Nord RHF, og Innsatsteamet har
lagt ned mye jobb for å oppnå følgende sterke resultater.
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Figur 40: Langtidsventende pr 31. mai og 14. september

(Kilde: Helse Nord LIS)

Før etablering av Innsatsteam hadde klinikken totalt 238 langtidsventende pasienter. Etter
rydding, overføring og jevnlig gjennomgang har klinikken i dag kun 89 pasienter som har ventet
over 200 dager. Størst reduksjon er det i NLSH Bodø, hvor hele 140 langtidsventende er avviklet
– de fleste som følge av feilregistrering. NLSH Lofoten har vist en økning på 9 pasienter, hvor alle
de 40 langtidsventende venter på vasektomi. Innsatsteamet fikk avklart med Helsedirektoratet at
disse pasientene skal registreres som «ikke rett», og skal dermed fjernes fra ventelister. NLSH
Lofoten kan reelt vise til ingen langtidsventende. Av de 26 i NLSH Vesterålen, er det 21 som venter
på vasektomi og dette tilsier at de pr idag kun har 5 langtidsventende pasienter (Alle disse venter
på tilbud innen ortopedi). Totalt sett er det 61 av klinikkens langtidsventende som venter på
vasektomi, og det betyr at klinikken reelt sett kun har 28 langtidsventende pr. 14. september.
Kir/ort klinikk i NLSH HF kan vise til høy henvisningsrate og produksjon, også sammenlignet med
like fagområder i UNN HF. Spesielt spennende har det vært å sammenligne poliklinisk produksjon
og ressurser innen ortopedi. Kir/ort. Klinikk har fortsatt et forbedringspotensial innen drift av
operasjon, hva angår styring etter ventelister og ikke etter tradisjon. Vi løfter NLSH Vesterålen
som et godt eksempel på at operasjonsprogram kan styres etter ventelister.
Dersom klinikken skal kunne opprettholde dagens gode resultat kreves høyere prioritering og
oppfølging av ventelister, både i Helse Nord LIS, DIPS og NPR - melding. Vi vil fremheve behov for
diskusjoner angående opplæring, prioritering og planlegging for å unngå økt ventetid og
fristbrudd.
Som avslutning presiseres at også dette Innsatsteamet har «funnet gull», altså gode metoder både
internt i NLSH HF, men også eksternt i Helse Nord RHF. 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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Vedlegg
1. Tilbud «Fritt behandlingsvalg» muskel og skjelett
Muskel og skjelett
Arm og skulder
Albue,
tennisalbue/golfalbue
(epikondylitt)
Fjerning av metall,
innsatt etter brudd,
arm/skulder
Hånd og håndledd,
avstiving av håndledd
Hånd og håndledd,
dupuytrens kontraktur,
operasjon
Hånd og håndledd,
ganglion
Hånd og håndledd,
karpal tunnel syndrom
Hånd og håndledd,
slitasje i tommelens
rotledd
Hånd og håndledd,
triggerfinger
Hånd,
injeksjonsbeh.vedDupuytrens
kontraktur
Håndledd,
kikkhullsoperasjon
(diagn.
artroskopi)
Skulder,
avrivninger
(ruptur),
stor
kikkhullsoperasjon
Skulder, betennelser og
forkalkninger,
liten
kikkhullsoperasjon
Skulderslitasje,
innsetting av kunstig
skulderledd

Behandlingssted
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Aleris Bodø
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Aleris Bodø
Gravdal
Bodø
Stokmarknes

Ventetider
utredning
8 uker
20 uker
8 uker*
8 uker
20 uker
8 uker*
x
24 uker
10 uker*
8 uker
24 uker
8 uker*
8 uker
20 uker
8 uker*
8 uker
20 uker
8 uker*
3 uker
x
24 uker
10 uker*
8 uker
20 uker
8 uker*
x
20 uker
10 uker*
8 uker
x
x
8 uker
16 uker
10 uker*
8 uker
16 uker
10 uker*
3 uker
x
12 uker
x

Ventetider
dagbehandling
12 uker
16 uker
8 uker*
8 uker
10 uker
8 uker*
x
20 uker
26 uker*
8 uker
16 uker
x
8 uker
20 uker
x
8 uker
4 uker
x
3 uker
x
20 uker
x
8 uker
4 uker
x
x
20 uker
26 uker*
x
x
x
x
16 uker
x
x
16 uker
16 uker*
3 uker
x
x
x

Ventetider
innleggelse

Antall
2014
x
17
12
19
69
33
x
x
x
x
15
9
8
40
9
16
81
41
x
x
x
x
11
29
7
x
15
11
x
x
x
x
x
16 uker
89
16 uker*
7
x
114
40
x
x
x
20 uker
9
x
x
(Kilde: Fritt behandlingsvalg)
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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, hallux valgus

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

Behandlingssted
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Aleris
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Aleris
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Aleris

Ventetider
utredning
8 uker
20 uker
x
x
x
x
8 uker
20 uker
8 uker*
x
24 uker
8 uker*
8 uker
24 uker
8 uker*
3 uker
8 uker
24 uker
8 uker*
x
24 uker
8 uker*
x
x
x
8 uker
16 uker
8 uker*
x
12
x
8 uker
24 uker
x
8 uker
16 uker
8 uker*
x
12 uker
8 uker*
12 uker
16 uker
8 uker*
3 uker
12 uker
20 uker
8 uker*
3 uker

Ventetider
dagbeh.
x
16 uker
x
x
x
x
8 uker
16 uker
10 uker*
x
16 uker
x
8 uker
32 uker
10 uker*
3 uker
8 uker
20 uker
10 uker*
x
20 uker
x
x
x
x

2 uker
32 uker
x

x
16 uker
x
4 uker
8 uker
12 uker
10 uker*
3 uker

Ventetider
innleggelse

Antall beh.
2014
x
12
x
x
x
x
x
x
x
20
122
55
x
10
x
x
64
x
x
7
61
17
x
x
x
x
x
x
12 uker
35
16 uker
166
8 uker*
71
x
x
20 uker
47
x
x
13
25
x
12 uker
22
16 uker
87
12 uker*
29
x
x
16 uker
7
x
x
x
x
x
28
x
x
x
x
15
129
63
x
(Kilde: Fritt behandlingsvalg)
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Muskel og skjelett
Nakke og rygg
Fjerning
av
metall,
nakke/rygg
Nakkeprolaps
Rygg,
(avstiving)

fiksasjon

Rygg, opr. spinalstenose
(trang ryggmargskanal)
Rygg,
(lumbalnivå)

prolaps

Behandlingssted
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes
Gravdal
Bodø
Stokmarknes

Ventetider
utredning
8 uker
x
x
x
x
x
8 uker
x
x
8 uker
20 uker
x
8 uker
20 uker

Ventetider
dagbeh.
x
x
x
x
x
x

Ventetider
innleggelse
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16 uker
x
x
16 uker

Antall beh.
2014
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
39
x
x
14

(Kilde: Fritt behandlingsvalg)

2. Tilbud fra avtalespesialister
Aleris Helse AS Bodø:
Ortopedi
 Konsultasjon som ikke fører til operasjon
 Artroskopisk clavikula og artroskopisk akromionreseksjon
 Artroskopisk stabilisering
 Artroskopisk meniskfjerning
 Partiell fjerning av betent leddhinne
 Endoskopisk sutur eller reinserering av fremre korsbånd
 Osteotomi i metatars med aksekorreksjon, rotasjon eller forskyvning (Hallux valgus)
 Ganglion fot
 Halluxrigidus, fotkirurgi (hallux valgus, hammertå)
 Osteosyntesefjerning ankel
Plastisk kirurgi
 Konsultasjon som ikke fører til operasjon
 Bukplastikk - korreksjon av abdominalt fettforkle (også etter bariatrisk kirurgi)
 Fjerning av overskuddshud etter sykelig overvekt, annet (ikke abdomen/mage)
 Dobbeltsidig brystreduksjon*
 Arrkorreksjon
 Botox for hyperhidrosis
Aleris Helse AS Tromsø:
Ortopedi
 Konsultasjon som ikke fører til operasjon
 Artroskopisk clavikula og Artroskopisk akromionreseksjon
 Artroskopisk stabilisering
 Artroskopisk meniskfjerning
 Partiell fjerning av betent leddhinne
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Endoskopisk sutur eller reinserering av fremre korsbånd
Osteotomi i metatars med aksekorreksjon, rotasjon eller forskyvning (Hallux valgus)
Ganglion fot
Halluxrigidus, fotkirurgi (hallux valgus, hammertå
Osteosyntesefjerning ankel

Hånd- og håndledds- kirurgi










Konsultasjon som ikke fører til operasjon
Dupuytrens kontraktur (krokfinger), inngrep
Dupuytrens kontraktur, xiapex (behandling med injeksjoner)
Dekompresjon og aderanseløsning av nervus medianus,(Carpal tunnel syndrom)
DeQuervain (Gamer's thumb)
CMC-1- artrose (slitasje i tommelens grunnledd/rotledd)
Fingerleddsartrose
Triggerfinger
Ganglion (væskefyllt cyste)

Volvat Tromsø:
Plastisk kirurgi







Konsultasjon som ikke fører til operasjon
Bukplastikk - korreksjon av abdominalt fettforkle (også etter bariatrisk kirurgi)
Fjerning av overskuddshud etter sykelig overvekt, annet (ikke abdomen/mage)
Dobbeltsidig brystreduksjon*
Arrkorreksjon
Botox for hyperhidrosis
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3. Svar fra Helsedirektoratet angående mulighet for avvisning
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4. Svar fra Helsedirektoratet angående rettighetsvurdering vasektomi

36

37

5. Registreringsrutiner for vasektomi
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6. 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
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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.

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
Ansvarlig for vurdering fyller utskjermbildet ”registrer henvisning” i DIPS
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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: **.**.**
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Henvisingsdata (Venstre side)
Datert: Dato første henvisning ble datert
Mottatt data: Dato sykehuset mottar denne henvisningen
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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