Møte
Regionalt Brukerutvalg
i Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter
Dato:

14. september 2016

Sted:

Radisson BLU hotel, Tromsø

Kl.:

10.15 til ca. 15.00

Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 55-2016

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til
å vedta følgende saksliste for møtet, den 14. september 2016:
Sak 55-2016
Sak 56-2016
Sak 57-2016
Sak 58-2016
Sak 59-2016
Sak 60-2016
Sak 61-2016
Sak 62-2016
Sak 63-2016
Sak 64-2016
Sak 65-2016
Sak 66-2016
Sak 67-2016
Sak 68-2016

Sak 69-2016

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i
Regionalt brukerutvalg 8. juni 2016
Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for
lokaliseringsalternativene, oppfølging av RBU-AU-sak 182015
Pasientreiser – ledsager/pasient, oppfølging av RBU-sak
41-2016 Eventuelt - sak, jf. RBU-sak 51-2016/3
Tertialrapport nr. 1-2016
Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, en handlingsplan rapport fra utredningen, oppfølging av RBU-sak 7-2016
Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et
likeverdig tilbud i Helse Nord?
Orientering om arbeidet med utredningen
Samhandlingsreformen i Helse Nords befolkningsområde utkast til mal for gjennomføring av evalueringen,
informasjon
Overvektsytelsene i Helse Nord - reduksjon av unødvendig
venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, oppfølging av
RBU-sak 52-2016/5
Prosjekt Helsetjenester for eldre - mandat og oppnevning
av brukerrepresentanter
Regionalt fagråd for akuttmedisin - oppnevning av
brukerrepresentant
Brukerprisen i Helse Nord - kriterier for tildeling
Retningslinjer for tildeling av midler til
brukerorganisasjoner, forslag
Nasjonal nettverk Barns beste - oppnevning av
brukerrepresentant
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen
• Nasjonal helse- og sykehusplan - status i arbeidet,
jf. sak 70-2016 Referatsaker nr. 9
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Sak 70-2016

Sak 71-2016

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om
Side
planlagte styresaker
Referatsaker
Side
1. Referat fra møte i USAM 6. juni 2016
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved
Nordlandssykehuset HF 9. juni 2016
3. Oppnevning, fagråd rehabilitering 2016-2019
4. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS 9. juni 2016
5. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS 11. juli 2016
6. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine
pasientreiser 17. juni 2016
7. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine
pasientreiser 1. juli 2016
8. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine
pasientreiser 19. august 2016
9. Nasjonal helse- og sykehusplan – mandat for oppfølging
10. Døves Fylkeslag Troms – invitasjon til kurs og jubileum
Eventuelt
Side

53
56

149

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 56-2016

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland/75512900

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Godkjenning av protokoll fra møte i det
Regionale brukerutvalget 8. juni 2016

Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 8. juni 2016
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2016.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 8. juni 2016 godkjennes.
Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. direktør

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Protokoll
Vår ref.:
2016/8/012

Referent/dir.tlf.:
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:

Møte i Regionalt brukerutvalg
8. juni 2016
Helse Nord RHFs lokaler, Bodø
14. september 2016

Tilstede

Sted/Dato:
Bodø, 8.6.2016

Navn:
Arne Ketil Hafstad
Gunn Strand Hutchinson
Asbjørn Larsen
Bjørn Helge Hansen
Jørgen Dahl
Randi Nilsen
Else Marie Isaksen
Marit Sirijord
Inge Hyld
Kari Sletten
Karin Paulke
Randi Brendberg
Brite Jacobsen
Jann Georg Falch
Tor-Arne Haug
Nils B. Normann

Tittel:
leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
stabsdirektør
fagsjef
rådgiver
økonomidirektør
direktør for forretningsutvikling
rådgiver - deltok pr. telefon

Organisasjon:
FFO
SAFO
RIO
FFO
FFO
FFO
FFO
FFO
Fylkeseldrerådene
Fylkeseldrerådene
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Navn:
Olav B. Johnsen

Tittel:
medlem

Organisasjon:
Fylkeseldrerådene

Forfall

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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www.helse-nord.no
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Org.nr.: 883 658 752

Side 4

RBU-sak 42-2016
Sak 42-2016
Sak 43-2016
Sak 44-2016
Sak 45-2016
Sak 46-2016
Sak 47-2016
Sak 48-2016
Sak 49-2016
Sak 50-2016
Sak 51-2016

Sak 52-2016
Sak 53-2016

Sak 54-2016
Vedtak:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 18. mai
2016
Plan 2017-2020 – inkl. planpremisser, rullering av
investeringsplanen og midlertidig oppdragsdokument 2017
Saksdokumentene var ettersendt.
Veileder for arbeidet med utviklingsplaner
Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, oppfølging av
styresak 23-2016/4
Brukerkonferansen 2016 – oppnevning av programkomité
Regionalt fagråd for psykisk helsevern for barn og unge,
oppnevning av brukerrepresentant, jf. RBU-sak 38-2016
Fagråd for rehabilitering - oppnevning av brukerrepresentant
Møteplan 2017
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
• Fagråd for kreft og fagråd for radiologi, oppnevning av
brukerrepresentant, jf. RBU-sak 37-2016, vedtakets punkt 5
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte
styresaker
Referatsaker, jf. RBU-sak 40-2016
Saken var utsatt fra RBU-møte 18. mai 2016.
Saksdokumentene er tidligere oversendt.
Referatsaker
1. Referat fra møte styringsgruppen i prosjektet Mine
pasientreiser 9. mai 2016
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF
19. april 2016
3. E-post av 6. mai 2016 fra Sykehusapotek Nord HF v/fagsjef
Margaret Antonsen med brev ad. Innmelding av forslag til
representanter til nytt brukerutvalg ved Sykehusapotek Nord
HF
4. Protokoll fra møte i Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset
HF 12. mai 2016
Eventuelt
A. Helse og omsorg 21
B. Implementering av FN-konvensjonen for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under
behandling av saken.
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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RBU-sak 43-2016

Godkjenning av protokoll fra møte i det
Regionale brukerutvalget 18. mai 2016

Vedtak

Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 18. mai 2016 godkjennes.

RBU-sak 44-2016

Plan 2017-2020 – inkl. planpremisser, rullering
av investeringsplanen og midlertidig
oppdragsdokument 2017
Saksdokumentene var ettersendt.

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i arbeidet
med Plan 2017-2020 – inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og
midlertidig oppdragsdokument 2017 til orientering.
2. RBU slutter seg til adm. direktørs vurderinger om Helse Nords viktigste mål i
planperioden samt strategi og tiltak for å realisere disse.

RBU-sak 45-2016

Veileder for arbeidet med utviklingsplaner

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at Veileder for arbeidet
med utviklingsplaner og krav fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 4. mai 2016 ad.
utviklingsplaner, legges til grunn for arbeidet med utviklingsplaner i Helse Nord.
2. RBU ber om at helseforetakene utarbeider utviklingsplan og/eller oppdaterer
allerede utarbeidet planverk etter innholdsfortegnelsen i veilederen innen mai
2017.

3. RBU er enig i at helseforetakenes utviklingsplaner samordnes og innarbeides i den
årlige rulleringen av plansaken i juni, første gang i 2017 og at det gjennomføres en
hovedrevisjon av utviklingsplanene hvert fjerde år i etterkant av oppdatert Nasjonal
helse- og sykehusplan.
4. RBU forutsetter at arbeidet med utviklingsplanene i helseforetakene skjer i nært
samarbeid med brukerutvalgene i helseforetakene.

5. RBU ber om at Helse Nords grunnleggende verdier kvalitet, trygghet og respekt
synliggjøres i utviklingsplanene, og at informasjon om dette tas med i veilederen for
arbeidet med utviklingsplaner.
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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6. RBU ber videre om at det tas inn i veilederen for arbeidet med utviklingsplaner en
vurdering om alle innbyggere i regionen inkluderes i spesialisthelsetjenestens
tilbud.

RBU-sak 46-2016

Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten,
oppfølging av styresak 23-2016/4

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om pasienttransporten i
Midt-Troms og iverksatte tiltak til orientering.

RBU-sak 47-2016

Brukerkonferansen 2016
- oppnevning av programkomité

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner følgende personer til
programkomiteen for brukerkonferansen 2016:
• Arne-Ketil Hafstad
• Gunn Strand Hutchinson
• Asbjørn Larsen
• Brite Jacobsen, Helse Nord RHF

RBU-sak 48-2016

Regionalt fagråd for psykisk helsevern for barn
og unge, oppnevning av brukerrepresentant, jf.
RBU-sak 38-2016
Saken er utsatt fra RBU-møte 18. mai 2016.
Innholdet i saksdokumentene er uendret.

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Arne-Ketil Hafstad som
representant til fagråd for psykisk helsevern for barn og unge.

RBU-sak 49-2016

Fagråd for rehabilitering - oppnevning av
brukerrepresentant

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Asbjørn Larsen som representant
til fagråd for rehabilitering.
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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RBU-sak 50-2016

Møteplan 2017

Vedtak:

1. Møteplanen 2017 for det Regionale brukerutvalget vedtas som følger:
Dato
25. januar 2017
9. februar 2017 1
16. mars 2017
11. mai 2017
7. juni 2017
20. september 2017
12. oktober 2017
9. november 2017 2

tidspunkt
10.15 - 15.00
tidspunkt avtales nærmere
09.00 - 14.00
10.15 - 15.00
09.00 - 14.00
10.15 - 15.00
09.00 - 14.00
10.15 - 15.00

møtested
Tromsø
Bodø
Bodø
Tromsø
Bodø
Tromsø
Bodø
Tromsø

2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 12. - 13. oktober 2017 i Bodø.

RBU-sak 51-2016

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
- Fagråd for kreft og fagråd for radiologi, oppnevning av brukerrepresentant, jf.
RBU-sak 37-2016, vedtakets punkt 5:
- Regionalt fagråd for kreft:
Mildrid Pedersen
- Regionalt fagråd for radiologi:
Marianne Pantdalsli Brekke
- Som kontaktperson for Mildrid Pedersen har RBU-AU oppnevnt Arne Ketil
Hafstad.
- HelseOmsorg21 - spørreundersøkelse: Informasjon om gjennomføringen av
undersøkelsen.
- Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå: Informasjon om
arbeidet i det interregionale brukerutvalgsmøte 13. og 14. april 2016 og
påfølgende telefonmøte. Status på utarbeidelse av felles retningslinjer.
- Prosjektsøknad «Samhandling er samarbeid»: Informasjon fra
brukerrepresentant Mildrid Pedersen om prosjektideen og -søknaden.
- Møte i arbeidsgruppen for brukerorientering i pasientsikkerhetsprogrammet 20.
mai 2016: Informasjon fra brukerrepresentant Mildrid Pedersen
- Telefonmøte med RBU-leder i Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ad.
innspill til arbeidet i Kvinnslandsutvalget - etter oppfordring fra Cathrin Carlyle,
BU-leder Universitetssykehuset Nord-Norge HF
AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2017 - tildeling av midler
I forbindelse med RBU-møtet i NOV2017 avholdes fellesmøte med lederne av brukerutvalgene i
underliggende HF.

1
2

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
- RBU medlem Bjørn Helge Hansen
- Pasientsikkerhetskonferansen 21. til 22. september 2016 i Tromsø: Invitasjon
til Regionalt brukerutvalg må sendes.
- Kurs om brukermedvirkning i forskning 7. juni 2016: Informasjon
- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson
- Møte i interregionalt RBU 13. og 14. april 2016 i Stjørdal: Informasjon om
møtet og agenda (herunder felles retningslinjer for brukermedvirkning)
- Møte i fagråd for habilitering 26. mai 2016 i Bodø
- Rapport fra første befaring kvalitetsteam for private
rehabiliteringsinstitusjoner til Valnesfjord Helsesportsenter
- Informasjon fra brukerrepresentant i fagråd for øyefaget, Ernly Eriksen: Det
rapporteres om liten (ingen) aktivitet i fagrådet. Saken følges opp av RHFadministrasjonen.
- Styreseminar i Helse Nord 19. til 20. mai 2016 i Bodø
- RBU medlem Kari Sletten
- Konferanse for fylkeseldreråd 2016: Informasjon om konferansen og enkelte
programposter
- RBU-medlem Jørgen Dahl
- Regional Helseforskningskonferanse 2.-3. november 2016 på UiT Norges
arktiske universitet. Et samarbeid mellom UiT, Helse Nord og Nord
universitet.
- Utkast til Smittevernplan 2016-2020 Helse Nord og utkast til
Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 Helse Nord: informasjon om status i
arbeidet.
- RBU medlem Randi Nilsen
- Fagråd i gynekologi og fødselshjelp: Spørsmål om distribusjon av referat fra
fagrådsmøtene. RBU ber om å få tilsendt referatene fra de ulike
fagrådsmøtene.
- Årsrapport fra RBU: Spørsmål om distribusjon av rapporten.
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
- Pasientreiser - ledsager/pasient, jf. RBU-sak 41-2016 Eventuelt - sak B: Spørsmål
ad. problematikken rundt referansenummer, der pasienter og ledsager får
forskjellige referansenummer som gir utfordringer ved innsjekk, ev.
ombookinger m. m. RHF-ledelsen orienterte. Saken følges opp videre av RHFadministrasjonen.
- Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i forkant av styremøte i august
2016 må avtales.
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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RBU-sak 52-2016

Referatsaker

Saken var utsatt fra RBU-møte 18. mai 2016.
Saksdokumentene er tidligere oversendt.

Det ble referert fra følgende saker (oversendt til RBU-møte 18. mai 2016):

1. Brev fra Finnmarkssykehuset HF av 29. mars 2016 ad. valg av brukerutvalg ved
Finnmarkssykehuset HF 2016-2018 - med vedlegg
2. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 18. mars 2016 ad. Brukerutvalget
Nordlandssykehuset HF - Årsmelding 2015 - med vedlegg
3. Protokoll fra møte i brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord HF 30. november 2015
4. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 8. mars 2016
5. Brev fra LHL-klinikkene Skibotn av 10. mars 2016 ad. Overvektsytelsene i Helse
Nord
6. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
20. april 2016
7. Agenda, saksfremlegg og referat fra møte i styringsgruppen i prosjektet Mine
pasientreiser 6. april 2016
8. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 6. april 2016
9. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 20. april 2016
10. Referat fra dialogmøte 4. april 2016 ad. Plan 2017-2020, inkludert rullering av
investeringsplan 2017-2024
11. Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015 - Forskning og innovasjon til
pasientens beste
12. Faglig rapportering 2015 - hovedrapport forskningsaktivitet Helse Nord
Vedtak:

1. Framlagte saker tas til orientering.

2. I RBU-sak 52-2016 Referatsaker, sak nr. 5 ad. Brev fra LHL-klinikkene Skibotn av 10.
mars 2016 ad. Overvektsytelsene i Helse Nord vedtok Regionalt brukerutvalg
følgende:
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til Oppdragsdokument 2016 hvor
reduksjon av unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen er fremhevet
som et overordnet mål, og ber adm. direktør i Helse Nord RHF om å gi en nærmere
orientering omkring de forhold som påpekes i nevnte brev i et senere RBU-møte.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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RBU-sak 53-2016

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Referat fra møte styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 9. mai 2016
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 19. april 2016
3. E-post av 6. mai 2016 fra Sykehusapotek Nord HF v/fagsjef Margaret Antonsen med
brev ad. Innmelding av forslag til representanter til nytt brukerutvalg ved
Sykehusapotek Nord HF
4. Protokoll fra møte i Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF 12. mai 2016
Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

RBU-sak 54-2016

Eventuelt

A. HelseOmsorg 21 (HO21)
RBU-medlem Jørgen Dahl innledet kort.
Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber programkomiteen for brukerkonferansen
om å sette HelseOmsorg 21 opp som tema for årets konferanse.
B. Implementering av FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne
RBU-nestleder Gunn Strand Hutchinson stilte spørsmål hvor vidt FN-konvensjonen for
mennesker med nedsatt funksjonsevne er implementert i Helse Nord.
Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om en tilbakemelding om implementering
av FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne i foretaksgruppen.
Bodø, den 8. juni 2016

godkjent av Arne Ketil Hafstad,
i etterkant av RBU-møtet,
den 09JUN2016 – kl. 14.28
____________________
Arne Ketil Hafstad
RBU-leder

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 57-2016

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for
lokaliseringsalternativene, oppfølging av RBUAU-sak 18-2015
Saksdokumentene ettersendes

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
14SEP2016 - saksdokumenter

Side 12

Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 58-2016

Saksbeh/tlf:
Nils Bie Normann, 40 22 65 60

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Pasientreiser – ledsager/pasient, oppfølging av
RBU-sak 41-2016 Eventuelt - sak B, jf. RBU-sak
51-2016/3

Bakgrunn og formål
Alle helseforetakene i Helse Nord bestiller flyreiser i bookingportalen, som er levert av
reisebyrået VIA Egencia. Gjelder reisebestillingen en pasient med ledsager, så får begge
hvert sitt individuelle referansenummer (PNR).

Det er ikke mulig å få pasient og ledsager registrert på samme referansenummer. Når
en pasient/ledsager henvender seg til pasientreiser for å endre billetten, ser derfor ikke
operatørene (heller ikke de ansatte hos VIA Egencia) at det er flere som reiser sammen.
For at dette skal fanges opp, er Pasientreisekontorene/VIA Egencia avhengig av at
innringer opplyser om det, slik at begge billettene endres samtidig.
Pasientreisekontorene er klar over denne utfordringen, og vil rutinemessig spørre
innringer om det gjelder flere reisende, dersom det skal endres på billetten.

Det er en utfordring at dette ikke håndteres automatisk i bookingportalen.
Leverandøren har en løsning på dette i ny versjon av bookingportalen, som tas i bruk i
løpet av høsten 2016.
Inntil ny løsning er på plass, må dette fortsatt ivaretas gjennom manuelle rutiner og
dialogen mellom innringerne og våre operatører.

Det er dessverre likevel ikke alltid at dette fanges opp på tross av de manuelle rutinene.
Det er beklagelig, men det forventes at dette problemet løses gjennom ny
bookingportal.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om utfordringer ved
bestilling/endring av reiser for pasient og ledsager til orientering.

2. RBU ber om å bli orientert, når den nye tekniske løsning for å håndtere endringer i
billetter har vært i drift et halvt års tid for å få informasjon om brukernes erfaringer
med den nye løsningen.
Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 14. september 2016
Saksnr.:

RBU- sak 59 2016

Saksbeh./tlf.:
I. Jakobsen, 75 51 29 00

Sted/dato:
Bodø, 6.9.2016

Tertialrapport 1- 2016

Formål
Denne saken er en orientering til Regionalt brukerutvalg om Tertialrapport nr. 1-2016
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i møte, den 15. juni 2016.

Det gis en oversikt over nøkkeltall for ventetid, fristbrudd og andre kvalitetsindikatorer.
Beslutningsgrunnlag
Styresaken omhandler nasjonale kvalitetsparametre og noen utvalgte indikatorer
spesielt for Helse Nord. Økonomi – og aktivitetsdata har begrenset plass i
tertialrapporten, da disse er nærmere omtalt i styresak 65-2016 Virksomhetsrapport nr.
4‐2016(styremøte 18. mai 2016).
Risikostyring og internkontroll
Helseforetakene i Helse Nord styrebehandler ledelsens gjennomgang i henhold til
kravene i lovgivningen.

Helse Nord RHF har identifisert to målområder for risikostyringen i 2016.
1: Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen
2: Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell

Begge er i tråd med overordnede mål i Helse Nords langsiktige plan. Styresak 72 – 2016
Plan 2017-2020 – inkludert rullering av investeringsplanen 2017-2024 ble også
behandlet i styremøtet den 15. juni 2016.
Ventetid/Fristbrudd
Helse Nord har samlet sett ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på
under 65 dager for avviklede pasienter. Ventetiden er dog redusert sammenlignet med
1. tertial i fjor til 69,9 dager; en reduksjon på 3,7 dager.
RHF/HF

Finnmarkssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Helse Nord RHF

Gj. ventetid
avvikledet 2015 T1

Gj. ventetid
avvikledet 2016 T1

72,6
59,4
77,7
76,7
73,6

62,8
56,5
80,6
70,2
69,9

Endring

-9,7
-2,8
3,0
-6,5
-3,7

Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd, men andelen fristbrudd for avviklede er
lavere for alle helseforetakene enn for et år siden.
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Opprettelse av regionalt innsatsteam november 2015 har gitt en markert reduksjon av
ventetid og fristbrudd ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på
regionnivå
Den gyldne regel innebærer at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) relativt sett skal vokse mer enn somatikk. Veksten skal måles i
gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon
synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).
Tabellen under viser en samlet oversikt over indikatorer for den gyldne regel.
Fagområde

Somatikk

PHV

PHBU

Antall dager*
69
44
50
Endring fra 2015*
-9
-17
0
Korrigerte kostnader**
+ 2,4 %
- 3,4 %
+2,7 %
Årsverk – endring***
0,3 %
- 1,5 %
- 0,9 %
Aktivitet poliklinikk
+ 5,0 %
+ 16,2 %
-1,6 %
* Gjennomsnittlig ventetid i dager
** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon
*** Endring tredje tertial 2014, til tredje tertial 2015

TSB

42
-8
+ 19,6 %
+ 1,4 %
+ 19,5 %

Ingen korridorpasienter
Alle helseforetakene rapporterer at de fortsatt har en viss andel korridorpasienter.

Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer
I Helse Nord er andelen kreftpasienter registrert i pakkeforløp i 1. tertial på over 75 %.
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av
type pakkeforløp er over 70 %
Andelen pakkeforløp i Helse Nord som er gjennomført innen standard forløpstid,
uavhengig av type pakkeforløp, er redusert fra over 70 % til vel 60 % sammenlignet
med samme tid i fjor og utgangen av 2015. Nordlandssykehuset og
Helgelandssykehuset ligger totalt over 70 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge
og Finnmarkssykehuset ligger lavere.

Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og
endetarmskreft) er minimum 70 %
Det foreligger ikke oppdaterte data for 1. tertial, men ved utgangen av 2015 var over 80
% av pasientene i Helse Nord med lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft
registrert i pakkeforløp. Det har vært noen utfordringer knyttet til registrering av
pasienter med prostatakreft ved Nordlandssykehuset. Arbeid med gode rutiner for
dette forventes å gi bedre resultat i neste tertial.

Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype henholdsvis brystkreft,
tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen maksimal anbefalt
forløpstid er minimum 70 %
Heller ikke her foreligger det oppdaterte data for 1. tertial, men helseforetakene har gitt
tilbakemelding ut fra egne data.
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Ved Universitetssykehuset Nord-Norge gjennomføres over 70 % av forløpene for
brystkreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft innen maksimal anbefalt forløpstid,
mens for prostatakreft er andelen 35 %.

Ved Nordlandssykehuset gjennomføres 84 % av forløpene for tykk- og endetarmskreft
innen anbefalt tid. For brystkreft gjennomføres 67 % av forløpene innen anbefalt tid,
noe som er en nedgang fra 2015.
For lungekreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft er forløpstidene i
Finnmarkssykehuset mellom 30–74 %, hvor Hammerfest har bedre måloppnåelse enn
Kirkenes.
Ved Helgelandssykehuset er 55 % av pakkeforløpene innen anbefalt maksimal
forløpstid.

Samhandling
Det jobbes godt i helseforetakene med å gjøre tjenesteavtalene kjent.
Arbeidet med rutinene for utskrivningsklare pasienter forbedres stadig. Målet er å
arbeide for at alle utskrivningene av pasienter med behov for kommunale tjenester er i
tråd med tjenesteavtale 5.
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset representerer ca. 80 av økningen på 90
månedsverk i foretaksgruppen. Bemanningen viser en økning blant mange
stillingsgrupper: pasientrettede stillinger, leger, sykepleiere, diagnostisk personell og
driftsteknisk personell. Ambulansepersonell ved Helgelandssykehuset har også hatt en
større økning.
Andel deltid
Andel deltid i Helse Nord er ca. 25 % blant fast ansatte, men det er stor variasjon
mellom helseforetakene. Utfordringen i arbeidet med heltidskultur er større ved
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF enn ved helseforetakene lenger
nord i regionen.

Konklusjon
Som beskrevet i tidligere tertialrapporter er det overordnede bildet at det jobbes godt
med kvalitetsarbeid i Helse Nord. Helse Nord har gode resultater på flere av de
nasjonale kvalitetsindikatorene, men fortsatt er det behov for å bedre måloppnåelsen
ved enkelte kvalitetsindikatorer.

Tallene for kreftpakkeforløpene viser at vi stort sett ligger innenfor styringskravet på
70 %, men ved enkelte helseforetak har det vært en nedgang, likevel ser vi at det jobbes
godt med pakkeforløpene i regionen. Helseforetakene rapporterer i månedlig
virksomhetsrapport på pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker, og dette er derfor
ikke omtalt i tertialrapporten.
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 12016 til orientering.
Bodø, 6. september 2016
Lars Vorland
adm. direktør
Vedlegg:

Tertialrapport nr. 1-2016
Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016 - styresak 77-2016
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 60-2016

Saksbeh/tlf:
Jan Norum, 95 40 42 05

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, en
handlingsplan - rapport fra utredningen,
oppfølging av RBU-sak 7-2016

Innledning/bakgrunn
Klinisk nevrofysiologi (KNF) er et viktig fagområde og av betydning for mange
pasientgrupper. Det har over tid vært utfordringer for Nordlandssykehuset (NLSH) å
sikre en robust tjeneste innen dette fagområdet. Mangel på slik kompetanse i et
helseforetak vil kunne påvirke utredningen av pasientgrupper innen allmennmedisin,
barnesykdommer, nevrologi, ortopedi, indremedisin og psykiatri. Med denne
bakgrunnen ble det iverksatt en regional gjennomgang av fagområdet.

Problemstillinger
Alle helseforetakene i Helse Nord tilbyr befolkningen nevrofysiologiske undersøkelser.
Det er kun Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) som har fast ansatte spesialister i
klinisk nevrofysiologi, og seksjonen er i dag eneste godkjente utdanningsinstitusjon for
denne spesialiteten i vår region. Det er et bredere tilbud av nevrofysiologiske
undersøkelser ved UNN Tromsø enn ved Nordlandssykehuset Bodø. UNN Tromsø tilbyr
den mest spesialiserte utredningen. De betjener Troms og Finnmark, og har en regional
og nasjonal funksjon (Nevromuskulært kompetansesenter - NMK). NLSH Bodø utfører
de mest etterspurte undersøkelsene (elektroencefalografi (EEG), «evoked response»
(ER) og nevrografi/EMG). De har ikke godkjent spesialist i KNF, men nevrologer med
spesialgodkjennelse tolker undersøkelsene. Helgelandssykehuset (HSYK) tilbyr et bredt
spekter av utredninger ved samarbeidsavtale med bl.a. spesialister i klinisk
nevrofysiologi ved St. Olavs hospital.
Antall pasienter i fagområdet klinisk nevrofysiologi er stabilt. Utviklingen har vært at
antall EEG undersøkelser er blitt redusert på grunn av en dreining mot mer
nevroradiologi med avanserte CT og MR undersøkelser. Dagens EEG undersøkelser er
mer selekterte til kompliserte problemstillinger/pasienter, og resultatene dermed mer
tidkrevende å tolke. Langtids EEG-overvåkning i intensivavdelinger og intraoperativ
monitorering (IOM) er modaliteter som er under etablering nasjonalt og ønsket i Helse
Nord.

Vurderinger
Rapporten konkluderer med at tilbudet innen klinisk nevrofysiologi er ulikt i Helse
Nord. NLSH mangler spesialist i dette faget, og har ingen avtale om ambulering.
Helseforetaket bør derfor primært ansette en spesialist. En spesialist i klinisk
nevrofysiologi vil medføre rettigheter til bruk av takster for denne spesialiteten. Det vil
gi foretaket økte inntekter som kan finansiere stillingen.
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Rapporten peker også på behovet for utdanningsstillinger, styrket IKT løsning og
rekruttering av nevrofysiologi-teknikere.

Adm. direktør har bedt fagsjefene gjennomføre en prioritering/vurdering av rapportens
punkter. Det er spesielt bedt om vurdering av om de påpekte utfordringer kan løses
innenfor de enkelte helseforetaks virksomhetsplaner. Det er videre bedt om at ulike
løsninger for dekning av spesialistmangelen ved Nordlandssykehuset vurderes.
Uklarheter i forhold til bruk av spesialisttakster i KNF avklares gjennom dialog med
Helsedirektoratet.
Konklusjon
Rapporten viser ulikheter i tilbudet innen klinisk nevrofysiologi i Helse Nord. Særlig er
tilbudet ved NLSH sårbart. Adm. direktør har bedt fagsjefene gjennomgå rapporten og
vurdere ulike løsninger for å sikre en god tjeneste for denne pasientgruppen i regionen.

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om utredningen av
fagområdet klinisk nevrofysiologi til orientering.
Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:
2016/8

Saksbeh/tlf:
Jan Norum, 95 40 42 05

RBU-sak 61-2016

Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

(PCI) - et likeverdig tilbud i Helse Nord?
Orientering om arbeidet med utredningen
Innledning/bakgrunn
Hjerte-kar lidelser er hovedårsaken til død i Norge, og hjerteinfarkt er en av de største
årsakene til øyeblikkelig hjelp behandling. Det er to hovedtyper, STEMI (ST-elevert
myokard infarkt) og NSTEMI (ikke ST-elevert myokard infarkt). NSTEMI er vanligst.
Ved STEMI er en av hovedårene til hjertemuskelen rammet, og det fremkommer
tydelige EKG forandringer. Ved NSTEMI er karet ikke komplett tilstoppet, og
forandringene er ikke synlig på samme måte på EKG.
Årlig får omkring 1600 pasienter i vår region diagnosen hjerteinfarkt. Behandlingen
skjer ved alle våre somatiske sykehus, men perkutan koronar intervensjon (PCI) og
hjerteoperasjon (Coronary artery bypass grafting – CABG) er sentralisert til UNN
Tromsø.

Helse Nord RHF skal sikre en likeverdig spesialistbehandling til alle innbyggere i
regionen. Med denne bakgrunn iverksatte adm. dir. den aktuelle utredning for å avklare
status for hjerteinfarktpasientene i Helse Nord, og for å vurdere om det er aktuelt med
et PCI tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.

En første versjon av rapporten ble lagt fram for ledelsen i Helse Nord RHF og for
direktørene i helseforetakene i juni 2016. På bakgrunn av disse møtene ble det besluttet
å styrke utredningen med dypere analyser av flere forhold. I denne RBU-saken
informeres det om status for arbeidet.
Problemstillinger
Hjerteinfarkt er en hyppig lidelse (1600 tilfeller årlig i vår region), og denne
pasientgruppen har over tid opplevd et stadig bedret behandlingstilbud. Innføringen av
blodfortynnende behandling (trombolyse) i ambulansene har gjort det mulig med rask
gjenåpning av blodstrømmen i tilstoppede kransarterier. En videre utredning med
kontrastrøntgen (angiografi) og blokking samt stentinnleggelse (PCI) i hjertets
kransarterier har medført ytterligere redusert skade på hjertemuskelen og redusert
dødelighet etter hjerteinfarkt.
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Opprettelse av ulike kvalitetsregistre gir nå mulighet for å få bedre kunnskap om
kvaliteten på utredning og behandling av hjertelidelse, Aktuelle registre er: Norsk
pasientregister (NPR), Norsk hjerteinfarktregister, Norsk register for invasiv kardiologi
(NORIC) og registeret til Luftambulansetjenesten(LABAS).

Helse Nord RHF har sett muligheten for økt kunnskap gjennom bruk av de aktuelle
registre. Detaljkunnskap om forekomsten av sykdommen og om behandlingstilbudet er
likeverdig i regionen er nå tilgjengelige data.

Resultater og vurderinger
Forekomsten av hjerteinfarkt er fallende i Norge, men er høyere i vår region enn i
landet for øvrig. Finnmark har fortsatt landets høyeste forekomst av hjerteinfarkt. Ny
kunnskap viser nå at den høye forekomsten i Finnmark i hovedsak skyldes forekomsten
i Vest-Finnmark. Forekomsten i Troms er lav, og særlig i Tromsø kommune.
Sannsynligheten for å bli tilbudt revaskularisering (PCI/CABG) er størst i nærområdet
til UNN Tromsø. Dette sees også i absolutte tall for nærområdene til de andre PCI
sentrene i Norge.

Overlevelsen ved hjerteinfarkt har kontinuerlig blitt bedre de senere år. Som eksempel
var resultatet for 30-dagers overlevelse ved det helseforetaket som hadde dårligst
resultater i 2014 bedre enn resultatet for helseforetaket som hadde det beste resultatet
i 2012. Det er grunn til å tro at ulikheter mellom sykehusene kan reduseres gjennom
innføring av ”pakkeforløp” og sjekklister også for denne pasientgruppen.
Hjerteinfarktpasienter er en stor pasientgruppe for luftambulansetjenesten. Analysene
har avdekket et ulikt tilbud gjennom døgnet. Dette vil bli fulgt opp.

Den foreløpige rapporten indikerer økte kostnader ved etablering av et PCI senter ved
Nordlandssykehuset Bodø, men det er betydelige usikkerheter vedrørende kostnader
og gevinster. Administrerende direktør har derfor bedt om en grundigere utredning på
dette punktet. Blant annet gjennomfører Nordlandssykehuset en grundigere kalkulering
av investerings-, oppstarts- og driftskostnader knyttet til en eventuell etablering. Data
for 2015 fra hjerteinfarktregisteret og fra www.helsenorge.no planlegges inkludert i
rapporten. Rapporten er satt opp som sak til styremøtet i Helse Nord RHF 26. oktober
2016. Den foreliggende versjon er gjennomgått i tematime den 30.august 2016 for
styret.

Konklusjon
Den pågående utredning av tjenesten til hjerteinfarktpasientene har vist at de nye
kvalitetsregistrene kan gi ny og nyttig informasjon. Helse Nord har fått ny kunnskap om
forekomst og behandling av hjerteinfarkt i Nord-Norge. Alle helseforetak har opplevd
bedring i resultatene, men det er fortsatt ulikheter mellom sykehusene. Det vil bli gjort
utvidede analyser og iverksatt arbeid for å bedre pasientforløpene. En ferdig rapport vil
bli lagt fram for styret i Helse Nord RHF i styremøtet 26. oktober 2016.
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med
utredningen Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et likeverdig
tilbud i Helse Nord? til orientering.

2. RBU ber om at den ferdige rapporten legges frem til orientering i et senere møte.
Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 62-2016

Saksbeh/tlf:
Finn Henry Hansen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Samhandlingsreformen i Helse Nords
befolkningsområde - utkast til mal for
gjennomføring av evalueringen, informasjon

Innledning/bakgrunn
Samhandlingsreformen ble gradvis innført fra 1. januar 2012. Reformen skal evalueres
ved å oppsummere erfaringene fra den siste 4-5 årsperioden.
Det er laget et utkast til mal for bruk ved denne evalueringen som en hjelp til å
systematisere dette arbeidet.

Utkastet til mal legges med dette fram for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord
RHF til orientering. I utkastet beskrives formål med evalueringen, planlagt arbeidsmåte
m. m.
RBU inviteres til å komme med innspill til malen for arbeidet.

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om den planlagte
evalueringen av Samhandlingsreformen i Helse Nords befolkningsområde til
orientering.

2. RBU har følgende innspill til utkast til mal for gjennomføring av evalueringen:
…
…
…

Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Utkast til mal for evaluering av samhandlingsreformen i Helse Nords
befolkningsområde (august 2016)
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Utkast til mal for evaluering av
samhandlingsreformen i Helse Nords
befolkningsområde

Helse Nord RHF
August 2016
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Formålet med evalueringen:
Formålet med evalueringen er å oppsummere erfaringer fra den siste 4-5 årsperioden med
sikte på læring og forbedring. Evalueringen skal omfatte både prosesser og resultater, og
oppsummeres i et dokument som også skal ligge til grunn for å oppdatere strategien for
samhandling i Helse Nords befolkningsområde. Evalueringen forutsettes gjennomført i løpet
av kommende halvår; det hadde vært ønskelig om arbeidet var avsluttet innen årsskiftet,
men realistisk sett kan det bli behov for å gå et par måneder inn i det nye året. På grunnlag
av evalueringen skal det i løpet av første halvår 2017 legges fram en sak om oppdatert
samhandlingsstrategi. For å holde framdriften i arbeidet, er det viktig å få en rimelig rask
avklaring av den felles malen som skal legges til grunn for arbeidet.
At det legges en felles mal til grunn for evalueringen, er ikke ensbetydende med at
samhandlingsprosessene for enhver pris skal harmoniseres. Malen skal bidra til å
systematisere arbeidet, slik at vi kan lære av variasjon. I noen tilfeller kan påvist variasjon
være uønsket, i andre tilfeller kan variasjon være uttrykk for godt begrunnede tilpasninger til
ulike omstendigheter og omgivelser.
Arbeidsmåte:
Det foreslås at egenevalueringen tar utgangspunkt i og bygger på de nasjonale
evalueringene og rapportene fra hhv Forskningsrådet, Helsetilsynet, Riksrevisjonen og
nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen. I tillegg foreslås at det i
samarbeid med kommunene og helseforetakene gjøres supplerende Helse Nord-spesifikke
oppsummeringer av erfaringer og forbedringspunkter.
Det foreslås gjort i tre trinn på grunnlag av en felles utarbeidet mal. Trinn 1 utføres i hvert av
de fire helseforetaksområdene, gjerne i regi av de respektive OSOer, og med deltagelse fra
kommuner og sykehusene i hvert enkelt helseforetak. Trinn 2 foreslås som et dialogmøte
mellom Helse Nord RHF og representanter fra hvert enkelt OSO/helseforetak, mens trinn tre
utføres som en plenumssamling mellom Helse Nord RHF, lederne/nestlederne av OSO og
ledelse i hvert helseforetak.
På grunnlag av den trinnvise fremdriften i dette arbeidet, lages en samlet skriftlig
oppsummeringsrapport som fremmes som sak både for styret i Helse Nord RHF, eventuelt
også som styresak i helseforetakene. Det må videre vurderes om rapporten skal behandles i
hvert enkelt OSO og i styrene for helseforetakene før behandling i RHF-styret.
Kommunesiden må selv avgjøre hvordan rapporten eventuelt skal behandles i kommunale
organer. Det er ønskelig at arbeidet legges opp slik av man kan enes mest mulig om
faktabeskrivelsen, samtidig som det må være rom for at partene i samarbeidet kan ha noe
ulike vurderinger av veien videre (tiltak for forbedringer mv).
Samhandlingslederne i helseforetakene og samhandlingsansvarlige i Helse Nord RHF
forutsettes å ivareta en viktig sekretariatsfunksjoner i dette arbeidet. Det vurderes videre
som hensiktsmessig å inkludere KS i dette arbeidet, både sekretariatet i KS Nord-Norge i
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Tromsø, og fylkesnivået i KS. Av hensyn til likeverdigheten i evalueringsarbeidet, bør det
være opp til kommunesiden å legge premissene for hvordan KS konkret skal inkluderes.

Vurderingselementer som skal inngå i «malen» - samarbeidsstrukturer/ressurser,
prosesser, prioriteringer, tiltak og resultater.
Med samarbeidsstrukturer menes måten partene hver for seg og i fellesskap har strukturert
og organisert oppmerksomhet/ledelse og ressurser, inkludert oppfølgings og
iverksettingskapasitet, for å ivareta samhandlingsfeltet. Hvilke arenaer/fora er etablert,
hvilke kapasiteter og hvilken kompetanse er etablert i form av ledelse og sekretariat for
saksbehandling og iverksetting, og hvilke andre faglige og økonomiske ressurser er dedikert
til å håndtere dette feltet?
Med prosesser menes arbeidsformer og atferd av både formell og uformell art som utspilles i
forlengelsen av de samarbeidsstrukturene som er etablert. Det kan dreie seg om
møtefrekvens i OSO, saksforberedelse, initiativ- og ansvarsfordeling mellom hhv
helseforetak og kommunesiden, evne til oppfølging og iverksetting av vedtak og tiltak,
kopling mellom overordnet ledelse (strategi) og det kliniske nivå (operative tiltak). I det hele
tatt dreier dette seg om hvordan både styringskjeden i hhv helseforetakene og kommunene,
og samarbeidsflatene mellom dem, og det kliniske nivå er atferdsmessig involvert for å
ivareta samhandlingsfeltet.
Med prioriteringer menes hvilke delelementer av samhandlingsreformen som er prioritert
mht oppmerksomhet, tiltak og ressurser. Dette forutsettes beskrevet både positivt (hva som
faktisk er prioritert, men også negativt mht hva som enten bevisst eller de facto er blitt
nedprioritert.
Med tiltak menes hvilke virkemidler som er tatt i bruk for å realisere målsettingene i
samhandlingsreformen. Det bør redegjøres for tiltak innen hvert av de viktigste delelementer av samhandlingsfeltet:
-

Samarbeidsavtalene
Avvikshåndtering
Utskrivningsklare pasienter
KAD-senger
Interkommunalt samarbeid
Fastlegenes rolle
Finansiering av fellestiltak
Liggetider, sykehusforbruk. reinnleggelser
Pasienter med kroniske, sammensatte lidelser/pasientforløp
Kompetanseoverføring, hospitering
Meldingsutveksling, e-helse, telemedisinske konsultasjoner
Folkehelse
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Med resultater menes en redegjørelse for hva som er oppnådd, inkludert progresjon mht
måloppnåelse. Det er ønskelig at dette dels gjøres kvantitativt, gjennom noen prioriterte
indikatorer, dels i form av kvalitative beskrivelser av oppnådde forbedringer.

Konkrete operasjonaliseringer
Innen hver av de fem overordnede vurderingselementene bør vi enes om noen mer
spesifikke operasjonelle del-elementer/indikatorer som evalueringen skal bygges opp rundt.
Samarbeidsavtalene:
•
•
•

Hvilke avtaler har vært i aktiv bruk, og hvilke har i hovedsak vært passive?
Er avtalene for mange og for omfattende? I så fall, hvilke forenklinger er ønskelige?
Hvilke forbedringstiltak kan iverksettes for at partene på en bedre måte kan ivareta
de gjensidige forpliktelser som ligger i avtalene?

Avvikshåndtering:
•
•
•
•

Foreligger det et elektronisk verktøy som er enkelt tilgjengelig for parter på begge
nivåer (inkludert fastlegene)?
Hvor systematisk er rapporteringen av avvik i hhv kommune- og foretakssystemet?
Gjøres det noen systematisk oppsummering og evaluering av avvikene med sikte på
læring og forbedring?
På hvilke områder rapporteres flest avvik?

Utskrivningsklare pasienter:
•
•
•

Utvikling i liggedøgn for utskrivningsklare pasienter
Utviklingen i epikrisetid
Hvor aktivt brukes elektroniske meldinger i tilknytning til kommunikasjon om
utskrivningsklare pasienter? Vurdering av kvaliteten på disse meldingene.

KAD-senger:
•
•

•
•

I hvilken grad er det etablert interkommunalt samarbeid om KAD-senger? (Redegjør
for frekvensen av ulike ordninger)
Hvilke ordninger for legetilsyn (vaktordning) er etablert for disse sengene?
(tilknytning til legevakt, eventuell styrking av bemanning på legevakt, egne ordninger
mv)
Volum og Beleggsprosent for pasienter i KAD-senger
Konsekvenser for sykehusforbruk

Interkommunalt samarbeid:
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•
•

Redegjøre for forekomsten av interkommunalt samarbeid om ulike tiltak (KADsenger, andre tiltak)
Vurdere hva som faciliterer og hva som begrenser iverksettingen av interkommunale
tiltak.

Fastlegenes rolle:
•
•

Hvordan vurderes fastlegens medvirkning i vurdering og oppfølging av
utskrivningsklare pasienter, av hhv kommuner og fastlegene selv?
Fastlegenes rolle og medvirkning mht andre samhandlingstiltak (rutiner, møteplasser
mv)

Finansiering av fellestiltak:
•
•

Redegjør for konkrete tiltak som er hhv fellesfinansiert av både kommuner og
helseforetak, bare finansiert av foretakene og bare finansiert av kommunene
I den grad det er ønskelig med mer felles finansiering av fellestiltak, hva er
begrensningen for å få det til?

Liggetider, sykehusforbruk og reinnleggelser:
•

Utvikling av disse parametre (2010-2015) kan i hovedsak tas fra Samdata,
samhandlingsstatistikk og styringsportalen (DIPS).

Pasienter med kroniske, sammensatte lidelser/pasientforløp:
•
•
•
•
•

•

Redegjør for hvilke kronikergrupper som er prioritert med spesifikke og konkrete
samhandlingstiltak i det enkelte foretaksområdet.
I hvilken grad har kommunene/fastlegene vært involvert i utarbeidelsen av ulike
diagnosespesifikke) pasientforløp innen de enkelte foretaksområder?
Medvirkning fra kommunene i utarbeidelsen av pakkeforløp for kreftsykdommer?
Konkretisere bruken av koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering:
konkrete effekter av denne enhetens arbeid.
I hvilken grad er det innen de enkelte foretaksområder utviklet mer generiske
pasientforløp for pasienter med kroniske og sammensatte sykdommer? I hvilken grad
vurderes det som ønskelig å utvikle slike generiske pasientforløp for disse
pasientgruppene, og i så fall hvilke tiltak foreslås iverksatt for å få det til?
Redegjør innen hvilke områder lærings- og mestringssentrene er tatt i bruk for tiltak
rettet mot kronikergruppene (data om volum og innhold for 2015, evt første halvår
2016).

Kompetanseoverføring, hospitering:
•

Redegjør for konkrete samhandlingsrelevante kompetansehevingstiltak som er
etablert mellom helseforetak og kommuner i de enkelte foretaksområder
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•
•
•

I hvilken grad er strategi- og tiltaksplanen (2012-13) for Helse Nord på dette feltet
fulgt opp i de enkelte foretaksområder?
Redegjør for hvilke hospiteringsordninger som er etablert mellom helseforetak og
kommuner
Hvilke prioriterte tiltak foreslås for å styrke de gjensidige kompetansetiltak mellom
nivåene?

Meldingsutveksling, e-helse og telemedisinske konsultasjoner:
•
•

•

Kvantitative utviklingstrekk i meldingstrafikken mellom helseforetak og kommuner
for ulike typer av meldinger. (jf samhandlingsbarometeret)
Redegjør for typer av (og gjerne frekvens av) telemedisinske konsultasjoner mellom
helseforetak og kommuner/fastleger i helseforetakets opptaksområde for spesifisert
periode (første halvår 2016).
Gjør en vurdering av hvilke e-helsetiltak mellom helseforetak, kommuner og
pasienter som er viktigst å prioritere i den kommende fireårsperioden.

Folkehelsetiltak:
•
•
•

Hvor mange kommuner i de enkelte foretaksområder har etablert frisklivssentraler?
Redegjør også for andre folkehelsetiltak som er etablert
I hvilken grad og på hvilke måter bidrar helseforetakene i arbeidet med folkehelse?

Prioriterte forbedringspunkter og forslag om konkrete forbedringstiltak
På grunnlag av den gjennomgangen som gjøres i evalueringsprosessen, inviteres
samhandlingspartene til å peke på 10 prioriterte forbedringspunkter, og deretter fremme
konkrete forslag om tiltak som kan forbedre samhandlingen innen de prioriterte
forbedringsområdene. Det anbefales at tiltakene grupperes i tre kategorier: tiltak som
partene (foretakene og kommunene) må være sammen om å iverksette, tiltak som
kommunene primært må iverksette i egenregi (eller ha hovedansvaret for) og tiltak som
helseforetakene primært må iverksette i egen regi (ha hovedansvaret for).
Forskningsrådets evaluering viser at brukermedvirkningen i perioden 2012-2015 har vært
svært begrenset i de samhandlingsprosesser som har vært etablert mellom helseforetak og
kommuner. Siden slik medvirkning er et overordnet styringskrav i en pasientsentrert
helsetjeneste, er det viktig at det redegjøres konkret for hvordan brukerne kan trekkes mer
aktivt inn i samhandlingen. Det anbefales at slike medvirkningstiltak særlig vurderes for noen
prioriterte kronikergrupper med sammensatte og langvarige tjenestebehov.
Mens arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet generelt har hatt økende oppmerksomhet i
helsetjenesten, har disse områdene hatt mer begrenset eksplisitt fokus i arbeidet med
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samhandlingsreformen. Fordi det knytter seg helt spesielle kvalitets- og
pasientsikkerhetsutfordringer til overføring av pasienter mellom enheter og nivåer, er det
nødvendig å skjerpe oppmerksomheten på dette feltet, bla ved å utvikle gode indikatorer
som grunnlag for dokumentasjon og forbedringsarbeid.
Det anbefales at det i hvert foretaksområde foreslås konkrete tiltak for å forbedre kvalitet og
pasientsikkerhet overfor pasienter med sammensatte lidelser og betydelige
oppfølgingsbehov etter utskrivning fra sykehus.

Datakilder:
Der det finnes «objektive», kvantitative data, bør disse brukes som informasjonskilder i
evalueringen. Eksempler på slike relevante datakilder, er samhandlingsstatistikken fra
Helsedirektoratet, PASOPP-undersøkelsene fra Kunnskapssenteret/FHI og styringsportalen i
Helse Nord. Som nevnt innledningsvis i dette notatet, bør man også bygge på de nasjonale
rapportene som foreligger fra Norges Forskningsråd, Helsetilsynet m.fl. På mange områder
vil det imidlertid være nødvendig å basere vurderingene på kvalifiserte, kritiske
egenevalueringer, gjennom dialoger mellom relevante aktører.
På områder hvor det foreligger gode nasjonale og regionale datakilder, vil arbeidet med
dokumentasjon og analyse kunne gjøres samlet, primært i regi av Helse Nord RHF, eventuelt
med støtte fra helseforetak eller annet fagmiljø med relevant kompetanse og kapasitet. Det
er også tatt kontakt med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) med forespørsel om
de kan bidra til å belyse enkelte av de tematiske områdene som skal evalueres.

Videre saksbehahandling:
Dette notatet skal drøftes på ledermøtet i Helse Nord RHF tirsdag 16. august, og i
samhandlingsutvalget for Helse Nord 24. august. Det er naturlig at opplegget for
evalueringen også legges fram for de enkelte OSOer.
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 63-2016

Saksbeh/tlf:
Siw Skår, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Overvektsytelsene i Helse Nord - reduksjon av
unødvendig venting og variasjon i
kapasitetsutnyttelsen, oppfølging av RBU-sak
52-2016/5

Innledning/bakgrunn
Regionalt brukerutvalg behandles RBU-sak 52-2016/5 Brev fra LHL-klinikkene Skibotn
av 10. mars 2016 ad. Overvektsytelsene i Helse Nord i møte 8. juni 2016. RBU fattet
følgende vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til Oppdragsdokument 2016 hvor reduksjon
av unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen er fremhevet som et
overordnet mål, og ber adm. direktør i Helse Nord RHF om å gi en nærmere orientering
omkring de forhold som påpekes i nevnte brev i et senere RBU-møte.
Problemstilling
I brevet fra LHL-klinikkene Skibotn pekes det på at det er lang ventetid ved senter for
sykelig overvekt (SSO) ved UNN Tromsø. Dette gjelder både for oppstart av utredning
og behandling, og for tilbud om lærings- og mestringskurs.

Pasientforløp
Figur 1 viser pasientforløpet for sykelig overvekt i Helse Nord. Forløpet er basert på
retningslinjer for behandling av sykelig overvekt i primærhelsetjenesten 1 og
spesialisthelsetjenesten 2.

1

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne. Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten
2 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten. Voksne. 1. november 2007
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Fastlege

• Eget tilbud om
livsstilsendring
• Henvisning til
livsstilsendring i
kommunen, eks.
frisklivssentral
• Henvisning til
spesialisthelsetjenesten for pasienter
som ikke kommer til
målet via kommunalt
tilbud

Spesialisthelsetjeneste lokalsykehustilbud

• Vurdering av
henvisning. Ved rett,
frist innen 12 uker.
• Minumum seks
måneders
behandlingstilbud.
• Så tre alternativer:
• Utvidet oppfølging i
sykehuset
• Tilbake til fastlege
• Henvisning til RSSO for
vurdering av kirurgi
eller rehabiliteringsopphold
• SSO henviser selv
direkte til RVE

SpesialisthelsetjenesteRSSO

• Vurdering av
henvisning for videre
oppfølging i
spesialisthelsetjenesten
; enten rehabilitering
eller kirurgi
• Rehabilitering:
konsultasjon og videre
henvisning til RVE
• Kirurgi: utredning,
forberedelser,
operasjon og
oppfølging i ett år. Evt.
henvisning til
rehabilitering etter
operasjon.

Regional vurdringsenhet,
RVE

• Vurderer henvisninger
til rehabilitering i
konservativt forløp og
etter operasjon
• Henviser videre til
rehabiliteringsinstitusjonene Helse
Nord har avtale med

Rehabiliteringsinstitusjonene

• Vurderer henvisninger
fra RVE
• Gir rehabiliteringstilbud i henhold til
avtale med Helse Nord

Figur 1 Pasientforløp, sykelig overvekt

Noen pasienter får et fullverdig og godt tilbud i primærhelsetjenesten. De som ikke får
et tilbud der, eller ikke når målet med behandlingen, henvises til lokalsykehuset for
vurdering, utredning og behandling.

Lokalsykehustilbudet
Lokalsykehustilbudet varer minimum seks måneder, og består for det første av en
medisinsk utredning, etterfulgt av ytterligere utredning og behandling dersom det
oppdages fysisk eller psykisk sykdom. For det andre inneholder tilbudet veiledning om
kosthold, aktivitet og endring av livsstil. Her brukes ulike metoder, som
endringsfokusert veiledning, motiverende intervju og kognitiv terapi. Det gjennomføres
individuelle konsultasjoner med sykepleier, lege, ernæringsfysiolog m.fl. samt læringsog mestringskurs i grupper.
Videre oppfølging
Etter minimum seks måneder tar pasient og behandler stilling til videre forløp:
• Utvidet oppfølging i lokalsykehuset
• Tilbake til fastlege
• Henvisning til regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) for vurdering av kirurgi
eller rehabiliteringsopphold
Pasienter som behandles ved SSO henvises ikke til RSSO, da SSO selv henviser til
rehabiliteringsopphold via regional vurderingsenhet (RVE).

Rehabiliteringsopphold
Opphold ved rehabiliteringsinstitusjonene er beregnet for pasienter som gjennom
utredning og behandling ved lokalsykehusene eller hos fastlege er motivert for å
fortsette behandling i spesialisthelsetjenesten med varig livsstilsendring som mål.
Senter for sykelig overvekt (SSO) ved UNN Tromsø og Regionalt senter for sykelig
overvekt ved Nordlandssykehuset Bodø (RSSO) er tillagt ansvar for å vurdere hvilke
pasienter som skal henvises videre til rehabiliteringsopphold. Disse pasientene
henvises til regional vurderingsenhet ved UNN, som så vurderer og videresender
henvisning til rehabiliteringsinstitusjonene. Ved SSO er det ikke ventetid for vurdering,
mens det ved RSSO er opptil ni måneders ventetid. Dette er for lenge, og
Nordlandssykehuset vil i løpet av høsten øke kapasiteten.
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Vurdering
Helse Nord RHF er kjent med at det har vært og fortsatt er utfordringer knyttet til
tilbudet til pasienter med sykelig overvekt.

Den største flaskehalsen i forløpet er overgangen mellom lokalsykehus og videre
konservativ eller kirurgisk behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette medfører
unødvendig ventetid før pasienten kommer videre til neste fase i forløpet. Lengst er
ventetiden ved RSSO, hvor den pr juli 2016 var opptil ni måneder.
Andre utfordringer er for stor variasjon i tilbudet i regionen, både når det gjelder
kapasitet og innhold. Derfor har Helse Nord RHF i oppdragsdokumentet (OD) for 2016
gitt følgende oppdrag til helseforetakene:
Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av implementering,
herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet.

Arbeidet er godt i gang:
• Helse Nord RHF arrangerte møte 3 30. mars med helseforetakene for å kartlegge
status og starte arbeidet med pasientforløp.
• Nettverksmøte 25. mai, hvor hovedtema var å diskutere utkast til felles
pasientforløp i regionen. Tverrfaglig gruppe med brukerrepresentasjon ble
etablert for videre utvikling av forløpet.
• Gruppemøte 13. juni (skype).
• Gruppemøte 1. september (skype).

Ved UNN tilbys pasientene oppfølging over minimum seks måneder. Det har vært noe
ventetid for deltakelse på lærings- og mestringskurs i 2015. Kapasiteten er nå økt fra
fire til seks kurs i året. Det er ikke ventetid ut over seksmånedersperioden, og
pasientene tilbys individuell oppfølging gjennom hele forløpet. LHL-klinikkene Skibotn
opplyser at de får henvist tilstrekkelig antall pasienter i forhold til kapasiteten. De har
nå fulle grupper frem til juni 2017.

Konklusjon
Arbeidet med pasientforløp forventes å gi et mer likeverdig tilbud til pasientgruppen,
både når det gjelder kvalitet og kapasitet. Tiltakene for å redusere flaskehalsene i
forløpet har hittil vært av midlertidig karakter, og varige løsninger må innarbeides for å
unngå unødvendig ventetid i forløpet. SSO ved UNN Tromsø har økt kapasiteten og
antall lærings- og mestringskurs slik at unødvendig ventetid unngås.

3

Eget møte med UNN 18.mai, da de var forhindret fra å delta 30.mars
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om overvektsytelsene i
Helse Nord til orientering.
Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 64-2016

Saksbeh/tlf:
Raymond Dokmo, 94486738

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Prosjekt Helsetjenester for eldre - mandat og
oppnevning av brukerrepresentanter

Innledning/bakgrunn
Helse Nord RHF skal i samarbeid med representanter fra primærhelsetjenesten i NordNorge utarbeide en plan for helsetjenester til eldre.

Erfaringer med samhandlingsreformen og tidligere arbeid med den regionale
geriatriplanen har avdekket behov for bedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten. Samarbeidet bør styrkes ledelsesmessig, faglig og organisatorisk.

Føringer i Primærhelsemeldingen og Nasjonal helse- og sykehusplan gjør at vi ønsker å
lage en helhetlig plan for den eldre pasienten. Planen rulleres hvert 4. år for å fange opp
endringer i kommunestruktur/sykehustilbud.

Konklusjon
I arbeidet med prosjektet planlegges det to til tre prosjektgruppemøter i løpet av høsten
2016. Regionalt brukerutvalg inviteres til å oppnevne to representanter til prosjektet.
Det foreslås at én av brukerrepresentantene har kompetanse innen samisk
kultur/språk.
Til arbeidet med geriatriplanen (som ikke ble gjennomført) var Alf Tjønna oppnevnt
som brukerrepresentant med samisk bakgrunn.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN og NN som brukerrepresentanter
til prosjekt Helsetjenester for eldre.
Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Prosjektmandat - Helsetjenester for eldre, utkast pr. 05JUL2016
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05.07.2016

Prosjektmandat
Helsetjenester for eldre
Plan for samhandling mellom spesialist- og
kommunehelsetjenesten

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ
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1. Innledning
I årene fremover vil andelen eldre i befolkningen øke (figur 1). Samtidig forventer vi at
den yngre del av befolkningen i større grad vil flytte til byene. Andelen eldre blir følgelig
større i distriktene (figur 2).
Denne utviklingen vil medføre utfordringer for hvordan likeverdige helsetjenester for
eldre kan ytes, uavhengig av bosted og helsetilstand.
Målgruppen for planen vil være skrøpelige eldre med flere sykdommer og fysisk
og/eller kognitiv funksjonssvikt.

Figur 1 Folkemengde i fire aldersgrupper, registrert og framskrevet til 2100 1.

l

SSB befolkningsframskrivinger – middelalternativet (MMMM), Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Figur 1.1 Andel av befolkningen 67 år og eldre i 2015 og framskrevet til 20301.

2. Bakgrunn
Erfaringer med samhandlingsreformen har avdekket behov for bedre samarbeid
mellom første- og andre-linjetjenesten. Samarbeidet bør styrkes ledelsesmessig, faglig
og organisatorisk. I arbeidet med den regionale geriatriplanen har vi sett at det
geriatriske tilbudet i helseforetakene er sårbart.

Føringer i Primærhelsemeldingen og Nasjonal helse- og sykehusplan, gjør at vi ønsker å
lage en helhetlig plan for den eldre pasient. Planen skal rulleres hvert 4. år for å fange
opp endringer i kommunestruktur / sykehustilbud.
2.1 Utfordringer
• Delt ansvar og ulik organisering skaper utfordringer knyttet til samhandling og
utforming av tjenesten.
• Noen områder preges av uklare grenser mellom oppgavene til
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
• Geriatrifagets rolle og utvikling.
• Flere oppgaver overføres til kommunene. (Primærhelsemeldingen).
• De fleste eldre vil behandles i nærområdet sitt.
• Flere eldre ønsker i større grad hjemmebaserte tjenester.
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•
•
•

Rutiner for medisinhåndtering, informasjonsoverføring og pasientoverføring.
Kompetanseoverføring.
Teamarbeid.

3. Prosjektets mål
3.1
Hovedmål
Helse Nord RHF vil i samarbeid med kommunene utarbeide en plan for å bedre
helsetjenesten til eldre i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
o Gode pasientforløp: tjenestene tar utgangspunkt i brukerens ulike behov og
mål for eget liv, kunnskap om hvilke tiltak som har god effekt, og ved at
tjenestene gis koordinert i en planlagt og mest mulig uavbrutt kjede.

3.2
•
•
•
•
•
•
•
•

o En helhetlig tilnærming: pasientene møtes som et helt menneske, og
pasientens ulike helse- og omsorgstjenestebehov ivaretas med utgangspunkt
i pasientens egne mål og ønsker.
Delmål
Kartlegge dagens situasjon i kommuner og sykehus.
Kartlegge spesialisthelsetjenestetilbudet til den geriatriske pasient.
Beskrive gode sammenhengende pasientforløp.
Beskrive tiltak som virker.
Beskrive teknologiske muligheter.
Identifisere hovedutfordringer i vår region.
Anbefale fremtidige tiltak.
Gi eksempler på gode forebyggende tiltak rettet mot den eldre innbyggeren.

4. Styringsmessige eller faglige føringer

Prosjektet følger av styresak 63-2016, Samhandlingsreformen –
resultater/konsekvenser, hvor et av tiltakene er:

«Helse Nord skal utarbeide en plan for eldreomsorg i Nord-Norge. Planen skal sikre
at samarbeidet mellom kommunene og helseforetakene bedres. Kommunene
inviteres inn i dette arbeidet som likeverdig part».

Viktige føringer for arbeidet er Meld. St. 26 (2014–2015), Fremtidens
primærhelsetjeneste og Meld. St. 11 (2015–2016), Nasjonal helse- og sykehusplan.
Oversikten er ikke utfyllende.
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5. Tidsplan

Oppstart for arbeidet er høst 2016. Dialogmøter med kommuner skal avvikles i
perioden september–november 2016. Planen skal legges frem for styret i Helse Nord
RHF i februar 2017.

6. Organisering og ansvar

Prosjekteier:
Adm. Dir. Helse Nord RHF

Styringsgruppe:
o Leder: Fagdirektør
o Medlemmer: Fagsjefene i
helseforetakene
o Kommunerepresentant fra hvert
OSO

Referansegruppe:
o KS

Prosjektgruppe:
o Prosjektleder: Raymond Dokmo
o Prosjektmedarbeider: Randi Brendberg
o Prosjektmedarbeider: Siw Skår
o Regional koordinator for geriatri
o En tillitsvalgt (KTV)
o To brukerrepresentanter, hvorav en
samisk representant
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o Ett møte med representanter fra hvert
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Prosjektgruppens leder og medarbeidere fra Helse Nord RHF vil gjennomføre
dialogmøter med foretakene og representanter for kommunehelsetjenesten fra de ulike
foretaksområdene. Som forberedelse vil Helse Nord RHF sende ut spørsmål som ønskes
besvart til møtene. Hensikten med møtene er å supplere kartleggingen som allerede er
gjort av dagens tilbud, beskrive erfaringer med samhandling om pasientgruppen samt
identifisere utfordringer og gode løsninger. Etter dialogmøtene vil skriftlig materiale bli
sendt til foretakene, samt deltakerne i dialogmøtene for vurdering og kommentarer. I
arbeidet med geriatriplanen er det allerede gjort omfattende kartlegging av deler av
tilbudet, mens noen områder, som alderspsykiatri og demens må forbedres. Etter
dialogmøtene vil prosjektgruppen sammenfatte materiale til en plan som legges frem
for styret i Helse Nord RHF februar 2017.
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Møtedato: 14. september 2016
Saksnr.:

RBU-sak 65–2016

Saksbeh./tlf.:
Randi Spørck, 75 51 29 00

Sted/dato:
Bodø, 6.9.2016

Regionalt fagråd for akuttmedisin - oppnevning
av brukerrepresentant

Formål
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å oppnevne en brukerrepresentant til
regionalt fagråd for akuttmedisin.

Beslutningsgrunnlag
Fagrådet oppnevnes av Helse Nord RHF ved fagdirektøren, og skal være et rådgivende
organ for fagdirektøren. Helse Nord RHF har sekretariatsfunksjonen i fagrådet.
Regionalt brukerutvalg bes om å oppnevne representant til dette fagrådet.
Representanten bør ha brukererfaring innen området akuttmedisin.

Mandat
Det er utarbeidet et felles likelydende mandat til alle fagrådene i Helse Nord. Her vises
til tidligere RBU-saker om oppnevning av brukerrepresentanter til ulike fagråd.
Kostnader
Kostnader knyttet til deltakelse i fagrådet, som reisekostnader og tapt
arbeidsfortjeneste, dekkes av fagrådet etter gjeldende satser.

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som representant til fagråd for
akuttmedisin fram til 30. juni 2019.
Bodø, 6. september 2016
Lars Vorland
adm. direktør
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 66-2016

Saksbeh/tlf:
Brite Jacobsen, 915 79 732

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Brukerprisen i Helse Nord - kriterier for tildeling

Innledning/bakgrunn
Helse Nord RHF har siden 2009 delt ut brukerprisen hvert andre år til kandidater som
har gjort en ekstra innsats i arbeidet til beste for brukerne av helsetjenester. Neste gang
prisen skal deles ut, er i 2017.

Problemstillinger
Det har ikke vært klare kriterier for tildeling av brukerprisen. Arbeidsutvalget i
Regionalt brukerutvalg har på bakgrunn av innkomne forslag vurdert kandidatene opp
mot en svært forenklet utlysingstekst:
Vet du om noen som har engasjert seg for å ivareta brukernes interesser i helsevesenet i
Nord-Norge?

I RBU-AU-møte 6. mai 2015 ba arbeidsutvalget om at det utarbeides klare og tydelige
retningslinjer for utdeling av brukerprisen (i forbindelse med behandling av RBU-AUsak 14-2015 Brukerprisen 2015 - tildeling). Det var ikke ønskelig å lage strenge regler,
men at prisen skal hedre en person som over tid har gjort en ekstra innsats i sin
organisasjon eller for ulike pasientgrupper.

I tillegg til den enkle utlysingsteksten som har vært brukt tidligere, bør det være noen
konkrete kriterier for hvem som kan motta prisen. RHF-administrasjonens forslag til
kriterier fremkommer av forslag til vedtak nedenfor.
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Brukerprisen tildeles en person som har gjort en innsats for å fremme brukernes
interesser i helsevesenet
a) Kandidaten må være bosatt i Nord-Norge.
b) Prisen kan tildeles bare en gang til samme person.
c) Prisen kan ikke tildeles personer som er medlemmer i brukerutvalg i Helse Nord.
d) Dersom prisen vurderes tildelt personer som tidligere har hatt verv i brukerutvalg i
Helse Nord, skal innsatsen i brukerutvalget veie minst i vurderingen.
e) …….
Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 67-2016

Saksbeh/tlf:
Brite Jacobsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Retningslinjer for tildeling av midler til
brukerorganisasjoner, forslag

Innledning/bakgrunn
Alle de regionale helseforetakene gir tilskudd til brukerorganisasjonene. Årlig mottar
Helse Nord RHF søknad om tilskudd til brukerorganisasjonene fra ca. 100
organisasjoner på til sammen ca. 11 mill. kroner. I Helse Nord RHF budsjetteres det med
ca. 4 mill. kroner til dette formålet.

De siste 3-4 årene har saksbehandlerne i de fire RHF-ene hatt årlige møter, der
vurderingene av hva som faller innenfor kriteriene og hva som ligger utenfor dem
samordnes. For ytterligere samordning av praksis mellom de regionale helseforetakene
er det laget et forslag til felles kriterier for tildeling av midler.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til Felles retningslinjer for
tilskudd til brukerorganisasjonene (ev. med de endringer som kommer frem under
behandling av saken).
Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. Direktør
Vedlegg:

Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner, utkast
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Retningslinjer for tildeling av midler til
brukerorganisasjoner
Formål
Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver
og tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialistog kommunehelsetjeneste.
Organisasjoner det kan ytes tilskudd til
1. Tilskudd kan tildeles til brukerorganisasjoner som drives av brukere, (er
demokratisk oppbygd), har valgt styre og har som ett av sine formål å
bidra til gode og likeverdige spesialisthelsetilbud.
2. Som hovedregel vil brukerorganisasjonenes fylkeslag prioriteres. For
organisasjoner som har både fylkesledd og regionledd, prioriteres(som
hovedregel??) fylkesleddet. Lokalforeninger der det ikke er fylkeslag kan
søke.
3. Undergrupper under større organisasjoner som betaler kontingent til sin
hovedorganisasjon, for eksempel basert på diagnose, aldersgruppe eller
etnisitet skal søke gjennom hovedorganisasjonen. Tilskudd forutsettes
anvendt av fylkesledd, fylkesvise og regionale sammenslutninger og til
drift/aktivitet som kan være til nytte for alle medlemmer, pasienter og
pårørende. Midlene skal ikke fordeles for bruk i organisasjonsledd som
omfatter en eller ett mindre antall kommuner.

Hva gis det tilskudd til
Tilskudd kan gis til drift innrettet mot spesialisthelsetjenestens oppgaver, og til
spesielle konkrete formål/aktiviteter. Søknader om tilskudd vil bli prioritert i
følgende rekkefølge.
1. Brukerorganisasjonenes opplæring av brukerrepresentanter og
organisering/koordinering av brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten
2. Brukerorganisasjonenes egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs
fortrinnsvis i samarbeid med helsepersonell.
3. Brukerorganisasjonenes egen opplæring i og utøvelse av organisert
likepersonsarbeid i helsetjenesten.
4. Brukerorganisasjonenes egenorganiserte og ikke honorerte opplæring av
helsepersonell og studenter innen relevante studier og fagområder.
1
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5. Brukerorganisasjonenes arbeid med rekruttering av unge, og mennesker med
flerkulturell bakgrunn som brukerrepresentanter og likepersoner.
6. Brukerorganisasjonenes opplæring av egne tillitsvalgte.

Formål utover dette prioriteres ikke.

Utlysning, frist, søknadsskjema
•
•
•

Utlysning legges ut på nettsiden den 01.10.
Søknadsfrist er den 01.12.
Det skal benyttes søknadsskjema som finnes på:

Rapportering
•

•

Årsmelding og regnskap for året 20xx undertegnet av revisor.
o Revisor skal ikke være medlem av styret.
o For tilskudd over kr 100.000,- skal rapport fra registrert eller
statsautorisert revisor medfølge.
Rapport om inneværende års drift og aktivitet (20xx), finansiert av
tilskuddsmidler redegjøres for i søknadsskjemaet.
o Denne rapporten om bruk av midler i 20xx inngår i vurderingsgrunnlag
for søknadsbehandling for 20xx
o Ubrukte midler i 20xx kan overføres til 20xx. Dette skal framkomme i
rapporteringsskjemaet.

For sent innkomne, ufullstendige eller søknader med manglende/
ufullstendig rapportering vil ikke bli behandlet.
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 68-2016

navn/tlf.
Brite Jacobsen/tlf. 915 79 732

Sted/Dato:
Bodø, 6.9. 2016

Nasjonal nettverk Barns beste - oppnevning av
brukerrepresentant

Innledning/bakgrunn
Invitasjon fra Barns Beste om brukermedvirkning i nasjonalt nettverk gikk ut til alle
regionale brukerutvalg i juni 2016 (se vedlegg). Det blir bedt om forslag på
representant fra Helse Nord.

Problemstillinger
I RBU-nettverket (ledere og nesteledere i alle fire RBU) er det enighet om at nasjonale
utnevninger administreres av Helse Sør-Øst RHF, og alle forslag på kandidater sendes
dit.
Det går ikke tydelig fram av invitasjonen om det skal være én representant fra hver
region eller om det skal være én felles representant som skal ivareta
brukerperspektivet.

Når fristen for å foreslå kandidater er gått ut, vil regionene enes om kandidat, så fremt
det skal være en felles kandidat.
Invitasjonen ble sendt til arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord
RHF. RBU-leder Arne Ketil Hafstad ble foreslått som representant fra Helse Nord.
Forslaget er sendt inn til Helse Sør-Øst RHF for videre koordinering.

I tråd med etablert praksis legges denne oppnevningen frem for Regionalt brukerutvalg
for stadfesting.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF stadfester at Arne Ketil Hafstad er foreslått
som brukerrepresentant i nasjonalt nettverk Barns Beste.

Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Barns beste – invitasjon til brukermedvirkning
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Invitasjon til brukermedvirkning – interregionalt samarbeid
om oppnevning
Til:

Fra:
Dato:

Regionale brukerutvalg
BarnsBeste
24.06.16.

Saksbehandler:

Invitasjon sendes: idak@helse-sorost.no
<Overskrift >
Hva arbeidet gjelder.
Delta som brukerrepresentant i BarnsBestes Nasjonale nettverk for
koordinatorer av barn som pårørende arbeid i spesialisthelsetjenesten.
Eventuelle forventninger til kandidater, f.eks. organisasjonstilknytning,
kompetanse og tidligere erfaringer.
Kandidaten bør;
• Kjenne til helsepersonells plikt om barn som pårørende.
• Kjenne til BarnsBeste og vårt arbeid
• Ha kompetanse på Hf struktur
• Ha systemkompetanse
• Kunne tenke barn som pårørende på tvers av fagområder
Når og hvor første møte skal være, hvis det er avklart.
Neste møte er mai 2017
Forventet antall møter, hvor møtene vanligvis vil bli avholdt og
tidsperspektiv for arbeidet. Eventuelt funksjonsperiode.
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Nasjonal nettverkssamling avholdes 2 dager 1 gang pr. år.
Frist for tilbakemelding.
1.oktober 2016
Kontaktperson.
Siri Gjesdahl

Vedlegg: Mandat der dette foreligger, eventuelt annen supplerende informasjon.
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 69-2016

Saksbeh/tlf:
diverse

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Orienteringssaker

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
• Nasjonal helse- og sykehusplan - status i arbeidet, jf. sak 70-2016 Referatsaker nr. 9
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 69-2016/4

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om
planlagte styresaker

Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF
22SEP2016 i Tromsø:
Vedtakssaker - arbeidstittel:
Samhandlingsreformen – konsekvenser for spesialist- og
kommunehelsetjenesten, oppfølging av styresak 63-2016
Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård - oppfølging av styresak 982016/2, sak d)
Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for lokaliseringsalternativene,
oppfølging av styresak 136-2015
Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer
Regional handlingsplan for rekruttering, oppfølging av styresak 53-2016
Virksomhetsrapport nr. 8-2016
Orienteringssaker - arbeidstittel:
Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - nasjonale og lokale
resultater (PasOpp) - utsatt fra styremøte 31AUG2016

ansv.:
GT
GT

HiR
HiR
HiR
HiR

ansv.:
RS/PCH

Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 09SEP2016.
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Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF
26OKT2016 i Tromsø:
Vedtakssaker - arbeidstittel:
Alvorlige hendelser i psykisk helsevern (suicid) - oppfølging fra styremøte
31AUG2016
Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat, status i det pågående
utredningsarbeid - oppfølging av styresak 60-2016
Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, oppfølging av
styresak 74-2016
Regional fagplan habilitering, oppnådde resultater - oppfølging av styresak
113-2014
Utredning av det regionale tilbudet inn PCI - rapport
Oppfølging av IR-rapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i
bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av
styresak 106-2014 og 69-2015
Oppfølging av IR-rapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse
Nord, oppfølging av styresak 21-2016
Muligheter for arealeffektivisering, oversikt over arealbehov og
effektivisering - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-2014
Arealbehov i HF-ene - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-2014
Budsjett 2017 – rammer (foretaksgruppen)
Budsjett 2017 – rammer (Helse Nord RHF)
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering Finnmarkssykehuset HF
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering Helgelandssykehuset HF
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering Nordlandssykehuset HF
Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
FIKS-program, status og fremdrift – tertialrapportering
FIKS-prosjekt - ny generasjon EPJ og optimalisering av pasientforløp
parallelt med innføringen av elektronisk medikasjon og kurve, rammer og
innhold, oppfølging av styresak 51-2016
Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen - lukking av svakheter, oppfølging
av styresak 95-2015
Ledelsens gjennomgang av virksomheten, oppfølging av de viktigste
risikoområdene i foretaksgruppen - oppfølging av styresak 141-2015
Plan for avtalespesialister, rullering
Sykehusbygg HF - regionkontor nord, økonomisk vurdering
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø bygging av parkeringshus, vurdering egenregi vs. OPS-avtale, oppfølging av
styresak 150-2014/5
Virksomhetsrapport nr. 9-2016
Tertialrapport nr. 2-2016

ansv.:
GT/JTF
GT
GT
GT
GT
GT
GT

HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
RS

Styresaker merket med grått, sees i sammenheng og fremmes sannsynligvis om én sak.
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
14SEP2016 - saksdokumenter

Side 54

Orienteringssaker - arbeidstittel:
Lønnsoppgjør 2016 - resultat
Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse
Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær - oppfølging av styresak 862015
Pasientsikkerhetsprogram - statusrapport pr. kvartal på implementering av
tiltak m. m.

ansv.:
HiR
HiR
RS

Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 14OKT2016.

Oversikt over aktuelle saker til styremøte i OKT2016 er meget omfattende, og vil bli
gjennomgått av adm. direktør for ev. justeringer.
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 70-2016

Saksbeh/tlf:
diverse

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Referatsaker

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

1. Referat fra møte i USAM 6. juni 2016
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 9. juni 2016
3. Oppnevning, fagråd rehabilitering 2016-2019
4. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 9. juni 2016
5. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11. juli 2016
6. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 17. juni 2016
7. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 1. juli 2016
8. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 19. august 2016
9. Nasjonal helse- og sykehusplan – mandat for oppfølging
10. Døves Fylkeslag Troms – invitasjon til kurs og jubileum
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 6. september 2016
Lars Vorland
Adm. direktør
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Saksnr.:
2015/366-26

Referent/tlf.:
Kristina Lindstrøm/Tove Klæboe Nilsen,
934 83077
917 43108/986 84862

Sted/dato:
Bodø, 06.06 2016

Møtereferat USAM
Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:

USAM – Samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene
6. juni 08.30 – 13.30
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
15.-16.september, Helgelandssykehuset

Til stede
Faste representanter:
Navn
Rune Sundset, møteleder
Einar Bugge
Jan Terje Henriksen
Cecilie Javo
Eyvind J. Paulssen
Inger Njølstad
Sameline Grimsgaard
Ingjerd Gåre Kymre

Observatører:
Margaret Aarag Antonsen
(på video)
Werner Johansen
Fra sekretariatet:
Tove Klæboe Nilsen
Helen Sagerup
Vidar Anderssen
Kristina Lindstrøm

Initialer
RS
EB
JTH
CJ
EJP
IN
SG
IGK

Sykehusapotek Nord HF

MAA

FFO/Regionalt brukerutvalg i Helse Nord

Helse Nord RHF
Sekretariatet for forskningsutvalgene i Helse Nord
Sekretariatet for forskningsutvalgene i Helse Nord
Helse Nord RHF

Forfall
Arnfinn Sundsfjord
Tomas Log
Hilde Jerkø
Ida Sofie Furuholmen-Jenssen
Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Helse Nord RHF
UNN HF
NLSH HF
Finnmarkssykehuset HF
UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Nord Universitet

TKN
HS
VA
KL

Universitetet i Tromsø
Helgelandssykehuset HF
Forskningsrådet
Studentrepresentant

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ
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Agenda
08.30 - 09.30 Tematime – miljøstøtte: Hva er oppnådd så langt? Videre planer.
Presentasjoner ved Lorena Arranz og Sören Abel, begge ved Helsevitenskapelig fakultet,
mottakere av miljøstøtte fra UiT/UNN/Helse Nord fra 2014.
Presentasjonene vedlegges referatet.
09.45 – 13.30 Ordinært møte
Sak 10-2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden
RS melder en sak til eventuelt/ tas opp i tilknytning til sak 13-2016 – henvendelse fra
Kreftforeningen.
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 11-2016 Godkjenning av referat fra møte 14.03.2016
Vedtak: Referat fra møte 14.03. 2016 godkjennes.

Sak 12-2016 Referat- og orienteringssaker
Skriftlig:
1. Referat fra AU USAM 04.03.2016, 18./25.04.2016 og 23.05.2016
Kommentarer til saken: etterspørre henvendelse til Helse Nord RHF/UiT angående
evt. forventninger om sekretariatsfunksjon og ledelse av publiseringsutvalg for
medisinske fag fra høsten 2016.
2. Svarbrev til Inigo Martinez m.fl. 23.05.2016
3. Svarbrev til Ole Petter Rekvig og kopimottakere 27.05.2016
4. Informasjon om implementering av vedtatt satsinger – forskerstilling pasient- og
pårørendeopplæring og brukermedvirkning:
Betenkning utarbeidet av UiT og Helse Nord RHF, behandles i Tilsettingsutvalget ved
Det helsevitenskapelige fakultet 31.mai 2016
Kommentarer til saken: notat om stilling følger som vedlegg til referat USAM 06.06
5. Informasjon om andre strategiske satsinger i 2016, ut fra budsjettpost i USAM og
oppdrag fra HOD eller RHF:
Forskning på medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern – styresak 422016 i RHF
Kommentarer til saken: USAM støtter prosessen som ligger til grunn for saken. Det
er bra at det satses på et ph.d.-prosjekt med god kompetanse i forskergruppen, og at
søknaden også vurderes i den åpne konkurransen.
Muntlig:
6. NSG – norsk samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten
Møte 26.mai 2016.
Orientering v/Rune. Referat fra møtet vil bli publisert på www.helseforsk.no

Vedtak:
Referat- og orienteringssakene godkjennes med de kommentarene som kom i møtet.
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Sak 13-2016 Forskningsutlysningen for 2017
a) Forskningsutlysningen 2017
• Presentasjon ved Helen Sagerup, se vedlegg.
• Søknadsveileder er revidert ut fra USAMs og AU USAMs tidligere signaler, og
administrasjonens forslag.
• Formaliakravene er gjennomgått i en egen arbeidsgruppa bestående av Sameline
Grimsgaard (UiT), Tove Klæboe Nilsen (RHF), Helen Sagerup (sekretariatet) og
Eirik Sødal Vole (rådgiver Institutt for medisinsk biologi, UIT). Forslaget fra
gruppen er basert på nøye gjennomgang av hensikten med kravene, og
sammenligning med øvrige RHF som har om lag de samme kravene, og
håndtering av dem.
• Komitesammensetning – ny sammensetning er på plass og alle komiteledere er
rekruttert.

Vedtak:
1. USAM godkjenner utlysningen av forskningsmidlene for 2017 ut fra foreliggende
forslag og med de justeringer som kom fram under behandlingen av saken i møtet.
2. USAM vedtar forslagene til formaliakrav fra arbeidsgruppen. Dette innebærer at de
flest formaliakravene opprettholdes.
3. Søknadstypen startstipend utvides. Antallet startstipend økes slik at det tildeles
inntil 6 stipend. Målgruppe: søkere fra alle HF.
4. Uttaksperioden for stipendet settes til 1.januar – 1.september 2017, for å kunne
søke på Helse Nords forskningsmidler.
5. Søknadstypen ph.d.-stipend for leger i dobbeltkompetanseløp opphører. Dette
begrunnes med at disse kandidatene like gjerne kan søke om ph.d.-stipend på 50%
over 6 år. Dobbeltkompetansekategorien har ikke klart å nå de forskningssvake
fagene i så stor grad som intensjonen med ordningen var, og spesialistutdanningen
som den andre halvdelen av dobbeltkompetanseløpet skulle ivareta er under
omlegging.
6. Søknadstypen ph.d.-stipend for forskerlinjestudenter opphører som egen
søknadstype, men opprettholdes ved at forskerlinjestudentene kan søke på
ordinært ph.d.-stipend, der det øremerkes to stipend til forskerlinjestudenter
(forutsatt god nok karakter i vurderingen). Øvrige forskerlinjesøknader i denne
kategorien vurderes i vanlig konkurranse.
7. Søknadstypen korttidsstipend for fullføring av doktorgrad gjelder kun for Helse
Nord-finansierte ph.d.-studenter.
8. Maksimalbeløpet for tildeling pr.søknad pr. år økes til kr. 1, 2 mill. Dette begrunnes i
antatt økte kostnader til drift og utstyr generelt og brukermedvirkning spesielt.
9. USAM innfører en øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder. Øvre grense
settes til en totalsum på 5 millioner i støtte til både pågående og nye
forskningsprosjekter. Ordningen gjelder midler som lyses ut i åpen konkurranse.
10. Ordningen innføres fra 2017 (denne utlysningen) og har en prøveperiode på 3 år.
Målet med ordningen å øke rekrutteringen og at flere gis anledning til å påta seg
ansvaret som prosjektleder, samt at de beste forskningsmiljøene oppfordres til å
søke mer eksternt.
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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11. USAM ser behovet for å gjøre materiellet knyttet til søknad om forskningsmidler
tilgjengelig på engelsk, eksempelvis e-læringskurset i Helseforskningsloven. Helse
Nord RHF tar kontakt med aktuelle samarbeidspartnere med sikte på felles
forespørsel til Kunnskapssenteret/Legeforeningen om utarbeidelse av engelsk
versjon.
12. Administrasjonen ferdigstiller utlysningsmaterialet i henhold til USAMs vedtak og
forskningsmidlene for 2017 i åpen konkurranse lyses ut 20.juni.
13. Sekretariatet for utvalgene og forskningsadministrasjonen i RHF opprettholder
nåværende informasjonstiltak mellom utlysning og søknadsfrist, og forsterker disse
i tråd med forelagt plan. Det vektlegges formidling av formaliakrav, kravene til
brukermedvirkning ut fra gjeldende retningslinjer fra 2015, og de reviderte kravene
til kvalitet og nytte i prosjektene.

b) Forespørsel fra Kreftforeningen
Forespørsel fra Kreftforeningen (i epost 31.mai/3.juni 2016) om utlysning av midlene
fra Jakobsens legat (3,2 mill.) samtidig med at Helse Nords forskningsmidler lyses ut 20.
juni. Kreftforeningen opplyser at de ser for seg at Helse Nord behandler søknadene i
forbindelse med sin ordinære prosess.
Vedtak:
USAM er positiv til at utlysningen av legatmidler fra Kreftforeningen fremmes i aktuelle
sammenhenger, men ser det ikke hensiktsmessig med en integrert utlysning.
Sak 14-2016 Forslag om ny felles miljøstøtte
Inger Njølstad (UiT) meldte seg inhabil i saken.

Vedtak:
1. USAM er positiv til satsingen foreslått fra K.G. Jebsen TREC-Senter for
tromboseforskning, og ber Helse Nord gå inn på dette med de forutsetninger som er
klarlagt i saksdokumentene.
2. Det garanterer for et bidrag på 300 000 kr pr år fra Helse Nord RHF i en
femårsperiode – 1,5 mill kr til sammen – til senteret av ledige midler i posten
strategisk satsing.

Sak 15-2016 Forslag om ny felles strategisk satsing – bioinformatikk
Forslaget som skissert er i tråd med forskningsstrategiens satsningsområde, men saken
i dette omfanget må sees i sammenheng med den helhetlige diskusjonen om realisering
av forskningsstrategien.

Vedtak:
1. USAM tok saken opp til diskusjon og er positiv til forslaget.
2. Realitetsbehandling og vurdering opp mot andre foreslåtte tiltak og budsjett for 2017
gjøres i møte i september.

Sak 16-2016 Eventuelt
Ingen saker ble meldt som egen eventuelt-sak.
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USAM

6. juni 2016
Helen Sagerup, rådgiver
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Komitearbeidet
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Vurderingskomiteer
• Tre komiteer
• 8 medlemmer i hver komite, inkl. en leder og en nestleder
• Den faglige inndelingen er ganske bred, og søknader sendes
der kompetansen er
• Søknader kan flyttes mellom komiteer hvis
kompetansehensyn tilsier det
• Referee kan benyttes
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Vurderinger
• Konsensusmodellen
• Søknader med karakter 2,9 eller dårligere vurderes ikke
videre, og innstilles ikke
o Søknadene må ha karakter 3 eller bedre på hvert av
områdene kvalitet og nytte for å bli med videre i
vurderingen og rangeres på innstillingslistene
• Samlet karakter blir en sum av 50 % av karakteren for
kvalitet, på 3 eller bedre, og 50 % av karakteren for nytte, på
3 eller bedre
• Alle får tilbakemelding – både verbalt og karakter
• Det lages mal for verbal tilbakemelding
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Hovedkomite
• De tre komitelederne utgjør hovedkomiteen. En av dem, den med
bredest bakgrunn, oppnevnes til leder. Sekretariatet for
vurderingskomiteene utgjør sekretariat også for denne komiteen.
• Hovedkomiteens mandat/arbeidsmetode: Hovedkomiteens mandat er å
sette sammen en felles omforent innstillingsliste. Dette skal gjøres med
bakgrunn i arbeidet som er gjort i de tre vurderingskomiteene (der
kvalitet og nytte er rangeringskriterier).
• De høyest rangerte prosjektene i hver vurderingskomite, tilsvarende 15
% av de tentativt ledige midlene kommende år, plasseres automatisk
øverst på innstillingslisten (dvs at det blir ingen diskusjon om prioritering
av disse).
• Resterende prosjekter plasseres på innstillingslisten etter dialog og
vurdering i hovedkomiteen. Hovedkarakter og vurderingskomiteens
kvalitative vurdering av søknaden legger føringer på prioriteringene
mellom de tre vurderingskomiteenes rangeringslister.
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Formaliakrav
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Beholder de fleste formaliakrav
•
•
•
•
•
•
•

Alder prosjektleder
Doktorgrad prosjektleder
Forankring av søknaden
Budsjett
Protokoll vedlagt
CV prosjektleder vedlagt
Legemiddelutprøving (hvis ja: Godkjenning eller kvittering
for innsendt søknad)
• CV for alle sentrale prosjektmedarbeidere som deltar i
prosjektet (navngitte som skal motta lønn)
(listen er ikke utfyllende)
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Diskutert nøye og opprettholdes
• Kursbevis i helseforskningsloven for søker, gjelder prosjekter som
krever REK-godkjenning
• Veiledererklæring for ph.d.-kandidat (navngitt og ikke navngitt).
• Alle søkere som har prosjekter som krever REK-godkjenning skal
oppgi REK-nummeret eller legge ved kvittering for innlevert
søknad til REK.
• Dokumentasjon/vitnemål fra profesjonsstudiet/mastergrad for
navngitt ph.d.-kandidat. I tillegg innføres følgende krav: «Søkere
med utenlandsk grad må dokumentere hvordan denne vurderes i
forhold til norsk høyere grads eksamen, og skal derfor legge ved
ekvivalensvurdering»
• Dokumentasjon/vitnemål på ph.d.-graden ved
postdoktorsøknader for navngitt kandidat
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Diskutert nøye og fjernes
• Kursbevis i helseforskningsloven for navngitt kandidat til
ph.d.-stipend og navngitt kandidat til postdoktorstipend når
postdoktorkandidaten selv ikke er søker
• Veiledererklæring for postdoktor når postdoktorkandidaten
selv ikke er søker
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Hvordan nå ut til søkeren?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Søknadsveilederen opprettholdes
Informasjonsmøtene i august opprettholdes. Ett ekstra møte: UiT
Veiledning på telefon og e-post i søkeperioden opprettholdes
Sjekklisten over alle obligatoriske vedlegg (kapittel 10 i veilederen)
opprettholdes
Ny eSøknad muliggjør at flere veiledningstekster legges inn i
søknadsskjemaet
Det utarbeides sjekkliste (kulepunkter) over alle krav til formalia for hver
søknadstype i eSøknad
Det utarbeides en tabell som viser alle krav til formalia for alle
søknadstyper
Det lages en nettside med «ofte stilte spørsmål»
Det utarbeides mal for veiledererklæring og for brukermedvirkning
Det lages et skjema for klage, der klagegrunnlaget skal oppgis i kortform
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Søknadsveilederen
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Søknadsveilederen
•
•
•
•

Oppdatert ut fra ny forsknings- og innovasjonsstrategi
Maksimal støtte er økt fra 1, 1 mill. til 1,134 mill.
Nye nasjonale kriterier for vurdering av søknader
Vanskelig å håndheve at sterke forskningsgrupper ikke kan
forvente å få tildelt støtte til mange gode søknader
• Dobbelkompetanseløp lyses ikke ut
• Forskerlinjestudenter – vurderes kun innenfor denne
kategorien
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Søknadsveilederen
• Kun søknad om utenlandsstipend, spesifisere:
Prosjektskisse/plan for utenlandsoppholdet på inntil 2 A4
sider
• Startstipend: Satt av inntil 4 stipend, men sier samtidig at
«det øremerkes minimum et stipend for søkere til hvert HF»
(vi har 5 HF)
• Startstipendordningen utvides til også å gjelde UNN Tromsø
• Angitt en tidsperiode for uttak av startstipendet
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Søknadsveilederen
• Kapittel 4, 5 og 10 justeres etter behandling i USAM
• Ny eSøknad kan føre til forenklinger også i
søknadsveilederen
• Korrektur og ev. språklige forbedringer må gjøres til slutt

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
14SEP2016 - saksdokumenter

Side 74

NOTAT fra Elsa Hamre (EH), Tove Klæboe
Nilsen (TKN), og Rune Sundset (RS)
03.12.2015/06.06.2016

Etablering av forskningsstilling i Helse Nord med regionalt ansvar for
pasient- og pårørendeopplæring og brukermedvirkning
Formål:
Utlyse stilling som forsker eller forskningsleder i Helse Nord med regionalt ansvar for pasientog pårørendeopplæring.
Formålet med notatet er å klargjøre grunnlaget for, og skissere opp rammebetingelser,
inkludert faglig innhold, for stillingen.
Gjeldende vedtak:
• Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord (2012-2018)
• Budsjettvedtak i USAM 18.11.2015 – Budsjett 2016 og utover:
Budsjettmidlene er satt av fra 2016, 1 mill kr i året pr år i 3-5 år framover.
• Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020

Bakgrunn/hjemlet i:
Pasient- og pårørendeopplæring er en lovpålagt oppgave i spesialisthelsetjenesten. Det har
vært lite eller ingen forskning på feltet i vår region. Forskning er også en lovpålagt oppgave, og
vi har en relativt stor forskningsvirksomhet. Det er vedtatt i styrende organer at det nå skal
forskes også på området pasient- og pårørendeopplæring samt brukermedvirkning.
Det er innhentet omfattende innspill fra interessenter i egen region (EH/TKN), både hos
fagpersonell og brukerrepresentanter. Se vedlegg.

EH og TKN har vært på studiebesøk (7.-8.10.2015) hos to av de mest aktuelle forskningsmiljø i
Norge på feltet:
NTNU – som viderefører Helse Midts satsing
NKLMH – den nasjonale tjenesten for læring og mestring innen helse – OUS
Innspill/erfaringer fra dette studiebesøket er innbakt i dette notat.

Helse Nord RHF
Sjøgata 10
Bodø
Møte8038
i Regionalt

Postadresse:

Telefon: 75 51 29 00

8038 Bodø i Helse
Telefaks:
75 51 RHF
29 01
brukerutvalg
Nord
14SEP2016 - saksdokumenter

E-post:
Internett:

postmottak@helse-nord.no
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Rammebetingelser for stillingen
• Ansettelse på et universitet (100%) med en bistilling i et helseforetak i 20 % stilling
o Hovedstilling: Det er viktig at forskeren får tilhørighet i et etablert arbeidsmiljø
og forskningsmiljø
o Bistilling: Viktig med tilknytning til HF - LMS eller til klinikk (20%)
o Driftsmidler: for å delta i nettverk og delta på møter med praksisfeltet i Helse
Nord må finansieres sammen med stillingen. Dette kan inkludere
brukerinvolvering (for eksempel medforskere) på prosjektnivå, honorar for
brukermedvirkning, evnt brukerpanel
• Forsker med ph.d.- kompetanse
o Ønsker vi en seniorforsker med mange publikasjoner og langvarig forskning bak
seg? Eller en med fersk ph.d. som kan utvikle området forskningsmessig?
• Helsefaglig bakgrunn, evnt samfunnsviter
o lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, andre?
• Kjennskap til nordnorsk helsetjeneste, kultur og geografi
o Ønskelig å ha dette som krav i utlysningen
• Evne og motivasjon til samarbeid og utvikling
o Faglig samarbeid med andre forskere/forskningsgrupper på universitetene?
o Samarbeide med tjenestefeltet i HFene
Oppgaver i stillingen:
• Kartlegge aktivitet og ressursmiljøer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt
• Skaffe seg kjennskap til regionale, nasjonale og internasjonale nettverk både innen
forskning og tjenesten, og delta i disse
• Definere forskningsfeltet og prioritere satsinger og prosjekter som skal gjennomføres
på kort og på lang sikt. Dette ønskes også gjort i samarbeid med regional rådgiver og
gjennom nettverksarbeid, eventuelt en rådgivningsgruppe for denne satsingen fra Helse
Nord.
• Gjennomføre egne forskningsprosjekter
• Stimulere til forskning i feltet
• Rekruttering av nye forskere (søke eksterne forskningsmidler)
• Formidling av forskningsvirksomheten til HFene/LMSene/kommunene/osv
• Akademisk publisering og formidling
Anbefaling:
Ansettelse i 100% forskerstilling ved Helsefak, UiT
Ansettelse i 20 % stilling ved UNN HF

Mål: ansettelse ved UiT og UNN fra høsten 2016
Hvem administrerer ansettelse i hovedstillingen: UiT - med RHF med på laget
Ansettelse på UNN: dialog med fagsjef/forskningssjef UNN om saken først
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Videre plan for arbeidet:
• Møte med Helsefak UiT v/Forskingsdekan Sameline Grimsgaard, instituttleder
v/ Institutt for helse- og omsorgsfag ved Helsefak, UiT
o Mars 2016
• Felles utarbeiding av betenkning for stillingen ved UiT
o April 2016
• Utlysning
o Mai/juni 2016
Klart pr 31.mai 2016:
I prosess med UiT og UNN er det klarlagt at det er midler til en 100% stilling til sammen, og det
gjøres en deling i 80-20% UiT/UNN.

Arbeidsgruppe/referansegruppe for satsingen - også supplert med flere interessenter (HFene
- regionalt nettverk - kommunene – ekstern repr):
Nina Emaus, instituttleder IHO
Elsa Hamre, regional rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord
Rune Sundset, kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF
Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF
Sameline Grimsgaard, prodekan forskning Helsefak, UiT
Anne Winther, leder Regional kompetanseseksjon, Rehabavd., NORklinikken, UNN HF
Vibeke Guddingsmo, adm. leder ved IHO
Betenkningen, utarbeidet av arbeidsgruppen, er behandlet ved UiT 31.mai, og informert om i
USAM 6.juni.
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June 6th 2016

USAM meeting, Bodø

V. cholerae Infection Biology
achievements, challenges, plans for the future

Infection Biology
Sören Abel
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Cholera is a severe diarrheal disease
• Cholera is caused by the bacterium Vibrio cholerae
• This enteric pathogen leads to massive, often lethal
watery diarrhea (>10 L/day)
• V. cholerae can cause large epidemics, that spread
explosively especially in
resource limited condition
• ~3-5 million cases and
>100.000 deaths per year
mainly in young children
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Cholera infection cycle
• Transmitted by oral uptake of
contaminated water and food
• Massive replication in
intestine
• Secretion into environment
with diarrhea
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V. cholerae has to constantly adapt to changing
environmental conditions

 Where does V. cholerae encounter barriers?
 How many pathogens survive/adapt?
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF

How do they adapt?
14SEP2016
- saksdokumenter

Side 81

Simulate the infection cycle in the lab

Quantify bacterial spread
Molecular mechanisms
Side 82
 Discover
new/better
interventions to stop the spread of cholera
Møte i Regionalt brukerutvalg
i Helse Nord RHF
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Focus of work during the 1st year
• Get grants
– Find collaboration partners

• Establish group
• Set up lab
• Finish old projects
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Grants
• Granted funding
– FriPro
7 mNOK, starting 06/2016 (1x PhD, 1x postdoc)
– Helse Nord
3.3 mNOK, starting 06/2016 (1x postdoc)
 texts in English
– UiT strategic funding "Nano-Bio-Sys"
½ PhD position shared with Balpreet Singh for the Department of Physics and
Technology
– Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network (NALMIN)
infrastructure grant
8 mNOK, purchase of super resolution microscope (dSTORM/STED)
– Norsk Biokjemisk Selskap
travel grant Merete Storflor FRET2 conference Germany

• Outstanding applications
– Medlim Bridging Fund
3 month PhD position (225 kNOK) for Ida Sundvor Opstad with Balpreet
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
Ahluwalia
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Collaboration partners
•

Matthew K Waldor (Harvard),
he is a collaborator on the NFR funded FRIPRO grant

•

Pia zur Wiesch (UiT/Yale),
she is a collaborator on the NFR funded FRIPRO grant and Helse Nord
grant

•

Pål Johnsen (UiT),
he is a collaborator on the NFR funded FRIPRO grant

•

Virginia E Pitzer (Yale),
she is a collaborator on the Helse Nord grant

•

Ulf R Dahle (Folkehelseinstituttet),
he is a collaborator on the Helse Nord grant

•

Balpreet Singh (UiT),
I am a collaborator on the UiT funded strategic funding "Nano-BioSys“

•

Peter McCourt (UiT),
I am a consortium member on the NFR funded NALMIN infrastructure
grant

•

Yoshiharu Yamaichi (Université Paris-Sud/CNRS) ,
I am a collaborator on the JPI-AMR transmission dynamics
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Current group

Bhupender
Singh

Aaron
Gilman

Maddalen
Christina
Rodriguez
Bleis
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Sören
Abel

Øyvind
Lorentzen
Elizabeth
Aarag
 shared technician

Larissa Schröter
Merete
Storflor

Ida Opstad
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Publications with UiT affiliation
• Hubbard PT, Chao MC, Abel S, Blondel CJ, Abel zur Wiesch P, et al.

PNAS (2016) 113(22):6283-8.

• Hatzios SK, Abel S, Martell J, Hubbard T, Sasabe J, et al.

NAT CHEM BIOL (2016) 12 (4):268-74.

• Chao MC, Abel S, Davis BM, and Waldor MK.

NAT REV MICROBIOL (2016) 14 (2):199-28.

• Abel S and Waldor MK.

CURR PROTOC MICROBIOL (2015) 38:6A.6.1-6A.6.15.

• Abel S, Abel zur Wiesch P, Davis BM, and Waldor MK.

PLOS PATHOGENS (2015) 11 (6), e1004823

• Abel zur Wiesch P, Abel S, Gkotzis S, Ocampo P, Engelstädter J, et al.

SCI TRANSL MED (2015) 7 (287):287ra73.

• Lori C*, Ozaki S*, Steiner S, Böhm R, Abel S, et al.

NATURE, (2015) 523 (7559):236–239.
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Positive experiences
• Very friendly and supportive environment on all levels
(IFA, MicroPop, sequencer, animal/microscope room)
• Setup of the laboratory
worked generally smoothly
 microscope

• Group started and was able to hire very good people from a
long list of applicants
– Just started (March/May)
– Short term members from Erasmus program/Forskerlinje
– Enjoy interaction and lively scientific discussion/education
i Regionalt brukerutvalg
i Helse Nordto
RHF actually start projects
• Møte
Looking
forward
14SEP2016 - saksdokumenter
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Challenges
• Administration
– Special situation at IFA

(maternity leave, sick leave, new/temporal staff)

– Complex process

• Accessibility
– English documentation
– Difficult to navigate the specialties of the Norwegian
system

• Fast growth of group
– Space (office/lab)
– Technical support
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Questions?
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MØTEREFERAT
Samhandlingsavdelingen

Saksbehandler: Steinar
Pleym Pedersen

Referat fra møte i Brukerutvalget - 9. juni 2016
Sted: Nordlandssykehuset, Lofoten
Tid: 09:30 – 14:00
Møterom/sted:

Vår ref.:2015/2727 /SPP

Deltagere :
Barbara Priesemann
Carl Eliassen
Arild Amundsen
Karsten Seglan
Helge Jenssen
Mai-Helen Walsnes
Per Dalhaug
Marit Madsen

SAFO - leder
MARBORG, nestleder
Mental Helse
FFO – LHL
FFO - LPP
Nordland fylkes eldreråd
Kreftforeningen
Samisk representant

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Steinar Pleym Pedersen

Adm.direktør NLSH
Saksbehandler/sekretær

Andre
Desiree S. Høgmo
Sissel Juliussen
Merete Breivik
Anita Kvarsnes
Lars Solstad
Elin Pladsen

Avdleder Lofoten DPS
Avdleder Kir./ort klinikk
Avdleder leger Med. klinikk
Ass. klinikksjef Kvinne/Barn, pr.
Skype
Avdleder AKUM
Enhetsleder LMS

Tilstede
X

Forfall

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Sak 57
Sak 57
Sak 57
Sak 57
Sak 57
Sak 57

Agenda:
55/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
56/2016 Godkjenning av referat fra møtet 24.5.16
57/2016 Informasjon –Nordlandssykehuset Lofoten v avdelings- og enhetsledere
58/2016 Valg av brukerrepresentant – etablering av prostatasenter
59/2016 Valg av brukerrepresentant – forskningsprosjekt «Prehospitale minutter teller ved hjerneslag»
60/2016 Handlingsplan Brukerutvalget
61/2016 Tertialrapport til Helse Nord
62/2016 Nasjonal Helse- og sykehusplan – Helse Nords behandling og oppdrag til NLSH. Valg av brukerrepr.
63/2016 Norilco – Lærings- og mestringskurs for stomiopererte
64/2016 Styresaker
65/2016 Referater
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Side 1

Saksnr.
55/2016

Beskrivelse / tiltak
Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvarlig / tidsfrist

Enstemmig
Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes.

56/2016

Godkjenning av referat fra møtet 24.5.16
Enstemmig
Vedtak:
1. Referatet godkjennes.

57/2016

Informasjon –Nordlandssykehuset Lofoten v avdelingsog enhetsledere
Det er bedt om informasjon fra følgende klinikker/HR (Lærings- og
mestring) :
Lofoten DPS (Desiree Høgmo)
Kirurgisk/ortopedisk klinikk (Sissel Juliussen)
Medisinsk klinikk (Janne Løvdal/Merete Breivik)
Kvinne/barn (May V. Johansen)
Rehab/Hab (Beate Johansen )
AKUM (Lars Solstad)
Lærings- og mestring (Elin Pladsen)
Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget takker for nyttig og god informasjon
2. Fremlagte foiler leges ved referatet

58/2016

Valg av brukerrepresentant – etablering av prostatasenter
Enstemmig
Vedtak:
1. Per Dalhaug oppnevnes som brukerrepresentant i
forbindelse med etablering av prostatasenter i
Nordlandssykehuset HF.
2. Som vararepresentant oppnevnes Carl Eliassen
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59/2016

Valg av brukerrepresentant – forskningsprosjektet
«Prehospitale minutter teller ved hjerneslag»
Enstemmig
Vedtak:
1. Som brukerrepresentant i PhD-prosjektet "Prehospitale
minutter teller ved hjerneslag" oppnevnes Paul Amundsen.
2. Som vararepresentant oppnevnes Karsten Seglan.

60/2016

Handlingsplan Brukerutvalget
Enstemmig
Vedtak:
1. Saken tas opp igjen på møte 23. august og da med
fremlagt forslag utarbeidet av arbeidsutvalget

61/2016

Tertialrapport til Helse Nord

Enstemmig
Vedtak:
62/2016

1. Tertialrapport 1/2016 tas til orientering.
Nasjonal Helse- og sykehusplan – Helse Nords
behandling og oppdrag til NLSH. Prosess i
Nordlandssykehuset.Valg av brukerrepr.
Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget er tilfreds med den prosessen som
legges opp til av Helse Nord.
2. Saken er av stor viktighet, både for enkeltpasienten og
det enkelte sykehusområder og helseforetaket som
helhet.
3. Som brukerrepresentant i arbeidet oppnevnes Barbara
Priesemann med Bente Anita Solaas som
vararepresentant.

63/2016

Norilco – Lærings- og mestringskurs for stomiopererte
Enstemmig
Vedtak:
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1. Brukerutvalget ser svært positivt på samarbeidet som er
etablert mellom Norilco og Lærings- og mestringssenteret
ved NLSH Bodø
2. Brukerutvalget oversender henvendelsen til
Kirurgisk/ortopedisk klinikk v. stomisykepleier for videre
vurdering/håndtering.
64/2016

Styresaker
Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget ber om at sak om Dashbord for kvalitet og
pasientsikkerhet legges fram for BU før styremøtene.

65/2016

Referater
1. Utskrivningsklare pasienter pr. 1.6.16 (ettersendes)
2. Referat fra erfaringsmøte med kommunene i Lofoten
9.5.16
3. Referat fra erfaringsmøte med kommunene i indre
Salten 23.5.16
4. Referat fra erfaringsmøte med kommunene i ytre
Salten 24.5.16
5. Referat Brukerutvalget Helgelandssykehuset
6. Referat fra møte i Klinisk etikkomite – møte 19.5.16

Enstemmig
Vedtak:

1. Referatene tas til orientering

I Neste møte ønskes informasjon om ME.
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HODE- OG
BEVEGELSESKLINIKKEN
Klinikken har fått sitt navn ut fra organtenking og likheter i tilbud.
Hode omfatter nevrologi, rehabilitering, ØNH/Kjeve og øye.
Bevegelse omfatter fysikalsk medisin, revmatologi, nevrologi og
rehabilitering.
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Ny organisajonsmodell vår 2016
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Hode og bevegelse (HBEV) i Lofoten
• Enhet for KSF, habilitering og rehabilitering Lofoten
• Audiograf
• Ambulering fra NLSH Bodø: leger/behandlere med poliklinikk ved
NLSH Lofoten
• Øre, nese, hals
• Øye
• Nevrologi
• Reumatologi
• Klinisk ernæringsfysiolog
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Enhet for kliniske servicefunksjoner (KSF),
habilitering og rehabilitering
• Habiliteringsteam barn og voksne, ambulering hele Lofoten,
tverrfaglig team – 3 årsverk
• Ambulant rehabiliteringsteam (ART), ambulering hele Lofoten –
tverrfaglig team – 3,5 årsverk
• Slagsykepleier, slagpasienter på slagenheten
• Ergoterapeut, inneliggende pasienter
• Fysioterapeuter + turnusfysioterapeut, inneliggende pasienter
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Eksempler pasienter habiliteringsteamet
• Henviste pasienter er i alle aldre og livsfaser. Jobben gjøres der
pasienten oppholder seg i hverdagen – ca 60 henviste pasienter
• Målgruppe/diagnoser eksempler:
Utviklingshemming, sjeldne syndromer, CP, sansetap, utviklingsforstyrrelser i
autismespekteret, alvorlige muskelsykdommer, omfattende tilleggsvansker i
målgruppen innenfor kommunikasjon, atferd, ernæring også videre.
Hva gjør vi?:
– Veiledning og opplæring av pasient, pårørende og andre.
– Kartlegginger av funksjon for vurdering av videre tiltak, igangsetting og
oppfølging av tiltak.
– Bistand til koordinator og IP.
– Veiledning og vurdering ved bruk av tvang og makt ovenfor
utviklingshemmede etter HOTL kapittel 9.
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Eksempler pasienter ambulant
rehabiliteringsteam (ART)
• Personer over 18 år med somatisk skade eller sykdom, som av
ulik årsak har behov for bistand til videre rehabilitering fra
spesialisthelsetjenesten. Jobben gjøres der pasienten har
hverdagen sin. Eksempler: Slag, ervervet hjerneskade, kroniske
smertepasienter, multisykdom.
Hva gjør vi?
• Kartlegging av funksjonsnivå, mål og behov for bistand
• Råd - og veiledning til pasient, pårørende og fagpersonell.
• Bistå med oppstart av ansvarsgruppe og individuell plan
• Kompetanseheving
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•

Informasjon til NLSH Brukerutvalg 09.06.16
v/avd.leder Sissel Juliussen
Kirurgisk-ortopedisk klinikk
Nordlandssykehuset Lofoten

Kvalitet i prosess og resultat
Trygghet for tilgjengelighet og omsorg
Respekt i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere
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Avdelingen
•
•
•
•

4 overlegestillinger
1 LIS-legestilling (nettopp tilsatt ny)
5 turnuslegestillinger
Felles poliklinikk (med.+ kir.+ kreftpoliklinikk)+
sengepost + Info.tjenesten Velg behandlingssted

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
14SEP2016 - saksdokumenter

Side 103

Beredskap
• Akuttkir.beredskap med overlegespes. i gen.kirurgi
eller gastrokirurgi. Ortoped tilgjengelig alle
hverdager, ikke helger
• Pasienter behandles lokalt eller stabiliseres før
transport videre til NLSH Bodø eller UNN Tromsø
• Tett samarbeid også i.f.t medisinsk klinikk
vedr.akutte med.tilstander
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14SEP2016 - saksdokumenter

Side 104

Aktivitet
• Elektive (planlagt) operasjoner + poliklinisk aktivitet
• Plantall er 1200 operasjoner pr.år
• Fagområder: ortopedi, gen.kirurgi, gastrokir,urologi,
gynekologi, ØNH og øye
• Ambulering innenfor ØNH, øye, urologi,
endokrinologi,nevrologi,reumatologi, barnelege,
barneortopedi og ryggortopedi
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Utfordringer pr.juni 2016 :
•
•
•
•
•
•

Rekruttering og stabilisering av overlegespes.
Samarbeid på tvers av klinikker
Plantall i f.t større ortopediske operasjoner
Bruk av overlegevikarer
Lokaler
Utstyr
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AKUM LOFOTEN
AKUTTMEDISINSK KLINIKK
Avd.leder

Lars Solstad

Merete

Hjertø - Enhetsleder Overvåkning,
mottakelse og dagkirurgi
Laila

Pettersen - Enhetsleder Operasjon, anestesi
og sterilsentralen
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OPERASJONENHETEN
•

6,8 hjemler til opr.sykepleiere

•

Operasjon: 3 opr,stuer + et lite innledningsrom.

•

1 opr.stue hvor det foregår protesekirurgi (hofter /
kne)

•

De to andre stuene tar mye gen.kirurgi

•

Plantall (operasjoner + øhj.) ca 1200 pasienter per år

•

Ca. 70 % er dagkirurgi (kommer inn til operasjon på
morgen og reiser hjem kl.17)

•

Resten er øhj.pasienter og heldøgnspasienter
(innlagte)

•

Opererer Ca.300 øhj. pasienter i året (mest ortopedi)

•

Personell inngår i alle øhj. teamene ved sykehuset

•MTU
•

(medisinsk teknisk utstyr) – etterslep – behov for nytt

Mål: Ytterligere dreining fra inneliggende behandling
til poliklinisk behandling og dagkirurgi (Helse Nord)
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ANESTESIENHETEN


5,2 hjemler



Jobber også på dagkirurgen



Jobber mye selvstendig (vi har bare en anestesilege i
vakt fra Narco Polo, + 2 faste i rullering her /
helikopterbase Harstad)



Med tanke på anestesimidler; Mye bruk av TIVA – lite
gassanestesi. Ellers spinal / lokalbedøvelse



Personell inngår i alle Øhj.teamene ved sykehuset
Oppdatert MTU (medisinsk teknisk utstyr)

brukerutvalg i Helse Nord RHF
Møte i Regionalt
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STERILSENTRALEN


1,1 hjemmel brukes til dette.



Steriliserer utstyr til operasjon,
men også til alle andre enheter på
sykehuset som har behov.



Dyktig personell som gjør en flott
jobb.
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OVERVÅKNINGEN


17,3 hjemler



4 stk en-mannsrom



Innlagte pasienter ca.900 per år (bare øhj.)

Jobber

med å finne nye lokaliteter (mangel bl.a. på

støtterom)
DAGKIRURGEN


2 sykepleier fra kl.07.30 – kl.17.00



6 senger



Ca 1000 pasienter ”innlagt” i året – resten legges på
overvåkningen etter operasjon

MOTTAKELSEN


1 sykepleier på Dagtid – kveld og natt



1 stk akuttrom og et mottaksrom (2-3 senger)



Ca. 3000 pasienter legges inn via mottakelse årlig. Disse
fordeles til sengepostene og overvåkningen.

Jobber

med å finne nye lokaliteter (mangel bl.a. på

støtterom, + uheldig plassering i sengepost)
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UTFORDRINGER……


Bidra med bedre samhandling for pasientenes beste
(klinikker /avdelinger / enheter)



Bidra slik at vi kontinuerlig har fokus på våre kjerneverdier;
Kvalitet – trygghet og respekt



Ha fokus på brukermedvirkning slik at pasienter og
pårørende blir hørt og sett



Økonomi / budsjett (foretaket har betydelige økonomiske
utfordringer) Mye ressurser går til «tiltaksarbeid»



Sikre vedlikehold og utvikling av utdanning / kompetanse



Samhandling med kommunene i konkrete pasientsaker
(KOLS, Kreft, Hostemaskin, Pasienter med spesielle inngrep
utført på Rikshospitalet m.fl.)



Gode rutiner (skriftlige) ved overflytting av dagkirurgiske
pasienter tilbake til kommunen / institusjon / pas. Som har
hjemmesykepleie.
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LOFOTEN DPS
Organisering
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KLINIKKEN:
•

Består av 3 DPS og flere spesialisert sykehusavdelinger

•

DPS: Salten, Lofoten og Vesterålen

•

Vesterålen og Salten har allmennpsykiatrisk sengepost, Lofoten har 2
krisesenger i medisinsk avdeling
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LOFOTEN DPS
•

4 enheter

•

1 Dagehet i Svolvær, 1 Dagenhet på Leknes, VOP/Rus og AAT

•

Utekontor i Svolvær

•

BUP er organisert under Bodø men holder til i samme lokalene som resterende

•

Hesteassistert terapi, Lofoten hest og helse
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HVA TILBYR VI AV TERAPI:
•

Vi tilbyr diverse terapiformer og behandler de aller fleste
lidelsene innenfor psykiatri

•

Vi tilbyr utredning

•

Har nevropsykolog
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KVALITESTALL

•

Kort ventetid, under landsgjennomsnittet, 33 dgr pr 1 mai.

•

Svært få fristbrudd, 1 til nå i år

•

Holder budsjett
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UTFORDRINGER:
•

AAT

•

Rekruttering av spesialister

•

Omstillinger
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Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser
ANS
Styre

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Møtested
Tid:

Thon Hotell Opera, Oslo
Kl 09.30-13.50

Møtedato
Møteleder
Referent

Referatdato

09.06.16

Anne Biering

Eirik Andersen
09.06.16

Følgende medlemmer deltok:
Anne Biering, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF
Bente Aae, nestleder, Helse Vest RHF
Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF
Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF
Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF
Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS
Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS
Fra regionale brukerutvalg deltok:
Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest
Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord

Fra administrasjonen deltok:
Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS
Øystein Næss, ass.direktør, Pasientreiser ANS
Kjetil Dahl, leder, reiser uten rekvisisjon, Pasientreiser ANS
Heidi Sønstebø, opplæringsansvarlig, Pasientreiser ANS
Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS

Fra 12.30
Fra 12.30

Innkalling og saksliste ble godkjent
En sak ble innmeldt til eventuelt
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Saker som ble behandlet:
Sak 35-2016:

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20.04.16

Protokoll fra styremøtet 20.04.16 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak
Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 20.04.16.
Sak 36-2016:
Virksomhetsrapportering pr 30. april 2016
Rapporteringen for april er en utvidet rapportering og viser gode resultater på selskapets
leveranser, samtidig som det er høy aktivitet i prosjektporteføljen.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 30. april 2016
til etterretning.
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar virksomhetsrapporteringen per 30. april 2016 til etterretning.
Sak 37-2016:

Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2016 og plan
for gjennomgang i 2. halvår 2016
Arbeidet med internkontroll i Pasientreiser ANS har gitt gode resultater. Det er kontinuerlig
fokus på å videreutvikle og å sikre en fortsatt god internkontroll. Gjennomførte temauker våren
2016 om utvalgte deler av internkontrollen har bidratt til å øke kompetansen i organisasjonen.
Samlet sett vurderes dagens internkontroll som god og hensiktsmessig. Høsten 2016 blir det
videre fokus å opprettholde god internkontroll og et godt personvern knyttet til nye digitale
løsninger som utvikles gjennom prosjektene Mine pasientreiser, Samkjøring og alternativ
bestillerløsning og Oppgjørskontroll.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2016 til
etterretning.
2. Styret slutter seg til foreslått plan for gjennomgang av internkontroll ved
pasientreisekontorene og Pasientreiser ANS i 2. halvår 2016.
Sak 38-2016:

Sluttrapportering på oppfølging av rapport 2/2015 fra
internrevisjonen
Internrevisjonens rapport 2/2015 om revisjon av intern styring og kontroll knyttet til
gjennomføring av prosjekt “Samkjøring og alternativ bestillerløsning”, samt utvalgte områder
for prosjektet “Mine Pasientreiser” avdekket ingen vesentlige svakheter, men pekte på enkelte
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forbedringsområder innen virksomhetsstyring i Pasientreiser ANS. Som en følge av dette ble det
utarbeidet en handlingsplan som et verktøy til å forbedre områder som i rapporten er omtalt i
gul sone. Selskapet vil derigjennom ha et bedre grunnlag for å sikre en god virksomhetsstyring
av prosjektene i Pasientreiser ANS.
Alle tiltak relatert til områder i gul sone er nå gjennomført eller under iverksetting.
Handlingsplanen vurderes som et godt verktøy i arbeidet med å systematisere og prioritere
oppfølging av anbefalingene fra revisjonsrapporten. Resultatet danner et godt grunnlag for det
videre arbeidet med utvikling av virksomhetsstyring i selskapet.
Styrets enstemmige vedtak:

Styret tar fremlagte sluttrapportering på oppfølging av revisjonsrapport om revisjon
av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt “Samkjøring og
alternativ bestillerløsning”, samt utvalgte områder for prosjektet “Mine Pasientreiser” til
etterretning.
Sak 39-2016:

Status utvikling for prosjekt Mine pasientreiser pr. 30. april 2016

Denne saken redegjør for status på teknologiutvikling i prosjektet pr. 30. april i regi av
Pasientreiser ANS og tilhørende status knyttet til økonomi pr. 30. april 2016. Saken omtaler
også kort kommende oppgaver og ansvarsfordeling.
Utviklingen er avsluttet i henhold til milepælsplan, og systemintegrasjonstest er gjennomført.
Alle komponenter og tjenester i ny teknisk løsning er etablert og integrert. Funksjonalitet med
avhengigheter på tvers av delsystemer er ferdig utviklet. Ny teknisk løsning vil i mai være i
akseptansetestfasen.
Kostnadene er pr. 30.04.16 i tråd med revidert budsjett.
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret tar statusrapport for utvikling pr. 30.04.2016 og økonomirapportering pr.
30.04.2016 til etterretning.

2. Styret ber om at videre prosess inkl ansvarsfordeling etter 1. oktober konkretiseres
nærmere i styremøtet 15. september.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om videre prosess mht brukerstøttefunksjonen
samt om endelig oppstartsdato for ny ordning.

Sak 40-2016:

Årsplan styresaker

I denne saken fremlegges justert årsplan for styresaker til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar årsplan for styresaker med supplering gjort i møtet til orientering.
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Administrerende direktørs orientering
Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

•
•
•

Eventuell omdanning fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)
Utlevering av opplysninger til utlandet

Problemer med ny telefoniløsning

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering.
Styreleders orientering
Styreleder orienterte om følgende saker:

-

Styreseminar i september
Forestående møte med Norsk helsenett

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering.
Temasaker
Følgende temaer ble gjennomgått:
•

•

Behovsvurdering tilleggstjenester

Opplæring

Eventuelt
Det var innmeldt en sak til Eventuelt:

Nivå for tilleggstjenester i overgangsperioden mellom gammel og ny ordning, reiser uten
rekvisisjon der administrerende direktør orienterte om aktuelt utfordringsbilde.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar redegjørelsen til orientering. Ved evt behov fremmes beslutningssak for styret
relatert til fremlagt problemstilling.
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________________
Bente Aae
Nestleder

________________
Stian Larsen
Styremedlem

________________
Reidun Rømo
Styremedlem

________________
Gunn Høvik
Styremedlem

________________
Frode Eilertsen
Styremedlem

________________
Geir Kristoffersen
Styremedlem

______________
Anne Biering
Styreleder
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Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser
ANS
Styre

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Møtedato

11.07.16

Møtested
Tid:

Telefonmøte
Kl 09.00-09.30

Møteleder

Anne Biering

Referent

Eirik Andersen

Referatdato

11.07.16

Følgende medlemmer deltok:
Anne Biering, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF
Bente Aae, nestleder, Helse Vest RHF
Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF
Geir Kristoffersen, styremedlem Helse Sør-Øst RHF
Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS
Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS

Ellers deltok:
Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest
Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord
Forfall:
Frode Eilertsen, styremedlem Helse Nord RHF
Fra administrasjonen deltok:
Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS
Øystein Næss, ass. direktør, Pasientreiser ANS
Roy Smelien, leder, styringsinformasjon og støttesystemer, Pasientreiser ANS
Eirik Andersen, leder for styre- og eieroppfølging, Pasientreiser ANS

Innkalling og saksliste ble godkjent
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt
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Saker som ble behandlet:
Sak 41-2016:

Utfordringer ved ny telefoniplattform

I administrerende direktørs orientering til styret i styremøtet 09.06.16 ble det bl.a. redegjort for utfordringer
relatert til innfasing av ny telefoniplattform. Utfordringsbildet er nå, en måned senere, fremdeles av et slikt
omfang at det er riktig å gi styret en oppdatering på situasjonen. Siden 9. juni har det vært stor møteaktivitet
mellom Pasientreiser ANS og ledelsen hos Datametrix og Telenor med sikte på å finne en løsning på den
oppståtte situasjonen. Datametrix har fortsatt feilsøking og fortløpende implementert forbedrings-tiltak,
men flere pasientreisekontor opplever fremdeles ustabilitet i løsningen. Parallelt med dette arbeidet har
Pasientreiser ANS bedt om at Telenor og Datametrix tilbyr en alternativ plattform/løsning som man kan få
mulighet til å teste utover sommeren. Det er enighet om fremdriften for dette arbeidet. Dersom tiltakene ikke
fører frem vil også kontraktsmessige vurderinger bli gjort. Styret vil holdes orientert om den videre
prosessen.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar den fremlagte redegjørelsen om utfordringer ved ny telefoniplattform til etterretning.
Sak 42-2016:

Orientering om prosjekt Mine pasientreiser

Saken gir en kort orientering om kommende faser for Mine pasientreiser, inkl linjens ansvarsovertagelse.
Prosjektet anbefaler oppstart som tidligere planlagt pr 1. oktober. Dette blir samtidig dato for når linjen trer
inn som ansvarlig for den nye løsningen. Styret vil holdes orientert om den videre prosessen, bl.a. i styremøtet
i september.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar fremlagte redegjørelse om prosjekt Mine pasientreiser til orientering.

________________

________________

Bente Aae
Nestleder

Stian Larsen
Styremedlem

________________
Reidun Rømo
Styremedlem

________________
Gunn Høvik
Styremedlem

________________
Frode Eilertsen
Styremedlem

________________
Geir Kristoffersen
Styremedlem

______________
Anne Biering
Styreleder
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Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser
Styringsgruppe
Møtedato
Møtested
Tid
Møteleder
Referent
Referatdato

Følgende deltok:

Mine pasientreiser
17. 06.2016
Telefon
11.00-12.00
Steinar Marthinsen
Vibeke H. Jørgensen
17.06.2016

Til stede fra styringsgruppen:
Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF (leder)
Per Karlsen, Helse Vest RHF
Tove Skjelvik, Helse Nord RHF
Reidun Martine Rømo, Helse Midt-Norge RHF
Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF
Ellen Nygårdsmoen, Helsedirektoratet
Hilde Lyngstad, Direktoratet for e-helse
Stian Larsen, Pasientreiser ANS
Gunn Høvik, Pasientreiser ANS
Werner Johansen, Helse Nord RHF (regionalt brukerutvalg)
Grete Müller, Helse Vest RHF (regionalt brukerutvalg) Kari Marie Sandnes, Helse Nord
RHF (konserntillitsvalgt)(tlf)
Hilde Cathrine Espeland, Helse Vest RHF (konserntillitsvalgt)
Forfall:
Steinar Mathisen, Helsedirektoratet
Fra Direktoratet for e-helse:
Glenn Håkon Melby

Fra prosjektet:
Øystein Næss, Pasientreiser ANS (prosjektleder)
Kjetil Dahl, Pasientreiser ANS
Hilde Holt, Pasientreiser ANS
Marit Kobro, Pasientreiser, ANS
Vibeke H. Jørgensen, Pasientreiser ANS (referent)

Innkalling og saksliste ble godkjent
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt
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Sak 28/01 Godkjenning av referat
Referatet fra styringsgruppemøtet 09.05. 2016 fremlegges.

Styringsgruppens enstemmige vedtak:
Styringsgruppen godkjenner referatet fra styringsgruppemøtet 0905.2016.

Sak 28/02 Statusrapport pr. 1. juni 2016

Denne saken redegjør for prosjektaktiviteter, status i prosjektet pr. 1. juni 2016 og status knyttet til
økonomi pr. 31. mai 2016.
Overordnet er de fleste prosesser i rute frem mot oppstart 1. oktober. Pr 1. juni er det noe avvik på
fremdrift for akseptansetest og oppstart av prototypetesting.
Akseptansetesten er ikke avsluttet pr. 1. juni. Etter gjennomført ytelsestest i PRO og PRIMO er det
behov for å bedre responstid på oppslag mot tjeneste for takstsone og HTK samt at antall kall og
størrelse på søknad fra hn.no må analyseres og mulig optimaliseres. Ny ytelsestest er gjennomført
14. juni, og viser at ny teknisk løsning med stor sannsynlighet vil håndtere estimerte volumer ved
oppstart. Det er imidlertid behov for optimalisering for å sikre stabilitet ved høy saksinngang og
full produksjon. Regelmessige volumtester i prototypetest vil sikre et godt grunnlag for
optimalisering av tekniske miljøer, delsystemer, tjenester og registre.
I gjeldende plan er det lagt til grunn at den ferdige utviklede helsenorge.no-løsningen pr. 1. april,
som ble gjort tilgjengelig i testmiljøet 22. mai, skal benyttes til brukertesting fra 1. juni. Rapporter
fra testing av helsenorge.no-løsningen i april/mai avdekket behov for å forbedre viktige deler av
løsningen, spesielt knyttet til søknader med tilleggselementer. Disse tiltakene er ikke implementert i
22. mai-versjonen. Dette får konsekvenser for fase 1 i prototypetest, og medfører at det pr. 1. juni er
større usikkerhet knyttet til kvaliteten i løsningen for søknader med tilleggselementer enn det
skulle vært iht. eksisterende plan. I sak 28-03 foreslås justerte testtiltak for å avdekke og redusere
risikoen for mangler i brukeropplevelse.
Forbedringene i helsenorge.no-løsningen er medio juni ferdig utviklet, men ikke tilgjengelig for
prototypetesting før 4.juli. Det legges opp til en begrenset brukertest av løsningen i andre halvdel
av juni, denne utvides når nyere versjon er tilgjengelig i testmiljøet 4. juli.
Det er i samarbeid med lederne ved de fire regionale kontorene utarbeidet planer for
implementeringen av Mine pasientreiser. Planene ble utarbeidet iht. plan innen 1. juni 2016.
Kostnadene er pr. 31. mai 2016 i tråd med budsjett. E-helse har varslet et merforbruk og kommet
med forslag til finansiering. Det pågår en dialog rundt dette.
Prosjektleder anbefaler at styringsgruppen tar redegjørelsen til etterretning.

Styringsgruppens enstemmige vedtak:
1. Styringsgruppen tar statusrapport pr. 1. juni til etterretning.
2. Styringsgruppen vil bli innkalt til milepælsmøter for å ta stilling til omfang og “go-/nogo.
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Sak 28/03 Risikovurdering av Mine pasientreiser pr. 14.06. 2016 knyttet til
oppstart 1.10. 2016
I styringsgruppemøte 9. mai 2016 ble det lagt fram risikovurdering pr. 1. mai knyttet til oppstart
av Mine pasientreiser 1. oktober 2016 og påfølgende driftsfase.
Pr. 14. juni vurderes sannsynligheten for at Mine pasientreiser ikke kan lanseres iht. plan 1.
oktober som lav. Den største identifiserte risikoen anses fortsatt å være risiko for kritiske feil i den
nye teknologiske løsningen. Det er gjennomført systemintegrasjonstest av den helhetlige løsningen,
og akseptansetest er i en avslutningsfase.
Oppstart av prototypetest avventer siste del av utvikling i løsningen for pasient på helsenorge.no,
for å få med endringer i søknad med tilleggselementer etter innspill fra gjennomført brukertest.
Brukere vil i løpet av juni involveres for å kvalitetssikre at endringer i blant annet søknad med
tilleggselementer er tilfredsstillende. Det er knyttet usikkerhet til om disse endringene vil være
tilstrekkelige med tanke på en lansering 1.oktober. Gitt et slikt utfall, bør det tas sikte på å
lansere søknad med tilleggselementer så raskt som mulig etter 1. oktober.
Dette vurderes likevel ikke å være til hinder for at løsningen kan lanseres med nytt
regelverk/nye prosesser som planlagt fra 1.oktober. Brukertesting og interntesting så langt,
viser at brukeropplevelse og kvalitet knyttet til enkel søknad er akseptabel. Analyser viser at om lag
40 prosent av dagens brukere vil ha søknader uten tilleggselementer og dermed vil kunne benytte
den nye elektroniske løsningen på helsenorge.no fra lansering. Det vurderes å være lav risiko
knyttet til å lansere enkel søknad som planlagt 1.oktober.
Basert på prosjektets fremdrift og risikobilde, er det prosjektleders vurdering at denne
konklusjonen kan legges til grunn i møte med HOD 22. juni 2016, hvor det i så fall anbefales overfor
HoD at ny forskrift trer i kraft fra 1. oktober.

Styringsgruppens enstemmige vedtak:
1. Styringsgruppen tar fremlagte risikovurdering til etterretning.

2. Styringsgruppen understreker behovet for tett dialog mellom hovedprosjektet og
mottaksprosjektene, slik at man raskt kan iverksette eventuelle kompenserende
tiltak.
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Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser
Styringsgruppe
Møtedato
Møtested
Tid
Møteleder
Referent
Referatdato

Følgende deltok:

Mine pasientreiser
01. 07.2016
Telefon
09.00-09.30
Steinar Marthinsen
Vibeke H. Jørgensen
01.07.2016

Til stede fra styringsgruppen:
Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF (leder)
Per Karlsen, Helse Vest RHF
Tove Skjelvik, Helse Nord RHF
Reidun Martine Rømo, Helse Midt-Norge RHF
Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF
Steinar Mathisen, Helsedirektoratet
Stian Larsen, Pasientreiser ANS
Gunn Høvik, Pasientreiser ANS
Grete Müller, Helse Vest RHF (regionalt brukerutvalg)
Kari Marie Sandnes, Helse Nord RHF (konserntillitsvalgt)

Forfall:
Hilde Cathrine Espeland, Helse Vest RHF (konserntillitsvalgt)
Werner Johansen, Helse Nord RHF (regionalt brukerutvalg)
Hilde Lyngstad, Direktoratet for e-helse

Fra prosjektet:
Øystein Næss, Pasientreiser ANS (prosjektleder)
Kjetil Dahl, Pasientreiser ANS
Hilde Holt, Pasientreiser ANS
Marit Kobro, Pasientreiser, ANS
Vibeke H. Jørgensen, Pasientreiser ANS (referent)

Innkalling og saksliste ble godkjent
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt

Sak 29/01 Godkjenning av referat

Referatet fra styringsgruppemøtet 17.06. 2016 fremlegges.

Styringsgruppens enstemmige vedtak:
Styringsgruppen godkjenner referatet fra styringsgruppemøtet 17.06.2016.
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Sak 29/02 Orientering fra møter med HoD 22.06
Steinar Marthinsen orienterte om innhold i arbeidsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet
22.juni. Det foreligger foreløpig ikke noe endelig godkjent referat fra dette møtet, men dette
sendes til styringsgruppen så snart det er klart.
I møtet med Helse- og omsorgsdepartementet ble det orientert om at en digital løsning knyttet
til enkle reiser med stor sannsynlighet kan lanseres 1.oktober 2016. Det ble samtidig redegjort
om utfordringene knyttet til reiser med tilleggselementer. Det fremstår på dette tidspunktet
som mest hensiktsmessig å lansere løsningen 1. oktober med enkel reise, og at reiser med
tilleggselementer kommer på et senere tidspunkt.
I møtet med Helse- og omsorgsdepartementet ble det klart at avgjørelsen knyttet til
lanseringstidspunkt og -omfang vil basere seg på de anbefalinger og råd som prosjektet gir.
Dette innebærer at testperioden i sommer er svært avgjørende og at det må foretas en samlet
risikovurdering før endelig avgjørelse tas.
Helse- og omsorgsdepartementet og politisk ledelse skal beslutte standardsats. Avklaring
knyttet til standardsats ligger således utenfor prosjektet, men Pasientreiser ANS har bidratt
med analysegrunnlag. Analysen viser at det i 2015 er refundert i snitt 2,23 kroner pr. reiste
kilometer nasjonalt for bil/buss/tog.
Lansering av den digitale løsningen anses som en stor politisk begivenhet. Helse- og
omsorgsminister Bent Høie ønsker å kommunisere den nye ordningen rett etter sommeren, i
uke 34. Konkret dato kommer senere.
Styringsgruppens leder varsler et ekstraordinært styringsgruppemøte i midten av august. Der
fremlegges en oppdatert status- og risikovurdering, som underlag til de anbefalinger
styringsgruppen skal gi Helse- og omsorgsdepartementet. Møteplan for høsten sendes ut neste
uke.
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Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser
Styringsgruppe
Møtedato
Møtested
Tid
Møteleder
Referent
Referatdato

Følgende deltok:

Mine pasientreiser
19.08.2016
Telefon
09.00-10.00
Steinar Marthinsen
Vibeke H. Jørgensen
19.08.2016

Til stede fra styringsgruppen:
Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF (leder)
Per Karlsen, Helse Vest RHF (deler av møtet)
Synnøve Teigelid, Helse Vest RHF (for Per Karlsen)
Tove Skjelvik, Helse Nord RHF
Reidun Martine Rømo, Helse Midt-Norge RHF
Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF
Stian Larsen, Pasientreiser ANS
Grete Müller, Helse Vest RHF (regionalt brukerutvalg)
Hilde Cathrine Espeland, Helse Vest RHF (konserntillitsvalgt)
Kari Marie Sandnes, Helse Nord RHF (konserntillitsvalgt)
Hilde Lyngstad, Direktoratet for e-helse
Forfall:
Gunn Høvik, Pasientreiser ANS
Steinar Mathisen, Helsedirektoratet
Werner Johansen, Helse Nord RHF (regionalt brukerutvalg)
Fra prosjektet:
Øystein Næss, Pasientreiser ANS (prosjektleder)
Kjetil Dahl, Pasientreiser ANS
Hilde Holt, Pasientreiser ANS
Roy Smelien, Pasientreiser ANS
Marit Kobro, Pasientreiser ANS
Vibeke H. Jørgensen, Pasientreiser ANS (referent)

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt.
Sak 30/01 Godkjenning av referat

Referatet fra styringsgruppemøtet 01.07. 2016 fremlegges.

Styringsgruppens enstemmige vedtak:
Styringsgruppen godkjenner referatet fra styringsgruppemøtet 01.07.2016.
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Sak 30/02 Statusrapport pr. 12. august 2016
Denne saken redegjør for prosjektaktiviteter, status i prosjektet pr. 12. august 2016 og status
knyttet til økonomi pr. 31. juli 2016.
Overordnet er de fleste prosesser i rute frem mot oppstart 1. oktober. Prototypetestens fase 2
starter etter plan 15. august.
Ny ytelsestest, gjennomført 14. juni, viser at ny teknisk løsning med stor sannsynlighet vil håndtere
estimerte volumer ved oppstart. Det er imidlertid behov for ytterligere optimalisering for å sikre
stabilitet ved høy saksinngang og full produksjon.
I prototypetestens fase 1 er det avdekket feil med kategori B1 og B2. Dette er feil som løses løpende
etter som de meldes. Prosess for å tegne avtaler med systemleverandører for PRO og PRIMO pågår,
og det er forventet at tildeling vil skje 1. september 2016. Prosess for å utarbeide og signere
tjenesteavtale med Direktoratet for E-helse er startet. Tjenesteavtale er forventet signert i første
halvdel av september 2016.
Det er gjennomført brukertester og prototypetest i perioden, som har avdekket feil og forslag til
forbedringer med tanke på brukertilfredshet. Funnene er registrert og prioriteres rettet sammen
med gjenstående utviklingsaktiviteter.
Brukeropplevelse og kvalitet knyttet til enkel søknad vurderes nå som akseptabel og kan lanseres
som planlagt 1.oktober. Prototypetest av søknad med tilleggselementer fortsetter og er planlagt
gjennomført i prototypefasens del 2 (15. august - 16. september).
Utviklingskostnadene for PRO/PRIMO er pr. 31. juli 2016 i tråd med budsjett. For disposisjon av
ramme for prototypetest vil det måtte inngås en avtale mellom prosjektet og Direktoratet for Ehelse. En avtale for fasen er under utarbeidelse, og pr. i dag ikke inngått.
Prosjektleder anbefaler at styringsgruppen tar redegjørelsen til etterretning.

Styringsgruppens enstemmige vedtak:
1. Styringsgruppen tar statusrapport pr. 12. august 2016 til etterretning.

Sak 30/03 Risikovurdering av Mine pasientreiser pr. 12.08. 2016 knyttet til
oppstart 1.10.2016
I styringsgruppemøte 17. juni rapporterte prosjektleder at sannsynligheten for at Mine
pasientreiser ikke kan lanseres iht. plan 1.oktober som lav og enkel søknad ble vurdert å ha en
akseptabel kvalitet. Det ble samtidig varslet økt usikkerhet til om søknader med tilleggselementer
ville ha tilfredsstillende kvalitet. Etter gjennomført prototypetest fase 1 er denne vurderingen
fortsatt gjeldende.
For å sikre tilstrekkelig tid til kommunikasjon av ny løsning frem til 1. oktober, er det behov for å
gjøre et valg av implementeringsstrategi. Statsråden vil 29. august lansere nyheten om at ny
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løsning lanseres 1. oktober. Brukeropplevelse og kvalitet knyttet til enkel søknad vurderes nå som
akseptabel og kan lanseres som planlagt 1. oktober.
Prototypetest av søknad med tilleggselementer fortsetter og er planlagt gjennomført i
prototypestens fase del 2 (15. august - 16. september). Resultatene av denne testen vil først
foreligge etter at beslutning om implementeringsstrategi må tas.
Prosjektleder vurderer på denne bakgrunn at det pr. i dag ikke med tilstrekkelig sikkerhet, kan slås
fast at hele løsningen med tilleggselementer har god nok kvalitet til lansering 1. oktober. Det bør
etter avslutning av fase 2 lages en plan for implementering av søknad med tilleggselementer.
På bakgrunn av en helhetlig vurdering av risiko er det prosjektleders vurdering at løsningen kan
lanseres 1. oktober iht. milepælsplan og det anbefales å lansere enkel søknad i første omgang.

Styringsgruppens enstemmige vedtak:
1. Notat fra Direktoratet for e-helse ble omdelt til styringsgruppen 18. august. Hilde
Lyngstad gjennomgikk notatet i møte. Styringsgruppen tar orienteringen med tilhørende
notat fra Direktoratet fra e-helse til orientering.

2. Styringsgruppen tar fremlagte risikovurdering og prosjektleders innstilling til oppstart
og implementering av enkel søknad pr. 1. oktober til etterretning.

3. Styringsgruppen forutsetter at implementering av søknad med tillegg kan skje så raskt
som mulig etter 1. oktober, forutsatt at testresultatene er i tråd med kriteriene for
implementering (Go/no-go).

4. Styringsgruppen ber om at Pasientreiser ANS sluttfører nødvendige avtaler med aktuelle
leverandører, slik at avtaler knyttet til drift og forvaltning er på plass ved oppstart 1.
oktober.
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Døves Fylkeslag Troms,
Postboks 994,

org,nr 975 486 117

9260 Tromsø

tlf 969 09 434
epostadr: doves.fylkeslag.troms@outlook.com

Helse Nord,
v/brukerutvalg og de som jpbber innenfor tilbudet katastrofe.

Invitasjon til deltakelse på kurs/jubileum 22.-23. okt. 2016.
Vi takker først og fremst for alle tilskudd vi har fått fra dere gjennom årene.
I er et aktivt fylkeslag som i år har 30 års jubileum og i den forbindelse skal vi ha en
jubileumsmarkering den 21.-23. okt på Finnsnes Hotell.
Deltakerne møter fredag kvel irundt kl 18.00 - 19.oo mens selve aktivitetene starter rett etter
frokost på lørdagen.
Men vi skal ikke bare feire oss selv. Denne helga skal vi ta opp et viktig tema for oss om noe som
vi føler ikke fungerer, og derfor skal vi ha en katastrofeøvelse sammen med Finnsnes Røde Kors.
Da vil vi finne ut om vi kan få akuttolk utenom vanlig arbeidstid, og ikke minst vet helsepersonell
hvor man kan bestille akkuttolk?. Og videre hvis alt dette skulle klaffe, så vil vi også kunne se om
de finner rett type tolk.
Så skal vi ta opp en ting til, og det er hvordan døve kan melde fra til politi, lege og brann når
man ikke kan ringe.
Disse tingene vil skje mellom kl 10.00 og kl. 15.00 lørdag 2. okt. - mulig litt lengre tid.. hva vet
man skjer "under en katastrofe"
Festmiddagen blir senere på kvelden.
Søndag formddag bruker vi til evaluering av katastrofen og diskuterer hva vi gjør videre i denne
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saken. Vi avslutter dagen med lunsj rundt kl 12.30 og har avreise rett etter det.
Vi har dessverre ikke penger til å betale reise og eventuelt opphold for en repr. fra dere, men
servering skal vi får til.
Vi håper at dere kan finne representant som kan og ønsker å være sammen med oss denne
spesielle dagen. Det er også til svært stor hjelp hvis dere er der og ser problemene sammen med
oss. Med deres kontakter og innsikt kan vi kanskje komme videre i dette arbeidet for å bedre
døves tilbud. Vi vil ha tolk tilstede hele tiden.
Vi venter i spenning på svar fra dere og håper selvsagt på et positivt svar.

Tromsø, 7. august 2016

Jorid Fagerli
Leder
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Møtedato: 14. september 2016
Arkivnr.:

RBU-sak 71-2016

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 6.9.2016

Eventuelt
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