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1.0 Innledning 
 
Allerede på direktørmøtet i november 2015 kom det innspill om ønsket forbedringsarbeid innen 
medisinsk klinikk i NLSH HF. Innspillet kom fra administrerende direktør i NLSH HF, Paul Martin 
Strand. På grunn av flere pågående forbedringsprosjekt, ble det avtalt oppstart først i desember 
2016.  
 
Prosjektets hovedmål har vært å bidra til at pasienter innen medisinsk klinikk, unngår 
unødvendig lang venting. Det har også vært fokus på å redusere uønsket variasjon. Prosjektet har 
i stor grad anvendt retrospektiv analyse som metode for å avdekke utfordringer. 
 
Helse Nord RHFs femte Regionale Innsatsteam (se pkt 2.1) ble nedfelt, med ressurspersoner fra 
NLSH Bodø, NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen. Ressurspersoner ble kontorledere, 
avdelingsledere, enhetsledere, overleger, sekretærer, klinikksjef og en representant fra Helse 
Nord RHF.  Innsatsteamet ble etablert 15.12.16 og bestod av følgende medlemmer: 
 
 
Marita Steffensen   Enhetsleder, Felles poliklinikk, Lofoten 
Helle Lindberg   Enhetsleder, Medisinsk klinikk, Bodø 
Terje Tollåli    Avdelingsleder, Medisinsk klinikk, Bodø 
Hanne Bjørnstad   Avdelingsoverlege, Medisinsk klinikk, Bodø 
Elisabeth Bergland Jensen  Avdelingsleder, Medisinsk klinikk, Vesterålen 
Knut Tore Lappegård  Overlege, Medisinsk klinikk, Bodø 
Carina Fløtten   Helsesekretær, Medisinsk klinikk, Bodø 
Lisa Berle Haug   Enhetsleder, Medisinsk klinikk, Vesterålen 
Niels Peter Hansen Helleskov Overlege, Medisinsk Klinikk, Vesterålen 
Guro Fikseth    Enhetsleder, Medisinsk klinikk, Lofoten 
David Sørensen   Avdelingsleder, Medisinsk klinikk, Lofoten 
Linda Kristin Karlsen  Avdelingsleder, Medisinsk klinikk, Bodø 
Anita Klefstad Opsahl  Helsesekretær, Medisinsk klinikk, Bodø 
Cecilie Vasset    Avdelingsleder, Medisinsk klinikk, Bodø 
Beate Kristin Torkildsen  Helsesekretær, Medisinsk klinikk, Vesterålen  
Olaug Kråkmo   Klinikksjef, Medisinsk Klinikk 
Line Strømhaug Grongstad  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» for pasientene. Ordningen innebærer at 
pasientene kan velge behandlingssted etter eget ønske. Det er helseforetaket hvor pasientene har 
bostedsadresse, som dekker behandlingskostnadene. Fra samme dato bortfalt også ordningen 
hvor man tidligere skilte mellom pasienter med og uten rett til helsehjelp. Nå skal pasientene 
vurderes til rett, eller ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Disse vurderingene skal 
foretas med forankring i de nasjonale prioriteringsveilederne. 
 
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, sammenlignet med 
samme fagområder i Helse Nord RHF, for perioden 01.11.15 – 30.11.16, da vi ønsker å vise status, 
før det ble iverksatt Regionalt Innsatsteam. Deretter vises ventetid fordelt pr fagområde total for 
klinikken, før vi til slutt viser status for valgte fokusområder for innsatsteamet.  
 

 
Figur 1: Gjennomsnitt ventetid for ventende, medisinsk avdeling, i Helse Nord RHF  (Kilde: Helsedirektoratet) 

 
Det er kun Finnmarkssykehuset HF som overholder krav om maks 65 dagers gjennomsnittlig 
ventetid gjennom hele perioden. NLSH HF viser en sterk nedgang fra maks 197 dager til å innfri 
kravet i november med ventetid på 62 dager. Fra 1. januar-17 ble kravet endret til maks 60 dager, 
og dette ble et reelt mål for Innsatsteamets arbeid. 
 
Den 12. desember, før oppstart av prosjektet, ble det tatt ut følgende oversikt for Medisinsk 
klinikk fra SAS virksomhetsportal: 

 
Figur 2: Ventetid Medisinsk klinikk NLSH HF 12. desember – 16.  (Kilde: SAS virksomhetsportal) 
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Ut fra resultater i figur 2, og erfaringer fra medlemmene i innsatsteam ble det bestemt at fokus 
skulle være på utvalgte fagområder. Det presiseres at tall i nevnte figur ikke får frem det faktiske 
antall pasienter som venter. Eksempelvis er det høye gjennomsnittet som er vist tilhørende 
terapeutisk onkologi og radioterapi kun som følge av 2 pasienter, som korrekt sett skulle ha denne 
ventetiden, mens innen hud og veneriske sykdommer var det over 500 ventende pasienter. 
Fokusområder ble valgt til å være lungesykdommer, hjertesykdommer, endokrinologi, hud og 
veneriske sykdommer og infeksjonssykdommer. (Først senere ble det også valgt å analysere 
fordøyelsessykdommer, og vi kan derfor ikke vise til samme oversikt på dette fagområdet).  
 
 
Før oppstart av forbedringsarbeid hadde klinikken følgende ventetider, fordelt pr fagområde og 
lokalisasjon: 
 

 
Figur 3: Ventetid ventende innen lungesykdommer i NLSH HF  (Kilde: SAS virksomhetsportal) 

 
Innen fagområdet lungesykdommer var det spesielt store utfordringer med ventetiden i NLSH 
Lofoten, men også i NLSH Bodø var ventetiden over kravet om maks 65 dagers gjennomsnittlig 
ventetid. 
 
 

 
Figur 4: Ventetid ventende innen hjertesykdommer i NLSH HF  (Kilde: SAS virksomhetsportal) 

 
Innen fagområdet hjertesykdommer fremkom det også her at NLSH Lofoten ikke overholdt 
datidens krav om maks 65 dagers ventetid. 
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Figur 5: Ventetid ventende innen endokrinologi i NLSH HF                                     (Kilde: SAS virksomhetsportal) 

 
Likeledes innen fagområdet endokrinologi er det NSLH Lofoten som viser til lengst ventetid, men 
også NLSH Bodø ligger for høyt i forhold til kravet.  
 

 
Figur 6: Ventetid ventende innen hud og veneriske sykdommer i NLSH HF (Kilde: SAS virksomhetsportal) 

 
Innen fagområdet hud og veneriske sykdommer er det NLSH Vesterålen som har lengst ventetid, 
men også her ligger NLSH Bodø for høyt. 
 

 
Figur 7: Ventetid ventende innen infeksjonssykdommer i NLSH HF  (Kilde: SAS virksomhetsportal) 

 
Innen alle de valgte fagområder har NLSH Bodø flest ventende i øyeblikket, men likevel er det kun 
innen fagområdet infeksjonssykdommer de har lengst ventetid. 
 
Resultat for ventetid siden oppstart Innsatsteam presenteres i punkt 11.0 oppsummering.  
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4.0 Status tilbud og ventetider 
 
Her vil vi presentere rapporterte tilbud og ventetider innen valgte fagområder i NLSH HF. Videre 
vil vi presentere avtalespesialister og somatiske sykehus som har avtale med Helse Nord RHF. 
 

4.1 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 nettsiden essensiell for at pasienter skal velge 
NLSH HF som sitt behandlingssted. 
 
I ordningen «Fritt behandlingsvalg» ligger også mulighet for å overføre pasienter internt i eller 
mellom foretak i Helse Nord. Ingen av deltakerne i innsatsteam kjente til denne muligheten, og er 
dermed heller ikke kjent med prosedyre for bruk av dette (se vedlegg 2).  
 
Innsatsteamets leder hentet 6. januar -17 ut status for tilbud og ventetider på nettstedet «Fritt 
behandlingsvalg», angående endokrinologi, hjerte og blodårer, lungesykdommer og hud og 
underhud. Listen slik den ble presentert denne dato var misvisende, og det kommenteres 
fortløpende under tabeller nedenfor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortest 
ventetid i 
Norge! 

Figur 8: Tilbud NLSH HF, endokrinologi  (Kilde:» Fritt behandlingsvalg» 1. juni) 
* I Helse Nord er det kun UNN Harstad, UNN Narvik og UNN Tromsø som har innrapportert tilbud. 
 

Det kommenteres som feil at vi ikke har utredning innen første punkt, og at andre punkt ikke 
gjengis å være et tilbud innen Medisinsk klinikk, men innen Kir/ort. Klinikk. 

 

Endokrinologi 
 

Behandlingssted 
 

Ventetid til 
utredning 

 
Antall beh. 

2015 

Indresekretoriske-, 
ernærings – og stoffskifte  
sykdom hos 
endokrinolog* 

Gravdal 
Bodø 

Stokmarknes 

- 
- 
- 

 

Skjoldbruskkjertel, 
vevsprøve (biopsi) 

Gravdal 
Bodø 

Stokmarknes 

- 
3 uker 

- 

 

 
Hjerte og blodårer 

 
Behandlingssted 

 
Ventetider 

undersøkelse 

 
Antall beh. 

2015 

Hjerteutredning 
Arbeids EKG 

Gravdal 
Bodø 

Stokmarknes 
Aleris, Bodø 

12 uker 
26 uker 
12 uker 
5 uker 

359  
803  
446  

Ikke beregnet 

Hjerteutredning, 
undersøkelse hos 
spesialist 

Gravdal 
Bodø 

Stokmarknes 

12 uker 
- 
- 

 

Hjerteutredning, 
koronar angiografi* 

Gravdal 
Bodø 

- 
- 
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Figur 9: Tilbud NLSH HF, hjerte og blodårer  (Kilde:» Fritt behandlingsvalg» 1. juni) 
*Står kun oppført som tilbud ved UNN i Helse Nord, og dette stemmer ifølge teamets medlemmer. 

 
Rapporteringen viser at Lofoten har gjennomført overraskende mange arbeids EKG i 2015, 
sammenlignet med øvrige enheter med tanke på størrelse. Lofoten og Vesterålen angir kortere 
ventetid enn Bodø og dette gir mulighet for intern overføring. Aleris angir 5 ukers ventetid, noe vi 
ser kan avlaste våre lister med mange langtidsventende til arbeids EKG. Det er kjent at NLSH Bodø 
har en avtale med Aleris hvor de max kan overføre 20 pasienter pr måned, med frist senest 5 uker 
etter overføring. Det har ikke vært vurdert å overføre pasienter til Aleris eksempelvis 6 - 7 
måneder før frist. 
 
Hva angår hjerteutredning stemmer det ikke at vi kun har dette tilbudet i Lofoten, så dette må 
korrigeres. I forhold til ultralyd av hjertet så viser også her Lofoten en stor produksjon, spesielt 
sammenlignet med Vesterålen. Svært interessant at ventetiden oppgis som kortest i Lofoten, da 
tidligere viste tall fra SAS virksomhetsportal viser lengst ventetid akkurat her i foretaket. Vi stiler 
spørsmål til mulighet for intern overføring og evt. bruk av Aleris som angir svært kort ventetid.  
 

 
 Figur 10: Tilbud NLSH HF, lungesykdommer (Kilde:» Fritt behandlingsvalg» 1. juni) 

 
Rapporterte tall og tilbud innen lunge viser blant annet en mulig intern overføring fra Vesterålen 
til Bodø angående allergiutredning for voksne. For barn tilbys allergiutredning kun i Bodø, og her 
kan det evt. vurderes å benytte annet tilbud i Helse Nord med oppgitt korteste ventetid i 
Hammerfest på 12 uker. 
 
Hva gjelder utredning av lungesykdom for voksne så har NLSH HF kortest ventetid i Lofoten, og 
her kunne man tenkt intern overføring dit (det presiseres at også innenfor lunge er det diskrepans 
mellom rapporterte ventetider her og ventetider oppgitt i SAS virksomhetsportal). Utfordring her 
er at Lofoten ikke har utstyr for fullverdig utredning av lungepasienter. Lofoten kan utføre 

Stokmarknes - 

Hjerteutredning, 
ultralyd av hjertet 

Gravdal 
Bodø 

Stokmarknes 
Aleris 

10 uker 
26 uker 
12 uker 
5 uker 

789 
              2928  

601 
Ikke beregnet 

Rytmeforstyrrelser på 
hjertet, 
radiofrekvensablasjon* 

Gravdal 
Bodø 

Stokmarknes 

- 
- 
- 
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kontroller og utredning av enkle lungepasienter, men øvrige blir videre henvist til Bodø. Evt. er 
det også oppgitt 11 ukers ventetid i UNN Tromsø. For barn tilbys denne type utredning kun i Bodø, 
og her er det 18 ukers ventetid. Evt. kan det vurderes å overføre henvisning til Sandnessjøen som 
oppgir kun 8 ukers ventetid.  
 

 
Figur 11: Tilbud NLSH HF, hud og underhud  (Kilde:» Fritt behandlingsvalg» 1. juni) 

 
For ventende til hud og underhud fremkommer også mangelfull innrapportering og stor variasjon 
hva angår ventetid internt i foretaket. Allergiutredning for voksne utføres også i Vesterålen, men 
er ikke rapportert inn. Den lange ventetiden i Bodø kan reduseres ved evt. overføring til Narvik. 
 
Arr korreksjon oppgis som tilbud hos alle, også Aleris. Internt er det Vesterålen som oppgir 
kortest ventetid til utredning, mens Lofoten ikke rapporterer inn tilbud om dette. Hva angår 
utredning og evt. fjerning av føflekker er det svært stor variasjon på angitt ventetid i klinikken. I 
Lofoten angis en totalt ventetid på 10 uker, mens i Bodø er den på 58 uker. Vesterålen viser til 14 
uker. Dersom disse tall stemmer vil både pasienten og foretaket profitere på intern overføring.  
 
Det samme sees innen utredning av svette og evt. fjerning av svettekjertler. Her angir Lofoten total 
ventetid på 10 uker, Vesterålen 14, mens Bodø angir 68 uker. Utredning av hudsykdommer oppgis 
kun som tilbud i Bodø, men dette tilbys også i Vesterålen. Det er rapportert 30 ukers ventetid i 
Bodø, mens Karasjok og Narvik kan vise til henholdsvis 5 og 12 ukers ventetid.  
 
Oppsummert viste gjennomgangen behov for kvalitetssikring av rapporterte tilbud, spesielt i 
forhold til angitt ventetid da denne ikke stemmer overens med det som ligger i SAS 
virksomhetsportal på aktuelt fagområde.  Det foreslås også at rapporteringsansvarlige får en 
detaljert gjennomgang for å beregne ventetider. Leder for «Fritt behandlingsvalg» i Helse Nord er 
ansatt i NLSH HF, og det anbefales at denne utfører opplæringen.  
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4.2 Private tilbud og avtalespesialister i Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF har flere tilbud og avtaler med spesialister innen fagområdene som tilhører 
Medisinsk klinikk. Det fremkom tidlig at det i liten grad har vært tradisjon i NLSH HF å overføre 
langtidsventende pasienter/ eller øvrige til avtalespesialister. 

Avtalene inngår i ordningen «Fritt behandlingsvalg», og gir både oss og pasienten mulighet til å 
velge eller overføre til avtalespesialist med kortest ventetid. I Helse Nord kan pasienter med 
medisinske problemstillinger velge seg til avtalespesialister i Bodø, Tromsø, Harstad, Narvik, Mo 
i Rana eller Karasjok. Nedenfor presenteres de avtalespesialister som vi har pr i dag: 

Navn Spesialitet Sted Årsverk Oppgitt 
ventetid** 

Liljedal Jermund Fordøyelseskirurgi 
og generell kirurgi 

Bodø 100 % 1-2 uker til 3 
mnd 

* Indremedisin og 
hjertesykdom 

Bodø 100 % - 

Nordahl John 
Sverre 

Hud og veneriske 
sykdommer 

Bodø 100 % 6 mnd 

Sandvik Johan Indremedisin og 
hjertesykdom 

Tromsø 100 % 3-6 mnd 

Florholmen Jon Indremedisin og 
fordøyelsessykdom 

Tromsø 20 % Ikke oppgitt 

Malm Dag Indremedisin og 
fordøyelsessykdom 

Tromsø 100 % 14 dager 

Opdahl Ronald Indremedisin og 
lungesykdom 

Tromsø 100 % Ikke oppgitt 

Hofsøy Kurt Indremedisin og 
hjertesykdom 

Harstad 100 % 3-5 mnd 

Børvik Trond Indremedisin og 
lungesykdom 

Narvik 20 % Ikke oppgitt 

Stoll Richard Hud og veneriske 
sykdommer 

Mo i Rana 100 % 3 mnd 

Utsi Egil Indremedisin og 
hjertesykdom 

Karasjok 100 % 0-21 dager 

Figur 11: Avtalespesialister og ventetider (Kilde: Helse Nord RHF v/Linn Hege Larsen, nettside Helse Nord) 
*Under rekruttering 

Det nevnes at spesialistene selv har ansvar for å oppdatere ventetider på nettsiden i Helse Nord. 
I tillegg til disse avtalespesialistene har vi avtaler med private somatiske sykehus i regionen. Dette 
er Aleris Helse AS i Bodø i forhold til kardiologi, Aleris Helse AS Tromsø i forhold til søvnapne og 
Volvat Tromsø i forhold til arrkorreksjon og botox for hyperhidrosis.  

Utredning/behandling er det inngått avtale om og det gir ikke ekstrakostnader for pasientene 
dersom vi benytter oss av denne muligheten. Pasienten 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 den 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.   
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4.3 Bruk av HELFO 
Det fremkom tidlig i analyse at Medisinsk klinikk har benyttet seg av tilbud fra HELFO, for å unngå 
fristbrudd og langtidsventende pasienter. HELFO skal være absolutt siste instans for å sikre 
pasientenes rettighet, og vi skal alltid sjekke ut mulighet for overføring internt i eget foretak eller 
RHF før vi kontakter HELFO (se vedlegg 2). Som tidligere nevnt sees det muligheter både for 
intern overføring på foretaksnivå eller RHF nivå. Vi har også stadfestet mindre kjennskap og bruk 
av avtalespesialister og somatiske sykehus med spesialistavtaler. 
 
For 2016 viser statistikk følgende: 
 

 Totalt ble 285 pasienter meldt til HELFO 
 Majoriteten ble meldt fra NLSH Bodø 
 184 pasienter takket nei til tilbud fra HELFO 
 101 pasienter takket ja til HELFO og ble overført til private spesialister/sykehus 

 
Overføring av de totalt 101 pasientene har medført betydelige utgifter og manglende inntekter til 
NLSH HF. Foretaket må i disse tilfeller betale alle reiseutgifter, oppholdsutgifter og full refusjon 
for behandling. I slike tilfeller faller potensiell DRG inntekter ut av Helse Nord RHF, som igjen vil 
påvirke kostnad- og inntekstberegninger i år fremover.  Innsatsteamet påpeker nevnte potensial 
med å utnytte intern kapasitet og avtalespesialister/sykehus i større grad. 

5.0 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: 
 

 
Andel kontroller 

 
2014 

 
2015 

Nordlandssykehuset 28 % 27 % 

UNN 33 % 32 % 

Finnmarkssykehuset 39 % 39 % 

Helgelandssykehuset 24 % 27 % 

Figur 12: 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).  
 
Det presiseres at når andel kontroller presenteres her vises kun andelen i forhold til de som er 
avviklet, og ikke andel kontroller som fortsatt «ligger på vent» i systemet. Totalt for alle avdelinger 
er andel kontroller fra 01.01.16 – 01.01.17 ved Medisinsk klinikk, NLSH HF som følger: 
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Avdelings-
kortnavn 

Seksjon Totalt antall 
aktiviteter 

Antall 
kontroller 

Andel 
kontroller 

MED-NLSH Blod 3394 1315 38,7 % 

MED-NLSH Endokrinologi 5241 2609 49,7 % 

MED-NLSH Fordøyelse 8712 2244 25,7 % 

MED-NLSH Geriatri – generell med. 2289 471 20,5 % 

MED-NLSH  Hjerte 7301 2812 38,5 % 

MED-NLSH Infeksjon 1075 447 41,5 % 

MED-NLSH Ingen seksjon 1 0 - 

MED-NLSH Kreft 30 1 3,3 % 

MED-NLSH Lunge 5085 2029 39,9 % 

MED-NLSH Nyre 3124 1510 48,3 % 

MED-NLSH Hud 7356 1562 21,2 % 

 Totalt  43608 15000 34,3 % 

Figur 13: Andel kontroller alle fagområder Medisinsk klinikk, NLSH HF       (Kilde: Dips rapport S- 1428123) 

 
Resultatet totalt viser at klinikken har et gjennomsnitt på 34,3 % kontroller, og at høyest andel 
kontroller er innen endokrinologi og nyre. Det bemerkes at den høye andelen innen endokrinologi 
kan skyldes at mange pasienter går til kontroll hos diabetessykepleier. Presiserer at disse tall ikke 
tar med polikliniske konsultasjoner innen ø-hjelp. For å se eventuell variasjon internt i foretaket, 
har vi valgt å ta ut andel kontroller pr lokasjon: 
 

Figur 14: Andel kontroller alle fagområder Medisinsk klinikk, NLSH HF    (Kilde: Dips rapport S- 1428123) 
 

Resultat viste en større variasjon i foretaket, som vi i første rekke antok kom av ulike 
registreringsrutiner. Her vises tydelig at NLSH Lofoten har en betydelig større andel kontroller, 
spesielt ved sammenligning med NLSH Vesterålen. Nedenfor presenteres kontrollandeler for våre 
utvalgte fagområder. 
 

 
Endokrinologi 

Totalt antall 
aktiviteter 

Antall kontroller Andel kontroller 

NLSH Bodø 4023 1909 47,4 % 

NLSH Vesterålen 819 496 60,5 % 

NLSH Lofoten 414 204 49,2 % 

Totalt 5256 2609 49,6 % 
Figur 15: Andel kontroller innen endokrinologi, Medisinsk klinikk, NLSH HF (Kilde: Dips rapport S- 1428123) 

 
Den uønskede variasjonen hva angår andel kontroller innen endokrinologi har vi gjort oss noen 
tanker rundt. Det fremkommer at NLSH Vesterålen tilbyr pasienter med diabetes 2 opptil 4 
kontroller i året. Denne type kontroll blir ikke tilbydd i NLSH Bodø eller NLSH Lofoten, denne 
utføres av primærhelsetjeneste. Vi fremmer forbedringsforslag i forhold til denne variasjonen.  
 
 
 

 
NLSH HF 

Totalt antall 
aktiviteter 

Antall kontroll Andel kontroller 

NLSH Bodø 29233 10508 35,9 % 
NLSH Vesterålen 9761 2408 24,6 % 
NLSH Lofoten 4659 2084 44,7 % 
Totalt 43608 15000 34,3 % 
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Fordøyelse 

Totalt antall 
aktiviteter 

Antall kontroller Andel kontroller 

NLSH Bodø 5555 1492 26,8 % 

NLSH Vesterålen 2097 409 19,5 % 

NLSH Lofoten 1060 343 32,3 % 

Totalt 8712 2244 25,7 % 
Figur 16: Andel kontroller innen fordøyelse, Medisinsk klinikk, NLSH HF       (Kilde: Dips rapport S- 1428123) 

 
Her kan vi ikke forklare den uønskede variasjonen, men antar den lave andel kontroller innen 
fordøyelse i NLSH Vesterålen kan skyldes at kontroller er ført som nye henvisninger. Evt burde vi 
se en lengre venteliste innen kontroller i NLSH Vesterålen. Det bemerkes som interessant at totale 
aktiviteter i NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen skiller med ca 1000 pasienter, mens kontrollene 
skiller kun med ca 50. 
 

 
Hjerte 

Totalt antall 
aktiviteter 

Antall kontroller Andel kontroller 

NLSH Bodø 4176 1729 41,4 % 

NLSH Vesterålen 1660 415 25 % 

NLSH Lofoten 1465 668 45,6 % 

Totalt 7301 2812 38,5 % 
Figur 17: Andel kontroller innen hjerte, Medisinsk klinikk, NLSH HF         (Kilde: Dips rapport S- 1428123) 

 
Også innen hjerte sees en markant lavere andel kontroller i NLSH Vesterålen. Det angis ingen 
annen forklaring enn den som ble gitt innen fordøyelse. 
 

 
Lunge 

Totalt antall 
aktiviteter 

Antall kontroller Andel kontroller 

NLSH Bodø 3909 1424 36,4 % 

NLSH Vesterålen 742 369 49,7 % 

NLSH Lofoten 434 236 54,3 % 

Totalt 5085 2029 39,9 % 
Figur 18: Andel kontroller innen lunge, Medisinsk klinikk, NLSH HF             (Kilde: Dips rapport S- 1428123) 

 
Variasjonen innen lunge kan kanskje forklares. Lungekreftpasienter i NLSH Bodø behandles ikke 
bare innen seksjon lunge, men også seksjon for kreft. I tillegg påpekes her samme utfordring 
som innen endokrinologi, hva angår variasjon i foretaket for hvilke pasienter som følges videre 
opp i primærhelsetjenesten. 
 

 
Hud 

Totalt antall 
aktiviteter 

Antall kontroller Andel kontroller 

NLSH Bodø 5062 1211 23,9 % 

NLSH Vesterålen 2294 351 15,3 % 

NLSH Lofoten - - - 

Totalt 7356 1562 21,2 % 
 Figur 19: Andel kontroller innen hud, Medisinsk klinikk, NLSH HF                (Kilde: Dips rapport S- 1428123) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Også innen hud sees en større variasjon mellom NLSH Bodø og NLSH Vesterålen, uten at 
Innsatsteamet har nye hypoteser angående årsak til dette.  
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Hva angår NLSH Lofotens generelt høy andel kontroller har vi forhørt oss med enhetsleder for de 
medisinske legene. De har tatt opp denne problemstillingen i legegruppen, og det antas at årsaker 
til høy kontrollandel skyldes vikarstrømmer og lite fokus på tema blant de faste legene. De har 
satt av legeressurs for å rydde lister innen lunge, fordøyelse og hjerte, og det jobbes med å 
bevisstgjøre «faste» vikarer. Det vil fremmes forbedringsforslag i forbindelse med dette. 
 
Oppsummert vil også ulik prioritering mellom nyhenviste og kontroller kunne bidra til uønsket 
variasjon. Ved liten eller manglende kapasitet har man kanskje valgt nyhenviste for å unngå 
fristbrudd, til fordel for en kontroll. Det anbefales en videre analyse av ventende pasienter til 
kontroll, for å få en større oversikt – og sikre medisinsk faglig forsvarlig tilbud også til 
kontrollpasienter.  

6.0 Avdelingens registreringsrutiner 
 

Innsatsteam har gjennomført en retrospektiv analyse av henvisninger som Medisinsk klinikk har 
mottatt siden januar 2015. 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 SAS 
virksomhetsportal 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 
ved NLSH Lofoten og NLSH Bodø. Det ble i mindre grad avdekket feilregistreringer i 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 6.3 og 7.1 er viktige å kvalitetssikre i forhold til fristbrudd, mens tabell 
7.2 viser pasienter som er tatt til behandling med ventetid over 1 år. Tabell 9.0 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 12.0 gir oversikt over 
pasienter som står som ventende til tross for mer enn to polikliniske konsultasjoner. Tabell 13.0 
viser henvisninger som er avviklet i periode, men pasienten har ingen episode/innleggelse. Tabell 
14.1 viser henvisninger hvor fristdato er satt samme dag som vurderingsdato og tabell 14.2 viser 
tilfeller hvor fristdato er satt før vurderingsdato. Tabell 15 viser dubletter, mens tabell 19.0 viser 
behovspasienter etter innføring av ny lov 01.11.2015.  
 
Foretakene får tilsendt NPR melding den 12. i hver måned (unntatt juli), med mulighet til å 
korrigere registreringsfeil innen den 2. påfølgende måned – slik at det ikke tas med i offentlig 
statistikk. 
 
Vi har videre valgt å presentere årsaker og utfordringer hva angår registrering av henvisninger. 
 

6.1 Feilregistreringer vedrørende henvisning fra spesialisthelsetjeneste 
Detaljert retrospektiv gjennomgang av alle henvisninger fra spesialisthelsetjenesten tilbake til 
2015, viste flere ulike årsaker til feilregistrering. NLSH HF mottar mange henvisninger fra 
spesialisthelsetjenesten både eksternt og internt i Helse Nord RHF.  
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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. 
 

Figur 20: Årsak feilregistrert henvisning fra spesialisthelsetjenesten (Kilde: DIPS D-6813/SAS virksomhetsp.) 
 
        I liten grad  I middels grad  I stor grad        

 
I hovedsak er det størst utfordringer i NLSH Bodø og NLSH Lofoten, hva angår registrering av 
henvisning fra spesialisthelsetjenesten. Alle tre lokasjoner viser stor grad av feilregistrering i 
forhold til at sekundære henvisninger registreres som primære. Det er middels til store 
utfordringer hva angår registrering av ventetid sluttdato. Det samme gjelder i forhold til 
«henvisning fra annet sykehus».  Korrekte registreringsrutiner for dette er lagt som vedlegg 1.   
 
NLSH Lofoten gjør i stor grad feil når henvisninger i forbindelse med Lærings og mestringskurs 
og attester skal registreres, men også NLSH Vesterålen og NLSH Bodø har utfordringer her.  Det 
samme sees i forhold til registrering av henvisninger til kontroll eller ø-hjelp, men NLSH 
Vesterålen gjør få feil her. I forhold til «second opinion» så er det stort sett bare NSLH Bodø som 
får tilsendt slike henvisninger, og her gjøres det en del registreringsfeil. 

 
Oppsummert nevnes eksempelvis at ventetid innen fagområdet hjerte i NLSH Lofoten ble redusert 
med over 7000 ventedager, etter at feilregistreringer ble korrigert. 
 

6.2 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.  
 
Avdekkede feilregistrering av henvisning har i stor grad også påvirket foretakets statistikk hva 
angår fristbrudd. Flere av klinikkens fristbrudd er ikke reelle brudd, og det er også funnet flere 
tilfeller hvor en sekundærhenvisning eller en kontroll er overført til HELFO for å unngå fristbrudd. 

 
 
NLSH HF 
 

 
Type feilregistrering 

«Henvisning 
fra annet 
sykehus» 

”Second 
opinion” 

Sekundær 
henvisning 

Mangler 
ventetid 
sluttdato 

Kontroll/ø-
hjelp har blitt 
vurdert til rett 

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

7.1 Opplæring leger 
Det ble avdekket utilstrekkelige rutiner for opplæring, men det oppgis at man selvsagt innfrir krav 
hva angår opplæring av LIS-leger. Ved nyansettelser av leger på alle nivå gis en innføring i DIPS 
generelt og gjerne som en-til-en veiledning av kollega. Registreringspraksis og opplæring innen 
dette området er det lite fokus på. Turnusleger deltar på oppstartsseminar hvor det gis opplæring 
innen for mange områder, og det er begrenset hvor detaljert opplæring det er plass til her. Det 
nevnes eksempelvis at legene i teamet gjengir 2,5 minutters opplæring i forhold til Imatis (system 
for inn/utsjekk av pasienter i forhold til betaling og logistikk) som i stor grad påvirker 
registreringsrutiner. 
 
Videre nevnes at ingen av legene som deltok i Innsatsteamet var informert om hvilken 
henvisningstype som skal velges ved henvisninger til «førerkortvurdering». (Disse skal 
registreres som opplæring, attester osv.) Det diskuteres også eksempler hvor fastleger ber om 
tips angående medisiner, som blir registrert som utredning – men som bør registreres som 
forespørsel. De oppgir også stor usikkerhet for praksis angående valg av henvisningstype, og 
nevner at de her helt klart kan registrere feil. Dette som følge av manglende opplæring og 
«kompliserte» løsninger i DIPS systemet. Eksempelvis nevnes at man velger forespørsel 
istedenfor avvisning da det forenkler prosessen for legen som skal registrere. Et annet eksempel 
er at man krysser av for alle henvisningstyper for å sikre seg at man ikke gjør feil. 
 
Det har ikke vært gjennomført faste administrative eller faglige møter på tvers av foretaket for 
klinikkens leger. Det er kun internt i NLSH Bodø dette har vært gjennomført. Ellers er det faste 
morgenmøter i NLSH Bodø, for faglig utveksling og rapportering i forhold til kjernevirksomheten. 
Tidligere var det månedlige møte mellom avdelingsoverleger på tvers i foretaket. Det ønskes felles 
møter, både innen administrasjon og fag – se vedlagt forslag til forbedringstiltak.  
 

7.2 Opplæring merkantil tjeneste 
Alle erkjenner større behov for opplæring, da dagens system er mangelfullt og lite strukturert. Det 
er ingen faste felles møter for merkantil tjeneste i klinikken, og det er heller ingen kvalitetssikring 
i forhold til opplæring. Det avventes tiltak fra SKSD, senter for klinisk støtte og dokumentasjon, 
med felles struktur for opplæring. Det nye senteret er ulikt i prosessen på de tre enhetene – og er 
kommet lengst i NLSH Lofoten.  
 
I NLSH Bodø er det oppnevnt en med merkantil faglig ansvar, mens enhetsleder for aktuelt 
fagområde har administrativt ansvar. Den med merkantil faglig ansvar har hatt ansvar for 
opplæring av alle merkantile, men her har også blitt praktisert opplæring av hverandre. Det er 
oppnevnt en superbruker, men denne har ikke ansvar for opplæring. 
 
Både i NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen er det enhetsleder som har ansvar for opplæring, men 
også her praktiseres opplæring av hverandre. Det er uvisst om det eksisterer noen superbruker i 
NSLH Vesterålen, mens i NLSH Lofoten er det flere superbrukere men ingen av disse har 
opplæringsansvar. I NLSH Lofoten angis et større savn om støtte til de som står for innkalling.  
 
Innsatsteamet stiller spørsmål ved hvordan informasjon sikres i linje, når merkantilt personell i 
klinikken er organisert i ulike enheter og det ikke er tradisjon for felles møter. Det fremkommer 



 
 

 

 

18 
 

som tilfeldig at merkantilt personell eksempelvis får informasjon om ny kodepraksis. Likeledes er 
det ingen tydelig praksis på utkjøring av ukentlige rapporter for ventelisteoppfølging.  
 
Det informeres om at Helse Nord RHF i disse dager skal opprette en støttetelefon, som er åpen på 
dagtid for alle type spørsmål tilknyttet henvisning og innkalling til time. Mer informasjon kommer 
ut til foretakene så snart dette er klart.  

8.0 Enkel aktivitetsanalyse 
 
Her fremstilles en enkel retrospektiv aktivitetsanalyse med vekt på produksjon og poliklinisk 
drift. Alle produksjonstall er hentet ut fra Helsedirektoratets ventelistestatistikk, mens tall for 
poliklinisk drift er innhentet av teammedlemmer fra aktuell enhet.  
 

8.1 Avdelingens produksjon 
Tabell nedenfor viser antall nye henvisninger innen det NPR definerer som medisinsk avdeling.  

Figur 21: Antall nye henvisninger 2016, medisin, NLSH HF         (Kilde: Helsedirektoratet, ventelistestatistikk) 
 

Det presiseres at i perioden november 2015 til januar 2016 så ble all aktivitet i foretaket registrert 
på NLSH Bodø. Dette er årsak til høyt tall i januar for NLSH Bodø og manglende tall for øvrige 
lokasjoner. Det gjøres oppmerksom på at dersom man ønsker å ta ut statistikk pr lokasjon for 
denne perioden, så vil denne være ukorrekt. Videre presenteres detaljert produksjon for de 5 
valgte fagområder opp mot samme fagområder i UNN HF.  
 

Figur 22: Antall nyhenviste og avviklede i NLSH HF og UNN HF (Kilde: Helsedirektoratet ventelistestatistikk) 
 
Her presiseres at tall kun viser nyhenviste pasienter, ikke kontroller eller ø-hjelp – som er en 
betydelig større andel av den totale aktiviteten. Resultat viser at NLSH HF innen fagområdet hjerte 
både har høyere antall nyhenviste og høyere antall avviklede til poliklinikk. At UNN HF har en 
høyere andel totalt sett skyldes trolig regionale funksjoner. Dette bildet viser at NLSH HF har et 
spesielt høyt trykk innen fagområdet hjerte og at dette bør bemerkes i sammenheng med 

NLSH HF  
Medisin 
2016 

 
Jan 
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Mar 
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Jun 

 
Jul 

 
Aug 

 
Sep 

 
Okt 

 
Nov 

 
Des 

 
Totalt 

Bodø 708 547 427 513 451 542 414 368 449 381 498 363 5561 

Vesterålen - 169 130 163 146 163 98 111 116 140 150 108 1494 

Lofoten - 152 150 146 102 135 108 136 152 152 159 128 1520 

Totalt 8675 

 
 

Fagområde 

Antall nyhenviste 
 

Antall avviklede 

NLSH HF 
 2016 

UNN HF 
 2016 

NLSH HF  
2016 

UNN HF 
2016 

Poliklinikk Totalt Poliklinikk Totalt Poliklinikk Totalt Poliklinikk Total 

Hjerte 2416 2644 2227 3098 1832 2017 1656 2339 

Lunge 889 1056 899 1087 731 868 741 863 

Fordøyelse 2888 3054 3258 3419 2232 2390 2517 2632 

Endokrinologi 552 676 1460 1478 410 554 1178 1192 

Hud 1889 1894 4469 4498 1357 1360 3347 3374 

Totalt 8634 9324 12313 13580 6562 7189 9439 10400 
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ressursbruk.  Også innen fagområdet lunge kan NLSH HF vise til et høyt antall nyhenviste og 
avviklede sammenlignet med UNN HF.  Innen fordøyelse er det liten forskjell tatt i betraktning 
opptaksområdet de to foretakene har, mens innen endokrinologi og hud er forskjellen mer 
nyansert.  
 
Hva angår andel pasienter som avvikles innen poliklinikk, så er det lik andel på 76 % på begge 
foretakene. Totalt sett så er det også lik andel som avvikles da begge foretakene avvikler 77 %.  
 

8.2 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 hjerte, lunge, fordøyelse, endokrinologi 
og hud.  
 
 

Poliklinisk drift  
HJERTE 

NLSH 
Bodø 

NLSH 
Vesterålen 

NLSH 
Lofoten 

Antall leger 6* 2 1,7 

Antall LIS 3 1 - 

Antall dager pol. 
pr. lege pr. uke 

Ingen faste dager 1,5 Ingen faste dager 

Antall pas. pr. lege pr. dag pol. 7-11 3-4 6-7 

Tidsbruk pr. pas. 30 min-45 min 30 -45 min 45 – 1 time 

Oppstart pol. 
Slutt pol. 

08.30-09.30 
15.30 

12.30 
15.00 

09.00  
15.00 

Lunsjpause 1 time 30 min 30 min 

Figur 23: Poliklinisk drift, hjerte, NLSH HF          (Kilde: Innsatsteam)  
*inkludert avdelingsoverlege i 40 %, 50 % forskning og 50 % professorat 
 

Innen foretakets poliklinikker innen hjerte så sees variasjon hva angår tidsbruk pr pasient og tid 
avsatt til lunsj. Det er ingen fast løsning med antall dager pr lege pr uke, hverken i NLSH Bodø eller 
NLSH Lofoten – noe som kan være utfordrende i forhold til langtidsplanlegging. Variasjon i 
tidsbruk er interessant, og det fremkommer fra NSLH Vesterålen at dette trolig skyldes «gamle 
vaner» ved oppsett i timebok. Det foreslås en gjennomgang av dette. 
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Figur 24: Poliklinisk drift, lunge, NLSH HF                          (Kilde: Innsatsteam)  
*Vi har hver dag 2-3 leger som jobber daglig på poliklinikk 5 dg i uken inkl kreftutredning (bronkoskopier 
m.m) 40 uker  året. Dette så lenge vi har full bemanning. I perioder med permisjoner m.m er det 1-2. På 
sommeren (8 uker ) er det 1 lege/dag 

 
Lungepoliklinikkene viser også til større variasjon hva angår tidsbruk pr. pasient, her varierer det 
fra 30 minutter til 1 time på nyhenviste. Til tross for stor variasjon på tidsbruk pr pasient mellom 
NLSH Bodø og NLSH Vesterålen angis likt antall pasienter pr lege pr dag. Også her er det 
variasjoner på avsatt tid til lunsj, men åpningstider er rimelig like.  
 
 

Poliklinisk drift  
FORDØYELSE 

NLSH 
Bodø 

NLSH 
Vesterålen 

NLSH 
Lofoten 

Antall leger 5 1,5 1 

Antall LIS 3 - - 

Antall dager pol. 
Pr. lege pr. uke 

4 3-4 
 

Ca 2, 5 d. pr uke 

Antall pas. pr. lege pr. dag pol. 8-10 
 

7-8 6-8 

Tidsbruk pr. pas. 30 -45 min Ca 45 min 30 – 1 time 

Oppstart pol. 
Slutt pol. 

09.00 
15.30 – 16.00 

08.30 – 09.00 
14.30 

08.00 – 09.00 
15.00 

Lunsjpause 45 min 1 time 30 min 

Figur 25: Poliklinisk drift, fordøyelse NLSH HF          (Kilde: Innsatsteam)  
 

Likeledes er det variasjon hva angår tidsbruk innen fordøyelse, men her oppgis faste antall dager 
poliklinikk pr. lege – som kan forenkle langtidsplanlegging. Det nevnes fra NLSH Bodø en større 
intern variasjon hva angår antall pasienter pr lege, med variasjon mellom 6 – 12 pasienter når 
pasientene skal inn til samtale. I tillegg har NSLH Bodø fast tidsbruk hva angår gastroskopier (30 
min) og koloskopier (45 min). Videre nevnes at det anvendes ulikt antall sykepleieressurser ved 
coloskopier ved NLSH Vesterålen og NLSH Bodø. Det fremkommer at NLSH Vesterålen både har 
kortest åpningstid og lengst lunsj, men likevel kan de vise til en lik produksjon som NLSH Lofoten. 
(Lengre lunsj anvendes som buffer for forsinkelse og vasking av skop). 

Poliklinisk drift  
LUNGE 

NLSH 
Bodø 

NLSH 
Vesterålen 

NLSH 
Lofoten 

Antall leger 4,5 1 0,7 

Antall LIS 3 (2 i 6 mnd, 1 i 18 mn) - - 

Antall dager pol. 
Pr. lege pr. uke 

Varierer * Ca 1 dag 
 

Varierer 
 

Antall pas. pr. lege pr. dag 
pol. 

8-10 
5-7 (LIS) 

 
8 – 10 

 
6-8 

Tidsbruk pr. pas. 1 t nyhenviste  
30 min kontroll ov.lege 

45 min LIS 

30 min 30 – 45 min 

Oppstart pol. 
Slutt pol. 

09.00 
15.30 

09.00 
15.00 

09.00  
15.00 

Lunsjpause 1 time 1 time 30 min 
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Poliklinisk drift  
ENDOKRINOLOGI 

NLSH 
Bodø 

NLSH 
Vesterålen 

NLSH 
Lofoten 

Antall leger 1,2* 1 0,5 

Antall LIS 1 - - 

Antall dager pol. 
Pr. lege pr. uke 

1-5 2-3 
 

Variasjon 
 

Antall pas. pr. lege pr. 
dag pol. 

 
Maks 10 

 
8 

 
6-8 

Tidsbruk pr. pas. 30 – 60 min 30 min 45 min 

Oppstart pol. 
Slutt pol. 

08.30 
15.00 

08.30 
15.00 

09.00   
15.00 

Lunsjpause 30 min 30 min 30 min 

Figur 26: Poliklinisk drift, endokrinologi NLSH HF            (Kilde: Innsatsteam)  
*I tillegg legeressurser tilknyttet senter for sykelig overvekt 
 

Innen endokrinologisk poliklinikk er det også variasjon hva angår antall dager pr uke legene har 
poliklinikk. Her sees også variasjon på tidsbruk pr. pasient, fra 30 minutter til 60 minutter. 
Dersom NLSH Vesterålen har 30 minutter pr pasient, og 30 minutter til lunsj, kan hver lege 
potensielt sett ha 12 pasienter pr dag i nevnte åpningstid – dersom de utelukkende har poliklinisk 
virksomhet. Det er for øvrig kun innen dette fagområdet alle tre lokasjoner har satt av 30 minutter 
til lunsj.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 27: Poliklinisk drift, hud, NLSH HF                                  (Kilde: Innsatsteam)  
*to dager pr måned hudlege i Vesterålen 

 
Foretaket har pr i dag kun 1 stilling til hudlege, men det er ingen fast ansatt i denne stillingen. For 
tiden leies det inn to leger på timesbasis/dagbasis i denne stillingen, som gir tilbud til alle 
hudpasienter både i NLSH Vesterålen og NLSH Bodø. Dette betyr at det settes opp ulik tidsbruk pr 
pasient for samme hudlege, da det i NLSH Bodø settes opp 15 minutter, men i NLSH Vesterålen 
settes opp 20 minutter. Det stilles spørsmål til hva som er årsak til denne variasjonen, da det vil 
påvirke produksjonen i NLSH Vesterålen der vi har lengst ventetid. Generelt sett er produksjonen 
innen fagfeltet høy, men gitte differanser i åpningstid og tidsbruk pr pasient burde vist en større 
variasjon angående antall pasienter pr lege pr dag.  

Poliklinisk drift 
HUD  

NLSH 
Bodø 

NLSH 
Vesterålen 

Antall leger 1 * 

Antall LIS - - 

Antall dager pol. 
Pr. lege pr. uke 

Totalt i 2016 hadde vi 
lege tilstede 190 dager 

 
* 

Antall pas. pr. lege pr. dag 
pol. 

15-18 
 

16 
 

Tidsbruk pr. pas. 15 min 20 min 

Oppstart pol. 
Slutt pol. 

08.15 til 14.15-17.00 08.30 -09.00  
15.30 

Lunsjpause 1 time 1 time 
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9.0  Ansvarslinjer 
 
I løpet av de første møtene i Innsatsteamet ble det 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 SAS virksomhetsportal 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. I tillegg presiseres det i punkt 7.0 
Opplæring 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 brukes ikke aktivt i Medisinsk klinikk i NLSH 
HF, til tross for at denne mottas hver måned. Det påpekes at denne tilbakemeldingen gir bedre 
informasjon enn det man pr i dag kan hente ut fra styringsverktøyet SAS virksomhetsportal. NPR 
melding er gjennomgått med deler av innsatsteamet, og det settes opp forslag om å anvende 
denne aktivt fremover. 
 
Ved gjennomgang av rapporteringspraksis i forhold til data på «Fritt behandlingsvalg», ble det 
avdekket feil og mangler på innrapporterte tilbud. Dette til tross for at det skal være oppnevnte 
ansvarlige for hver lokasjon, som skal kvalitetssikret tilbud som står oppført her. 
 
Analyse viser at henvisninger som mottas i dag 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 men dette har i de fleste tilfeller blitt avslått. 
 
Klinikken gjennomgår en omorganisering hva angår ansvarslinjer. Tidligere var det både 
klinikkoverlege og en felles leder for alle merkantile, som hadde overordnet ansvar, men nå skal 
dette overføres til den enkelte avdelingsleder. Det planlegges faste ukentlige møter for klinikkens 
7 avdelingsledere. Alle enheter i klinikken hevder ansvarslinjen ikke har fungert optimalt, 
eksempelvis ved informasjon angående ny registreringspraksis. I NLSH Vesterålen angis at evt. ny 
praksis har de måttet finne ut selv, og at dette har vært noe tilfeldig. I NLSH Bodø har de 
eksempelvis fått tilsendt en ufiltrert mail, hvor det er beskrevet generelt at det er endringer som 
har vært tidkrevende å filtrere. 
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10.0 Forslag til endelig tiltaksplan 
Her presenteres 22 forbedringsforslag i uprioritert rekkefølge. Flere av forslagene krever lite 
ressurser for å gjennomføre, mens andre krever analysestøtte og større diskusjoner. Det blir opp 
til klinikkledelsen å prioritere hvilke tiltak som iverksettes, men Innsatsteamet ser større gevinst 
ved hvert enkelt tiltak. 
 

Figur 28: Opplæring og kompetanseheving 

Figur 29: Utvikling og forbedring av registrerings- og kontrollrutiner 
 

Figur 30: Bedre organisering av arbeidet med ventelister 

Figur 31: Øvrige forslag til tiltak 
 

 
Opplæring/kompetanseheving 

Opplæring i forhold til beregning og innrapportering til «Fritt behandlingsvalg» 

Systematisk og god opplæring i registreringsrutiner 
«Sertifisering» i vurdering av henvisning. Det er langt fra alle som skjønner arbeidsflyt og 
kjenner regelverket godt nok 

Opplæring i bruk av SAS virksomhetsportal, styringsportal til kvalitetssikring av ventetid  

 
Utvikling og forbedring av registrerings- og kontrollrutiner 

Sikre distribusjon og bruk av NPR melding 

Ventelistekontroller pr lokasjon 

Ventelistekontroller klinikknivå, kvalitetssikre tall i SAS virksomhetsportal 

Sikre bruk av prosedyre «henvisning fra annet sykehus» (Vedlegg 1) 

Sikre korrekt informasjon på «Fritt behandlingsvalg» 

 
Bedre organisering av arbeidet med ventelister  

Avklarte ansvarsforhold internt i klinikken hva angår informasjon og opplæring  
Samarbeid på tvers (bruke ledig kapasitet), både internt i NLSH HF og internt i Helse Nord 

Få på plass rutine for å tilby pasienter innen fagområder med lang ventetid behandling til 
avtalespesialister 

Sikre at prosedyre for å unngå bruk av HELFO blir implementert (Vedlegg 2) 

 
Øvrige forslag tiltak 

Opprette felles møter for legetjenesten i klinikken, både innen fag og administrasjon 

Opprette felles møter for merkantil tjeneste i klinikken 

Sette fokus på uønsket variasjon i forhold til andel kontroller 

Overføre kontroll av diabetes type 2 pasienter i NLSH Vesterålen til primærhelsetjenesten 

Arbeidssted for hudlege bør vurderes etter ventelister 

Nærmere gjennomgang av venteliste til hud, kunne noen av disse vært avvist og fulgt opp i 
primærhelsetjenesten? 

Vurdere innleie av hudlege i NLSH Vesterålen for å redusere ventetid i klinikken  

Analyse av ventende pasienter til kontroll, for å få en større oversikt – og sikre medisinsk faglig 
forsvarlig tilbud også til kontrollpasienter 

Analyse av uønsket variasjon innen poliklinisk drift, spesielt med tanke på tidsbruk pr pasient 
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11.0 Oppsummering 
 
For Innsatsteamet har dette vært et spennende, men også krevende prosjekt å gjennomføre. Det 
er andre 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 2015. Det har vært en svært lærerik prosess hvor det ble 
avdekket både kjente og nye utfordringer innen Medisins 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 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 først innen alle 
medisinske avdelinger i Helse Nord RHF deretter spesifikt pr fagområde internt i NLHS HF. Her 
presenteres status i mai, før oppstart av Innsatsteam og status ved endt prosjekt 15. mars. 
 

 
 
Figur 33: Gjennomsnitt ventetid for ventende, medisinsk avdeling, i Helse Nord RHF(Kilde: Helsedir.)  

 
Resultat viser at gjennomsnittlig ventetid innen medisinsk avdeling i NLSH HF fortsetter å sette 
rekorder. Ved oppstart av prosjektet var nasjonalt krav på maks 65 dagers gjennomsnittlig 
ventetid, men fra januar -17 ble dette økt til maks 60 dager. Tall fra Helsedirektoratet viser at 
NLSH HF innen medisinsk avdeling innfrir dette kravet med god margin både i januar og februar 
måned. Det er kun Helgelandssykehuset som ikke innfrir dagens krav. 
 
Ved oppstart av prosjektet ble det hentet ut ventelistedata den 12. desember fra foretakets egen 
styringsportal, SAS virksomhetsportal. Disse tallene viste store utfordringer, spesielt innen NLSH 
Lofoten. Det var kun innen fagområdet hjerte klinikken totalt overholdt datidens krav om maks 
65 dagers ventetid. Nedenfor presenteres ventelistedata fra før og etter oppstart av Innsatsteam 
i klinikken. 
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NLSH HF 
 

 
Endokrinologi 

 
Hjertesykdom 

 
Lungesykdom 

 
Infeksjonssyk. 

 
Hud 

12.des 15.mar 12.des 15.mar 12.des 15.mar 12.des 15.mar 12.des 15.mar 

NLSH  
Bodø 

79 77 60 46 72 63 102 71 72 63 

NLSH 
Vesterålen 

25 32 37 28 39 42 * * 110 131 

NLSH  
Lofoten 

102 67 107 35 120 44 31 6 * * 

Totalt 81 70 65 41 75 58 100 65 85 88 
Figur 34: Ventetid pr fagområde før og etter oppstart av Innsatsteam     (Kilde: SAS virksomhetsportal)  

 
Oppsummert så kan Innsatsteamet vise til en reduksjon av gjennomsnittlig ventetid innen alle 
analyserte fagområdene. Spesielt vises til fantastiske resultater i forhold til hjerte- og 
lungesykdom.  Her fremheves med grønt de lokasjoner og fagområder som har vist nedgang i 
ventetid. I hovedsak skyldes den store fremgangen korrigering av registreringsfeil – og spesielt 
sees dette i NLSH Lofoten. (Det nevnes at også innen fordøyelse sees en total reduksjon fra 38 til 
29 dagers ventetid, men her kan vi dessverre ikke referere til eksakte tall pr lokasjon). Klinikken 
har fortsatt store utfordringer innen hud, som ved flere tilfeller er påpekt i rapporten. Også innen 
endokrinologi og infeksjonssykdommer er ventetiden fortsatt over dagens krav på maks 60 dager.  
 
Oppgitte ventetider på «fritt behandlingsvalg» må kvalitetssikres. Her vises både feil i ventetider 
og tilbud, og det er spesielt stor variasjon hva angår total ventetid. Eksempelvis angis det i NLSH 
Lofoten en total ventetid for fjerning av føflekk på 10 uker, mens det i NLSH Bodø angis 58 uker. 
Dette understøtter et større behov for gjennomgang av rutiner for å unngå bruk av HELFO. 
Klinikken viser til et høyt forbruk i 2016, og det er avdekket manglende rutiner for intern eller 
ekstern overføring til annen lokasjon i foretaket, annet foretak i Helse Nord eller 
avtalespesialister/sykehus. Det høye forbruket av HELFO er kostbart og gir foretaket mindre 
inntekter i år fremover som følge av manglende DRG inntekter. 
 
Den uønskede variasjonen som er avdekket i forhold til andel kontroller bør tas til nærmere 
gjennomgang. Eksempelvis fremkom det i teamets sluttfase at NLSH Vesterålen synes å 
produserer pasienter innen endokrinologi, da de tilbyr pasienter med Diabetes type 2 opptil 4 
kontroller i året. Denne pasientgruppen blir fulgt opp av primærhelsetjenesten i Bodø og Lofoten. 
Innsatsteam anbefales som følge av dette en videre analyse av hvilke pasienter som prioriteres 
inn til klinikken. Likeledes anbefales en nærere gjennomgang av drift på foretakets poliklinikker, 
da det her er fremstilt større variasjon i produksjon. 
 
Med tanke på kontroller har Innsatsteamet diskutert utfordringer med juridiske vurderinger, 
kontra medisinskfaglige vurderinger og prioritering. Det er høyt fokus på å unngå fristbrudd, noe 
som kan resultere i at kontroller nedprioriteres til tross for medisinsk faglige vurderinger. Teamet 
ser det som viktig at pasienten sikres et medisinsk faglig forsvarlig tilbud, uavhengig om denne 
skal til utredning, behandling eller kontroll. Dessverre rakk ikke teamet å ta ut statikk på ventende 
til kontroll, med utgått tentativ tid, men dette bør klinikken prioritere å fremstille for å skape 
debatt i forhold til prioritering. 
 
Klinikkens pågående omorganisering har stor innflytelse på ansvarslinjer. Vi påpeker nye 
utfordringer for å sikre informasjon helt ut i linjen, men også utfordringer med å se helhet og ta 
ansvar da dette er flyttet ned til avdeling- eller enhetsnivå. Her blir det spesielt viktig å sikre og 
ivareta informasjon på tvers av enheter og faggrupper, noe vi har satt opp som forbedringsforslag. 
Dersom klinikken skal kunne opprettholde dagens gode resultat kreves høyere prioritering og 
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oppfølging av ventelister, både i SAS virksomhetsportal, DIPS og NPR - melding. Her må 
prioriteres å sikre lik oppgitt ventetid i SAS virksomhetsportal som ved «Fritt behandlingsvalg». 
Vi vil nok engang fremheve behov for opplæring og kvalitetssikring av registreringsrutiner.  
 
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. Det overrasker at ikke erfaring og tiltak 
fra tidligere Regionale Innsatsteam i NLSH HF innen Kir/ort klinikk er gjort kjent i foretaket. 
Dagens innsatsteam har avdekket helt identiske utfordringer, og har flere like forbedringsforslag. 
Det anbefales at foretaket anvender disse to piloter til å sikre videre utrulling av tiltak til aktuelle 
klinikker. 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. Prosedyre for mottak av henvisninger fra annet sykehus 
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2. Prosedyre for å «unngå bruk av HELFO» 
 

 


