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

25. januar 2017

Sted:

Radisson BLU Hotel, Tromsø

Kl.:

10.15 til ca. 15.00

Møtedato: 25. januar 2017
Arkivnr.:
2017/8/012

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

RBU-sak 1-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 16.1.2017

I samråd med nestlederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord
RHF til å vedta følgende saksliste for møtet, den 25. januar 2017:
Sak 1-2017
Sak 2-2017
Sak 3-2017
Sak 4-2017
Sak 5-2017
Sak 6-2017
Sak 7-2017
Sak 8-2017
Sak 9-2017

Sak 10-2017
Sak 11-2017
Sak 12-2017

Sak 13-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt
brukerutvalg 9. november 2016
Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene
Utredning: Hjerteinfarkt og perkutan koronar
intervensjon (PCI) - et likeverdig tilbud i Helse Nord?
Bør det opprettes et PCI-tilbud ved
Nordlandssykehuset? - oppfølging av RBU-sak 612016
Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord
Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd,
oppfølging av RBU-sak 59-2016
Ventetider hos audiografer, oppfølging av RBU-sak
71-2016, sak B
Budsjett 2017 - konsolidert
Pasientreiser - ledsager/pasient, oppfølging av RBUsak 58-2016
DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve videreføring etter avslutning av FIKS-programmet,
orientering
Brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg –
gjennomgang og oppnevning, oppfølging av RBU-sak
77-2016
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om
planlagte saker
5. Sammenslått medarbeider- og
pasientsikkerhetskulturundersøkelse pilotprosjekt, informasjon
Referatsaker
1. Høringsuttalelse av 5. desember 2016 fra det
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF ad.
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Sak 14-2017

Barn sin rett til medverknad og medråderett
etter pasient- og brukarrettslova, helsepersonell
si ivaretaking av barn som pårørande og
etterlatne, diverse andre endringar i
helsepersonellova m.m
2. Referat fra møte i brukerutvalget ved
Nordlandssykehuset HF 8. november 2016
3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
8. desember 2016
4. Brev fra Helsedirektoratet av 17. november 2016
ad. Pilot for mottak av nødmeldinger fra personer
med tale – og/eller hørselsvansker
5. E-post av 28. november 2016 fra Målselv
eldreråd v/leder Per Ivar Klingenberg til
Fylkeseldrerådet i Troms ad. skjema for
pasientreiser
6. Brev fra Fylkeseldrerådet i Troms av 19.
desember 2016 til Universitetssykehuset NordNorge HF ad. skjema for pasientreiser
7. Brev fra Fylkeseldrerådet i Troms av 19.
desember 2015 ad. Tildeling av timeavtaler ved
UNN
8. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten rapport 2015
9. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter
for Pasientreiser ANS 31. oktober 2016
10. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter
for Pasientreiser ANS 8. desember 2016
11. Referat fra møte i styringsgruppen i prosjektet
Mine pasientreiser 30. november 2016
12. Referat fra møte i brukerutvalget ved
Nordlandssykehuset HF 9. desember 2016
Eventuelt
Side

152

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
Bodø, den 16. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Møtedato: 25. januar 2017
Arkivnr.:
2017/8

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland/75512900

RBU-sak 2-2016

Godkjenning av protokoll fra møte i det

Sted/Dato:
Bodø, 16.1.2017

Regionale brukerutvalget 9. november 2016
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 9. november 2016
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 9. november 2016 godkjennes.
Bodø, den 16. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør

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

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:
Tilstede

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:
Tromsø, 9.11.2016

Møte i Regionalt brukerutvalg
9. november 2016
Radisson Blu Hotel, Tromsø
25. januar 2017

Navn:
Arne Ketil Hafstad
Gunn Strand Hutchinson
Asbjørn Larsen
Alf Ingulv Bjørn
Jørgen Dahl
Randi Nilsen
Else Marie Isaksen
Marit Sirijord
Gunvor Einvik
Inge Hyld
Kari Sletten
Karin Paulke
Randi Brendberg
Brite Jacobsen
Hanne Husom Haukland
Nils B. Normann
Trond Solem
Randi Brendberg
Ingvild M. Jakobsen

Tittel:
leder
nestleder
medlem
varamedlem - møtte for Bjørn Helge Hansen
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem - møtte for Olav B. Johnsen
medlem
medlem
stabsdirektør
fagsjef
rådgiver
med. rådgiver
rådgiver - deltok pr. telefon
rådgiver pasientreiser - deltok pr. telefon
fagsjef - deltok pr. telefon
rådgiver- deltok pr. telefon

Navn:
Bjørn Helge Hansen
Olav B. Johnsen

Tittel:
medlem
medlem

Forfall

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

I forkant av møte i Regionalt brukerutvalg ble det avholdt felles møte med lederne av
brukerutvalgene i helseforetakene.

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01
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RBU-sak 84-2016
Sak 84-2016
Sak 85-2016
Sak 86-2016
Sak 87-2016
Sak 88-2016
Sak 89-2016
Sak 90-2016
Sak 91-2016
Sak 92-2016

Sak 93-2016
Sak 94-2016

Vedtak:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19.
oktober 2016
Helse Nord RHFs strategi for fremtidige anbudskonkurranser pasientreiser
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Medisinske kvalitetsregistre - pasientenes reservasjonsrett vs.
samtykke
Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord: En handlingsplan - vurdering
av ulike løsninger, oppfølging av RBU-sak 60-2016
Etablering av veileder for kompetanse- og kvalitetskrav i
nyfødtintensivavdelinger, referansegruppe - oppnevning av
brukerrepresentant
Tertialrapport nr. 2-2016
Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene – involvering av
Regionalt brukerutvalg
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
• Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse og
akuttkirurgisk beredskap
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte
styresaker
Referatsaker
1. Referat fra møte i fagråd ortopedi 2. september 2016
Eventuelt
A. Høyring – Barn sin rett til medverknad og medråderett etter
pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av
barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i
helsepersonellova m.m.

Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under
behandling av saken.

RBU-sak 85-2016

Godkjenning av protokoll fra møte i det
Regionale brukerutvalget 19. oktober 2016

Vedtak

Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 19. oktober 2016 godkjennes.
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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RBU-sak 86-2016

Helse Nord RHFs strategi for fremtidige
anbudskonkurranser - pasientreiser
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helse Nord RHFs
strategi for fremtidige anbudskonkurranser - pasientreiser til orientering med
følgende anmerkning:
• RBU stiller seg positivt til at andre kriterier enn økonomi vektlegges i fremtidige
anbudsprosesser.
• RBU vil allikevel gi uttrykk for bekymring at økonomi vektlegges tyngst i disse
anbudskonkurranser, noe som vil kunne medføre at kvaliteten gå tapende ut.
2. RBU ber om en orientering om resultatet av anskaffelsene etter at hver anskaffelse
er gjennomført.

RBU-sak 87-2016

Medisinske kvalitetsregistre - pasientenes
reservasjonsrett vs. samtykke

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til utkastet til innspill om
pasientenes reservasjonsrett i de medisinske kvalitetsregistrene. RBU forutsetter at
personvernet ivaretas på en best mulig måte.

RBU-sak 88-2016

Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord: En
handlingsplan - vurdering av ulike løsninger,
oppfølging av RBU-sak 60-2016

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av
handlingsplanen innen klinisk nevrofysiologi til orientering.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
25JAN2017 - saksdokumenter

Side 6

RBU-sak 89-2016

Etablering av veileder for kompetanse- og
kvalitetskrav i nyfødtintensivavdelinger,
referansegruppe - oppnevning av
brukerrepresentant

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Marit Sirijord som
brukerrepresentant til referansegruppen for etablering av veileder for kompetanse- og
kvalitetskrav i nyfødtintensivavdelinger.

RBU-sak 90-2016

Tertialrapport nr. 2-2016

Vedtak:

Regionalt Brukerutvalg tar informasjonen om tertialrapport nr. 2-2016 til orientering.

RBU-sak 91-2016

Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene –
involvering av Regionalt brukerutvalg

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til den foreslåtte tidsplan for
brukermedvirkning ved utarbeidelse av oppdragsdokument 2017 til
helseforetakene i Helse Nord.

2. Dialogmøter mellom RBU og RHF-administrasjonen holdes 6. desember 2016 og 5.
januar 2017.

RBU-sak 92-2016

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
- Regionalt fagrådsmøte «Psykisk helsevern for barn og unge», 12. oktober 2016:
Informasjon om mandat, SANKS’ deltakelse i rådet, innføring av innsatsstyrt
finansiering i psykisk helse/rus m. m. Referatet vil bli ettersendt.
- Årets prioriteringskonferanse «Helse i utvikling 16», 13. oktober 2016:
Informasjon om konferansen og St.mld. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens
helsetjeneste - melding om prioritering
- Møte i RBU-AU 8. november 2016: Informasjon om gjennomgangen av
oversikten over brukermedlemmer i ulike råd og utvalg.
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
25JAN2017 - saksdokumenter
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2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
- RBU-medlem Jørgen Dahl
• Regional helseforskningskonferanse 2016, 2. - 3. november 2016 på UiT
Campus Tromsø: Informasjon om arrangementet og deltakere
- RBU-medlem Asbjørn Larsen
• Regional brukerkonferanse 20.oktober 2016 i Tromsø: Informasjon
• Fagrådet TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) 27.
oktober 2016: Informasjon om deltakelse og saker til behandling
• Møte i RBU-AU 8. november 2016: Informasjon
- RBU-medlem Else Marie Isaksen
• Fagrådet for hud 28. oktober 2016: Informasjon. Referatet vil bli ettersendt.
• Prosjekt helsetjenester for eldre 1. desember 2016: Informasjon om innkalling.
- RBU-varamedlem Alf Ingulv Bjørn:
• Opptreningssenter i Finnmark: Informasjon om henvendelse ad. inntaksstopp
og tilleggsavtale med Helse Nord
• Styrking av spesialisthelsehelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark: Det er
behov for økt åpningstid for røntgenundersøkelser. Antall polikliniske
konsultasjoner og dagkirurgisk aktivitet må økes på spesialistpoliklinikken i
Alta.
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
- Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse og akuttkirurgisk beredskap:
Informasjon om status og fremdrift
- PCI-rapporten - saksbehandling, informasjon: Orientering om tidsplanen for
behandling av PCI-rapporten.
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

RBU-sak 93-2016

Referatsaker

Det ble referert fra følgende sak:

1. Referat fra møte i fagråd ortopedi 2. september 2016
Vedtak:

Framlagte sak tas til orientering.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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RBU-sak 94-2016

Eventuelt

A. Høyring – Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og
brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne,
diverse andre endringar i helsepersonellova m.m.
RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson viste til presentasjonen som ble holdt under
felles møte med lederne av brukerutvalgene ad. Barns beste i forkant av dagens møte i
Regionalt brukerutvalg. Det ble stilt spørsmål om Regionalt brukerutvalg i Helse Nord
RHF skal avgi høringsuttalelse til de foreslåtte endringene.
Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir arbeidsutvalget fullmakt til å utarbeide en
høringsuttalelse i denne saken.
Tromsø, den 9. november 2016

godkjent av Arne Ketil Hafstad,
i etterkant av RBU-møtet,
den 09NOV2016 – kl. 15.15
____________________
Arne Ketil Hafstad
RBU-leder

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Møtedato: 25. januar 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 3-2017

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

Sted/Dato:
Bodø, 16.1.2017

Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene

Formål
I denne saken legges utkast til Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene frem for
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for behandling, før dokumentet vedtas av
styret i Helse Nord RHF og overleveres til helseforetakene i foretaksmøte.

Vedlagte dokument er oppdatert pr. 13. januar 2017. Ev. endringer i dokumentet frem
til møte i Regionalt brukerutvalg 25. januar 2017 vil RHF-ledelsen redegjøre for muntlig
under behandling av saken.
Problemstillinger
Oppdragsdokumentet (OD) for 2017 er Helse Nord RHFs prioriteringer av nasjonale
krav fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fra Helse Nord RHFs styre.
Oppdragsdokument fra HOD ble overlevert Helse Nord RHF i foretaksmøtet
10. januar 2017. Dette dokumentet, sammen med protokollen fra foretaksmøtet, gir
eiers overordnede styringsbudskap for 2017.

Styresak 72-2016 Plan for Helse Nord 2017-2020, med rullering av investeringsplan 20172024 (styremøte 15. juni 2016) redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å nå Helse
Nords overordnede mål i perioden. Oppdragsdokumentet skal bidra til at målene i
planperioden nås.
Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet
HOD har de samme styringsmål for 2017 som i 2016:
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

HOD er opptatt av at valgfriheten for pasienter skal økes, og at kunnskap om variasjon i
tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid.

Kvalitetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes som viktige redskap for utforming
av god praksis, og i systematisk forbedringsarbeid. Uberettiget variasjon skal reduseres,
og pasientforløpene skal være gode og effektive.
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring
av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik
at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.

Vedlagte utkast til oppdragsdokument 2017 for helseforetakene inneholder premissene
fra HODs oppdragsdokument, fra styresak 72-2016 samt andre aktuelle styresaker og
innspill framkommet gjennom den løpende kontakten med helseforetakene høsten
2016.
Et utvalg av de nasjonale kvalitetsindikatorene er valgt som styringsparametre for
HODs oppfølging av de regionale helseforetakene. Styringsparametre skal gi et best
mulig bilde av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. Helse Nord
RHF vil i oppfølgingsmøter med helseforetakene følge opp de valgte
styringsparametrene og andre kvalitetsindikatorer.
Tilleggslisten til oppdragsdokument er en oversikt over krav fra tidligere år som
fortsatt er aktuelle. Denne listen er blitt revidert i år, og ligger som vedlegg 2 i
oppdragsdokumentet.

Medvirkning
Det er også i 2016/2017 gjennomført prosesser for utviklingen av oppdragsdokumentet
for å få innspill på retning og innhold. Helseforetakene, Regionalt brukerutvalg og
konserntillitsvalgte/konsernverneombud har bidratt til at dokumentet har fått en form
og innhold som utgjør styringsgrunnlaget for 2017.
Samiske pasienters rettigheter har blitt ivaretatt i dialogmøter mellom Helse Nord RHF,
Sametinget og HOD.
Medvirkning fra Regionalt brukerutvalg i arbeidet med oppdragsdokument for 2017
har blitt ivaretatt gjennom dialogmøte mellom Regionalt brukerutvalg og RHFadministrasjonen 6. desember 2016 og 5. januar 2017. Det er avtalt et nytt dialogmøte
med RBU 18. januar 2017, før Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene behandles
formelt i Regionalt brukerutvalg i møtet, den 25. januar 2016.

Konklusjon
Adm. direktør vurderer at Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene ivaretar krav og
oppgaver fra Helse- og omsorgsdepartementet samt Helse Nords strategiske planer og
styrets vedtak.

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 slutter seg til de krav og prioriteringer
som framgår av utkast til Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene.
2. RBU støtter Helse Nords satsning på pasientsikkerhet og videreutvikling av
pasientens helsetjeneste.
Bodø, 25. januar 2016
Lars Vorland
adm. direktør
Vedlegg:

Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene, utkast pr. 13. januar 2017

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Oppdragsdokument
2017
Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Logo Helse Nord IKT
Vedtas i styret i Helse Nord RHF 1. februar 2017
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25JAN2017 - saksdokumenter

Side 13

Oppdragsdokument 2017

Innhold
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6
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Oppdragsdokument 2017

1 Innledning

Oppdragsdokumentet er svært viktig for å nå målet om best mulig behandling for våre
pasienter. Oppdragsdokumentet viser hva helseforetakene skal prioritere det
kommende året. Dette årlig oppdraget henger sammen med Helse Nords langsiktige
planlegging. Det er viktig for oss å være forutsigbare og tydelige. Vi ser sammenheng
mellom våre viktigste plandokumenter og våre formål: pasientbehandling, opplæring av
pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, samt forskning. Figur 1 illustrerer
sammenhengen mellom våre plandokumenter.

Figur 1: Plandokumentenes sammenheng
Oppdragsdokumentet redegjør for mål og føringer i kapittel 2. Krav gis i kapittel 3–6, og
disse er knyttet til målene. Dersom ikke annet er oppgitt, skal alle krav for 2017
rapporteres i tertialrapport og årlig melding, Styringsparametre rapporteres som
beskrevet i egen tabell i kapittel 8.

Helse Nord IKT er etablert som et eget helseforetak fra 01.01.17. Føringer for
helseforetaket fremgår av eget dokument, samt tidligere oppdragsdokument behandlet i
Styringsgruppen for Helse Nord IKT. Sykehusapotek Nord (SANO) har en virksomhet som
på mange områder adskiller seg fra de andre helseforetakene. For begge disse gjelder
Oppdragsdokument 2017 så langt det passer.
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Helse Nords viktigste mål er:
•
•
•
•

Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i
pasientbehandlingen.
Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
Innfri de økonomiske mål i perioden.

Det vises til Plan for Helse Nord 2017-2020 for nærmere beskrivelse av hvordan målene
skal nås på lang sikt. Kravene for det kommende året gis i kapittel 3–6.
Der et trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017. Disse skal
rapporteres i virksomhetsrapportering.
1.
2.
3.
4.
5.

Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata)
Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter skal være under 60 dager
Det skal ikke være fristbrudd
Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid
Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) enn for somatikk (aktivitet) 1
6. Andel pasienter som har fått gjennomført legemiddelsamstemming > 80 %
- måling fra og med andre halvår 2017
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012
8. Økonomisk resultat i tråd med plan

Se kapittel 6 for risikovurdering av måloppnåelse for disse indikatorene.

Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid 2 og
i felles prosjekter. De skal følge opp tiltak og handlingsplaner som initieres av etablerte
nasjonale og regionale samarbeidsorganer samt Helse Nord RHF.
Helseforetakene er store samfunnsaktører. Regjeringen har både generelle og mer
spesifikke forventninger til selskapene på samfunnsansvarsområdet. De spesifikke
forventningene er knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø,
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.

Helse Nord RHF og helseforetak har samarbeidsavtaler med regioner i NordvestRussland Finland og Sverige. Helseforetakene skal bidra til å følge opp regjeringens mål
for utviklingen i nordområdene og legge til rette for god beredskap, øvelser og
helsesamarbeid mellom helseforetak i regionen og samarbeidspartnere i Russland,
Finland og Sverige.
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).
2 Eksempler er fagråd, fagnettverk, kvalitetsnettverk, kommunikasjonsforum, regionale HR-nettverk, tariffnettverk.,
forvaltningsforum for IKT-systemer og øvrige arbeidsgrupper som RHF-et ber om deltakelse i.
1
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Foretaksspesifikke og generelle mål innenfor sykehusfarmasi/legemidler gis til de fire
sykehusforetakene, som på disse områdene aktivt skal samhandle med SANO. SANOs
oppdrag er å bistå de andre helseforetakene å nå disse målene.

Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet:
•

•
•
•
•
•
•

Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (hepatitter). Helse- og
omsorgsdepartementet 2016.
Nasjonal strategi for persontilpasset medisin. Helsedirektoratet 2016.
# Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021
Prop. 1 S (2016-2017) Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (20172019).
Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021
Meld. St. 13 (2016-2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015
Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge

Det vises også til styresak 142-2016-4 Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord –
felles verktøykasse. Helse Nord forventer styrket oppmerksomhet og systematikk for å
fremme åpenhet om uønskede hendelser og organisasjonens evne til læring og
forbedring.
Prinsippene for prioritering skal ligge til grunn for innføring av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder for innføring av nye legemidler, teknologi og
endring i arbeidsprosesser.
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3 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og
sikkerhet i pasientbehandlingen
3.1 Pasientens helsetjeneste- felles for alle tjenesteområder

Krav for 2017:
1. Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse målt ved følgende
indikatorer:
o Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et
forløp, hvor planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet.
o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten.
o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall
polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet.
o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale
polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet.
o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast
behandlingssted.
Det skal rapporteres særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen
psykisk helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi,
øyesykdommer, og øre-nese-hals sykdommer, hensyntatt evt. forskjeller i den
enkelte indikators relevans for ulike fagområder.
2. Følge opp Helsedirektoratets gjennomgang av kvalitet i ventelisteregistrering
som er ventet publisert 1. februar 2017.
3. Arbeide for overgang til rimeligere legemidler. Innen 1. mars skal det legges
fram forslag til konkrete tiltak for hvordan det kan stimuleres til overgang til
rimeligere men faglig likeverdige legemidler. Arbeidet skal initieres av
Sykehusapotek Nord.
4. Gi en tilbakemelding på hvilke elementer i Raskere tilbake-ordningen som bør
videreføres innenfor spesialisthelsetjenestens ordinære pasienttilbud, innen
1. mars.
5. Sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle barn som avhøres
ved Statens barnehus, medisinsk undersøkelse ut over de kliniske
rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet. Undersøkelser
som ikke krever spesialisert utstyr, skal foretas på barnehuset.
6. Rapportere innen 15. mars 2017 på status for innføring og bruk av
eksisterende tekniske løsninger for meldingsutveksling og samhandling.
Rapporteringen skal omfatte løsninger mellom helseforetak i og utenfor egen
region, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og for kjernejournal og eresept. Rapporteringen skal inkludere en oversikt over områder hvor det
fortsatt brukes papirbaserte rutiner.
7. Iverksette tiltak for å stimulere til flere metodevurderinger på medisinsk
utstyr og organisering av tjenester.
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8. Etablere en overordnet ernæringsstrategi innen 1. juni i tråd med
anbefalinger i faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og
«Kosthåndboken»3
9. Implementere de regionale fagprosedyrene for barn som pårørende, og innen
1.tertial redegjøre for organisering og forankring av arbeidet.
10. Følge opp nasjonal strategi for persontilpasset medisin, sammen med Helse
Nord RHF.
11. Etablere og videreutvikle felles forvaltning av regionale IKT-systemer
innenfor retningslinjer gitt av systemeier. Helse Nord IKT skal forvalte
administratortilganger på systemene som er en del av Helse Nords felles
infrastruktur.
12. Gjennomføre risikoanalyser på tilberedning av legemidler på
sykehusavdelinger og definere en standard knyttet til fasiliteter, rutiner og
opplæring av personell som skal tilberede legemidler på sykehusavdelingene
13. På bakgrunn av rapport «Lukket legemiddelsløyfe» utarbeidet i FIKSprogrammet, skal helseforetakene i regionen utarbeide en felles strategi for å
oppnå en lukket legemiddelsløyfe. Helse Nord vil komme tilbake til hvem som
skal lede arbeidet.
14. De nasjonale systemene for oppgjørskontroll (CTRL) og samkjøringssystemet
skal implementeres på pasientreisekontorene i henhold til den vedtatte
implementeringsplanen.
15. Implementere og ta i bruk metode for kvalitetsforbedring på
pasientreiseområdet i henhold til vedtatt plan.

Foretaksspesifikke krav for 201
Helse Nord IKT
1. Bygge opp en virksomhetsarkitekturpraksis i tråd med anbefalinger gitt av
Nasjonal IKT. Arkitekturområdet skal eies av Helse Nord RHF, men forvaltes av
Helse Nord IKT i tett dialog med eier.
2. Brudd på avtalt servicenivå slik disse fremkommer på tjenestenivå skal meldes i
Helse Nords avvikssystem DocMap.
Helgelandssykehuset
1. Saksbehandlingstid etter at Pasientreiser ANS har overført saken skal være
mindre enn 8 dager.

3.2 Somatikk

Krav for 2017
1. Implementere pakkeforløp hjerneslag.
2. Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse skal være minst 20 %.
3. Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 %.
4. Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %
5. Utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og voksen- og
barnehabilitering
3

«Kosthåndboken» – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten”
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6. Avvik fra målet om at alle fødende skal ha en jordmor hos seg, så tidlig som mulig
i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over, skal dokumenteres i
avvikssystemet. Resultatene skal brukes til kvalitetsforbedring.
7. Sikre bedre og mer standardiserte pasientforløp for hjertepasienter.pasienter
med hjerteinfarkt.
8. Mer enn 40 % av pasienter under 80 år med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) med
mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, skal bli
behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt
eller koronar angiografi/PCI innen 90 minutter.

Foretaksspesifikke krav for 2017
Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge

1. Levere plan for gjennomføring av oppgavedelingsprosjektet i radiologi innen 1.
tertial 2017.

3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB)

Krav for 2017
1. I samarbeid med kommunene skal antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000
innbyggere i helseregionen reduseres sammenliknet med 2016.
2. Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres som antall pasienter
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.
3. Registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig
spesialisert rusbehandling.
4. Videreføre arbeidet med å etablere felles strukturer og rutiner for helhetlig
oppfølging av barn og unge med psykiske lidelser i barnevernet.
5. Utarbeide samarbeidsavtaler som omfatter kommunale helsetjenester,
kommunalt og statlig barnevern og psykisk helsevern for barn og unge som
sikrer god og lett tilgjengelig helsehjelp til barn og unge i
barnevernsinstitusjoner, poliklinisk og ambulant, samt veiledning til ansatte i
institusjonene.
6. Etablere barnevernansvarlig i BUP i henhold til anbefalingene fra
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
7. Etablere Narkotikaprogram med domstolkontroll.
8. Kvinner i LAR skal ha informasjon om LAR-behandling og graviditet, tilbud om
nedtrapping av LAR-medikamenter og tilgang til gratis langtidsvirkende
prevensjonsmidler i regi av LAR.
9. Registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å
forberede utskrivninger om disse pasientene.
10. Sørge for at komplette og kvalitetssikrede data på tvangsinnleggelser,
tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler leveres NPR ved ordinært
rapporteringstidspunkt.
11. Gjennomføre ledelsesforankrede dialogmøter med
pasienter/brukerorganisasjoner om erfaringer med tvang i alle psykisk
helsevernenheter som benytter tvang, som ledd i å redusere bruken av tvang.
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12. Sikre at omleggingen av finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern
og rusbehandling brukes som et virkemiddel for å understøtte ønsket faglig
innretning av disse tjenestene.
13. Øke poliklinisk/ambulant aktivitet i TSB uten reduksjon i døgntilbudet.
14. Etablere et eget tilbud til sped- og småbarns psykiske helse (0-3 år.)
15. Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye spesialiteten i
rus- og avhengighetsmedisin.

Foretaksspesifikke krav for 2017
Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset
1. Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang innen 1. juni 2017.
Universitetssykehuset Nord- Norge
1. Etablere relevant følgeforskning ved innføring av medikamentfritt
behandlingstilbud ved alvorlige psykiske lidelser.

3.4 Samhandling med kommuner og private avtaleparter

Krav for 2017
1. Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp 4.
2. Delta i arbeid med å revidere strategi for avtalespesialister. Arbeidet koordineres
av Helse Nord RHF.
3. Etablere gjensidige samarbeidsavtaler med avtalespesialister innen 1. juni 2017.
4. Gi tilbakemelding på oppfølging av tjenesteavtale 2, 5 og 10 med kommunene
innen 1. september 2017.i tertialrapport 2.
5. Delta i utarbeidelse av en oppdatert strategi for samhandling med kommunene.
Arbeidet koordineres av Helse Nord RHF.
6. Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden.
I samråd med Sykehusapotek Nord sørge for at samarbeidsavtalene mellom
helseforetakene og kommunene sikrer pasientene kontinuerlig
legemiddelbehandling med god kvalitet ved skifte av omsorgsnivå.
7. Bidra aktivt til nasjonal standardisering innen IKT-området jfr Stortingsmelding
nr. 9 5 2012-2013, samt strategi for Nasjonal IKT HF. Egne bestillinger vil komme
fra Helse Nord RHF.
Foretaksspesifikke krav for 2017:
Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset
1. Ta i bruk Samhandlingsbarometeret 6 i samarbeid med overordnet
samarbeidsorgan (OSO).

4

læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.
Én innbygger – Én journal
6
Kunnskapsbank for samhandling: www.samhandlingsbarometeret.no
5
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1. Ansvar for at organisasjonen er dimensjonert til innen rimelig tid, og kunne
levere på konkrete bestillinger. ”Rimelig tid” konkretiseres og formaliseres i
tjenestenivåavtalerSLA avtaler med Helseforetakene og Helse Nord RHF. Det skal
avklares om krav til responstid skal avspeiles i ulike timepriser innen 1. mai.
2. Etablere et testsenter som benyttes aktivt for testing av eksisterende og ny
funksjonalitet og driftsendringer. QA installasjoner skal først etableres for DIPS,
Sectra, integrasjonsplattformen og digitale pasienttjenester. Testsenteret skal
kunne utføre ende til ende testing fra HelseNorge.no og inn til sentralt QA miljø
med akseptansetester. Helse Nord IKT skal senest ved utløp av 1. tertial bekrefte
at testsenteret er i drift på de tjenester som er etablert.
3. Sikre at elektroniske meldinger til enhver tid er i tråd med siste versjon av
nasjonale standarder. Bekrefte etterlevelse innen utløp 1. tertial.
4. Adresseregisteret tilgjengeliggjort fra Norsk Helsenett SF skal benyttes i hele
regionen innen utløpet av 31. tertial.
5. Drifte og forvalte integrasjonsbuss (ESB) i tråd med anbefalingene knyttet til
tjenesteorientert arkitektur og med de standarder som defineres av direktoratet
for eHelse samt Nasjonal IKT HF. Integrasjonsgrensesnitt som utvikles skal i så
stor utstrekning som mulig kunne gjenbrukes i andre helseregioner.
6. Sikre at det foreligger tilstrekkelig ressurser til å realisere regionens sentrale
integrasjonsbehov slik disse er utledet av behov definert i prosjekt porteføljen.
Leveransene gjennomføres uten unødvendige forsinkelser for de aktuelle
hovedprosjekter – enten ved interne ressurser eller i form av partnerskap ved
eksterne aktører.
7. Helse Nord IKT har ett særlig ansvar å orientere Helse Nord RHF om de tilfeller
det iverksettes tiltak eller prosjekter som bryter med regionens vedtatte
strategier og planer innen IKT området.

3.5 Kvalitet

Krav for 2017
1. Øke bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk og
risikoanalyser, og ta i bruk samme klassifikasjonssystem som meldeordningen til
Helsedirektoretat for bedre utnyttelse av meldingene.
2. Tiltak i vedtatt kvalitetsstrategi for Helse Nord skal iverksettes:
o Ta i bruk ny elektronisk løsning for GTT- granskning og bruke statistikken
aktivt i forbedringsarbeid.
o Bidra til å definere behov i regionen for pasientrapporterte erfaringer
(PROM og PREMS), samt ta i bruk elektronisk løsning når den er klar.
Resultatene skal brukes i lokalt forbedringsarbeid. Det vil komme
nærmere bestilling fra Helse Nord RHF.
o Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. Arbeidet ledes av Helse Nord
RHF.
o Delta i utvikling av modulbasert opplæringsprogram i forbedringsarbeid.
3. Alle ansatte skal ha nødvendig opplæring i pasientadministrative systemer, og
opplæringen skal dokumenteres.
4. Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser som er gjennomført.
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Foretaksspesifikke krav for 2017
Universitetssykehuset Nord-Norge
1. Lede arbeidet med utvikling av modulbasert opplæringsprogram for
forbedringsarbeid.

3.6 Pasientsikkerhet

Krav for 2017
1. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene rapporteres i tertialrapport.
2. Definere målbare tiltak for forbedring ved å bruke resultatene fra
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014, og sammenslått undersøkelse for
PSKU/MU 2017.

3.7 Smittevern

Krav for 2017
3. Oppfylle smittevernforskriftens krav om å ha en lege som koordinerer
smittevernarbeidet i institusjonen.
4. Inkludere smittevern i tjenesteavtale 10 mellom hvert helseforetak og deres
opptakskommuner.
5. Innføre antibiotikastyringsprogram som sikrer et nøkternt forbruk av
antibiotika i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette skal blant annet omfatte:
o Legge til rette for et fungerende antibiotikateam (A-team).
o Årlig rapportere forbruk, fordelt på antibiotikagrupper og avdelinger.
2. Prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner skal utføres to ganger årlig i
henhold til forskrift. Resultatene skal rapporteres til Helse Nord RHF to ganger
årlig. Hvert helseforetak skal etterspørre avdelingsvis bruk av
prevalensresultater i pasientsikkerhetsarbeidet.
3. NOIS-registrering: Det skal være minst 95% oppfølging for alle inngrep som
omfattes av forskriften. I tilfelle høye infeksjonsrater for postoperativ
sårinfeksjon skal avdelingen gjennomgå pasientforløpet og iverksette tiltak.
4. Rapportere NOIS-resultater til Helse Nord RHF tertialvis.

Foretaksspesifikke krav for 2017
Helgelandssykehuset:
• Opprette stilling for hygienesykepleier med ansvar mot kommunehelsetjenesten
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3.8.1 Klima- og miljøtiltak

Helseforetakene er store samfunnsaktører. Foretakene skal være i fremste rekke når det
gjelder arbeidet med klima- og miljøtiltak, bl.a. gjennom styringssystem for miljø og
prosjekt Grønt sykehus.
Krav for 2017
1. Bidra til å finne et hensiktsmessig felles format for dokumentasjon og
rapportering av spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar.
2. Resertifisere styringssystem etter ISO-14001:2015 i løpet av 2017.
3. Sette mål for de nasjonale miljøindikatorene. Resultater skal inngå i årlig klimaog miljørapport i tillegg til årlig melding. Miljøindikatorene med klimaregnskap
utarbeides for:
o Energiforbruk
o Avfall
o Vann
o Innkjøp
Foretaksspesifikke krav for 2017
Helse Nord IKT:
Etablere tiltak for gjenbruk av utstyr, f.eks. ved avhending til ideelle organisasjoner.

3.8.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Helse Nord skal gjennom systematiske tiltak sørge for at nasjonale krav til informasjonssikkerhet er ivaretatt. Dette er en forutsetning for befolkningens tillitt, og for den
strategiske satsingen med felles pasientjournal.
Krav for 2017
1. Området informasjonssikkerhet med status på risiko- og sårbarhets (ROS)analyser skal behandles av helseforetakets styre innen 1.6.17. Styresaken skal
beskrive om databehandler oppfyller krav i lover og forskrifter som er tillagt
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler.
Eventuelle avvik som er ikke lukket innen utløpet av 2016 skal rapporteres til
Helse Nord RHF innen 1.3.2017 med tilhørende tiltaksplan. Planen skal
risikovurderes med hensyn til måloppnåelse.
2. Innen 30.6.2017 skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som
følger av EUs nye personvernforordning.
3. Igangsette gjennomføring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og
HelseCERTs generelle anbefalte tiltak for beskyttelse mot dataangrep
4. Sikre at anskaffelser og innføring av IKT-systemer følger Helse Nord IKTs driftsog sikkerhetsmessige krav

3.8.3 Beredskap

Krav for 2017
1. Implementere Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestens organisering på
skadested.
2. Sikre at tiltakene knyttet til Riksrevisjonens rapport om beredskap innenfor IKT,
vann og strøm blir fulgt opp.
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3. Sikre at planverk er koordinert med andre offentlige instanser (kommunenivå,
sivil beredskap og Forsvaret)
4. Med bistand fra regional legemiddelkomite opprette og vedlikeholde lokale ROSanalyser for legemiddelberedskap og sikre tilstrekkelige beredskapslagre av
legemidler og infusjonevæsker.. Regional legemiddelkomite skal i løpet av 2017
utarbeide retningslinjer for håndtering av mangelsituasjoner.

3.8.4 Forskning og innovasjon

Krav for 2017
1. Delta i å vurdere mulighetene for økt samordning av kriteriene for nytte, samt
evaluere forståelsen og effekten av nye kriterier for hhv kvalitet, nytte og
brukermedvirkning.
2. Implementere tiltak som beskrevet i Strategi for forskning og innovasjon 20162020, jfr. vedtatt tiltaksplan for 2017
Foretaksspesifikke krav for 2017:
Universitetssykehuset Nord-Norge
• Implementere nasjonalt system for måling av innovasjonsaktiviteten i
helseforetakene.

4 Sikre god pasient- og brukermedvirkning

Krav for 2017
1. Bidra i Helse Nord RHF sitt arbeid med strategisk videreutvikling av
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen
2. Utvikle flere samvalgsverktøy for å gi pasienter mulighet til å delta aktivt i
egen behandling og sikre at kvalitetssikret verktøy som publiseres på
helsenorge.no tas i bruk.
3. Implementere nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning og enhetlig
praksis på systemnivå.
4. Følge opp resultatene fra PasOpp undersøkelsen. Iverksette tiltak for å
forbedre utskrivningsamtalen og sikre at pasient/pårørende får nødvendig
informasjon:
o om sin sykdom,
o om medikamentene
o får med seg oppdatert medikamentliste
5. Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i
forbedringsarbeidet.

5 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig
kvalifisert personell

Krav for 2017:
1. Motivere og legge til rette for at ansatte velger høyere stillingsprosent og helst
100 % stilling.
2. Tilby nyutdannet helsepersonell hele faste stillinger i større grad.
3. Implementere del 1 i ny spesialistutdanning for leger med ansettelser i LIS1stillinger fra og med høsten 2017.
4. Planlegge for å iverksette del 2 og 3 (LIS2 og 3) i ny ordning for
spesialistutdanning.
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5. Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1.
6. Legge til rette for at lederopplæringene som tilbys gir ledere en klar forståelse av
deres ansvar for å innrette sin virksomhet i tråd med prinsippene for
prioritering.
7. Delta i prosjekt «Ledermobilisering», og utarbeide plan for gjennomføring.
8. Delta i utviklingen av felles tiltak i strategi for leder- og ledelsesutvikling.
9. Utarbeide plan for innføring av ”Kompetansemodulen” innen 1. juni.
10. Delta i arbeidet med Regional bemanningsmodell som grunnlag for egne
strategiske utviklings- og rekrutteringsplaner
11. Analysere rekrutteringsbehovet for helsefagarbeidere i fulltidsstillinger, og
etablere pilotprosjekt for å teste oppgavedeling knyttet til helsefagarbeideres
arbeidsfelt.

5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Krav for 2017:
1. Kartlegg omfanget av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og
hvordan beredskap for forebygging og håndtering av vold og trusler ivaretas som
en del av HMS-arbeidet.
2. Samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet med å utvikle tiltak for
å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av vold og trusler.
3. Sikre systematisk rapportering av skader og uønskede hendelser på ansatte.
4. Definere konkrete forbedringstiltak ut fra medarbeiderundersøkelsen (MU)
2016.
5. Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under
7,5%, herunder med et særskilt fokus på enheter med fravær over 10%.
Foretaksspesifikke krav for 2017
Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord- Norge
• Etablere nærværsprosjekt med tiltak for å nå målsettingene om sykefravær
under 7,5% innen 1.7.2017.
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset
• Evaluere eksisterende nærværsprosjekt og rapporter i tertialrapport 2.
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6 Innfri økonomiske mål i perioden
6.1 Tildeling av midler

Helseforetakene er tildelt nødvendige midler for å gjennomføre kravene i
oppdragsdokumentet.
Inntektsrammer 2017 (tall i 1000 kr)
Basisramme 2017
Vedtatt basisramme 2017

RHF
1 333 842

Øvrig ramme 2017
Omlegging arbeids giveravgift
Sykes tuer Finnmark
Kvalitets regis tre
Nas jonalt s enter for e-hels efors kning
Trans porttilbud ps ykis k s yke
Nøytral mva
Partikkelterapi
Tils kudd til turnus tjenes te | es timat, fordeles oppdrags dokument
Pilot Evenes
SUM øvrig ramme 2017 - per oktober 2016

RHF

Kvalitetsbasert finansiering
Ramme 2016
Oppdatering modell 2017
SUM kvalitetsbasert finansiering - per oktober 2016

RHF

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)
Nas jonal kompetans etjenes te, antibiotikares is tens
Nas jonal kompetans etjenes te, antibiotikares is tens s tyrking
Nas jonal komp.tjenes te for barn og unge med funks jons neds .
Nas jonal komp.tjenes te for inkontinens og bekkenbunns yk.
Samis k nas jonal kompetans etjenes te - ps ykis khels evern og rus
Nas jonal kompetans etjenes te for døvblinde
Ufordelt Nas jonale tjenes ter
Døvblindes entre
SUM øremerket 2017 - per oktober 2016

RHF

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)
Fors kning res ultatbas ert
SUM øremerket forskning 2017 - per oktober 2016

RHF

TOTAL SUM tilskudd fra RHF

Styrets disp
209 513

Styrets disp

Finnmark
1 509 303

Finnmark

UNN
4 653 198

UNN

796

NLSH
2 925 597

NLSH

Helgeland
1 311 225

Helgeland

Sum
11 942 678

Sum

52 928

27 381

687

36 700
1 635

1 152

677

813

2 100

1 729

878

11 000

93 363

30 262

1 554

81 105
9 500
31 977
36 700
4 150
127 832
4 150
5 631
1 000
302 045

Finnmark
9 871
(3 936)
5 935

UNN
31 449
(3 756)
27 693

NLSH
20 390
(10 195)
10 195

Helgeland
11 390
(6 413)
4 977

Sum
73 100
(24 300)
48 800

9 500
31 977
0
127 832
4150
111
160 716

1000
5 150
Styrets disp

-

Styrets disp

Finnmark

UNN

NLSH

Helgeland

Sum

3 838
3 161
2 314
2 314
3 899
2 801
33
42 247
44 560

33
Styrets disp

41 978
41 978

-

1 581 096

214 696

3 899

7 594
19 708

Finnmark
791
791

UNN
25 362
25 362

NLSH
5 877
5 877

4 819 325

2 971 931

1 530 927

-

Helgeland
492
492
1 318 249

3 838
3 161
2 314
2 314
3 899
2 801
33
49 841
68 200
Sum
74 500
74 500
12 436 223

6.2 Resultatkrav

Helseforetakene skal i 2017 basere sin virksomhet på de tildelte midler med følgende
resultatkrav:
Finnmarkssykehuset
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Sykehusapotek Nord
Helse Nord IKT

7

Overskudd
Overskudd
Overskudd
Overskudd
Økonomisk balanse
Økonomisk balanse

30 mill kroner
40 mill kroner
5 mill kroner
20 mill kroner
0 mill kroner 7
0 mill kroner

Sykehusapotek Nords publikumsavdelinger skal samlet gå med overskudd i 2017.
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Krav for 2017
1. Styrebehandle tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i
planperioden 2018–2021. Frist innen 15. april.

6.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning

Krav for 2017
1. Ferdigstille registrering av alle data i nasjonal database for klassifikasjonssystemet innen 30. april.
2. Gjennomføre nødvendig vedlikehold som sikrer opprettholdelse av
bygningsmessig standard og kvalitet.
3. Utarbeide en konkret 4-årig vedlikeholdsplan som sikrer opprettholdelse av
bygningsmessig standard og kvalitet over tid. Frist 1. oktober
4. Innføre nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av medisinsk
teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM).
Foretaksspesifikke krav for 2017
Finnmarkssykehuset:
• Forberede evaluering av prosjekt Nye Kirkenes sykehus i 2018

Helgelandssykehuset:
• Etablere husleiemodell, og rapportere erfaringer innen 1.12.17.
• Levere tertialrapporter for byggeprosjekter

Nordlandssykehuset:
• Ferdigstille utviklingsplan innen 31.12.17 i tråd med veileder for utviklingsplan.
Universitetssykehuset Nord-Norge
• Ferdigstille utviklingsplan innen 30.4.17 i tråd med veileder for utviklingsplan.

6.4 Anskaffelsesområdet

I løpet av 2017 gjennomføres en omstilling som innebærer rendyrking av oppgaver som
for fremtiden skal utføres av Sykehusinnkjøp HF.

Krav for 2017
1. Organisere kompetanse slik at bestillerrolle overfor Sykehusinnkjøp HF blir
ivaretatt.
2. Sikre medvirkning i produktråd fra foretakets brukere av varer og tjenester.
3. Implementere nasjonal kategoristruktur i innkjøpsvirksomheten.
4. Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon, herunder:
a. Innen 30.11.17 levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres i 2018.
b. Innen 31.12.17 levere plan for hvilke anskaffelser i 2018 som kan gjøres
felles for 2 eller flere foretak.
c. Innen 1.1.2018 kunne rapportere detaljert for alle vare- og
tjenesteanskaffelser på artikkelnivå mht hvilken avtale og til hvilke vilkår.
5. Kartlegge og utarbeide reanskaffelsesplan av MTU i tråd med nasjonal struktur.
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7 Risikostyring og internkontroll

Risikostyringen knyttes til virksomhetens overordnede mål jf kapittel 2, og i tillegg er
internkontroll og risikostyring regulert gjennom lover/forskrifter .

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjelder fra 1.
Januar 2017, og erstatter forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.
Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord for 2017
Jfr. kapittel 2 er det definert 4 overordnede mål. Risikovurdering peker på at 2 av
delmålene skal gjøres særlig gjenstand for risikovurdering i foretakene. Disse er:
Målområde 1: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet

Delmål
1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata)
2. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter skal være under 60 dager
3. Det skal ikke være fristbrudd
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid
5. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) enn for somatikk (aktivitet) 8
6. Andel pasienter som har fått gjennomført legemiddelsamstemming > 80 %
o måling fra og med andre halvår 2017
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012

Målområde 4: Innfri de økonomiske mål i perioden
Delmål:
8. Økonomisk resultat i tråd med plan
Krav for 2017
• Innen 1.9.17 skal foretakene utarbeide og styrebehandle plan som beskriver
ledelsesmessige og organisatoriske tiltak som skal iverksettes for å imøtekomme
krav og målsettinger i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten.
• Ledelsen og styret skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av
tilstanden i foretaket med henhold til oppfølging av internkontrollen, og tiltak for
å følge opp avvik. Gjennomgangen skal omfatte og konkludere mht:
o Måloppnåelse innenfor de fire overordnede mål jf. kapittel 2.
o Vurdering av om virksomhetens organisering og ledelse systematisk
understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte
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).

8

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
25JAN2017 - saksdokumenter

17

Side 29

o
o
o

Informasjonssikkerhet
Klima og miljø
Beredskap

Oppdragsdokument 2017

Gjennomgangen skal være basert på relevant informasjon, inklusive:
o Sammenlignbar statistikk
o Resultater fra eksterne og interne tilsyn og revisjoner samt status for
oppfølging av disse
o Gjennomførte risikovurderinger, jfr retningslinger i Helse Nord (RL1602)
o Lovkrav og forskrifter
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8 Styringsparametere 2017

Helse Nord RHF vil i oppfølgingsmøtene med helseforetakene følge opp de valgte
styringsparametere samt andre kvalitetsindikatorer ved behov.

Styret og ledelsen i foretakene har et ansvar for oppfølging av kvalitetsindikatorene som
Helsedirektoratet publiserer og iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene.
Indikatorene i tabellen under rapporteres som beskrevet i tabellen og i mal for
tertialtrapport og årlig melding.
Tabell 1. Mål 2017. Datakilder og publiseringsfrekvens.
Mål 2017
Mål
1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i
Redusert i alle
spesialisthelsetjenesten
regioner
sammenliknet
med 2016.
Skal være
under 60 dager
i alle regioner.
Andel fristbrudd for avviklede pasienter
0%
Andel nye pasienter som inngår i et pakkeforløp for kreft Minst 70 %
(samlet for 24 krefttyper) 9
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft
Minst 70 %
(samlet for 26 krefttyper) innen maksimal anbefalt
forløpstid 10
Oppfølging av forskjeller i kapasitetsutnyttelse og
effektivitet på tvers av sykehus målt ved følgende
indikatorer:
• Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste
og pasienter i et forløp, hvor planlagt dato er
passert ved rapporteringstidspunktet
• Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
• Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett
opp mot totalt antall polikliniske konsultasjoner
innenfor fagområdet
• Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett
opp mot totale polikliniske konsultasjoner
innenfor fagområdet
• Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet
utføres utenfor fast behandlingssted

Datakilde

Publiseringsfrekvens

Helsedirektoratet

Månedlig

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet

Månedlig
Tertialvis

Helsedirektoratet

Tertialvis

Helsedirektoratet

Alle tertialvis

2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

9

Andel nye pasienter som inngår i et pakkeforløp for lungekreft, brystkreft, prostatakreft og tykk- og
endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft,
eggstokkreft, hode- halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn,
hjernekreft, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, myelomatose, akutt leukemi og kronisk lymfatisk
leukemi.
10
Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft,
kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft,
nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk
lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft,
eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom.
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Mål 2017
Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling. Veksten måles i
gjennomsnittlig ventetid for avviklede, kostnader
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon
synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak
og "private institusjoner med oppdragsdokument" 11 og
aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Kommunal øhjelpsplikt innføres i psykisk helsevern og rus fra 2017,
og midlene overført fra hvert RHF til KMD synliggjøres
i ressursbruken innen psykisk helsevern og TSB
(fordelingen av overførte midler til KMD er om lag 96
og 4 pst.).

Mål
Prosentvis
større
reduksjon i
ventetid.
Prosentvis
større økning i
kostnader,
årsverk og
aktivitet.

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne
per 1000 innbyggere i helseregionen

Redusert
sammenlignet
med 2016
Registrere
med mål om å
redusere
Registrere og
sikre færrest
mulig avbrudd

Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere
Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

Datakilde
Gjennomsnittlig
ventetid:
Helsedirektoratet
Kostnader: de
regionale
helseforetakenes
regnskap
Årsverk: de regionale
helseforetakenes HRsystemer og SSB for
private
Polikliniske
konsultasjoner:
Helsedirektoratet
(Helfo)
Helsedirektoratet

Publiseringsfrekvens

Helsedirektoratet

Tertialvis

Helsedirektoratet

Tertialvis

Redusert
sammenliknet
med 2016
Minst 20 %

Folkehelseinstituttet

2 ganger årlig

Helsedirektoratet

Tertialvis

0%
Minst 30 %
30 %
reduksjon i
samlet bruk i
2020
sammenliknet
med 2012

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet
Sykehusenes
legemiddelsstatistikk

Tertialvis
Tertialvis
Tertialvis

Tertialvis

3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Andel sykehusinfeksjoner

Andel pasienter med hjerneinfarkt som er
trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen
40 minutter etter innleggelse
Andel korridorpasienter på sykehus
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse
Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i
2020 sammenliknet med 2012.
(Målt som disse fem bredspektrede midlene:
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner,
penicillin med enzymhemmer og kinoloner)

Tabell 2. Rapportering 2017. Datakilder og publiseringsfrekvens.
Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter)
(PasOpp) i 2016

Mål
Minst 10
poeng
forbedring på
parametrene
utskrivning og
samhandling

Datakilde
Nasjonalt
kunnskapssenter for
helsetjenesten
(Folkehelseinstituttet)

Publiseringsfrekvens
Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig)

11

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen
Hospital, Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus,
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss.
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Mål

30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (uansett
årsak til innleggelse)

30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i
2016

30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i
2016

30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i
2016

Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene

Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert.
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Reduseres
med 25 pst.
innen
utgangen av
2018, målt ut
fra GTTundersøkelsen
for 2012
100 %

Datakilde
Nasjonalt
kunnskapssenter for
helsetjenesten
(Folkehelseinstituttet)
Nasjonalt
kunnskapssenter for
helsetjenesten
(Folkehelseinstituttet)
Nasjonalt
kunnskapssenter for
helsetjenesten
(Folkehelseinstituttet)
Nasjonalt
kunnskapssenter for
helsetjenesten
(Folkehelseinstituttet)
GTT-undersøkelsene.
Helsedirektoratet

Publiseringsfrekvens
Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig)

RHFs rapportering til
pasientsikkerhetsprog
rammet

Årlig

Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig)

Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig)

Publiseres i 2017
(gjennomføres årlig)

Årlig
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9 Oppfølging og rapportering

I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2017
foretaksspesifikke mål 2017 og styringsparametrer 2017.
Der det er mulig skal data til rapportering hentes fra virksomhetsportalen Helse Nord
LIS.
Oversikt over rapporteringsrutiner og frister
Rapportering
Månedlig

Innhold
Månedsrapport i tråd med mal.

Tertial-rapport

Felles mal for tertialrapport og årlig
melding ettersendes

Årlig melding

Felles mal for tertialrapport og årlig
melding ettersendes

Årsregnskap

Minst 5 dager før utsending av
saksfremlegg for styrebehandling av
årsregnskap, sendes fullstendig
årsregnskap med noter og styrets
årsberetning (ikke ordinær
årsmelding) til Helse Nord RHF for
gjennomgang.
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Frister
Månedsregnskap skal være avsluttet innen fem
virkedager i påfølgende måned.
ØBAK og virksomhetsrapport skal oversendes RHF
senest fire virkedager etter regnskapsavslutning.
Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak):
6. juni 2017
6. oktober 2017

Administrativt utarbeidet tertialrapport:
19. mai 2017
29. september 2017
NB: Fullstendig ØBAK og virksomhetsrapport
sendes fire virkedager etter regnskapsavslutning.
Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 29.
mars 2018.
Administrativt behandlet årlig melding: 06. februar
2018.
Økonomidelen tas ut av årlig melding, leveres som
ordinær virksomhetsrapport.
Styrebehandling av årsregnskap for 2016:
29. mars 2017.
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10Vedlegg

10.1 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering
Grunnutdanning omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter
hvor studentene har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar
for de videregående skolene. Fylkenes opplæringskontor skal i samarbeid med
praksisarenaene sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene.
Videreutdanning omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler,
høgskoler og universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og
arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med
helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i
samarbeidsorganet.
Nedenfor gjengis Kunnskapsdepartementets forslag til kandidatmåltall for 2017.
Kandidatmåltallet for den enkelte institusjon er et minstekrav. Endelige tall vil foreligge
i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2017 til utdanningsinstitusjonene og kan
formidles fra institusjonene i de regionale samarbeidsorganene.
Tabell 1

Høgskole
Universitet

Nord
universitet
Univ. i Tromsø

Helseregion

Helse Nord
Helse Nord

Obligatorisk praksis

Syke
pleie
328

Radiografi

261

Ikke obligatorisk praksis

Bioingeniø
r

24

20

Fysioterapi

Ergoterapi

25

20

Vernepleie

ABIOKsykeplei
e

30
64

Vær oppmerksom på sammenslåtte institusjoner med lokasjoner i flere RHF.

Tabell 2 kandidatmåltall er fastsatt for hhv. medisin, psykologi og farmasi ved
universitetene:
Universitet
Universitet i Tromsø

Medisin

84

Psykologi prof.utd.

31

Farmasi

Jordmor

26
50

20

25

TURNUSTJENESTE Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret og fastsetter hvor
mange turnusplasser for leger og fysioterapeuter det skal legges til rette for.
Regionansvarlige fylkesmenn er delegert myndighet til å skaffe turnusplasser for
fysioterapeutkandidater, de informerer RHFene om forventet behov kommende år.
Antallet turnusplasser for leger videreføres i 2017. Antallet turnusplasser for
fysioterapeuter videreføres i tråd med økningen i 2013.
FORDELING AV NYE LEGESTILLINGER
Sentral fordeling av nye legestillinger opphørte 1. juli 2013. Oppretting av legestillinger
skal fortsatt skje i tråd med behovene i hht RHFenes sørge-for ansvar, det helsepolitiske
styringsbudskapet og de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Gode lokale,
regionale og nasjonale analyser av kompetansebehov framover skal legges til grunn for
RHFenes fordeling av leger til HFene og mellom spesialiteter. RHFene skal særlig
vurdere behovet for legestillinger til spesialiteter der utdanningskapasiteten i dag anses
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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å være for lav og spesialiteter der behovet for legespesialister vil endre seg i årene
fremover som en følge av befolkningsutvikling, sykdomsutvikling og organisatoriske
endringer i helseforetakene. Senere år er det bedt om at stillinger i onkologi og patologi
fortsatt skal prioriteres.
RHF skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver tid er
oppdatert.

Inntakstall til oppdragsdokumentet (OD)
Foretakenes inntak av helsefagarbeiderlærlinger skal for 2017 minimum være på
samme nivå som for 2016. Foretakene skal i tillegg gjøre egne kartlegginger av behov for
helsefagarbeidere og helsefaglærlinger og hvis nødvendig øke inntaket av lærlinger på
lengre sikt tilpasset dette. * UNN i 2016 tok inn en ekstra utover inntakstall OD.
**Helgelandssykehuset har lagt opp til et inntak av 5/6 lærlinger annet hvert år.*
Tabell 3:
Foretak

Finnmarkssykehuset
Nordlandssykehuset
UNN
Helgelandssykehuset
Sum

Kull
2016–
2018
6
11
7
5
29

Kull 20172018
6
11
6*
6**
29

Tabell 4:
Måltall for turnusplasser medisin
Helseforetak
Antall pr halvår Totalt pr år
Finnmarkssykehuset
14*
28*
UNN
33
66
NLSH
25
50
Helgelandssykehuset
14
28
Totalt i Helse Nord
86
172
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10.2 Vedlegg 2 Tilleggsliste til oppdragsdokument 2017

Tilleggslisten inneholder krav fra tidligere år, som fortsatt er gjeldene. Det skal ikke
rapporteres på krav i denne listen.
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Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og
sikkerhet i pasientbehandlingen
Pasientens helsetjeneste

1. Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av
implementering herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet.
(2016)
2. Legge til rette for innregistrering av PROMs i kvalitetsregistrene.(2016)
3. Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager. (2016)
4. 80 % av telefonhenvendelsene til pasientreisekontorene skal besvares innen 90
sekunder (2016)

Somatikk

1. Registrere personskader og rapportere data (FMDS) til Norsk pasientregister
(NPR) i henhold til forskrift og veileder. (2016)
2. Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et
effektivt og brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med
langvarige smerte- og utmattelsestilstander av uklar årsak. (2014)

Psykisk helsevern og rus

1. Styrke det desentraliserte behandlingstilbudet (ambulant/poliklinikk/samarbeid
førstelinjen) innen psykisk helsevern (2016).
2. Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler. (2016)
3. Etablere lokale samarbeidsavtaler mellom Bufetat og helseforetaket slik at barn
og unge gis et helhetlig behandlingstilbud (2016).

Samhandling

1. Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare pasienter som har behov for

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon er i samsvar med
tjenesteavtale 5,
2. Bistå i å utvikle kommunenes kompetansebehov som følger av
Samhandlingsreformen. Rapporten ”Kompetanseutfordringer som følge av
samhandlingsreformen” 12 skal legges til grunn for det videre arbeidet. (2015)
3. Bruke sykehusapotek Nord aktivt i samhandling med kommunene på
legemiddelområdet for å forebygge pasientskader og øke kompetansen. (2014)

Kvalitet

1. Sikre at alle helseforetak innregistrerer data i relevante (der de har pasienter)
nasjonale kvalitetsregistre. (2016)
2. Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i lokalt klinisk
forbedringsarbeid.(2016)

12

Styresak Helse Nord RHF, sak 90/2014
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3. Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som grunnlag for beslutninger
om innføring av nye metoder og ved endring av praksis/avvikling av metoder.
(2016)
4. Bruke tilbakemeldingene fra Norsk pasientregister (NPR) aktivt for å redusere
feilkoding (2016).
5. Det skal etableres regionale prinsipper for legemiddellogistikk, både knyttet til
standardiserte rutiner og prosedyrer og plan for bruk av elektroniske verktøy og
utstyr, herunder blant annet elektroniske legemiddelkabinett og
lagerroboter(2015)
6. Ha gode strukturer for formidling og kommunisering av kvalitetsresultater og
uønskede hendelser til pasienter, pårørende og offentligheten.(2015)
7. Implementere oppdaterte nasjonale kliniske retningslinjer, legge disse i Docmap
og sørge for at disse legges til grunn for medisinsk praksis (2013)
8. Skal ha etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og TSB
får behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende, at pasienter som behandles
for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller
rusproblemer. (2015)

Forskning og innovasjon

Universitetssykehuset Nord-Norge
1. Infrastruktur for utprøving av nye innovasjoner som nytt medisinsk-teknisk
utstyr skal styrkes. (2016)
2. Data fra kvalitetsregistrene skal nyttiggjøres til forskningsformål. Flere
forskingsprosjekter må realiseres med bruk av data fra nasjonale
kvalitetsregistre.(2015)
3. Implementere endret forskningsfinansiering på RHF-finansierte prosjekter.
Sosiale utgifter på lønn inkluderes i nye RHF-finansierte prosjekter innen
tildelingssummen. For nye ph.d. og post.doc.- stillinger fra RHF skal HF-et sette av
20 % av rundsummen, dvs. 165 000 kr ved heltidsstipend med tildelingssum på
825 000 kr. Midlene skal øremerkes forskning internt i HF-et 13. (2011)

Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig
kvalifisert personell

1. Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1.
Tilleggskrav for ambulansefaglærlinger: 50 % skal rekrutteres fra videregående
skole i egen helseregion.
2. Rekruttere deltakere til Nasjonalt topplederprogram.
3. Bidra til kompetanseutvikling, samt videreutvikle tilbud gjennom e-læring,
simulatortrening mv.
4. Gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling gjennom kurs og møteplasser
som dekker den basiskompetanse ledere skal ha.
5. Gi lederstøtte ved å ta i bruk Helse Nords lederhåndbok.
13 Satsene for 2015 er: Rundsum 938 000 kr for ph.d.- og post.doc.-stipend. 20 % av dette er 187 600 kr.
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6. Legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i
eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre
helseforetak i landet.
7. Måltall ufrivillig deltid og stillingsandel blant fast ansatte per 31.12.17 per
foretak:
Foretak
Andel deltid mindre enn Stillingsandel større enn
FIN
16 %
92 %
UNN
19 %
92 %
NLSH
30 %
92 %
HSYK
30 %
92 %
Foretaksspesifikke mål
Nordlandssykehuset
• Ansvar for prioritering, koordinering og utvikling av nye e-læringskurs i
regionen.
• Ansvar for å bidra til at felles nasjonal kurskatalog utvikles, og at generell avtale
om deling av kurs utarbeides.

Universitetssykehuset Nord- Norge
• Legge til rette for at utviklerkompetansen innenfor e-læring gjøres tilgjengelig for
regionalt utdanningssenter og e-læringsnettverket.
• Helsekompetanse.no sin utvikling av e-læringskurs skal være basert på
etterspørsel og koordinering med samarbeidspartnere og KS Læring.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

1. Helseforetakene skal samordne sin virksomhet under ferieavvikling. Primært
skal dette gjøres internt mellom egne sykehus, men også på tvers av
helseforetakene for egnede områder av hensyn til kvalitet i tjenesten, og for å
redusere bruk av vikarer.(2016)
2. Basere bemanningsplanlegging utfra aktivitet og en planleggingshorisont på
minimum 6 måneder. (2016)
3. Registrere innleide vikarer i vaktboka i GAT, for å ha kontroll på arbeidstiden
deres. (2013)

Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning

1. Gjennomføre årlig gjennomgang av ekstern revisor av store

byggeprosjekter.(2016)
2. Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell kan gi, og hvordan den
eventuelt kan implementeres i foretakene.(2016)
3. Utarbeide utviklingsplaner i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging forut
for planlegging av investeringsprosjekter i samarbeid med Helse Nord RHF.
Utviklingsplanene skal ha to hovedelementer: i a) organisasjonsutvikling,
pasientforløp, faglig utvikling og b) gjennomgang av bygningsmessige ressurser,
tilstand og behov for endringer i bygningsmassen for å dekke behovet for den
spesialisthelsetjenesten foretaket skal levere. (2013)
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4. Informere berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av
eiendom, uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak, på et så tidlig
tidspunkt som mulig. (2011)
5. Begrense betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og
at de rutiner man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye
parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling. (2011)

Anskaffelsesområdet

1. Nasjonal kategoristruktur skal implementeres i foretakenes samlede
innkjøpsvirksomhet, og innkjøpsarbeidet skal gjennomføres i tråd med ny
nasjonal innkjøpshåndbok. (2016)
2. Følge opp regional plan for MTU-anskaffelser. Alle planlagte anskaffelser skal
skje i tråd med plan, og uforutsette behov skal avstemmes regionalt før
anskaffelsesprosess starter opp. Dette gjøres parallelt med prosess i
kategoristyringsprosjektet.(2016)
3. Innen 31.03.15 tilpasse lokal innkjøpsstrategi i samsvar med regional og nasjonal
innkjøpsstrategi. Følge opp Helse Nords forpliktelser ved å delta i utforming og
følge opp handlingsplan for etisk handel. (2015)
4. Sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort
målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er
stilt miljøkrav. (2015)

Risikostyring og internkontroll

1. Verifisere at leverandører som innehar rollen databehandlere oppfyller de krav i
lover og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og at nødvendige krav er
nedfelt i leveranseavtaler. (2012)
2. Ha kontrollsystemer for overvåkning av at funksjonsfordelinger blir fulgt. (2011)
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Møtedato: 25. januar 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 4-2017

Saksbeh/tlf:
Jan Norum, 95 40 42 05

Sted/Dato:
Bodø, 16.1.2017

Utredning: Hjerteinfarkt og perkutan koronar
intervensjon (PCI) - et likeverdig tilbud i Helse Nord?
Bør det opprettes et PCI-tilbud ved
Nordlandssykehuset? - oppfølging av RBU-sak 61-2016

Innledning/bakgrunn
Hjerte- og karlidelser er hovedårsaken til dødsfall i Norge, og hjerteinfarkt er en av de
hyppigste årsakene til øyeblikkelig hjelp behandling. Det er to hovedtyper: STEMI og
NSTEMI. 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 kontrastrøntgenundersøkelse av hjertets
kransårer (CAG), perkutan koronar intervensjon (PCI) og hjerteoperasjon (Coronary
artery bypass grafting – CABG) er sentralisert til Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø.

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

Den endelige rapporten ble lagt fram i styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og
perkutan koronar intervensjon(PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? – oppfølging og
videre prosess (styremøte 23. november 2016). Styret gjorde følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon
(PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i
Nordlandssykehuset? til orientering. Styret slutter seg til planlagt prosess og ber om at
saken legges frem for endelig behandling i styremøte i februar 2017.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene umiddelbart setter i gang et
arbeid som sikrer bedre og mer standardiserte pasientforløp for denne pasientgruppen
for å redusere uønsket variasjon.
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3. Styret ber om at det raskt iverksettes felles tiltak i foretaksgruppen for å nå målet med
å gi prehospital trombolyse så tidlig som retningslinjene angir (innen 30 minutter) i
hele regionen.
4. Styret ber adm. direktør sørge for at vedtaket i punkt 2 og 3 forankres i
Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene som overleveres i foretaksmøte i februar
2017.
Rapporten ble sendt ut på høring 11. november 2016 med høringsfrist 15. januar 2017.
Helseforetakene har fått en forlenget frist slik at styrebehandling i HF-ene kan
gjennomføres. Styresaken vil bli behandlet i styremøte i Helse Nord RHF, den 22.
februar 2017.
Problemstillinger
I RBU-sak 61-2016 ba Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om at den ferdige
rapporten ble lagt frem til behandling i et senere RBU-møte. Rapporten er nå ferdigstilt
og styrebehandlet for de deler som ikke dreier seg om et evt. PCI-tilbud ved
Nordlandssykehuset Bodø.

Rapportens del omkring ulikheter i behandlingstilbudet og behov for tiltak for å sikre
bedre pasientforløp er behandlet i styresak 131-2016. Den gjenstående
problemstillingen er dermed om kost-nytte-forholdet ved etablering av en PCI-enhet
ved Nordlandssykehuset Bodø gir grunnlag for en slik prioritering.

Vurderinger
I forkant av behandlingen i styremøtet 22. februar 2017 vil de økonomiske
beregningene bli kvalitetssikret. Det vil også bli forsøkt innhentet oppdaterte data for
gevinster/risiko ved etablering av to-PCI enheter. Oppdatert informasjon vil bli
innhentet gjennom dialog med Hjerteinfarktregisteret og Swedeheart (det svenske
hjerteinfarktregisteret). Alt dette sammen med en oppsummering av alle
høringsinnspill vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF tar rapporten Hjerteinfarkt og perkutan
koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCItilbud i Nordlandssykehuset? til orientering.
Bodø, den 16. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Høringsutkast, innkomne høringssvar og annen informasjon er lagt ut på
Helse Nord RHFs nettsted - se her: Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord
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Møtedato: 25. januar 2017
Saksnr.:

RBU-sak 5–2017

Saksbeh./tlf.:
Raymond Dokmo, 94486738

Sted/dato:
Bodø, 16.1.2017

Smittevernplan 2016-2020 og
Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for
Helse Nord

Formål
Utkast til Smittevernplan 2016-2020 og utkast til Tuberkulosekontrollprogram 20162020 for Helse Nord legges med dette fram for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.
Tuberkulosekontrollprogrammet er en del av Smittevernplanen, og revideres derfor
parallelt med Smittevernplanen. Utkastene er revisjon av smittevernplan og
tuberkulosekontrollprogram for 2012-2015. Planutkastene var ferdigstilt våren 2016,
og har siden da vært førende for smittevernarbeidet i regionen. Planutkastene har vært
til høring, og innspill av vesentlig betydning er innarbeidet i vedlagte plandokumenter.

Smittevernplanen og tuberkulosekontrollprogrammet har vært revidert av to
forskjellige arbeidsgrupper. Brukerrepresentant har vært med i begge arbeidsgruppene
og deltatt aktivt i revisjonsarbeidet.
Smittevernplanen og Tuberkulosekontrollprogrammet er med på å oppfylle Helse Nord
sin visjon om kvalitet gjennom tydelige ansvarsforhold, kompetanse og kunnskap.
Pasient og pårørende skal være trygge på at rutiner etterleves, og at pasienter ikke
påføres unødige infeksjoner.

Utkastet til smittevernplan 2016-2020 definerer strategiske mål for smittevernarbeidet
i regionen og tilrettelegger for smittevern av høy faglig standard.
Visjon
Helsetjenesteassosierte infeksjoner som kan forebygges skal være null i
helseforetakene i Helse Nord.

Tuberkulosekontroll i Helse Nord skal sikre at alle tuberkulosetilfeller blir oppdaget og
behandlet etter gjeldende retningslinjer slik at pasienten blir frisk og nysmitte
forhindres.
Beslutningsgrunnlag
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) med forskrifter er
førende for smittevernplanen. Planen er forankret i nasjonale strategier og
retningslinjer. Den er også forankret i Plan for Helse Nord 2017-2020, Kvalitetsstrategi
2016-2020 for Helse Nord, Pasientsikkerhetsprogrammet og oppdragsdokumenter.
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Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) samt forskrift om
tuberkulosekontroll er førende for tuberkulosekontrollprogrammet. Den nasjonale
tuberkuloseveilederen finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider, og oppdateres
fortløpende ved behov.

Lover, forskrifter, rutiner og prosedyrer er på plass, og kompetent smittevernpersonell
veileder og bistår i smittevernspørsmål. Men smittevernet omfatter hele vår
virksomhet, og den enkelte helsearbeider må opptre i henhold til gjeldende prosedyrer
og rutiner.
Smittevernplanen omhandler en rekke risikoområder innen smittevern, blant annet:
• etterlevelse av retningslinjer
• renhold og desinfeksjon
• resistente bakterier
• IKT-Systemer
• knapphet på personell med
• personell til sterilforsyninger
kompetanse i smittevern
• samhandling med
• bygg
kommunehelsetjenesten
• mangel på isolat/ enerom
• smittevernkompetanse hos
helsepersonell
• buffetservering

Etterlevelse av etablerte retningslinjer for smittevernarbeid er ikke godt nok
implementert i sykehusene. For å lykkes kreves undervisning og informasjon til aktuelle
personellgrupper og opplæring av nyansatte. Atferdsendring krever definerte
ansvarsforhold og tydelig ledelse. Smittevernplanen anbefaler at sykehusene skal
rapportere i henhold til sjekkliste (vedlegg 7B) i Årlig melding. Denne sjekklisten er et
verktøy som kan benyttes til å redusere eller eliminere risiko for flere av punktene som
er skissert ovenfor.
Økte krav til infeksjonsovervåking, flere infeksjonsutsatte pasienter og økt forekomst av
antibiotikaresistens gjør at behovet for smittevernpersonell øker. Det finnes for
øyeblikket ingen nasjonal eller nordisk utdanning for smittevernpersonell. Det er
mangel på ansatte med formell kompetanse i sterilforsyning (ledere og teknikere).
Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge, men nedgangen i forekomst av tuberkulose
gjennom mange tiår har nå stanset. Andelen av resistent tuberkulose øker, samtidig
med økt reisevirksomhet og migrasjon. Særlig den høye forekomsten av tuberkulose og
multiresistent tuberkulose (MDR TB) i Russland er bekymringsfull.
God samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er
avgjørende for å implementere godt smittevern i hele behandlingskjeden.
Satsningsområder som har prioritet i planperioden er:
• antibiotikastyringsprogram
• smittevern ved nybygg og ombygging
• renhold i sykehus
• IKT-systemer i infeksjonsforebyggende arbeid.
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Momenter fra høringene
Det kom inn syv høringssvar. Fire av disse var fra våre helseforetak, ett fra Lenvik
kommune, ett fra Norsk sykepleierforbunds faggruppe for lungesykepleiere og ett fra
kommuneoverlegen på Røst. Alle innspillene er oppsummert og gjengitt i sin helhet i
vedlegg 2.
De viktigste innspillene var:
• For mange rapporteringspunkt til Årlig melding i begge planer.
• Tuberkulosekontroll bør inn i tjenesteavtale 10.
• Det savnes oversikt over kostnadene i begge planene, og tiltakene bør også
prioriteres.
• Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten.

Oppfølging av planene
Internrevisjon av regionale fagplaner i Helse Nord i 2015 viste at forrige smittevernplan
og tuberkulosekontrollprogram var lite integrert i helseforetakenes styringssystemer.
Ansvaret for oppgavene som ønskes gjennomført er derfor tydeligere beskrevet i de nye
planverkene. Anbefalte tiltak er oppsummert i tabeller/sjekklister. Disse bør
gjennomgås årlig av helseforetakene, og status etterspørres av Helse Nord RHF.
Sjekklistene er ment som en hjelp til at ledelsen i samarbeid med aktuelle fagpersoner
kan skaffe oversikt innad i helseforetaket. Alle tiltak er ikke aktuelle for alle
helseforetak.
Det foreslås at også det nye fagrådet for infeksjon, smittevern og mikrobiologi årlig
gjennomgår status for regionen

Anbefalte tiltak gjelder for hele planperioden 2016-2020. Helseforetakene er ulike i
størrelse og funksjon, og det er ulikt hvor langt de er kommet i smittevernarbeidet.
Behovene for prioritering i helseforetakene vil derfor delvis være ulike.
Oppdragsdokument til helseforetakene vil hvert år gjenspeile høyt prioriterte tiltak
gjeldende for alle helseforetakene eller foretaksspesifikke.
Adm. direktørs vurdering
Det er gjort en grundig gjennomgang og revisjon av smittevernplanen og
tuberkulosekontrollprogrammet. Det viktig å videreføre arbeidet med
infeksjonsmedisin og sterilforsyning fra forrige smittevernplan.

Smittevernplanen beskriver tiltak for å redusere antibiotikabruk med minst 30 % i
planperioden, og adm. direktør vil styrke dette målet ytterligere ved å legge det inn som
et langsiktig mål i oppdragsdokument for 2017.
Smittevern og tuberkulosekontroll i spesialisthelsetjenesten må være kunnskapsbasert,
systematisk og forankret i ledelsen ved hvert helseforetak. Samhandling om smittevern
og tuberkulosekontroll med kommunehelsetjenesten må styrkes for å lykkes med dette
arbeidet.
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Adm. direktør mener sjekklistene til helseforetakene er for omfattende til rapportering i
årlig melding. Dette er i tråd med reduksjon av krav til helseforetakene fra Helse- og
omsorgsdepartementet. Fagrådet for infeksjon, smittevern og mikrobiologi bør ved
bruk av sjekklistene gjøre en samlet gjennomgang av årlig status i helseforetakene.
Resultatene rapporteres til fagdirektør gjennom fagrådets årsrapport. Dersom det viser
seg at det er områder som ikke blir implementert og som medfører risiko, vil disse
kunne bli gjenstand for særskilte krav i oppdragsdokument.
Utdanningssituasjonen for smittevernpersonell er bekymringsfull. Det bør gjøres et
arbeid for å opprette utdanning av smittevernsykepleiere og smittevernleger på
nasjonalt eller nordisk nivå.

Det må utvikles en kultur for godt smittevern gjennom systematisk og kunnskapsbasert
tilnærming til infeksjonsforebygging på alle nivå i sykehusene. Dette krever tydelig
ledelse.

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

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar Smittevernplan 2016-2020 og
Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord til orientering.

2. RBU støtter adm. direktørs vurdering om at det krever tydelig ledelse på alle nivå i
sykehusene for å utvikle en kultur for godt smittevern gjennom systematisk og
kunnskapsbasert tilnærming til infeksjonsforebygging.
Bodø, 16. januar 2017
Lars Vorland
adm. direktør
Vedlegg:

Smittevernplan 2016-2020, utkast
Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020, utkast

Utkast til smittevernplan og tuberkulosekontrollprogrammer og
alle høringssvarene er lagt ut på Helse Nord RHF sin nettside:
Høring: Smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram
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Møtedato: 25. januar 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 6-2017

Saksbeh/tlf:
Knut Tjeldnes, 91730983

Sted/Dato:
Bodø, 16.1.2017

Fagfelt habilitering - status på
ventetider/fristbrudd, oppfølging av RBU-sak
59-2016

Innledning/bakgrunn
Vi viser til Regionalt Brukerutvalgs møte 14. september 2016, sak 59-2016, som
omhandlet tertialrapport 1-2016 og status for ventetider og fristbrudd. I vedtakets
punkt 3 ber RBU om å få en orientering om status på ventetider/fristbrudd for fagfeltet
habilitering, herunder registrering.
Problemstillinger
Kortere ventetid på utredning og behandling, samt å unngå fristbrudd, er høyt
prioriterte mål for Helse Nord. Det er viktig at Helse Nord har oppmerksomhet på
utfordringer innen alle fagområder.

Saken ble tatt opp i fagråd for habilitering 15.12.2016. Det ble her kommentert at alle
helseforetakenes habiliteringstjenester registrerer ventetider på habilitering.
Ventetidene er tilgjengelig både via Helse Nords ledelsesinformasjonssystem (LIS), og
åpent tilgjengelig via Helsedirektoratet/Norsk Pasientregister (NPR):
Helsedirektoratet - månedlig ventelistestatistikk (foreløpige tall)
Ventetider desember 2016 NPR, voksenhabilitering og barnehabilitering Helse Nord:
Helseforetak:
Voksne:
Barn/unge:
Helgelandssykehuset
63 dg
69 dg
Nordlandssykehuset
64 dg
130 dg
Universitetssykehuset 32 dg
32 dg
Finnmarkssykehuset
11 dg
154 dg
Det er ikke registrert fristbrudd pr. desember 2016.

Vurdering
Oversikten i tabellen ovenfor tyder på at det er behov for å følge opp utviklingen i
ventetider innen habilitering, for å sikre at pasientene får tilbud uten uakseptabelt lang
ventetid.
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Konklusjon
Helse Nord RHF vil følge opp saken med helseforetakene, i første omgang via fagråd for
habilitering. Saken vil også tas opp i arbeidet med ny regional handlingsplan for
habilitering.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på
ventetider/fristbrudd for fagfelt habilitering til orientering.

2. RBU ber om at Helse Nord RHF følger opp ventetidsutviklingen innen habilitering,
for å sikre at pasientene får tilbud om utredning og behandling innenfor faglig
akseptabel ventetid.
Bodø, den 16. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 25. januar 2017
Saksnr.:

RBU-sak 7–2017

Saksbeh./tlf.:
Siw Skår, 75 51 29 00

Sted/dato:
Bodø, 16.01.2017

Ventetider hos audiografer, oppfølging av RBUsak 71-2016, sak B

Formål
Saken er en oppfølging av vedtak i RBU-sak 71-2016, sak B:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om å få lagt frem en redegjørelse om
kapasiteten hos audiografene i foretaksgruppen og hvilke tiltak som ev. iverksettes for å
øke kapasiteten og unngå unødvendig venting og variasjon.
Beslutningsgrunnlag
Det er et mål at hørselshemmede i vår region skal få tilbud om utredning og behandling
av god kvalitet og innenfor et tidsrom som er i tråd med anbefalingene i
prioriteringsveilederen (1).
I Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord, 2015-2025 (2) er status og utfordringer
knyttet til hørselsomsorgen beskrevet. Økende antall eldre, økende antall
hørselshemmede og stadig flere yngre som utredes for hørselsskader er faktorer som
bidrar til økt etterspørsel etter kompetansen audiografene innehar.
Helseforetakene har flere stillinger for audiografer, mens det ikke er et absolutt krav til
avtalespesialistene at de skal tilsette audiograf. I dag er det to av sju avtalespesialister
som ikke har tilsatt audiograf, og som henviser pasientene til nærmeste helseforetak.

Pasientforløpet
Etter henvisning fra fastlege utredes pasienten først hos øre-nese-hals-lege, for så å bli
henvist videre til audiograf for tilpasning av høreapparat. App. 11 skjer noen steder
samme dag som pasienten er hos lege, mens andre har ventetid mellom konsultasjon
hos lege og hos audiograf. App. 1 følges som regel av ytterligere to konsultasjoner hos
audiograf, for kontroll, justering og tilpasning av riktig høreapparat og opplæring i bruk
(3). Pasientforløpet følger stort sett samme mal i hele regionen, men kartlegging viser
noe variasjon.
Hørselskontakter i kommunene skal bistå med ytterligere oppfølging basert på den
enkeltes behov. Også her er det variasjon i hvilket tilbud kommunene har, både når det
gjelder kapasitet og kompetanse (2).

Ventetider
Oppgitt ventetid i Helse Nord på Fritt behandlingsvalg varierer mellom 4 og 52 uker (4).
Ventetiden som oppgis er det maksimale antall uker behandlingsstedet ser for seg at
1

App. 1 er første konsultasjon hos audiograf, i en rekke på tre eller fire, for tilpasning av høreapparat
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pasienten må vente før oppstart av utredningen eller behandlingen. Det betyr ikke at
alle venter like lenge. Prioriteringsveilederen angir tre ulike veiledende frister for start
av utredning; 12, 26 og 52 uker, avhengig av alvorlighetsgrad. I særlige tilfeller bør
utredning starte innen 4 uker. Veilederen følges og i praksis betyr det at noen venter
kort tid, mens andre kan vente opptil et år.

Dagens situasjon
I arbeidet med regional plan så man at dekningsgraden varierte og antall audiografer i
regionen ble vurdert til å være for lavt. Det er estimert et behov for én audiograf pr
15–20 000 mennesker 2. I Nord-Norge tilsier dette ca. 25-33 audiografer, men
anbefalingen er usikker og behovet påvirkes av flere faktorer som f.eks.
alderssammensetning og geografi.
Det ble foreslått å opprette 6,8 nye stillinger; en ved UNN Tromsø, en ved UNN Narvik,
en ved Helgelandssykehuset Sandessjøen, 80 % ved Finnmarkssykehuset Hammerfest
(Alta), to ved Nordlandssykehuset Bodø og en ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

Tabell 1 viser status november 2016. Av de anbefalte stillingene i regional plan er 5,8
opprettet og besatt/forventet besatt innen kort tid. I tillegg har Ishavsklinikken tilsatt
en audiograf på Finnsnes. Den faktiske situasjonen varierer, da det er vanskelig å finne
vikarer ved fravær.
Sted

Finnmarkssykehuset
Kirkenes
Finnmarkssykehuset
Hammerfest
Finnmarkssykehuset
Karasjok
Finnmarkssykehuset
Alta
UNN Tromsø
UNN Harstad
UNN Narvik

Nordlandssykehuset
Bodø
Nordlandssykehuset
Vesterålen
Nordlandssykehuset
Lofoten

Helgelandssykehuset
Mo i Rana
Helgelandssykehuset
Mosjøen
Helgelandssykehuset
Sandnessjøen

2

ØNH-lege

1 (+vikarer)
Ambulering
fra Kirkenes
9 (planlegger
10 fra 2017)
6 LIS
3,5

1 (fra 1/1-17)

5
5 LIS
Ambulering
fra Bodø 2
dager/mnd.
Ambulering
fra Bodø 2
dager/mnd.
Ambulering
fra S.sjøen 2-4
dager/mnd.
0
4

Audiograf
1

Ventetid
utredning

1
1

1 (90%)
5 /6 fra
2017

3 (2 etter
nyttår)
2
5
1

9 uker

Antall
ventende
Ikke
oppgitt
79

Ventetid Fritt
behandlingsvalg
24 uker

17 uker

48

26 uker

Ca. 30 uker
4-5 uker

28-52
uker

4-8 uker

30 uker (nyhenviste)
Noen henvises til
Ishavsklinikken.
4-6 uker

24 uker

Ca. 4 uker

9 uker

12 uker

1

24 uker

2

8 uker

1 (50 %)

10 uker

4

Ventetid app.1

20 uker

4-8 uker

Ingen ventetid, App. 1
samtidig med utredning

9

Ikke
oppgitt

18 uker
4 uker

52 uker

Ikke
oppgitt
Få

20 uker

17

Ikke oppgitt

239

8 uker

20 uker

Ingen ventetid, App. 1
samtidig med utredning

42

24 uker

8 uker

13

4 uker

10 uker

5

20 uker

16

16 uker

Fra Høreapparatformidlerundersøkelsen (3), hvor det ble kartlagt variasjon mellom 10 000 og 37 000 mennesker pr audiograf.
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Avtalespesialister:
Alta

1

Tromsø
Ishavsklinikken
Narvik

3 (2 hjemler)
Ambulerer til
Finnsnes
1

Myre
Bodø

1
1

1 (50 %)
ubesatt

6-12 uker

2 + 1 på
Finnsnes

0-4 uker

0

2 uker

1
1 (90 %)

12 uker
8 uker

Henviser til
Finnmarkssykehuset
Alta
6 uker i Tromsø
8 uker på Finnsnes

Henviser til audiograf
ved UNN Narvik, 4-8
uker
20-28 uker
8 uker etter utredning

-

Ikke oppgitt

-

Ikke oppgitt

-

Ikke oppgitt
Ikke oppgitt

Tabell 1 Status for kapasitet og ventetider for hørselsutredning og tilpasning av høreapparat i Helse Nord, november
2016

Utfordringer og tiltak
Helseforetakene og avtalespesialistene beskriver utfordringer knyttet til å forbedre
tilbudet til hørselshemmede, både hva gjelder kapasitet og ventetid.
• Det er vanskelig å rekruttere audiografer, særlig vikarer ved kortvarige fravær.
• Det er vanskelig å rekruttere øre-nese-halsleger til Finnmark.
• Pasienter uteblir fra oppsatt time uten å gi beskjed. Disse timene blir ofte stående
ubrukt.
• Pasienter henvises både til avtalespesialist/audiograf og til hørselssentralen på
sykehus. De gis time begge plasser, og behandlerne vet ikke om pasientene har blitt
behandlet eller om de fortsatt er aktuell for time. Det mangler
verktøy/kommunikasjon mellom sykehus og avtalespesialist for samarbeid og felles
oversikt.
• Manglende lokaler er noen steder til hinder for å øke kapasiteten.
• Det mangler finansiering for selvstendige konsultasjoner hos audiograf ansatt hos
avtalespesialist. Dette er til hinder for å øke aktiviteten og ansette flere audiografer.
• Det er utfordrende å opprettholde et desentralt tilbud.
• Noen pasienter bruker ikke høreapparatene. Dette kan bla skyldes at de ikke passer
eller manglende opplæring.

Disse utfordringene jobbes det med. Ved UNN er det utført et betydelig arbeid i 2016 for
å redusere ventetider og fristbrudd innen øre-nese-hals. Rutinene legges nå om slik at
en legespesialist er dedikert til høreapparattilpassing, noe som forventes å redusere
ventetiden ytterligere i løpet av første halvdel av 2017. Det er tilsatt flere audiografer,
og ved UNN Narvik er det fra 2017 også fast øre-nese-halslege.
Avtalespesialistene ved Ishavsklinikken har tilsatt audiograf med arbeidssted på
Finnsnes, og gir på denne måten et bedre desentralt tilbud.

Nordlandssykehuset har tilsatt fast audiograf i Vesterålen og øre-nese-halslege som
ambulerer fra Bodø. Avtalespesialisten på Myre opprettet i fjor utekontor for audiograf i
Lødingen. Avtalespesialisten i Bodø har audiograf i 90 % stilling, men vil pga. permisjon
og problemer med å rekruttere vikar kanskje være uten dette tilbudet i store deler av
2017.
Finnmarkssykehuset har økt antall audiografer, men har problemer med å få besatt
stillinger for øre-nese-halsleger i Vest- Finnmark.
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Helgelandssykehuset har også økt antall audiografer, og er den delen av regionen som
har best dekning.

I løpet av 2017 skal det lages samarbeidsavtaler mellom avtalespesialistene og
helseforetakene, hvor samarbeid om ventelister er ett punkt. Utfordringene knyttet til
kommunikasjon mellom de pasientadministrative systemene hos avtalespesialister og
helseforetak er fortsatt uløst. Regelverk for finansiering må løses på nasjonalt nivå, og
er allerede tatt opp av norsk audiografforbund.

Det er behov for at kommunene styrker tilbudet til hørselshemmede. Dette kan gjøres
innenfor ordningen med hørselskontakter, hvor det er behov for både å øke kapasitet
og kompetanse. Alternativt kan det ansettes egne audiografer som kan følge opp
hørselshemmede med tilpasning og bruk av hjelpemidler, samt gi undervisning og
opplæring til helsepersonell og andre yrkesgrupper. Ordningen er gjennomført som
prosjekt andre steder i landet (5).

Konklusjon
Kapasiteten innen hørselsomsorgen i Helse Nord er økt de siste to årene, gjennom
oppretting av nye stillinger for audiografer og øre-nese-halsleger. Ventetidene er
redusert, men det er fortsatt noen pasienter som venter lenge på utredning og
behandling. Kartleggingen vi har gjort nå viser at det er noe variasjon i regionen, og at
UNN og Finnmarkssykehuset fortsatt har en vei å gå, selv om tilbudet er bedret.
Pasientforløpet er ikke likt alle steder, og dette kan med fordel standardiseres mer i
tråd med anbefalingene i regional plan. For at den enkelte bruker skal få mest mulig
nytte av høreapparatet er opplæring og motivering til bruk av stor betydning. Dette kan
bedres ved at hørselskontaktordningen styrkes både når det gjelder kapasitet og
kompetanse. Her er Hørselshemmedes landsforening en viktig pådriver.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om ventetid og kapasitet
hos audiografer til orientering.
Bodø, 16. januar 2017
Lars Vorland
adm. direktør

Referanseliste:
1. Prioriteringsveileder for øre-nese-halssykdommer, hode- og halskirurgi
2. Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord, 2015–2025
3. Høreapparatformidlerundersøkelsen 2013/2014. Hagen, E. L., & Bergseth, S. M.
4. Fritt behandlingsvalg, helsenorge.no
5. Audiograf i interkommunal rehabilitering. Prosjekt i Røros, Os og Holtålen, 20112014
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Møtedato: 25. januar 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 8-2017

Saksbeh/tlf:
Jan-Petter Monsen m. fl.

Sted/Dato:
Bodø, 16.1.2017

Budsjett 2017 - konsolidert

Innledning/bakgrunn
Budsjettpremissene for 2017 er behandlet i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord
RHF i flere omganger, jf. RBU-sak 21-2016 Plan 2017-2020, inkl. rullering av
investeringsplan 2017-2024, informasjon (RBU-møte 17. mars 2016), RBU-sak 44-2016
Plan 2017-2020 – inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og midlertidig
oppdragsdokument 2017 (RBU-møte 8. juni 2016) og RBU-sak 74-2016 Budsjett 2017 plan og premisser (RBU-møte 19. oktober 2016).
I denne saken legges frem informasjon om det konsoliderte budsjett 2017 for
foretaksgruppen.

Det vil bli fremmet styresak om konsolidert budsjett 2017 for foretaksgruppen i
styremøte 1. februar 2017 for å gi styret i Helse Nord RHF en tilbakemelding på om krav
og føringer fra styret er fulgt opp av helseforetakene i budsjett for 2017.
Med bakgrunn i budsjettpremisser fra Helse Nord RHF har helseforetakene i løpet av
desember 2016 styrebehandlet egne saker om budsjett 2017.
I saken gis en tilbakemelding på helseforetakenes oppfyllelse av:
• Aktivitetskrav og prioritering
• Resultatkrav
• Omstillingsplaner opp mot helsefaglige krav og føringer

I tillegg foreslås håndtering av endringer i premissene for budsjettet som følge av
budsjettforliket i Stortinget.

Problemstillinger
Krav i oppdragsdokumentet fra eier er at Helse Nord skal innrette sin virksomhet med
sikte på å nå følgende overordnede mål:
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
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Vurdering
Helseforetakene legger opp til aktivitetsvekst som er noe sterkere enn det som er lagt
opptil i statsbudsjettet. Det legges dermed til rette for reduserte ventetider i Helse
Nord. Det er noe usikkerhet i aktivitetsplanene, blant annet som følge av renovering i
Bodø og innflytting i nytt sykehus i Kirkenes.

Det planlegges samlet med sterkere vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og
TSB enn i somatisk virksomhet. På helseforetaksnivå er det enkelte avvik i plantallene
sammenlignet med målsetninger og krav til prioritering. Dette vil følges opp i
styringsdialogen med de aktuelle helseforetakene.

Budsjettforliket i Stortinget desember 2016 medfører at inntektene til Helse Nord RHF
reduseres med om lag 50 mill. kroner. Av dette gjelder 38,6 mill. kroner basisrammen,
sammenlignet med forslag til statsbudsjett 2017 og styresak 114-2016 Budsjett 2017
foretaksgruppen, rammer og føringer. Adm. direktør foreslår at reduksjonen i
basisrammen håndteres direkte mot RHF, mens reduksjonen i de aktivitetsbaserte
inntektene (ca. 12-15 mill. kroner videreføres til helseforetakene). Reduksjon i
basisrammen foreslås løst gjennom å (beløp ikke fastsatt):
•
•
•

Redusere beløp til Styrets disposisjon
Redusere budsjettert betaling til felleseide selskap
Redusere resultatkravet til Helse Nord RHF

Effektiviseringskravet til helseforetakene øker med anslagsvis 12-15 mill. kroner utover
budsjettforutsetningene som følge av at aktivitetsbaserte inntekter underreguleres med
ytterligere 0,3-prosentpoeng etter budsjettforliket.
Konsekvensene av denne løsningen vil ikke påvirke Helse Nords muligheter til å levere
helsetjenester av god kvalitet.

Det er så langt tatt høyde for en større vekst i tilskuddene til de felleseide selskapene
enn det som nå ser ut til å bli endelige bevilgninger. Det ligger an til et større overskudd
enn budsjettert for 2016, som innebærer at likviditeten til Helse Nord er styrket i
forhold til forutsetningene i plan 2017-2021. Det innebærer at vedtatt investeringsplan
kan gjennomføres selv om de sentrale overskuddene går ned de nærmeste årene.
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har vedtatt et internt
overskuddskrav på 25 mill. kroner i tillegg til vedtatt resultatkrav fra Helse Nord RHF
(40 mill. kroner). Dette er begrunnet med et ønske om å styrke investeringene. Øvrige
helseforetak har vedtatt budsjett i tråd med resultatkrav fra Helse Nord RHF.

Foretaksgruppen har et omstillingsbehov på i underkant av 150 mill. kroner (vurdert i
forhold til RHF-styrets resultatkrav). Samlet vurderer adm. direktør at risiko for
manglende økonomisk resultatoppnåelse er moderat til lav.
Helgelandssykehuset HF har et omstillingsbehov på 24 mill. kroner for 2017, og har
identifisert tiltak med forventet effekt på ca. 40 mill. kroner etter risikovurdering.
Risiko vurderes som lav.
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UNN har et omstillingsbehov på 43 mill. kroner (vurdert ut ifra resultatkrav på 40 mill.
kroner) og har konkretisert tiltak for å realisere et overskudd på 65 mill. kroner i 2017
Risiko for ikke å oppnå resultatkravet fra Helse Nord RHF vurderes som lav.
Sykehusapotek Nord HF har mindre omstillingsbehov. Risiko vurderes som lav.

Finnmarkssykehuset HF har et omstillingsbehov på om lag 37 mill. kroner. Det er
identifisert tiltak med tilsvarende effekt. Risiko vurderes som moderat for 2017, men
utfordringer og risiko øker fremover.

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har en omstillingsutfordring i 2017 i størrelsesorden
40 mill. kroner. Helseforetaket rapporterer tiltak med forventede effekter i
størrelsesorden 96 mill. kroner. Adm. direktør tror effekten av tiltakene vil bli lavere.
Risiko vurderes som moderat til høy for 2017. Utfordring og risiko øker i årene
fremover. Adm. direktør vil i styringsdialogen med HF-et særlig følge opp
omstillingsarbeidet.

Helse Nord RHF har et strammere budsjett enn i 2016. Det er risiko i opplegget, særlig
knyttet til kostnader til pasientskadeerstatninger.
Deler av omstillingsplanene kan påvirke hvordan tilbud til pasienter gis. Adm. direktør
vurderer at helseforetakenes omstillingsplaner ikke er i strid med helsefaglige krav og
føringer.

Konklusjon
Adm. direktør vurderer at helseforetakene har planlagt i samsvar med RHF-styrets krav
og føringer, med noen mindre avvik som foreslås fulgt opp i styringsdialogen med
helseforetakene. Adm. direktør vil ovenfor styret i Helse Nord RHF tilråde at
konsolidert budsjett godkjennes.
Omstillingsbehovet er moderat i 2017, men det er fremdeles langsiktige økonomiske
utfordringer, særlig i Nordlandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF.

Adm. direktør vil i 2017 særlig følge opp:
• Omstillingsbehov og tiltaksplan i NLSH
• Omstillingsbehov og tiltaksplan i Finnmarkssykehuset HF
• Krav til økt poliklinisk og ambulant aktivitet innen rusbehandling
• «Den gylne regel», med særlig fokus på utvikling i aktivitet, ventetid og fristbrudd.

Det er risiko i budsjett- og aktivitetsplaner for 2017. Årsaken til det er blant annet:
• Innflytting i nye Kirkenes sykehus og renovering av høyblokka i Bodø
• Realisering av omstillingsplaner
• Usikre konsekvenser og omfang av fritt behandlingsvalg.
• Finansieringsansvar for nye legemidler.
• Fremdeles høyt investeringsnivå og dermed store økonomiske konsekvenser ved
avvik
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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 Budsjett 2017 konsolidert til orientering.
Bodø, den 16. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 25. januar 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 9-2017

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

Sted/Dato:
Bodø, 16.1.2017

Pasientreiser - ledsager/pasient, oppfølging av
RBU-sak 58-2016

Bakgrunn og formål
I RBU-sak 58-2016 Pasientreiser – ledsager/pasient, oppfølging av RBU-sak 41-2016
Eventuelt - sak B, jf. RBU-sak 51-2016/3 (RBU-møte 14. september 2016) ble det
orientert om at når en pasient/ledsager henvender seg til pasientreiser for å endre
billetten, ser ikke operatørene (heller ikke de ansatte hos VIA Egencia) at det er flere
som reiser sammen. Dette skyldes at alle som reiser får hvert sitt referansenummer
(PNR).
Det ble informert om at leverandøren jobbet med en løsning på dette, som ville bli
implementert i en ny versjon av bookingportalen i løpet av høsten.

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i punkt 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.
Ny bookingportal for bestilling av pasientreiser med fly ble implementert i november
2016. I den nye portalen får operatøren informasjon om eventuelle medreisende, slik at
saksbehandler blir klar over at det er flere som reiser sammen uten at det må opplyses
fra innringer.
Erfaringene så langt er at dette fungerer bra og at problematikken dermed er løst.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om funksjonaliteten i ny
versjon av bookingportalen for bestilling av pasientreiser til orientering.
Bodø, den 16. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 25. januar 2017
Saksnr.:

RBU-sak 10-2017

Saksbeh./tlf.:
Hilde Rolandsen m. fl.

Sted/dato:
Bodø, 16.1.2017

DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve videreføring etter avslutning av FIKSprogrammet, orientering

Formål
Formålet med dette saksfremlegg er å informere Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF
om styrets vedtak i styresak 151-2016 DIPS Arena og elektronisk medikasjon og kurve –
videreføring (styremøte 14. desember 2016). Saken gjelder videreføring av arbeid med
DIPS Arena og prosjekt Elektronisk medikasjon og Kurve (EK) etter avslutningen av FIKSprogrammet.
Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i styresak 151-2016:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og
kurve - videreføring etter avslutning av FIKS-programmet til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til videreføring av arbeidet med DIPS Arena og Elektronisk
medikasjon og kurve i tråd med alternativ 2. Styret forutsetter at medvirkning fra
tillitsvalgte/vernetjenesten på RHF- og HF-nivå presiseres i prosjektmandatet og
styringsmodellen.
Begge prosjektene vurderes å være strategisk viktige for økt sikkerhet og bedre kvalitet i
pasientbehandlingen. Dette saksfremlegg gjelder overordnet organisering av det videre
arbeid.
I denne RBU-saken gis det informasjon om bakgrunnen for styresak 151-2016.

Bakgrunn
• I styresak 51-2016 FIKS-prosjektet – realisering av nytteverdien fattet styret følgende
vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om etablering av funksjonell forvaltning av
kliniske system og realisering av nytteverdien av FIKS-programmet til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem forslag til et eget prosjekt knyttet til arbeid med
ny generasjon EPJ 1 og optimalisering av pasientforløp parallelt med innføringen av
elektronisk medikasjon og kurve. Rammer og innhold bes lagt frem i forbindelse med

1

EPJ: Elektronisk Pasientjournal
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rullering av langsiktig plan i styremøte 15. juni 2016. Mandat for prosjektet bes lagt
frem til orientering innen utgangen av 2016.
3. Styret ber adm. direktør innarbeide finansiering av tilstrekkelige ressurser til
funksjonell forvaltning av kliniske system ved rullering av langsiktig plan.
4. Styret ber adm. direktør legge frem sluttrapport for FIKS-programmet i løpet av 1.
tertial 2017.
•

I styresak 72-2016 Plan 2017-2020 inklusive rullering av investeringsplanen 2017-2024,
besluttet styret å avsette midler på drifts- og investeringsbudsjettet for videreføring av
DIPS Arena og EK etter avslutting av FIKS-programmet.
Prosjektidéen ble fremlagt for styringsgruppen for FIKS (sak 15-2016) i møtet den 30.
juni 2016, hvor styringsgruppen fattet følgende vedtak:

Pasientforløpsprosjektet får ansvar for å gjennomføre en konseptfase for et regionalt
innføringsprosjekt høsten 2016. Konseptfaseutredningen erstatter tentativ innføringsplan
for Arena i mandatet til prosjektet.

•

Fra sak 94-2016 FIKS-prosjekt – Tertialrapport pr. 30. april 2016 hitsettes:
Fremdriften i igangsatte aktiviteter i FIKS er i tråd med opprinnelige planer for alle
områder unntatt utviklingsdelen av EPJ/LAB 2, hvor FIKS har deltatt i utviklingsløpene
for å følge opp kravene i kjøpskontrakten. Programmet opprettholder fremdeles 31.
desember 2016 som dato for ferdigstilling. Innføring av ny EPJ må planlegges inn i et
nytt prosjekt for å ivareta felles regionale prosedyrer i oppsett og bruk, og da sammen
med medikasjon- og kurveprosjektet.

Status
FIKS-programmet har ferdigstilt programmet slik beskrevet i sak 94-2016, med unntak av
utviklingsdelen av EPJ/LAB slik presisert i samme sak. Leverandøren har lagt frem ny
fremdriftsplan.
Pr. 1. januar 2017 er prosjektorganisasjonen redusert fra ca. 22 til 11,5 årsverk. Noen
medarbeiderne er gått inn i forvaltningsenheten som er lagt til UNN HF, andre har gått
tilbake til tidligere arbeidsgiver, og noen få er helt ute av foretaksgruppen.
Resten av prosjektorganisasjonen arbeider med sluttrapport for FIKS og planlegging av
videreføring av DIPS Arena og EK.

Videreføring av DIPS Arena og Elektronisk Kurve
I tråd med veileder for utviklingsplaner og med investeringsreglementet, er det utarbeidet
3 alternativ for det videre arbeidet med innføring av DIPS Arena og elektronisk
medikasjon og kurve. Sammendrag av alternativene følger nedenfor:
«Alt 0» - Ingen tiltak
«Alt 1» - Ambisjonsnivå reduseres og regionen ser bort fra nasjonalt målbilde
«Alt 2» - Opprettholder regionalt og nasjonalt målbilde

2

EPJ/LAB: Elektronisk pasientjournal og laboratorieinformasjonssystemer
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Alternativ 0
Regionen iverksetter ingen tiltak og kjører videre med DIPS Classic. Leverandøren har
allerede signalisert at større endringer ikke vil implementeres på denne plattformen, og at
produktet vil fases ut en gang etter 2018 (nøyaktig tidsperspektiv er ikke fastsatt). Som en
konsekvens vil regionen ikke kunne oppfylle nye lovkrav, og vil ikke kunne realisere noen
gevinster av mer moderne IKT-baserte kliniske støttesystemer.
Alternativ 1
Regionen etablerer frittstående innføringsprosjekter for DIPS Arena og Elektronisk kurveog medikasjon med redusert funksjonelt ambisjonsnivå. Forslaget utnytter ikke
muligheten for å innføre standardiserte pasientforløp og strukturering av dokumenter
som DIPS Arena legger til rette for. Sammenliknet med alternativ 2 vil de totale
kostnadene reduseres tilsvarende de 8 stillingene som er lagt til programorganiseringen.
Migrering til DIPS Arena kan gjennomføres noe raskere (2019/2020). De negative
konsekvensene med nullalternativet vil unngås, men regionen vil heller ikke her realisere
gevinstene av moderne IKT-baserte kliniske støttesystemer.
UNN HF har gjennom sin oppnevnte kontaktperson for konseptutredningen levert et
forslag, som i stor grad sammenfaller med prosjektgruppens alternativ 1 (vedlegg 3).
Ulempen med dette forslaget er at en i tillegg til å organisere Arenainnføringen og
Kurveinnføringen i to helt uavhengige prosjekter også legger betydelig ansvar for
leveranser til prosjektgjennomføringen i forvaltningsorganisasjonen. Styringsgruppen for
FIKS har i møte 30.06.16 anbefalt at prosjektorganiseringen bør etableres utenfor
forvaltningsorganisasjonen.
Alternativ 2
Regionen etablerer en ny programorganisasjon som overbygg for innføringsprosjektene,
og supplerer disse med systemuavhengige prosjekter for å ivareta henholdsvis
prosessperspektiv («Pasientforløp») og bruk og gjenbruk av strukturerte data
(«Strukturert journal»).

Ansvar for nasjonale og regionale målbilder plasseres på programnivå. Planer som legger
til rette for at linjeorganisasjonen kan arbeide med gevinstrealisering legges til
prosjektene. De systemspesifikke aktivitetene plasseres i innføringsprosjektene mens de
systemuavhengige prosjektene tar utgangspunkt i virksomhetsprosesser (primært
pasientforløp) og nåværende og fremtidige behov for bruk, gjenbruk, og sekundærbruk av
journaldata. Til sammen vil disse gi en helhetlig tilnærming for å best mulig støtte opp om
regionens behov for dokumentasjon, prosess-støtte, virksomhets-styring, og
kvalitetsforbedring.

For alternativ 2 har prosjektgruppen også anført at en slik organisering gir regionen et
nyttig verktøy for å ivareta den delen av regionens totale prosjektportefølje som griper inn
i, eller har sterke avhengigheter til generell EPJ eller Kurve og medikasjonsløsning. Når
slike behov oppstår vil programmet være et naturlig sted å spille disse inn slik at de kan
utredes og prioriteres i et helhetlig perspektiv.
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Tilsvarende vil alternativ 2 gi mulighet for enhetlig og langsiktig leverandørstyring av de
aktuelle leverandørene, slik at regionen opptrer som én kunde, og med tydelige
styringslinjer som sikrer at leverandører styres i tråd med regionens strategiske målbilde.
Prosjektgruppen anbefaler på dette grunnlaget konseptet beskrevet i alternativ 2.
Grunnleggende verdier
Helse Nords grunnleggende verdier er kvalitet, trygghet og respekt. Innstillingen til vedtak
var med bakgrunn i at det videre arbeid krever betydelige arbeid, systematikk,
organisasjonsutvikling og prosjektstyringskompetanse. For at styret skal ha større
trygghet for at det videre arbeid gjennomføres med høy grad av kvalitet, ble alternativ 2
anbefalt.
Medbestemmelse
Saken ble lagt frem for drøfting med konserntillitsvalgte 13. desember 2016. Tillitsvalgte
sluttet seg til alternativ 2.

Adm. direktørs vurdering i styresak 151-2016
Adm. direktør viste til vedtak i sak 51-2016 om realiseringen av nytteverdien av
investeringen som inklusive planlegging av EK-prosjektet beløper seg til i overkant av 500
millioner kroner. Styrene i helseforetakene har behandlet spørsmål om realisering av
nytteverdien av FIKS-prosjektet, og peker på at det er neste fase som blir avgjørende for
forbedring av pasientforløp, økt pasientsikkerhet og mer effektiv ressursbruk.

Adm. direktør mener at alternativ 2 med en programorganisering av det videre arbeid
over en periode på 4-5 år vil øke sannsynligheten for at regionen i 2020 har en moderne
plattform av kliniske system med prosess- og beslutningsstøtte, gjenbruk av data og et
system som er i tråd med det nasjonale målbildet innenfor «Én Innbygger – en journal» og
«Samordning av neste generasjons EPJ». Kostnadene til ambisjonsnivået i alternativ 2 er
inkludert i langsiktig plan.
Som en aktivitet i avslutningsfasen av FIKS vil arbeidet med å etablere en ny
programorganisasjon i tråd med alternativ 2 starte, med sikte på at denne er på plass
innen fremleggelse av sluttrapport for FIKS.
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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 videreføring av DIPS Arena
og Elektronisk medikasjon og kurve etter avslutning av FIKS-programmet til orientering.
Bodø, 16. januar 2017
Lars Vorland
adm. direktør
Utrykte vedlegg:
Vedlegg 1: Prosjektforslag
Vedlegg 2: Begrunnelse for anbefaling

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
25JAN2017 - saksdokumenter

Side 63

Møtedato: 25. januar 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 11-2017

Saksbeh/tlf:
Brite Jacobsen, 915 79 732

Sted/Dato:
Bodø, 16. 01.2017

Brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg –
gjennomgang og oppnevning, oppfølging av
RBU-sak 77-2016

Innledning/bakgrunn
Oppnevning av brukerrepresentanter til ulike prosjekter, råd og utvalg følger ikke
virkeperioden til Regionalt brukerutvalg. Enkelte av oppnevningene har heller ikke
utløpstid.

Regionalt brukerutvalg ble oppnevnt for en toårsperiode fra 6. april 2016. Det er derfor
nødvendig med en gjennomgang for å sikre at arbeidet i de ulike utvalg blir ivaretatt av
medlemmer og varamedlemmer i RBU eller på fullmakt fra RBU.

RBU behandlet RBU-sak 77-2016 Brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg – oversikt til
gjennomgang i møte 19. oktober 2016. Følgende vedtak ble fattet i punkt 2:
RBU gir fullmakt til arbeidsutvalget til å gå gjennom oversikten for ev. endringer,
nyoppnevninger og oppnevning av kontaktpersoner for de brukerrepresentanter som ikke
er medlem av RBU i Helse Nord RHF. RBU-medlemmer sender forslag på aktuelle
kandidater snarest mulig til arbeidsutvalget.
Konklusjon
Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har gått gjennom
brukerrepresentasjon i ulike råd og utvalg og har utarbeidet et forslag til
nyoppnevninger og reoppnevninger. Forslaget legges herved frem for Regionalt
brukerutvalg.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har gjennomgått oversikten over
brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg og foretatt følgende endringer:
a. Regionalt brukerutvalg oppnevner Knut Hartviksen som observatør og Jørgen Dahl
som varaobservatør til Samarbeidsorganet med de to universitetene i regionen
(USAM). De oppnevnes for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2018.
b. Regionalt brukerutvalg oppnevner Gunhild Berglen som brukerrepresentant til
Helse Nords forskningsmidler – tildelingsutvalg for perioden 2017-2018.
c. Regionalt brukerutvalg oppnevner Francis (Saskia) Mennen som
brukerrepresentant til Regionalt fagråd for ortopedi i Helse Nord RHF for
perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2018.
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d. Regionalt brukerutvalg reoppnevner Åse Almås Johansen som brukerrepresentant
til Regionalt fagråd psykisk helse for voksne i Helse Nord RHF for perioden 1.
januar 2017 til 31. desember 2018.
Som kontaktperson for Åse Almås Johansen oppnevnes Gunn Strand Hutchinson.
e. Regionalt brukerutvalg reoppnevner Nina Skille som brukerrepresentant og Knut
Hartviksen som vararepresentant til Regionalt fagråd diabetes i Helse Nord RHF
for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2019.
Som kontaktperson for Nina Skille oppnevnes Arne-Ketil Hafstad.
f. Regionalt brukerutvalg reoppnevner Randi Nilsen som brukerrepresentant til
Regionalt fagråd gynekologi og fødselshjelp i Helse Nord RHF for perioden 1.
januar 2017 til 31. desember 2019.
g. Regionalt brukerutvalg oppnevner Kari Sletten som brukerrepresentant til
Regionalt fagråd geriatri i Helse Nord RHF for perioden 1. januar 2017 til 31.
desember 2019.
h. Regionalt brukerutvalg oppnevner Gunn Strand Hutchinson som kontaktperson
for brukerrepresentant Per Nordnes i fagråd nyremedisin.
i. Regionalt brukerutvalg oppnevner Randi Nilsen som brukerrepresentant til
Regionalt fagråd revmatologi i Helse Nord RHF for perioden 1. januar 2017 til 31.
desember 2017.

2. RBU ber om at avtroppende og påtroppende brukerrepresentanter i de fagråd og
utvalg som er berørt av endringene i vedtakets punkt 1 får tilsendt nødvendig
informasjon.
Bodø, den 16. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 25. januar 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 12-2017

Saksbeh/tlf:
diverse

Sted/Dato:
Bodø, 16.1.2017

Orienteringssaker

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.

Informasjon fra RBU-leder – muntlig
Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
Pilot medarbeider-/pasientsikkerhetskulturundersøkelse, informasjon

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 16.januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 25. januar 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 12-2017/4

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 16.1.2017

Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om
planlagte styresaker

1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 01FEB2017 i
Bodø:
Vedtakssaker - arbeidstittel:
Budsjett 2017 - konsolidert
OD 2017 til HF-ene

Orienteringssaker - arbeidstittel:
Foreløpig resultat 2016

ansv.:
HiR
SCH
ansv.:
HiR

Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 20JAN2017.
2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 22FEB2017 i
Tromsø:
Aktuelle saker - arbeidstittel:
Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse, oppfølging av
styresak 60-2016
Oppfølging av IR-rapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte
fagplaner i Helse Nord, oppfølging av styresak 21-2016
Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, orientering om
status - oppfølging av styresak 113-2016
Utredning av det regionale tilbudet inn PCI - rapport
Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak - felles styresak
e-læringsstrategi for Helse Nord
Flytilbudet i Nord-Norge - konsekvenser for pasientreiser i
regionen, oppfølging av styresak 144-2016 - sak B
Nåværende inntektsmodell somatikk, oppdatering
Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2016: Vedlikehold og
utvikling av kompetanse i Helse Nord, oppfølging av styresak
76-2016
Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – rapport fra
forprosjekt, oppfølging av styresak 125-2014
Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – plan for
gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2014
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Sykehusbygg HF - regionkontor nord - begrunnelse,
organisering og økonomisk vurdering
UNN HF Virksomhetsplan - videre fremdrift i Narvik
Virksomhetsrapport nr. 1-2017
NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
- Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? - høring
Internasjonal helse - prosjekt i Malawi
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen, oppfølging av styresak
15-2016
Nordlandssykehuset klinikk for psykisk helse/rus besøksrapport fra internrevisjonen, oppfølging av styresak 1132016
Revisjonsutvalgets årsrapport 2016, vedlagt internrevisjonens
årsrapport 2016
Orienteringssaker - arbeidstittel:
Lønnsoppgjør 2016 - resultat

HiR
HiR
HiR
KIF

LV/HHH
SCH
TS
TS
ansv.:
HiR

a) Styresaker merket i grått, sees i sammenheng og fremmes som én sak.
b) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 10FEB2017.
c) Oversikt over aktuelle saker er meget omfattende, og her vil det nok komme
til endringer.
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Møtedato: 25. januar 2017
Saksnr.:

RBU-sak 12-2017/5

Saksbeh./tlf.:
Anita Mentzoni-Einarsen, 96 23 97 23

Sted/dato:
Bodø, 16.1.2017

Sammenslått medarbeider- og
pasientsikkerhetskulturundersøkelse pilotprosjekt, informasjon

Formål
Formålet med denne saken er å informere om status i arbeidet med pilotering av ny
sammenslått medarbeiderundersøkelse (MU) og pasientsikkerhetskulturundersøkelse
(PSKU) i Helse Nord.

Beslutningsgrunnlag
Bakgrunn
Etter bestilling fra nasjonalt AD møte pågår det et nasjonalt arbeid for å slå sammen
MU, PSKU og HMS undersøkelser til en samlet nasjonal undersøkelse. Arbeidet ledes av
Barthold Vonen. Christer Mortensen (HSØ) og Merete Blokkum (HMN) har fått ansvaret
for å gjennomføre en nasjonal pilotering av denne nye undersøkelsen.

Organisering og medvirkning
Arbeidet med pilotering i Helse Nord ledes av HR-/org-seksjonen i Helse Nord RHF.
Prosjektet forankres mot aktuelle fagmiljø som jobber med pasientsikkerhet og kvalitet.
Helse Nord RHF tar ansvar for regional forankring og tildeling av nødvendige ressurser
til dette arbeidet.

Helseforetakene har meldt inn navn på gjennomføringsansvarlige som leder lokale team
sammensatt av en representant fra MU, en fra PSKU, en Gat 1 ressurs, en
kommunikasjonsresurs og en representant fra vernetjenesten på foretaksnivå (FTV).
Konsernverneombudet deltar på de koordinerende regionale møtene.
Utvalgte enheter
For å kunne kvalitetssikre at ny undersøkelse fungerer også teknisk, er alle foretak i
Helse Nord involvert i pilotering av undersøkelsen. Følgende enheter er meldt inn som
pilotenheter:
FORETAK

HELSE NORD
RHF

1

ENHET

Eier / Kvafor

ANT
3

ANSVARLIG
Anita
MentzoniEinarsen

TEAM

Haakon Eichler teknisk, Ingvild Jakobsen
PSKU

Gat: IKT-system for aktivitetsplanlegging og arbeidstidsregistrering
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Finnmarkssykehuset
UNN

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset
Sykehusapoteket
Helse Nord
IKT
Helse Nord
RHF
Sum

Klinikk
Kirkenes,
Enhet for
fysioterapi og
ergoterapi
Operasjonsog
intensivklinik
ken ved UNN
(Opin)
Avd for
forskning og
pasientsikker
het (AFFP) og
seksjonen HR
– Personal
BUP, Område
for psykisk
helse og rus Mosjøen
SAPO
sykehusekspe
disjonen (en
avdeling) i
Bodø
HN IKT
brukerstøtte
og HN IKT
lokasjon i
Bodø
Hele Helse
Nord RHF,
inkl. SKDE
7

11

Kristin J.
Pedersen
(PSKU)

Andreas Ertesvåg (MU), Solveig Nilsen
(FHVO), Hilde Ingebrigtsen (GAT), Ivar
Greiner / Eilert Sundt (kommunikasjon)

50

Ole-Martin
Andersen
(MU)

Bjørn Kleiven MU, Mette Fredheim PSKU,
Einar Rebni FVO og kommunikasjon

35

Per-Ingve
Nordheim
(MU)

Jan Terje Henriksen (avdelingsleder
AFFP), Cathrine Aadnevik (Gat)

12

Eva J. Sørdal
(MU)

9

Kjersti
Gjerdevik
(MU)

Anne Ingeborg Pedersen PSKU/Fagstab,
Åse Rennemo GAT, Merete Myrvang
Kommunikasjon, Tor Magnus Molund FTV

50

Hallvard R.
Solborg (MU)

HVO, Philippa HR sjef og en FTV

90

Hege
Ingvaldsen
(MU)

Tina Mari Nilsen og LAMU hvor både
verneombud, tillitsvalgt og arbeidsgiver er
representert

257

Margaret Antonsen (fagsjef) Helge
Pettersen (GAT)

Teknisk løsning
Undersøkelsen skal gjennomføres i Gat Puls, og svarene skal presenteres i
virksomhetsportalen Helse Nord Lis.

Fokusgruppeintervju
I etterkant av pilotprosjektet skal det den 26.01.17 gjennomføres fire ulike
fokusgruppeintervjuer med et utvalg ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte som
har deltatt i piloten. Fokusgruppeintervjuene gjennomføres på Skype, og ledes av de
nasjonale koordinatorene for pilotundersøkelsen.
Fremdriftsplan
Pilotprosjektet gjennomføres i uke 2 og 3, og rapporter ferdigstilles i uke 4 i 2017.
Fokusgruppeintervju gjennomføres i uke 4. Pilot avsluttes 01.02.17.
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Møtedato: 25. januar 2017
Arkivnr.:
2017/8

Saksbeh/tlf:
diverse

RBU-sak 13-2017

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 16.1.2017

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

1. Høringsuttalelse av 5. desember 2016 fra det Regionale brukerutvalget i Helse Nord
RHF ad. Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og
brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne,
diverse andre endringar i helsepersonellova m.m
2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 8. november 2016
3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
8. desember 2016
4. Brev fra Helsedirektoratet av 17. november 2016 ad. Pilot for mottak av
nødmeldinger fra personer med tale – og/eller hørselsvansker
5. E-post av 28. november 2016 fra Målselv eldreråd v/leder Per Ivar Klingenberg til
Fylkeseldrerådet i Troms ad. skjema for pasientreiser
6. Brev fra Fylkeseldrerådet i Troms av 19. desember 2016 til Universitetssykehuset
Nord-Norge HF ad. skjema for pasientreiser
7. Brev fra Fylkeseldrerådet i Troms av 19. desember 2015 ad. Tildeling av timeavtaler
ved UNN
8. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - rapport 2015
9. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 31. oktober
2016
10. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 8. desember
2016
11. Referat fra møte i styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 30. november
2016
12. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 9. desember 2016
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 16. januar 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
25JAN2017 - saksdokumenter

Side 71

Til Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no

Høring – Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og
brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og
etterlatne, diverse andre endringar i helsepersonellova m.m.
Høringsuttalelse fra det regionale brukerutvalget (RBU) i Helse Nord RHF:
RBU viser til høringsnotat datert 4. oktober 2016 med høringsfrist 5. desember 2016.
Først vil RBU gi uttrykk for det positive i at departementet nå foretar lovendringer for å
styrke barns rettslige stilling, og at vi i all hovedsak ser på notatet som et viktig skritt i riktig
retning. Dernest vil vi kort sammenfatte våre merknader i følgende punkter:
1. Ettersom pasient- og brukerrettighetsloven i stor grad retter seg direkte mot
(voksne) tjenestemottakere og helsepersonell/annet personell som utøver tjenester
etter loven, vil vi understreke og støtte forslaget om at barns rett til medvirkning og
medbestemmelse skal gå direkte frem av pasient- og brukerrettighetsloven.
I den sammenheng vil vi anmode om at det i generelle merknader til
lovproposisjonen blir understreket at tjenestene har et ansvar for å tilpasse metoder
og verktøy for høring av barn, at gjennomført høring blir dokumentert, og at
tjenestene får tilbud om nødvendig opplæring.
2. Klagerettigheter for barn bør også gå direkte frem av pasient- og
brukerrettighetsloven, og vi etterlyser derfor departementets forslag til hvordan en
klagerett for barn kan utformes. Vi anmoder om at en slik rett blir innarbeidet i
lovproposisjonen til Stortinget.
3. Mange kommuner har tilbud til barn som pårørende, og trenden synes å være at
stadig flere kommuner utnevner barneansvarlige, selv om dette bare er en
lovbestemt tjeneste for spesialisthelsetjenesten. For å sikre et mest mulig likeverdig
tilbud, foreslår RBU derfor at barneansvarlig personell blir lovbestemte tjenester
både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Med vennlig hilsen
For det regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF
Arne Ketil Hafstad
Leder
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MØTEREFERAT
Samhandlingsavdelingen

Saksbehandler: Steinar
Pleym Pedersen

Referat fra møte i Brukerutvalget - 8. 11.16
Sted: Nordlandssykehuset, Bodø
Tid : 13:00 – 16:00
BUs medlemmer møttes på Zefyr hotell samt hadde omvisning før møtestart i poliklinisk område – K-fløya.
I innledningen til møtet hilste Paul Sigsten Amundsen på Brukerutvalget og orienterte kort om sitt virke i
LHL/hjerneslag og at han var oppnevnt av BU i et forskningsprosjekt knyttet til hjerneslag.

Møterom/sted:

Vår ref.:2015/2727 /SPP
Tilstede

Deltagere :
Barbara Priesemann
Carl Eliassen
Siv-Elin Reitan
Arild Amundsen
Karsten Seglan
Helge Jenssen
Mai-Helen Walsnes
Per Dalhaug
Inga Karlsen

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

M

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Steinar Pleym Pedersen

Adm.direktør NLSH
Saksbehandler/sekretær

M
M

Andre:
Inger-Marie Sommerseth
Kjersti Syvertsen
Stian Molvik
Gunn Hege Valøy
Torunn Nestvold
Beate Sørslett
Marit Barosen

Pasient- og brukerombud i
Nordland – sakene 81, 82, 83, 84,
85 og 89
Seniorrådgiver, Pasient- og
brukerombud i Nordland - sakene
81, 82, 83, 84, 85 og 89
Koordinerende enhet NLSH
Ass. Klinikksjef kir/ort sak 86
Klinikkoverlege kir/ort sak 86
Med.direktør sak 85
Øk.sjef sak 87

Forfall
F
F

M
M
M
M
M
F – meldt 8.11
om morgenen.

M

Agenda:
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81/2016
82/2016
83/2016
84/2016
85/2016
86/2016
87/2016
88/2016
89/2016
90/2016
91/2016
92/2016
93/2016
94/2016
95/2016

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 14.9.16
Pasient- og brukerombud – orientering – dialog
Etablering av ny syketransport i Vesterålen – tilbud og erfaringer.
Nasjonal helse- og sykehusplan – status i arbeidet. Orientering.
Operasjonsrobot – orientering om virksomheten. Orientering ved klinikkoverlegen.
Brukerutvalget – Budsjettarbeidet
Brukerutvalget – møteplan 2017
Når taushet IKKE er gull. Orientering fra seminar v. Helge Jenssen
Valg av BU representanter
Brukerutvalget – handlingsplan 2017 - 2018
Adm. dir orienterer
BUs leder orienterer
BUs medlemmer orienterer
Referater

Saksnr.
81/2016

Beskrivelse / tiltak
Godkjenning av innkalling og saksliste

Merknader

Det vises til utsendt innkalling og saksliste.
Enstemmig
Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes med følgende endringer:
Sak 90 utgår.
Ny sak 90:
Valg av brukerrepresentanter – til prosjekt knyttet til Fagenhet for Spis og
ambulant enhet i seksjon for fag og ambulant BUPA og valg av en repr. til
«Sølvsuperuka» 2017.
82/2016

Godkjenning av referat fra møtet 14.9.16

Enstemmig
Vedtak:
1. Referatet godkjennes
83/2016

Pasient- og brukerombud – orientering – dialog

Enstemmig
Vedtak
1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Brukerutvalget inviterer pasient- og brukerombudet til ny
informasjonsrunde høst 2017.
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84/2016

Etablering av ny syketransport i Vesterålen – tilbud og erfaringer

Enstemmig
Vedtak:
1.
2.

85/2016

Brukerutvalget er svært tilfreds med ordningen om syketransportbilen i
Vesterålen.
Brukerutvalget ber om at samme ordning blir vurdert i Lofoten.

Nasjonal helse- og sykehusplan – status i arbeidet
Medisinsk direktør orienterte.
Enstemmig
Vedtak
1. Saken tas til orientering.
2. Brukerutvalget ønsker fortsatt å bli holdt løpende orientert om
arbeidet.

86/2016

Operasjonsrobot – orientering om virksomheten
Enstemmig
Vedtak:

1. Brukerutvalget er svært tilfreds med at Nordlandssykehuset har fått
anskaffet operasjonsrobot slik at sykehuset fortsetter å være ledende
innen fagområder hvor den nyttes.
2. Brukerutvalget ser med bekymring på at kurativ stråling mot
prostatakreft ikke er tilgjengelig ved NLSH Bodø.
3. Brukerutvalget ønsker egen sak om etablering av kurativ stråling i ett
av de første kommende møter.
87/2016

Budsjettarbeidet

Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen/gjennomgangen av budsjettarbeidet
til orientering.
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88/2016

Brukerutvalget – møteplan 2017

Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget fastsetter sin møteplan i 2017 slik:
14.02
21.03
18.4
09.05
12.6
24.8
27.9
7.11
5.12
2. Møtestart 12:30 – estimert avslutning ca 16:00.
3. Brukerutvalgets medlemmer møter 1 time før møtestart på Zefyr
hotell.
4. Møtene avvikles i G-fløya – rom 26 eller 27.
89/2016

Når taushet IKKE er gull – seminar om barn som pårørende.

Enstemmig
Vedtak
1. Brukerutvalget gir Helge Jenssen betydelig ros for det grundige referatet
og orienteringen forøvrig.
2. Brukerutvalget understreker samtidig viktigheten av at medlemmer som
deltar i eksterne kurs/seminar bidrar med kunnskapsoverføring til øvrige
medlemmer i BU.

90/2016

Valg av brukerrepresentanter
Enstemmig
vedtak:

91/2016

1. Som brukerrepresentant til «Sølvsuperuka 2017» velges Helge
Jenssen
2. Som brukerrepresentant i forbindelse med sammenslåing av
Fagenhet spis og ambulant enhet i seksjon for fag og ambulant
BUPA velges Arild Amundsen.
Brukerutvalget – handlingsplan 2017 – 2018
Enstemmig
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vedtak:
Følgende skal tas inn i årlig handlingsplan for Brukerutvalget:








Årlig melding til Helse Nord RHF
Tertialrapportene
Pasienthendelser – pasientsaker – anonymiserte med henblikk på
kunnskap om forbedring/læring
Pas-Opp
Pasient- og brukerombudet inviteres x 1/år til Brukerutvalget
Deltakelse på årlig samhandlingskonferanse
Fellesmøte med styret x 1/år

Særskilt for 2017



92/2016

Gjennomgang av status for pakkeforløpene
Nasjonal helse- og sykehusplan – oppfølging av prosessen i NLSH
Møte koordinerende enhet i NLSH

Adm.dir orienterer



Status PCI-saken
Om Bus leders foredrag på ledersamlingen til NLSH

Enstemmig
Vedtak:
1. Informasjonen tas til orientering.
93/2016

BUs leder orienterer




Om Karsten Seglan og egen deltakelse på Helse Nords
brukerkonferansen
Vært med på åpningen av ny hovedinngang ved NLSH Bodø
Vært i flere møter i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan

Enstemmig
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering
94/2016

BUs medlemmer orienterer
1. Per Dalhaug – om nytt prostatasenter
2. Helge Janssen – ref. fra møte i klinisk etikkomite
3. Arild Amundsen – KSU-pasientforløp PHR

Enstemmig
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Vedtak:
2. Informasjonen tas til orientering.

95/2016

Referater
1.
2.
3.
4.
5.

Tanker om pasientbehandling – brev fra pasient
Tanker om pasientbehandling – svar fra avdelingsoverlegen
Referat fra Heidi Heinrich
Kontaktlege Nordlandssykehuset
Åpent brev vedr. busstrace til ny hovedinngang

Enstemmig
Vedtak:
3. Referatene tas til orientering.

I Neste møte ønsker BU følgende saker:
- Om kontaktlegeordningen
- Om kvalitetsutvalget – funksjon og brukermedvirkning
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MØTEREFERAT
Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Møtedato:
Møtested:

Onsdag 8.12.2016 kl 09.00
Møterom D1.707 Administrasjonens møterom UNN Tromsø
Virtuelt nr 997956 Skype adresse UNN.D1-707@uc.nhn.no

Tilstede:
Forfall:

Medlemmer: Cathrin Carlyle,Laila Edvardsen, Obiajulu Odu, Margrethe Larsen,
Hans-Johan Dahl, Klemet Anders Sara, Britt-Sofie Illguth
Esben Haldorsen(nestleder), Britt-Eva Elvejord Jakobsen

Fra adm.:

Leif Hovden, Hilde Anne Johannessen (referent)

Saksliste
BU-48/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

BU godkjente innkalling og sakliste.

BU-49/16

Referat Brukerutvalgets møte 9.11.2016

Vedtak

Brukerutvalget godkjente referatet.

BU-50/16

Referatsaker
Det ble referert følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.

Referat fra møte i Kvalitetsutvalget 25.10.2016
Referat fra møte i Ungdomsrådet UNN 14.11.2016
Referat Parkeringsutvalget 17.11.2016
Referat fra BAU 29.11.2016
Kopi av redegjørelse i Regionalt brukerutvalg fra Paul Hansen
Ishavsklinikken til UNN m.fl. 30.11.2016

Vedtak

Referatsakene tas til orientering med følgende innspill fra Brukerutvalget
vedrørende sak BAU 77/16: Kvalitet i behandlingen er viktigst.

BU-51/16

Høring – Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå
Brukerutvalgets leder orienterte om saken.

1
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Behandling:
Brukerutvalget gjennomgikk høringsdokumentet punktvis, og følgende innspill
fremkom:
- Ved valg av representanter fra Brukerutvalg bør det være opp til utvalget
selv å velge nestleder.
Vedtak

Utvalgslederen sluttfører BUs høringsinnspill i samarbeid med sekretariatet,
innen fristen 9.12.2016, med bakgrunn i utvalgets behandling.

BU-52/16

Presentasjon vedrørende e-helse og leverandørbaserte helsetjenester –
Diabetespasienter (utsatt sak 42/16 fra 9.11.2016)
Forsker ved UNN Ann Helen Hansen møtte og informerte generelt om diabetes
og om ovennevnte prosjekt som vil være ferdig i 2019.

Vedtak

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og kom med innspill om
viktigheten av å få med både unge og eldre i prosjektet.

BU-53/16

Presentasjon vedrørende Pasientsentrert team
Spesialkonsulent Gro Berntsen presenterte forskningstilnærmingen ved prosjektet
Pasientsentrert team, og vektla utfordringene med innhenting av faktagrunnlaget
til så alvorlig syke pasienter.

Vedtak:

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-54/16

Direktørens time
Viseadministrerende direktør Marit Lind og økonomisjef Grete Andersen
presenterte kommende styresaker med vekt på Nye hovedindikatorer for UNN
og Virksomhetsplan 2017.
Følgende saker skal behandles i styremøte 14.12.2016:
1.
2.
3.
4.
5.

Kvalitets- og virksomhetsrapport
Tilsynsrapport – eksterne tilsyn
Nye hovedindikatorer for UNN
Virksomhetsplan 2017
Ny ambulansestasjon ved UNN Harstad – anbudssak

Brukerutvalget er positiv til Direktørens valg av indikatorer der UNN skal gi den
beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og pårørende er godt
ivaretatt. Brukerutvalget kom også med innspill på Pingvinhotellets potensiale til
økt beleggsprosent.
Vedtak

BU-55/16

Brukerutvalget tok informasjonen til orientering.

Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper
Oppdatering fra BU-medlemmenes respektive arbeidsområder/prosjekter:
2

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
25JAN2017 - saksdokumenter

Side 81

Aktivitet

Ansvarlig
2016 –
2018

Status/merknader

Cathrin Carlyle
Cathrin Carlyle
Cathrin Carlyle
Cathrin Carlyle

Referat foreligger
Referat foreligger
Referat foreligger
Referat foreligger

Cathrin Carlyle

Arbeidet avsluttet, resultatet NOU.

Cathrin Carlyle
Cathrin Carlyle
Cathrin Carlyle

Orienterer nærmere i neste møte. Uendret.
Arbeidet ferdig, NOU til statsråden 1.12.16
Søknaden om forskningsmidler nådde ikke opp.

Hans Johan Dahl

Ikke hørt noe fra utvalget.
Sekretariatet retter en henvendelse til OSO-sekretariatet
for en status.

10. Etablering av
prostatasenter ved
UNN
11. Prosess rundt ny avtale
for hurtigbåter
12. Koordinerende utvalg
(Rehab.avdelingens
kompetanseseksjon)
13. Brukerrepresentant til
Prosject Advisory
Group

Hans Johan Dahl

Ikke hørt noe fra utvalget.
Sekretariatet purrer på henvendelse til klinikken for å få
status i saken

Laila Edvardsen

Laila Edvardsen har vært i møte og gitt innspill fra BU.

Laila Edvardsen

Laila Edvardsen har mottatt innkalling til den 12.12.

Laila Edvardsen
Mildrid Pedersen

Søknaden om forskningsmidler nådde ikke opp.

14. Samarbeidsforum
somatikk – UNN
Tromsø og
lokalsykehus

Britt Sofie Illguth

Vil vurdere deltakelse hvis ho mottar innkalling, ref.
tidligere orientering.

15. Vestibyleprosjektet

Britt Sofie Illguth

Er fortsatt med i utvalget. Har mottatt mailkorrespondanse. Hvilende prosjekt inntil videre.

16. OSO (Overordnet
Samarbeidsorgan)

Britt Sofie Illguth og Har vært i møte 1.12.16
OSO vil nedsette et utvalg der brukerrepresentanter er
Esben Haldorsen
med. Illguth ønsker å vite hvilken kompetanse BU
medlemmet skal ha. De ønsker helst to representanter.
Referatet tas med i neste BU-møte.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Styret ved UNN
Kvalitetsutvalget i UNN
Styringsgruppe A-fløya
Styringsgruppe for PETsenter
Ekspertgruppe for
Nasjonal helse- og
sykehusplan
HelseOmsorg21
Kvinslandutvalget
HELSEFAK
Søknad om «Senter for
fremragende
utdanning»
KSU 3 – 2015
Revisjon av avtaler

3
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17. Fagnettverk LMS
UNN og
samarbeidende
kommuner

Britt-Eva Jakobsen

18. Klinisk etikkomité (KEK)

Margrethe Larsen

19. KSU-4
Samkjøring av
beredskapsplan for
pandemi mellom UNN
og kommuner

Margrethe
Larsen

Ikke referert pga forfall.
Nettverket har fått nytt mandat, og
brukerrepresentanten vil bli kalt inn på sak.
Sekretariatet retter en henvendelse til Fagnettverk LMS
UNN sin leder og etterspør praksis ved innkalling.

Vært i møte i KEK 7.12.16. Nytt møte 19.1.17.
Brukerrepresentanten følger selv opp overfor komiteen.
Presentasjon fra KEK med orientering om hvordan man
arbeider i utvalget, og eventuelt følge en sak for å belyse
saksgangen.
Det har ikke vært møter siden sist.

20. Sykehusapotekets
brukerutvalg

Martin A. Moe

Nytt BU utvalg. Moe valgt som leder i to år.
Sak: Viktig med skilting til apoteket på UNN

21. Parkeringsutvalget

Obiajulu Odu

Møte i desember 2016
Ikke referert pga forfall.

22. Pasientsentrert team

Obiajulu Odu

Møte, tatt opp at det er dårlig samarbeid I Harstad
mellom datasystemer.

23. Samhandlingsbarometeret
(referansegruppen)

Obiajulu Odu

Vært i møte m/ Britt Eva Jakobsen

Johanne
Sundmann

Sundmann kontakter KSU.

Esben Haldorsen

Esben Haldorsen er med og i gang med arbeidet.

Obiajulu Odu

Status i arbeidet ble referert.

24. KSU 5 – 2015
Felles prosedyrer UNN
+ kommuner for 5
tidskritiske
pasientgrupper
25. Medvirkergruppen for
Idéfase psykiatri og
rusbehandling
(ephorte 12/1738)
Prosjekt Helse/eldre

4
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Vedtak

BU-56/16-1

Oppdatering av status er den enkelte brukerrepresentants ansvar og
tilbakemelding gis sekretariatet i god tid før innkalling til møte i Brukerutvalget.
Sekretariatet vil oppdatere listen før utsendelse av innkallingen.
Oppnevning av representanter fra BU til fordeling på KVAM-utvalgene i
klinikkene
Brukerutvalgets leder orienterte om saken.
Brukerutvalget gjør følgende oppnevning til de klinikkvise KVAM-utvalgene:
Akuttmedisinsk klinikk:
Diagnostisk klinikk:
Hjerte- og lungeklinikk:
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikk:
Medisinsk klinikk
Nevro-, ortopedi- og rehab.klinikk:
Operasjons- og intensivklinikk:
Psykiatri- og rusklinikk:
Barne og ungdomsklinikk

Johanne Sundmann
Klemet Sara
Jens Johan Dahl
Britt Sofie Illguth
Margrethe Larsen
Laila Edvardsen
Martin Moe
Esben Haldorsen
Obijajulu Odu

Vedtak

Det må være en forutsetning at klinikkene selv må være vertskap for
brukerutvalgets medlemmer. Medlemmene må imidlertid sette seg inn i hva et
KVAM-utvalg er. Sekretariatet sender klinikkenes strategiske utviklingsplan til de
respektive medlemmene.

BU-56/16-2

Møteplan 2017

Vedtak

Brukerutvalget tar møteplan for 2017 tas til etterretning.

Møter
Brukerutvalget
Arbeidsutvalget

BU-57/16

Jan
23

Feb
1

Mar
13

Apr
19
18

Mai
15

Jun
14
6

Jul

Aug
28

Sep
13
18

Okt
30

Nov
8
27

Des
6

Eventuelt
1. Høringsutkast – Organisering av intensiv-, intermediær- oppvåkning og
overvåkingsvirksomheten i A9
Martin Moe er oppnevnt og vil finne ut mer om virksomheten og deretter komme
tilbake med informasjon til Brukerutvalget.
2. Skilting til apoteket
Det fins ingen skilting ved inngangen i 3. plan til apoteket. Plakater har blitt forsøkt
satt opp, men er etter sigende blitt tatt ned med manglende estetikk som
begrunnelse. Det er et vesentlig behov for skilting ved inngang i 3. plan til
apoteket.

Vedtak

Administrasjonssjefen vil sjekke dette ut med Drifts- og Eiendomssenteret.
5
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3. Handicapparkering UNN
Laila Edvardsen problematiserte manglende muligheter til å finne ledige HCparkeringsplasser ved UNN, ref. tidligere orientering fra vakt- og sikkerhetsleder.
Vedtak

Sekretariatet retter en ny henvendelse til vakt- og sikkerhetslederen ettersom det
til stadighet registreres at biler med hvite parkeringskort parkerer på
handicapparkeringer. Det forventes at avtalt ordning blir fulgt opp.
4. Røykere og askebeger utenfor bygget
Johanne Sundmann etterspurte askebeger til røykere ved UNN.
Administrasjonssjefen avklarte at ettersom alle landets sykehus er lovpålagt å være
røykfri, vil det ikke bli satt ut askebeger ved UNN.
5. Nettbrett for Brukerutvalget
Det er enighet om at Brukerutvalgets medlemmer ønsker å benytte nettbrett som
verktøy i behandlingen av sakspapirer til brukermøtene, da dette er både
miljøvennlig og effektivt.

Oppfølging

Administrasjonssjefen avklarer henvendelsen med direktør og styrets leder, og en
eventuell nettbrettløsning vil kunne være klar til første møte i 2017. Nødvendig
opplæring vil da bli gitt.

Cathrin Carlyle (sign.)
utvalgsleder

Hilde A Johannessen (sign.)
sekretær

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 1.2.2017
Kopi til:
- Administrerende direktør ved UNN
- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana
- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest
- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø
- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø
- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ
- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest
- Klinisk etikkomite UNN v/Finn Sørensen
- Lærings- og mestringssenteret, UNN
- Styret ved UNN

6
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Fra: Susanne Knoph [Susanne.Knoph@malselv.kommune.no]
Til: Fylkeseldrerådet [Fylkeseldreraadet@tromsfylke.no]
Kopi: 'Per Ivar Klingenberg' [peri.kl43@hotmail.com]
Sendt: 28.11.2016 10:17:55
Emne: Vedrørende skjema for pasientreiser
Vedlegg: image001.png; image002.png
Til Fylkeseldrerådet v/Line Samuelsen
Målselv kommunes eldreråd hadde den 08.11.16 et åpent møte i LHL’s lokaler på Bardufoss. Her hadde de fremmøtte muligheten til å komme
med både spørsmål, kommentarer og innspill. Blant temaene var skjema for pasientreiser. Tilbakemeldingen er at det oppleves som vanskelig for
mange å fylle ut disse skjemaene. Det er derfor ønskelig med en forenkling, eller alternativt mer hjelp til utfylling av skjemaene ved behov.
Eldrerådet ønsker i den forbindelse å videreformidle denne henvendelsen til Fylkeseldrerådet, slik at det kan tas videre.
Per Ivar Klingenberg
Leder Målselv eldreråd

For Eldrerådet:
Med vennlig hilsen

Susanne Knoph
Sekretær
telefon 77 83 77 00
www.malselv.kommune.no
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Sekretariat

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
v/Pasientreiser
9038 TROMSØ

Vår ref.:
16/2813-10
Løpenr.:
49030/16

Saksbehandler:
Line Samuelsen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 80 11

Arkiv:
033 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
19.12.2016

SKJEMA FOR PASIENTREISER
Fylkeseldrerådet i Troms har mottatt vedlagte brev fra Målselv kommune, datert 28.11.16,
vedrørende «skjema for Pasientreiser» og forenkling av disse. Brevet ble behandlet i sak
39/16 i fylkeseldrerådet, som gjorde følgende vedtak:
«Fylkeseldrerådet sender denne henvendelsen videre til Pasientreiser ved UNN med kopi
til Brukerutvalget ved UNN og Regionale Brukerutvalget I Helse Nord RHF.»
Med vennlig hilsen
Line Samuelsen
Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
- Brukerutvalget UNN
- Regionale Brukerutvalget I Helse Nord RHF

Besøksadresse
Telefon
Strandveien 13
77 78 80 00
Postadresse
Epost mottak
Møte
i Regionalt
i Helse Nord
RHF
Postboks
6600,brukerutvalg
9296 TROMSØ
postmottak@tromsfylke.no
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Sekretariat

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Styret ved UNN
9038 TROMSØ

Vår ref.:
16/2813-11
Løpenr.:
49050/16

Saksbehandler:
Line Samuelsen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 80 11

Arkiv:
033 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
19.12.2016

TILDELING AV TIMEAVTALER VED UNN
På møte i fylkeseldrerådet i Troms 1. desember 2016 kom det under sak 39/26 opp ønsket om
at det sendes anmodning til gjeldende instanser om at tildeling av timer/dagbehandling ved
sykehus/spesialister må søkes tildelt slik at de korresponderer med offentlige
kommunikasjonsmidler.
I mange tilfeller skjer ikke dette, slik at pasienter med lang reisevei er nødt til å komme dagen
før eller ta overnatting med hjemreise neste dag. For mange eldre er dette en belastning, i
tillegg til egen sykdom.
Fylkeseldrerådet gjorde følgende vedtak i møtet 1. desember:
«Fylkeseldrerådet anmoder instanser som tildeler pasienter timer til
undersøkelse/dagbehandling om å se på muligheten for å tilpasse disse til
ankomst/avgang for offentlige transportmidler.»
Med vennlig hilsen
Line Samuelsen
Sekretær for fylkeseldrerådet i Troms
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, v/ Brukerutvalget, 9038 TROMSØ
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, v/ Karin Paulke,
Målselv kommune, v/ Eldrerådet, Kommunehuset 9321 MOEN
Besøksadresse
Telefon
Strandveien 13
77 78 80 00
Postadresse
Epost mottak
Møte
i Regionalt
i Helse Nord
RHF
Postboks
6600,brukerutvalg
9296 TROMSØ
postmottak@tromsfylke.no
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NASJONALE TJENESTER

i spesialisthelsetjenesten

Rapport 2015

fra Helse Midt-Norge, Helse Nord,
Helse Sør-Øst og Helse Vest
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Lerfald S, Jacobsen G, Tørbakken K, Kjelsaas MB og Jakobsen IM

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Rapport 2015 fra Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest
Rapporten tar utgangspunkt i årsrapportene 2015 fra de nasjonale tjenestene, og gir en oversikt over noen av
de sentrale aktivitetene som inngår i tjenestenes nasjonale oppdrag. RHF-enes rapport er et supplement til
Helsedirektoratets årlige gjennomgang og vurdering av de nasjonale tjenestene.

Rapporten er kun tilgjengelig i elektronisk format.
Illustrasjon forside: Dinamo
Rapport 2015 fra Helse Nord, Helse Midt-Norge,
Helse Vest og Helse Sør-Øst
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Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
•••

Forord
Helsetjenesten skal tilby befolkningen helsehjelp av god kvalitet. Kjennetegn på god kvalitet er at
tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer brukerne, er samordnet og preget av
kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt.
De nasjonale behandlings- og kompetansetjenestene skal bidra til å sikre kvalitet og pasientsikkerhet
i spesialisthelsetjenesten, og det er de regionale helseforetakene som har ansvar for at de nasjonale
tjenestene driftes i tråd med regelverket.
Helsedirektoratet gjør årlige evalueringer av driften basert på årsrapportene, og direktoratet har
varslet at det i løpet av 2017-18 vil blir gjort en mer omfattende gjennomgang av alle tjenestene.
Dette er ett av temaene som er løftet frem i denne rapporten. I tillegg belyses flere sentrale temaer
knyttet til driften av tjenestene, som referansegrupper, flerregionale behandlingstjenester,
formidling og kompetansespredning og forskningsnettverk.
Rapporten er utarbeidet av de regionale helseforetakene i fellesskap, og målet med den er å vise
eksempler på hvordan de nasjonale tjenestene bidrar til et bedre tjenestetilbud.
Rapporten er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Gjertrud Jacobsen, Helse Vest, Kirsti Tørbakken, Helse
Sør-Øst, May Britt Kjelsaas, Helse Midt-Norge og Ingvild Marie Jakobsen, Helse Nord.

Oslo, 24. oktober 2016

Geir Tollåli
Fagdirektør, Helse Nord

Kjell Å Salvesen
Fagdirektør, Helse Midt-Norge
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Alice Beathe Andersgaard
Fagdirektør, Helse Sør-Øst
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Innledning
Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus,
bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i
spesialisthelsetjenesten 1 trådte i kraft 1. januar 2011. Forskriften
ligger til grunn for de nasjonale tjenestene, og det er utarbeidet en
nasjonal veileder som gir utfyllende informasjon om tjenestenes
og styringssystemet.
Høsten 2015 utarbeidet de regionale helseforetakene for første
gang en felles rapport om nasjonale tjenester med utgangspunkt i
årsrapportene fra 2014, som et supplement til Helsedirektoratets
årlige gjennomgang av tjenestene. På samme måte har RHF-ene
utarbeidet en felles rapport i 2016. Det er gjennomført analyser på
data som er innsamlet gjennom rapporteringen, og alle tabeller og
figurer i rapporten er basert på dette datagrunnlaget.
De flerregionale behandlingstjenestene er denne gangen illustrert
ved Nasjonal behandlingstjeneste for leppe-kjeve-ganespalte, og
formidling og kompetansespredning er eksemplifisert gjennom elæringstjenesten PUST. Den nasjonale behandlingstjenesten for
kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser er et
eksempel på et tilbud til barn som gis i et livsløpsperspektiv.
Videre er forskningsnettverkenes betydning for tjenestekvaliteten
belyst, og de europeiske referansenettverkene er omtalt. Det er
også satt opp noen topplister for bl.a. kvalitetsverktøy,
undervisningstimer, og lignende.
Erfaringer fra søknadsprosessen for nye tjenester er tatt med, da
det kan være nyttig for fremtidige søkere å få innblikk i kravene
som stilles. Den kommende gjennomgangen av alle nasjonale
tjenester i 2017 og 2018 er omtalt i rapporten, i påvente av mer
konkret informasjon fra departementet om hvordan evalueringen
vil foregå.

Definisjoner
•••
Nasjonale og flerregionale
behandlingstjenester
sentraliserer behandlingen til
ett eller to steder i landet.
Dette skal bidra til:
i) helsemessig tilleggsgevinst i
form av bedre prognose eller
livskvalitet for pasienten
ii) bedre kvalitet på
pasienttilbudet og
pasientbehandlingen gjennom
samling og nasjonal
oppbygging av faglig
spisskompetanse og
kompetanse
iii) mer likeverdig tilgang til
tjenestetilbud av høy kvalitet
iv) bedre kostnadseffektivitet i
nasjonal sammenheng
Veilederens § 4-4 gir en
oversikt over behandlingstjenestenes oppgaver.
Formålet med nasjonale
kompetansetjenester i
spesialisthelsetjenesten er å
utvikle og heve kvaliteten på de
leverte tjenestene i hele
utrednings- og
behandlingsforløpet. Dette
betyr blant annet å levere
tjenestene så trygt og
kostnadseffektivt som mulig
gjennom oppbygging og
spredning av kompetanse
nasjonalt, i egen helseregion og
til andre helseregioner innenfor
en rimelig tidshorisont. Det er
et mål å sikre at kompetansen
desentraliseres og spres i hele
helsetjenesten, herunder til
primærhelsetjenesten og andre
tjenesteytere, brukerne og
befolkningen.
Veilederens § 4-6 gir en
oversikt over kompetansetjenestenes oppgaver.
Kilde: Helse- og
omsorgsdepartementets veileder
for nasjonale tjenester.

1

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-12-17-1706
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1. Nasjonale tjenester i 2015
Pr. 2015 er det 96 godkjente, nasjonale tjenester der det faglige og administrative ansvaret er fordelt
til institusjoner i de 4 regionale helseforetakene. Det er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som
godkjenner opprettelse av nye tjenester. En oversikt over hvilke tjenester som til enhver tid er
godkjent, ligger som et vedlegg til den nasjonale veilederen for nasjonale tjenester 2.
Tabell 1 Nasjonale tjenester 2015 etter type tjeneste og ansvarlig helseregion

Regionalt helseforetak
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge
Helse Sør-Øst og Helse Vest
Totalsum

Flerregional
behandlingstjeneste

2
5
7

Nasjonal
behandlingstjeneste
2
1
29
7

Nasjonal
kompetansetjeneste
7
6
27
10

39

50

Totalt
9
7
56
17
2
5
96

To av de nasjonale kompetansetjenestene er overbygning for en rekke fagområder: Nasjonal
kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser omfatter 9 sentre i 3 regionale helseforetak, mens Nasjonal
kompetansetjeneste for døvblinde omfatter 6 sentre, 4 med regionale oppgaver og 2 med landsdekkende
oppgaver som er geografisk fordelt til de 4 regionale helseforetakene.
Tjenestene rapporterer årlig sin aktivitet gjennom RHF-enes felles system for rapportering,
eRapport. Alle tjenestene har levert rapport for 2015, og data fra rapportene benyttes som underlag i
denne rapporten. For de flerregionale tjenestene der tjenesten er delt mellom 2 institusjoner, er det
levert en samlet rapport fra de 2 institusjonene.
Samtlige årsrapporter er forelagt og godkjent av tjenestenes referansegrupper, og samlet gir dette
grunnlaget for Helsedirektoratets årlige vurdering av hvorvidt tjenestene ivaretar sitt nasjonale
oppdrag, en vurdering de gjør på oppdrag fra HOD.
Helsedirektoratets hovedinntrykk ved vurderingen av årsrapportene for 2015 er at stadig flere
nasjonale tjenester drives i tråd med intensjon og regelverk for ordningen. Det er en tydelig
forbedring fra 2012 til 2015 både hva gjelder selve rapporteringen og etterlevelse av krav i regelverk.
Samlet sett savner direktoratet imidlertid et større fokus på dokumentert effekt av tjenestenes
virksomhet og hvilke resultater tjenestene kan vise til for siste driftsår. Det handler om å få fram
hvilken effekt tjenesten har på virksomheten.

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonale-tjenester-ispesialisthelsetje/id614574/
2
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2. Referansegrupper
Alle nasjonale tjenester skal ha referansegrupper som bidrar til at tjenesten drives i tråd med
intensjonen regelverket for de nasjonale tjenestene og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig
for helsetjenesten og brukere i hele landet.
Referansegruppen er ikke et styre for den aktuelle tjeneste. Ansvar for økonomi og drift ligger til det
regionale helseforetak der tjenesten er lokalisert. Referansegruppen skal blant annet ha en faglig
rådgivningsfunksjon for eksempel knyttet til hvilke indikasjoner som inngår i tjenesten og hvordan
fornyet vurdering kan ivaretas på en likeverdig, hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte innenfor
tjenestens ansvarsområde.
Ledelsen av den nasjonale tjenesten har ansvar for at referansegruppen driftes i tråd med gjeldende
regelverk. Det skal utpekes en leder av referansegruppen fra en av de andre regionene. Det er
likevel leder av den nasjonale tjenesten som er ansvarlig for at referansegruppen blir utnevnt, legger
til rette for møtevirksomhet og at årlig rapport blir behandlet og vurdert av referansegruppen innen
fastsatte frister.
Referansegruppens leder skal ha jevnlig kontakt med leder av den nasjonale tjenesten, har ansvar for
å lede møter i referansegruppen, sikrer at referansegruppen gjør en vurdering av årsrapporten og
skal sende inn årsrapporten gjennom eRapport.
Referansegruppens medlemmer representerer hele sin region og skal sikre samarbeid mellom
aktuelle fagmiljøer i egen region og den nasjonale tjenesten. Dette omfatter både kompetanse og
behandling. De skal bidra til å sikre at aktuelle pasienter i egen region får nytte av
behandlingstjenestens tilbud og på den måten sikre at behandlingsbehov i egen region blir dekket.
Videre at aktuelle fagmiljø i egen region får nytte av kompetanse og kunnskap som
kompetansetjenestene kan tilby.

Referansegrupper 2015

I 2015 er det registrert i alt 692 medlemmer i referansegruppene, hvorav 582 forskjellige. I 2014 var
tilsvarende tall 679 og 568.
Ledere av referansegruppene skal oppnevnes fra et helseforetak i en annen helseregion enn der
tjenesten er lagt. Helse Sør-Øst har flest nasjonale tjenester, og naturlig nok kommer 74 % av lederne
fra de andre helseregionene. Det er 99 brukerrepresentanter i referansegruppene. 78 av de nasjonale
tjenestene har brukerrepresentanter, og 14 av tjenestene har flere enn 1 brukerrepresentant. Se
tabellen under for fullstendig oversikt over tilhørighet og roller.
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Tabell 2 Tilhørighet og roller for referansegruppenes medlemmer

Tilhørighet og rolle

Antall

Brukerrepresentant

99

Fylkeskommunal representant

1

Høgskolerepresentant

2

Kommunal representant

16

Referansegruppens leder (HMN)

25

Referansegruppens leder (HN)

20

Referansegruppens leder (HSØ)

20

Referansegruppens leder (HV)

31

Representant for tjenesten

63

Representant Helse Midt-Norge

80

Representant Helse Nord

84

Representant Helse Sør-Øst

110

Representant Helse Vest

88

Universitetsrepresentant

18

Andre

35
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3. Flerregionale behandlingstjenester
Flerregionale behandlingstjenester sentraliserer behandlingen til to steder i landet. Dette skal bidra
til:
•
•
•
•

helsemessige tilleggsgevinster i form av bedre prognose eller livskvalitet for pasienten
bedre kvalitet på pasienttilbudet og pasientbehandlingen gjennom samling og nasjonal
oppbygging av faglig spisskompetanse og kompetanse
mer likeverdig tilgang til et spesialisert tjenestetilbud av høy kvalitet
bedre kostnadseffektivitet i nasjonal sammenheng

En flerregional behandlingstjeneste betraktes som én tjeneste selv om den er lokalisert til 2
institusjoner, og formål for og krav til tjenesten er de samme som for nasjonale behandlingstjenester.
Det skal utarbeides felles henvisningskriterier, anvendes like behandlingsmetoder og det skal være
et samarbeid om ventelister. Det skal etableres en felles referansegruppe og avgis en felles samlet
rapportering av virksomheten for å sikre likeverdig innhold og tilgjengelighet.
For å framstå som en tjeneste, forutsettes det derfor et godt samarbeid mellom institusjonene, og det
er nødvendig å komme rundt de utfordringene som skapes av at systemene rundt pasienter og
pasientinformasjon er strengt regulert med utgangspunkt i hvert enkelt HF.
Høyspesialisert diagnostikk og behandling er hovedoppgaven for en flerregional
behandlingstjeneste. En flerregional behandlingstjeneste skal bare dekke den delen av diagnostikk
og/eller behandling som fremgår i beskrivelsen av tjenesten. Annen oppfølging av pasienten skal
foregå i de øvrige delene av helsetjenesten. En flerregional behandlingstjeneste skal ivareta følgende
oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yte helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle høyspesialiserte behandlingen.
Overvåke og formidle behandlingsresultater.
Delta i forskning og etablering av forskernettverk.
Bidra i relevant undervisning.
Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere
og brukere.
Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale og flerregionale behandlingstjenester.
Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.
Etablere faglige referansegrupper.
Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer.

Status for flerregionale behandlingstjenester pr. 2015

Pr. 2015 er det 7 flerregionale tjenester. Helse Sør-Øst v/Oslo universitetssykehus deler ansvaret for
tjenestene med henholdsvis Helse Vest v/Haukeland universitetssjukehus (5 tjenester) og Helse
Midt-Norge v/St. Olavs hospital (2 tjenester):
•

Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon, ved Helse Bergen og
Oslo universitetssykehus.
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•
•
•
•
•
•

Flerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapi, ved Helse Bergen og Oslo
universitetssykehus.
Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom, ved Helse Bergen og Oslo
universitetssykehus.
Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-gane spalte, ved Helse Bergen og Oslo
universitetssykehus.
Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling, ved Helse Bergen og
Oslo universitetssykehus.
Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering (DBS), ved St. Olavs Hospital og
Oslo universitetssykehus.
Flerregional behandlingstjeneste for neonatalkirurgi, ved St. Olavs Hospital og Oslo
universitetssykehus.

De flerregionale tjenestene har i 2015:
•
•
•

•
•

publisert 63 artikler og bidratt i 3 doktorgrader,
59 pågående prosjekter hvorav 35 nasjonale eller flerregionale,
bidratt med til sammen 5420 undervisningstimer overfor helsepersonell og annet fagpersonell,
noe som utgjør 27 % av alle registrerte undervisningstimer ved nasjonale tjenester i 2015, (3536
undervisningstimer (65 %) var rettet mot målgrupper i flere eller alle regioner)
hatt til sammen 98 formidlingsaktiviteter (i hovedsak veiledning og kurs/konferanser/seminarer)
registrert 28 kvalitetsverktøy

Henvisningskriterier
Felles henvisningskriterier (nasjonale henvisningskriterier) er ett av flere verktøy for å sikre kvalitet
og likeverdig tilgjengelighet. I årsrapporteringen blir tjenestene bedt om å oppgi felles
henvisningsrutiner under fanen for kvalitetsverktøy. I 2015 er det kun Flerregional behandlingstjeneste
for allogen stamcelletransplantasjon som oppgir at det er utarbeidet nasjonale henvisningskriterier.
Imidlertid er det andre tjenester som omtaler henvisningskriterier i den tekstlige delen av
årsrapporten. Bortsett fra opplisting av ICD10-koder, framkommer det i liten grad hva disse
kriteriene går ut på.
Med utgangspunkt i ICD10-kodene, bør tjenestene beskrives hvordan når og hvordan henvisningen
skal foregå: Hvilke veier man kan gå? Hvordan man skal henvise? Hva skal tjenesten gjøre og hva
skal andre deler av helsetjenesten gjøre i pasientforløpet? Informasjon om dette bør komme fram i
årsrapportene, og ikke minst være tilgjengelig fra tjenestenes nettsider. Helsedirektoratet skriver i
sin tilbakemelding på årsrapporteringen 2015 at:
«Det forutsettes at alle behandlingstjenester har utarbeidet en egen beskrivelse av tjenesten og tjenestens
innhold, at det er utarbeidet egne henvisningskriterier og henvisningsrutiner og at tjenesten har en plan for
hvordan denne informasjonen skal spres til helsetjenesten, helsepersonell, pasienter og allmennheten.
Helsedirektoratet ber ved årsrapport om at alle nasjonale og flerregionale behandlingstjenester bekrefter om det
er utarbeidet egne henvisningskriterier for tjenesten. Dette er et av de kvalitetskrav som blir fulgt opp og
kommentert årlig i direktoratets vurdering av den enkelte behandlingstjeneste.»
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Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-ganespalte

Den flerregionale behandlingstjenesten for leppe-kjeve-ganespalte (LKG) har som mål å yte helhetlig
og likeverdig helsehjelp til alle LKG-pasienter i Norge. Behandlingstjenesten hviler på en 50 år lang
tradisjon og er godt forankret på alle nivåer i helseforetakene.
Norge har som det øvrige Skandinavia, en internasjonalt berømmet modell for tverrfaglig samarbeid
omkring disse pasientene. Tjenesten fungerer som én samlet enhet med to lokalisasjoner i form av
sentre ved henholdsvis Haukeland universitetssjukehus, Bergen og Oslo universitetssykehus.
Senteret i Bergen behandler ca. 1/3 av pasientene, mens sentret i Oslo ivaretar de øvrige 2/3. Foreldre
til nyfødte spaltebarn velger fritt hvilket senter de ønsker å være tilknyttet.
Tjenesten ledes av de 2 behandlingsteamene. Teamene møtes med 18 måneders intervall ved de
såkalte Norcleft-møtene. Her avstemmes retningslinjer og målsetninger, og nye tiltak koordineres.

De 2 behandlingsteamene ved Norclefs møte på Geilo 2015. Fotograf: Thor Andre Ellingsen, Haukeland
universitetssjukehus.

Tjenesten yter behandling til alle nyfødte spaltebarn i Norge, og dette utgjør ca. 2 promille av
fødselstallet, 110-120 nye barn pr år. Omkring 10 % av disse barna har spalte som er ledd i en mer
omfattende syndromtilstand. Sentrene mottar dessuten en like stor gruppe av «innvandrede»
pasienter. Det dreier seg om adoptivbarn, norske barn som er født i utlandet, flyktninger og andre
innvandrere. Videre ivaretar tjenesten behandling av en mindre gruppe ikke-spalte pasienter, som
har taleforstyrrelser pga. utilstrekkelig ganefunksjon.
Flerregionale behandlingstjenester  10
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Behandlingen innledes så snart spalten oppdages, dvs. for manges vedkommende allerede ved
ultralydundersøkelse i graviditeten. Teamenes sykepleiere kontakter gravide par og nybakte
foreldre, og tilbyr samtale, informasjon og veiledning, f.eks. om ernæring av nyfødte
ganespaltebarn. I løpet av barnets første levemåneder inviteres familien til dagskurs hvor de i løpet
av én dag møter representanter for hele behandlingsteamet og mottar undervisning om
behandlingsforløpet. På slutten av dagen ytes kirurgkonsultasjon og individuell behandlingsplan
legges. Behandlingen innebærer 1-10 operasjoner, logopedi, tannregulering og psykologsamtale.
Omfanget varierer fra pasient til pasient. All kirurgisk behandling foregår ved de to sentrene. En del
av den ikke-kirurgiske behandlingen foregår lokalt, men i tett samarbeid med teamene.
Behandlingen avsluttes ved 21 årsalder, dog kan alle pasienter henvises ved behov senere i livet.
Tjenesten har tilknyttet nasjonalt kvalitetsregister og deltager i to prospektive internasjonale studier
(SCAN-cleft og TOPS-studiet). Det er til stadighet PhD-prosjekter på gang. Tjenesten sørger for
kompetansespredning ved blant annet undervisningsaktivitet på mange nivåer i utdannelsen av
helsepersonell, skriftlig informasjonsmateriale og tett samarbeid med brukerforeningen. Det pågår
et arbeid for å få utviklet en mer fyllestgjørende internettside.
Tjenestens mål for arbeidet er: Likeverdig og tilgjengelige tilbud og behandling, høy kvalitet av den
samlede og helhetlige behandling og grundig kompetansespredning.

Flerregionale behandlingstjenester  11

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
25JAN2017 - saksdokumenter

Side 104

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
•••

4. Formidling og kompetansespredning
Nasjonale kompetansetjenester skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning
innenfor sitt spesifiserte fagområde, og bidra aktivt til kompetanseoppbygging og veiledning
innenfor dette fagområdet i hele helsetjenesten, andre tjenesteytere, samt til brukere og befolkningen
for øvrig. Nasjonale behandlingstjenester skal drive veiledning og kompetansespredning når det
gjelder oppfølging av pasienter innenfor tjenestens ansvarsområde.
Formidling og kompetansespredning er en viktig oppgave for alle nasjonale tjenester i
spesialisthelsetjenesten.
Nasjonale kompetansetjenester skal bidra til å sikre kvalitet i hele helsetjenesten gjennom kunnskap
både om det sjeldne og det nye på kompetansesvake områder (Regjeringen, 2015, s. 5). De skal
m.a.o. spre og bygge opp kompetanse til og hos sine målgrupper. Det geografiske nedslagsfeltet er
stort og målgruppene er både helsepersonell, pasienter og pårørende. Digitale verktøy gir flere
muligheter for spredning og variasjon i fremstilling av materiale som skal formidles. Alle nasjonale
tjenester skal ha en informativ hjemmeside, og mange bruker sosiale medier for å gjøre seg kjent og
spre kunnskap. Utvikling av digitale verktøy, blant annet apper er begynt å spre seg.

PUST – sjelden diagnose når mange flere

Et eksempel på digitale verktøy er PUST, et prosjekt som startet utvikling allerede i 2013. Etter flere
års utvikling tilbys dette nå som en nettjeneste til de som har behov for grunnleggende kunnskap
om hva som er viktig i møte med brukerne med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).
PUST er åpent og tilgjengelig for alle, og er tilpasset bruk både i forhold til brukere, assistenter,
familie og helsepersonell. Hensikten med kurset er å sikre kvaliteten på opplæringen med et lett
tilgjengelig, standardisert og individuelt tilpasset e-læringsprogram.
Kurset består av 3 kapitler: «Å leve med» - «Å puste med» - «Å samarbeide med». Brukerens
historiefortellinger gir en god innføring til temaene i hvert kapittel om det å vokse opp og leve med
en sjelden diagnose, om helhetlig ivaretakelse og brukerstyring av egen hverdag. For å skape god
læring er faginnholdet bygget opp med kombinasjon av filmer, animasjoner, bilder, tekst og lenker.
Det er lagt opp til flere refleksjonsoppgaver og en har muligheter for å få utstedt kursbevis etter å ha
gjennomført en quiz.

Tverrfaglig samarbeid er viktig
Utvikling av kurset har vært i tett samarbeid mellom flere aktører. Brukerrepresentanter fra
Foreningen for Muskelsyke, Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling,
Nevromuskulært kompetansesenter – en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser,
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin/Nå Kvalitets- og utviklingssenteret ved UNN
HF/Helsekompetanse.
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Dette samarbeidet har vært viktig for å få til et godt og nyansert faginnhold, som er tilpasset en bred
målgruppe, selv om det har vært tidkrevende. En må etablere felles kultur, felles forståelse imellom
fagprofesjoner, utviklingsmiljø og brukere. Et fruktbart samarbeid som har fått et prosjekt til å bli
mange flere.

Gir flere muligheter – veien videre
PUST tilbys nå som en tjeneste på http://helsekompetanse.no/kurs/pust. Erfaringene er at vi må sette
av god tid til utvikling og ha gode planer for å sikre god gjennomføring av utviklingen fra ide til ny
tjeneste.
Det er også slik at dersom kurset skal bli tatt i bruk, må de som har behov for kompetansen være
kjent med at det finnes. Det er derfor satt i gang et arbeid med å etablere møteplasser for å skape
bedre forståelse mellom brukere og helsepersonell samt markedsføre den nye tjenesten. Her
samarbeides det også om publikasjoner i aktuelle tidsskrift for å sette fokus på sjeldne diagnoser.
PUST er også i et utviklingsløp hvor kurset skal oversettes til engelsk og skal tilbys til et større
internasjonalt miljø. Målgruppa er brukere, assistenter, familie og helsepersonell.

Formidling og kompetansespredning – nasjonale tjenester 2015

Årsrapportene for 2015 viser at alle tjenestene har en eller flere aktiviteter knyttet til formidling og
kompetansespredning: publikasjoner, kvalitetsverktøy, kompetansebygging i form av
doktorgradsutdanning, undervisning, kurs, konferanser m.v. Samtidig er det kun 38 tjenester som
oppgir å ha en kompetansespredningsplan. For mange tjenester gjenstår derfor å systematisere
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aktivitetene inn i en plan, og samtidig vurdere hva som gjenstår for å få en fullgod
kompetansespredningsplan.
Nedenfor gjengis noen tall fra årsrapporteringen 2015 knyttet til kompetansespredning:
•

94 tjenester har gjennomført undervisning av helsepersonell eller annet personell. Til sammen
er det registrert nesten 20 000 undervisningstimer (for tjenester som har gjennomført
undervisning: gjennomsnitt 211 timer, median 64 timer).

•

91 tjenester har gjennomført formidlingsaktiviteter som kurs, konferanser, seminarer, nettmøter,
veiledning eller intervjuer/oppslag i media. I alt er det registrert 2367 slike aktiviteter, (for
tjenester som har formidlingsaktiviteter: gjennomsnitt 26, median 13).

•

85 tjenester har pågående forskningsprosjekter (se mer om dette i rapportens omtale av
Forskningsnettverk på side 19).

•

84 tjenester har ett eller flere kvalitetsverktøy (registre, biobanker, henvisningsrutiner,
retningslinjer). Til sammen 386 kvalitetsverktøy er registrert, (for tjenester som har
kvalitetsverktøy: gjennomsnitt 5, median 3).

•

81 tjenester har rapportert publikasjoner. Til sammen 1194 publikasjoner (for tjenester som har
publisert: gjennomsnitt 14, median 7).

•

29 tjenester har bidratt til avlagte doktorgrader. Til sammen 43 rapporterte doktorgrader, (40
forskjellige doktorgrader).

59 % av undervisning av helsepersonell og annet personell har hele landet som geografisk
målgruppe, og dette er en økning fra 2014, jf. Figur 1. Økning i antall registrerte timer til
undervisning fra 2014 til 2015 er på hele 25 %. Det har vært en økning på 8 % i undervisning rettet
mot hele landet, og en tilsvarende nedgang i de 2 andre kategoriene. 57 % av undervisningstimene
utført av kompetansetjenester. Av behandlingstjenestene er det de flerregionale tjenestene som står
for flest undervisningstimer.
Figur 1 Undervisning – målgrupper etter geografi
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Figur 2 viser målgruppene for formidlingsaktiviteten. For alle aktiviteter under ett, er
hovedmålgruppen helsepersonell og andre faggrupper (69 %), mens allmennheten og
pasienter/pårørende er målgruppe for henholdsvis 20 % og 12 % av formidlingsaktivitetene.
Figur 2 Formidlingsaktiviteter 2015 fordelt på målgrupper

Figur 3 viser at omtrent halvparten av registrerte kvalitetsverktøy i 2015 (N=386) er nasjonale
retningslinjer. Totalt 28 % er registre med nasjonal dekningsgrad, mens det er kun 5 % som oppgir at
det er utarbeidet nasjonale henvisningsrutiner.
Figur 3 Kvalitetsverktøy
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Figuren under viser antall kvalitetsverktøy for henholdsvis behandlingstjenester og
kompetansetjenester.
Figur 4 Antall kvalitetsverktøy etter type og tjeneste
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5. European reference network – ERN
EU-direktiv (2011/24/EU) om anvendelse av pasientrettigheter i grensekryssende helsetjenester
(pasientrettighetsdirektivet) trådte i kraft i april 2011 og er innlemmet i EØS avtalen fra 09.07.14. I
artikkel 12 i direktivet beskrives målet om å utvikle og opprette europeiske referansenettverk (ERN).
ERN er tilsvarende norske nasjonale tjenester og skal samle høyspesialiserte tjenester på EU nivå i
kompetansenettverk.
Formålet med ERN er å bidra til å styrke europeisk samarbeid om høyspesialiserte helsetjenester for
pasientene og for helsevesenet. Dette skal blant annet gjøres gjennom å samle kunnskap om
forebygging, legge til rette for bedre diagnostisering og behandling av pasienter med sykdommer
som trenger spesiell ekspertise, maksimere en kostnadseffektiv bruk av ressurser, styrke forskning,
epidemiologisk overvåkning (for eksempel gjennom helseregistre), utdanning av helsepersonell,
sikre mobilitet og fleksibilitet i informasjons- og kunnskapsutveksling mellom medlemsland, samt å
bidra til videreutvikling av kvalitets- og sikkerhetsstandarder.
Nettverkene skal bestå av minst 10 medlemmer (healthcare providers) fra minst 8 medlemsland.
Helsetjenesteleverandører som ikke er medlemmer i et nettverk kan være tilknyttet et nettverk i
form av assosierte eller samarbeidende sentre (Associated National Centers & Collaborative
National Centers). Medlemmer i et nettverk tildeles ERN logoen. Nettverk skal evalueres minst
hvert 5. år.
EU-kommisjonen har utnevnt et uavhengig
evalueringsorgan. Vurdering av nye søknader og
evaluering av eksisterende nettverk skal skje på
grunnlag av felles vurderings- og evalueringsmanualer som utarbeides av uavhengige organer
utnevnt etter en utlysningsrunde fra EUkommisjonen.
Den nasjonale oppfølgingen av europeiske
referansenettverk er tildelt Helsedirektoratet.
Helsedirektoratets oppgaver vil omfatte bl.a.
rådgivningsoppgaver knyttet til ERN, godkjenning
av nasjonale søkere til ERN og å delta i styret for
ERN.
Det forutsettes at regionale helseforetak
understøtter søknader til ERN fra de nasjonale
tjenestene de er ansvarlig for. Videre forutsettes det
http://ec.europa.eu/health/ern/policy/index_en.htm

at søkerne selv tar ansvar for å igangsette prosesser
på selvstendig grunnlag, som blant annet innebærer
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å kontakte andre fagmiljøer internasjonalt og å utarbeide søknadene.

Hvem kan søke

Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at det er godkjente nasjonale tjenester i Norge som skal
søke om medlemskap i ERN. Godkjente nasjonale tjenester har allerede gjennomgått en norsk
vurderings- og godkjenningsprosess og er dermed best kvalifisert til å møte EU kravene og
kriteriene for ERN medlemskap. Dette vil sikre at Norge er representert ved de fremste norske fagog kompetansemiljøene på europeisk nivå.
Andre helsetjenesteleverandører som ikke er godkjent som nasjonale tjenester kan anmode
Helsedirektoratet om å få godkjenning til å bli tilknyttet til et europeisk referansenettverk i form av
et assosiert eller collaborativt senter (Associated National Centers & Collaborative National
Centers).
Det pågår nå en søknadsprosess for å bli medlem i europeiske referansenettverk. EU-kommisjonen
har mottatt 24 søknader som involverer 370 sykehus og ca. 1000 høyspesialiserte enheter. Målet er at
det uavhengige evalueringsorganet skal være ferdig med sin jobb i løpet av november 2016 og at
godkjenning av medlemmer i europeiske referansenettverk blir vedtatt av styret i ERN på slutten av
året.
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6. Forskningsnettverk
Forskning er en del av kunnskapsgrunnlaget for å kunne etablere nasjonale tjenester, og nasjonale
tjenester skal delta i forskning og etablere forskningsnettverk med utgangspunkt i sitt nasjonale
oppdrag.
Et forskningsnettverk består vanligvis av et ansvarlig koordinerende fagmiljø, og nettverket
omfatter flere forskningsmiljøer innenfor det samme definerte fagområdet. Forskningsnettverk kan
være regionale, nasjonale eller internasjonale. Eksempler på forskningsnettverk som har til hensikt å
øke det nasjonale samarbeidet og bidra til styrking av forskningen innenfor området er de nasjonale
nettverkene som er initiert i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) 3. Felles
aktiviteter i nettverkene kan bidra til kompetanseheving med sikte på økt forskningsproduksjon av
høy kvalitet, bedre konkurranseevne for forskningsgruppene i nettverket, mer tverrfaglighet, samt
økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Samarbeid om forskningsprosjekter er ett utgangspunkt for å etablere nasjonale og internasjonale
nettverk, og andelen pågående forskningsprosjekter knyttet til nasjonale tjenester er økende.
I 2015 er det registrert 1183 pågående forskningsprosjekter knyttet til de nasjonale tjenestene, noe
som er en økning på nærmere 10 % fra 2014. Det har vært en økning i andel prosjekter som har aktiv
deltakelse fra flere regioner (36 % i 2015, 388 prosjekter), men fortsatt er de fleste prosjektene kun
regionale.
Figur 5 Forskningsprosjekter i regi av nasjonale tjenester, 2014 og 2015
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Det er registrert minst ett forskningsprosjekt ved 85 av de 96 nasjonale tjenestene. Det er flest
forskningsprosjekter knyttet til nasjonale kompetansetjenester. Om lag 20 % av
behandlingstjenestene har ikke registrert pågående forskningsprosjekter.

3

http://helseforsk.no/nasjonale-satsninger/
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I 2015 hadde 209 prosjekter (19 %) internasjonale deltakere, det er noe mindre enn i 2014. Dersom
flere tjenester søker om å bli europeiske referansenettverk (ERN, jf. kap.5), vil det kunne øke det
internasjonale samarbeidet.
Tabell 3 Prosjekter med internasjonal deltakelse i 2015

Prosjekter med internasjonal deltakelse
Regionalt med internasjonalt samarbeid
Flerregionalt med internasjonalt samarbeid
Nasjonalt med internasjonalt samarbeid

Andel av prosjekter med
internasjonal deltakelse (N=209)
59 %
23 %
17 %

Andel av alle prosjekter
(N=1091)
11 %
4%
3%

Selv om deltakelse i forskning og etablering av forskningsnettverk er en av de pålagte oppgavene for
de nasjonale tjenestene, er dette lite vektlagt i veilederen og gjennom styringssystemet. Det er mange
andre pålagte oppgaver, og det kan oppleves som ressurskrevende for fagmiljøene å aktivisere
interregionalt forskningssamarbeid i tillegg til den aktiviteten som ellers pågår i den nasjonale
tjenesten. De nasjonale tjenestene skal da heller ikke være nasjonale forskningssentra.
Forskningen og forskningssamarbeidet er likevel en del av grunnlaget for at den nasjonale tjenesten
skal være i front innen sitt fagområde, og etablering av flere forskningsnettverk vil derfor kunne gi
en positiv effekt på tjenestekvaliteten. Alle de nasjonale tjenestene har faglige referansegrupper med
medlemmer fra fagmiljø i hele landet, og referansegruppene kan være utgangspunkt også for
forskningssamarbeid, i tillegg til å gi faglige tilbakemeldinger på tjenestens arbeid. Dersom det
etableres forskningssamarbeid mellom fagmiljøene som er representert i referansegruppene, kan det
være en måte å øke forskningsaktiviteten på, og derigjennom styrke den nasjonale tjenestens faglige
kompetanse.
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7. Søknadsprosess for nye nasjonale tjenester
Det er etablert en egen søknadsprosess for nasjonale tjenester, som tar utgangspunkt i forskrift og
veileder for nasjonale tjenester. Her er det fastslått at det er de regionale helseforetakene (RHF-ene)
som skal søke til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om godkjenning av nye nasjonale
tjenester. Det kan søkes årlig, og søknadsfristen til HOD er satt til 15. januar hvert år. Det er altså
departementet som beslutter etablering og avvikling av de nasjonale tjenestene, mens
Helsedirektoratet har fått ansvar for å gjennomføre årlig evaluering av tjenestene, og gir råd om
etablering, endring eller nedlegging av slike tjenester.
RHF-ene har etablert prosedyrer og satt interne frister i egne helseregioner som leder fram til
departementets søknadsfrist. De interne fristene i oktober/november skal sikre at søknader fra
fagmiljøer i sykehusene blir vurdert og prioritert i egen region før søknadene oversendes fra det
regionale helseforetaket. Slik regional vurdering involverer gjerne behandling og forankring i
direktørmøter eller fagdirektørmøter.
Som ledd i søknadsprosessen skal RHF-ene i fellesskap samordne og prioritere alle søknader om nye
tjenester ut fra nasjonale behøv, før endelig oversendelse til HOD. Denne nasjonale samordningen
skjer i interregionalt fagdirektørmøte, vanligvis i desember.

Oktober/november 2016
Regionale frister for
innsending av søknader

1. mai 2018
Ved behov,
Helsedirektoratets utvidete
vurdering sendes til HOD

Desember 2016

15. Januar 2017

Søknader vurderes i
interregionalt
fagdirektørmøte

Søknadsfrist for nye
nasjonale tjenester

1. November 2017
Helsedirektoratets samlede
vurdering av søknader (og
årsrapporter) oversendes
HOD

Januar – oktober 2017
Helsedirektoratet
innhenter faglige råd

2019
Resten av 2018
Budsjettbehandling i HOD

Eventuell etablering (eller
avvikling) av nasjonale
tjenester
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Søknadsskjema og nødvendig dokumentasjon

RHF-ene og Helsedirektoratet har i fellesskap utarbeidet søknadsskjema for henholdsvis nasjonale
kompetansetjenester og nasjonale behandlingstjenester, med tilhørende skjemaveiledninger. Felles
for skjemaene er at de omfatter en beskrivelse av tjenestens innhold, formål og avgrensning,
sammen med en beskrivelse av fagmiljø og ressurstilgang. Samtidig er skjemaene utformet ulikt på
grunnlag av at behandlingstjenester og kompetansetjenester har ulikt formål.
Formålet med en nasjonal behandlingstjeneste innebærer en sentralisering av pasientbehandling,
altså at den spesialiserte behandlingen skal utøves bare ett eller to steder i landet. Søknader om
behandlingstjenester skal derfor inneholde dokumentasjon på pasientvolum og den helsemessige
tilleggsgevinsten som kan oppnås gjennom slik sentralisering, i form av bedre prognose eller
livskvalitet for pasienten som følge av sentraliseringen. I søknadsbehandlingen legges det også vekt
på miljøets samlede kompetanse og antall
behandlere som avsettes til tjenesten.
Formålet med en nasjonal
kompetansetjeneste er å utvikle og heve
kvaliteten på tjenestene, samt sikre
desentralisering og spredning av
kompetanse. Søknader om
kompetansetjenester skal derfor inkludere
dokumentasjon på at fagområdet er
kompetansesvakt, og at det av hensyn til
pasientbehandling er behov for
kompetanseoppbygging på området.
Videre legges det vekt på dokumentert forskningskompetanse og evne til å formidle kunnskap, samt
tilhørende infrastruktur.

Erfaringer fra søknadsbehandlingen

Etter at det nye styringssystemet for nasjonale tjenester ble innført i 2011, er kravene fra HOD til de
nasjonale tjenestene tydeliggjort, og det stilles strenge krav i søknadsbehandlingen. Søknadsmiljøene
må være bevisst på hvilke prinsipper som ligger til grunn i søknadsbehandlingen og hvordan den
tjenesten det søkes om skal knyttes til pasientbehandlingen. Erfaringsmessig er det noen områder
hvor søknadene kan være mangelfulle. Det gjelder for eksempel dokumentasjon av behovet for
tjenesten det søkes om, forståelsen av om et fagområde er kompetansesvakt, samt støtteerklæringer
fra de andre regionene.
Søknadsskjemaet inneholder en sjekkliste for hvilken dokumentasjon som skal følge søknaden, som
hjelp for fagmiljøene som utformer søknaden. Imidlertid hender det at dokumentasjon mangler, til
tross for at det er krysset av. Manglende dokumentasjon kan gjøre det vanskelig å vurdere
søknaden.
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Søknader om nasjonale kompetansetjenester må dokumentere at fagområdet er kompetansesvakt og
at det er behov for oppbygging og spredning av kompetanse. Noen søkere oppfatter dette som om
det generelt mangler kunnskap på området og at det derfor er behov for mer forskning. Etablering
av nye forskningssentra ligger ikke innenfor formålet for de nasjonale tjenestene og søknader som er
innrettet mest mot forskning vil derfor falle utenfor. Det at et område er kompetansesvakt betyr i
denne sammenhengen at kunnskap om utredning og/eller behandling av en konkret sykdom eller
tilstand ikke er tilstrekkelig implementert i helsetjenesten.
Søknadene skal også dokumentere at spørsmålet om etablering av en ny tjeneste er diskutert med
ledelsen for tilsvarende fagmiljø i alle helseregioner og at det er enighet om behovet for den aktuelle
tjenesten. Når søknadene går til vurdering, hender det at de støtteerklæringene som er innhentet
ikke er godt nok forankret. Dersom en behandling skal sentraliseres til ett sted eller to steder, er de
andre fagmiljøene og regionene forpliktet til å henvise pasienter dit. Nasjonal støtte på området er
avgjørende for om søknaden tilrås av det interregionale fagdirektørmøtet. Dette er en viktig premiss
for videre behandling av søknaden og om tjenesten kan etableres.

Søknadsprosess for nye nasjonale tjenester  23

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
25JAN2017 - saksdokumenter

Side 116

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
•••

8. Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved
kraniofaciale misdannelser
Målet for utøvelsen av behandlingstjenesten er en optimal funksjon og sosial tilpasning i hjem- og lokalmiljø
både under og etter avsluttet behandling og om nødvendig i et livsløpsperspektiv. Det drives
kompetansespredning til både helsepersonell, pasienter og pårørende.
Behandlingstjenesten er et tilbud til
barn med (medfødte) misdannelser og
vekstforstyrrelser i kranium eller ansikt.
Craniofacial kirurgi innebærer
behandling av pasienter med sjeldne og
komplekse anomalier (forandringer)
som affiserer både hodeskalle,
mellomansikt og underkjeve.
Tilstandene er av ulik kompleksitet og
alvorlighetsgrad. Enkelte grupper
krever spesialisert behandling over en
kortere periode, mens andre trenger behandling og oppfølging fra fødsel til voksen alder.
Behandlingstjenesten gjennomføres av Craniofacialt team som er sammensatt av flere spesialister fra
ulike helseprofesjoner for å gi en målrettet og likeverdig behandling uansett vanskelighetsgrad eller
bosted. Det innebærer både de ulike koordinerte kirurgiske inngrepene, men også planlegging av
videre oppfølgning i lys av sykdommens alvorlighetsgrad/pasientens individuelle behov.
Craniofacialt team har poliklinikk en gang i måneden hvor det tas imot både nyhenviste pasienter
og pasienter til kontrolloppfølging. Teamet består av representanter fra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevrokirurgisk avdeling
Plastikkirurgisk avdeling
Avdeling for medisinsk genetikk
Øyeavdelingen
ØNH-avdeling
Kjeve- og ansiktkirurgisk avdeling
Odontologisk avdeling med kjeveortoped
Tannlege
Logoped
Sykepleier
Til stede vil det også være rådgivere fra Senter for Sjeldne Diagnoser for å ivareta «leve med»
delen.

Denne behandlingstjenesten ivaretar ikke isolerte misdannelser i øyeregionen og leppe-kjeveganespalte da disse ivaretas av egne behandlingstjenester. Tjenesten er lokalisert til Oslo
universitetssykehus HF, Rikshospitalet og ledes av seksjonsoverlege Bernt J. Due-Tønnessen.
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9. Gjennomgang av alle tjenester i 2017 og 2018
Helse- og omsorgsdepartementet har i veilederen for de nasjonale tjenestene anført følgende:
Anslagsvis hvert 5. år vil det bli foretatt en mer omfattende helhetlig gjennomgang av alle nasjonale tjenester
med hensyn til behov for etablering, videreføring, alternative funksjonsendringer eller avvikling av nasjonale
tjenester. Departementet vil sette i gang prosesser rundt dette når det anses som hensiktsmessig.
Alle nasjonale tjenester er godkjent etter forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen
universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten – fastsatt i desember 2010. Det er
i denne forskriften fastsatt krav om årlig rapportering og helhetlig gjennomgang hvert 5. år.
Helse og omsorgsdepartementet har varslet at en slik gjennomgang vil bli iverksatt i 2017. Detaljene
i hvordan denne gjennomgangen av tjenestene skal foregå er ikke avklart enda, og man må derfor
avvente nærmere informasjon fra departementet.
Etter kontakt med Helsedirektoratet, som skal gjennomføre evalueringen på vegne av HOD, er det
ikke grunn til å tro at den varslede evalueringen vil bli like omfattende som gjennomgangen i 2009.
Trolig vil evalueringen også gjennomføres over to år, slik at behandlingstjenestene gjennomgås i
2017 og kompetansetjenestene i 2018.
Gjennomgangen vil ta utgangspunkt i veilederen, og i kravene til tjenestene slik de foreligger.
Formålet med etablering av nasjonale tjenester er å heve kvaliteten på utredning og behandling. For
å nå dette målet er det bl.a. krav om at alle nasjonale tjenester skal utarbeide resultatmål og et
system for å dokumentere effekt. En helhetlig gjennomgang vil ha fokus på resultatoppnåelse,
hvordan tjenesten drives og om det fortsatt er behov for den enkelte nasjonale tjeneste. Mange av
kravene er kjent fra årlig rapportering og evaluering. En helhetlig gjennomgang vil kreve at det
legges frem dokumentasjon for måloppnåelse og effekt.
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10. Topplister
Tjenestene rapporterer årlig på aktiviteter og systemer relatert til det nasjonale oppdraget som følger
å være godkjent tjeneste. Noen data fra årsrapportene 2015 er gjennomgått ellers i rapporten, og er
presentert på aggregert nivå. I denne delen gjengis oversikter over hvilke tjenester som har
rapportert flest publikasjoner, kvalitetsverktøy, formidlingsaktivitet osv.
Tabell 4 Nasjonale tjenester med flest undervisningstimer rettet mot målgrupper i hele landet

Navn på tjeneste

Ansvarlig RHF

Antall undervisningstimer

Flerregional behandlingstjeneste for neonatalkirurgi

Helse Midt-Norge

3200

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi

Helse Sør-Øst

967

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Helse Sør-Øst

882

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Helse Sør-Øst

609

Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparaskopisk kirurgi

Helse Midt-Norge

470

Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi

Helse Sør-Øst

393

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Helse Midt-Norge

379

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse
Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for
høyspesialisert behandling

Helse Sør-Øst

346

Helse Sør-Øst

318

Tabell 5 Nasjonale tjenester med flest formidlingsaktiviteter rettet mot målgrupper i hele landet

Antall
formidlingsaktiviteter
146

Navn på tjeneste

Ansvarlig RHF

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

Helse Vest

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Helse Sør-Øst

104

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Helse Sør-Øst

93

Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose

Helse Vest

68

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Helse Sør-Øst

59

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde
Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet
behandling

Helse Nord

55

Helse Midt-Norge

54

Tabell 6 Nasjonale tjenester med flest kvalitetsverktøy

Navn på tjeneste
Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert
laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer
Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

Ansvarlig RHF

Antall verktøy

Helse Sør-Øst

35

Helse Sør-Øst

25

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens

Helse Nord

15

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling

Helse Sør-Øst

13

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Helse Sør-Øst

12

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

Helse Vest

12

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Helse Sør-Øst

11
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Tabell 7 Nasjonale tjenester med flest nasjonale og flerregionale prosjekter

Navn på tjeneste
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering
Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)
Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom
Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens
Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd
Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling

Ansvarlig RHF
Helse Sør-Øst
Helse Nord
Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Sør-Øst og Helse Vest
Helse Nord
Helse Vest
Helse Sør-Øst

Antall prosjekter
36
25
18
16
15
14
13
12
12
11
11

Tabell 8 Nasjonale tjenester med flest publikasjoner

Navn på tjeneste

Ansvarlig RHF

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

Helse Vest

128

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon

Helse Sør-Øst

69

Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin

Helse Nord

68

Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi

Helse Sør-Øst

52

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Helse Sør-Øst

46

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

Helse Sør-Øst

44

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Helse Sør-Øst

39

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR

Helse Midt-Norge

31

Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose

Helse Vest

31

Topplister  27

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
25JAN2017 - saksdokumenter

Antall publikasjoner

Side 120

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
•••

11. Pasientbehandling
For nasjonale og flerregionale tjenester er pasientbehandling sentralisert til ett eller to steder i landet.
Det forutsettes at tilgjengeligheten til tjenesten er lik fra alle deler av landet, og en måte å måle dette
på er å sammenligne andel nyhenviste, behandlete pasienter pr. region og regionens andel av
befolkningen. Figurene under gir en oversikt over behandlete pasienter pr. region. Det er også
informasjon om hvor mange pasienter som er behandlet, og hvor tjenesten er lokalisert (region).
Totalt har tjenestene oppgitt at 8703 nyhenviste pasienter er behandlet i 2015, inkl. 104 pasienter fra
utlandet. Utenlandske pasienter er ikke tatt med i tallene under.
Alle tjenester har utdypet pasientbehandlingen i egne avsnitt i årsrapporten, og det henvises til disse
for mer informasjon, jf. lenker til årsrapportene.
N=114
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/FF-HB-OUS1/2015

N=45
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/FF-OUS-StOlav7/2015

N=57
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/FF-HB-OUS2/2015
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N=34
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/FF-OUS-HB3/2015

N=192
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/FF-STolav-OUS6/2015

N=25
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/FF-OUS-HB4/2015

N=72
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-10/2015
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N=4
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-14/2015

N=90
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-HB1/2015

N=19
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/NB-HMN-01/2015

N=37
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-UNN1/2015
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N=10
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-11/2015

N=168
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-17/2015

N=15
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-15/2015

N=34
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-8/2015
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N=36
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-35/2015

N=171
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/NK-HB3/2015

N=18
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-24/2015

N=14
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-30/2015
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N=13
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-34/2015

N=19
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/NB-HMN-02/2015

N=14
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-HB8/2015

N=55
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-HB6/2015
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N=96
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-33/2015

N=62
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-26/2015

N=51
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-12/2015

N=62
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-36/2015
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N=88
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-32/2015

N=52
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-23/2015

N=65
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-20/2015

N=285
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-6/2015
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N=2581
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-28/2015

N=11
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-2/2015

N=423
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-13/2015

N=44
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-1/2015
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N=3
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-3/2015

N=61
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-DIA-27/2015

N=2050
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-16/2015

N=331
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-9/2015
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N=21
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-31/2015

N=293
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-OUS-21/2015

N=130
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-HB7/2015

N=27
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-HB5/2015
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N=429
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-HB4/2015

N=27
https://forskningsprosjekter.ihelse.net/s
enter/rapport/L-SUN-29/2015
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Vedlegg
•
•

Veileder for nasjonale tjenester
Kjernemandat for referansegrupper
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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 10.00-13.50

Møtedato
Møteleder
Referent

Referatdato

31.10.16

Anne Biering

Eirik Andersen
31.10.16

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:
Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord
Forfall:
Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest
Fra internrevisjonen:
Revisjonsdirektør Tove Kolbeinsen, Helse Sør-Øst RHF

Fra administrasjonen deltok:
Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS
Øystein Næss, ass.direktør, Pasientreiser ANS
Kjetil Dahl, leder, reiser uten rekvisisjon, Pasientreiser ANS
Roy Smelien,leder styringsinformasjon og støttesystemer, Pasientreiser ANS Fra kl 12.45
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 51-2016:

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16

Protokoll fra styremøtet 15.09.16 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak
Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 15.09.16.
Sak 52-2016:
Virksomhetsrapportering pr 30. september 2016
Rapporteringen for august og september viser gode resultater på selskapets leveranser,
samtidig som det har vært høy aktivitet i prosjektporteføljen. Prosjektet Oppgjør startet pilot i
september og Mine pasientreiser ble lansert 1.oktober.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 30.september
2016 til etterretning.
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar virksomhetsrapporteringen per 30. september 2016 til etterretning.
Sak 53-2016:

Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser
ANS per oktober 2016
Styret har tidligere vedtatt at det skal gjennomføres to helhetlige risikovurderinger per år i
Pasientreiser ANS. Siste risikovurdering ble behandlet i styret 20.04.16 (sak 28-2016). I tråd
med nevnte vedtak er det gjennomført en risikovurdering for selskapet per oktober 2016.
Iverksatte tiltak har hatt god effekt på måloppnåelsen og har medført et redusert risikonivå på
tidligere identifiserte risikoer. Samtidig har to nye risikoer knyttet til selskapets prosjekter og
drift blitt identifisert. Per oktober 2016 er det anført syv punkter i gul sone og ett i rød sone.
Det er utarbeidet en egen tiltaksliste i tilknytning til risikovurderingen. Det vurderes at anførte
tiltak vil bidra til å redusere risikobildet. Tiltakene vil bli fulgt opp suksessivt fremover. Ny
risikovurdering vil legges frem for styret våren 2017.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreliggende risikovurdering til etterretning.
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning.

2. Styret tar til etterretning at det er iverksatt tiltak for å redusere risikobildet og
forutsetter systematisk oppfølging av disse tiltakene.

3. Styret ber om at det i desembermøtet gis en nærmere gjennomgang av risikobildet
relatert til prosjekt Samkjøring.
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Sak 54-2016:
Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016
I styresak 41-2014 vedtok styret at det skal gjennomføres en årlig risikovurdering av
pasientreiseområdet på høsten med behandling i styret i Pasientreiser ANS i oktober parallelt
med selskapets ordinære, halvårlige risikovurdering. Den gjennomførte risikovurderingen for
2016 viser at ingen områder er vurdert å være kritiske og hjemmehørende i rød sone i
risikomatrisen. Det er imidlertid anført i alt fire områder i gul sone, hvor det er behov for tiltak.
Det er en reduksjon av risikonivået fra 2015.
Egen tiltaksliste er utarbeidet i tilknytning til risikovurderingen. Det vurderes at anførte tiltak
vil bidra til å redusere risikobildet. Flere av de nye tiltakene er allerede igangsatt og de anviste
tiltakene vurderes å ville bidra til fortsatt reduksjon av risikobildet etter gjennomføring. En
klar forutsetning for at det samlede risikobildet skal reduseres er at alle parter følger opp de
underliggende risikoene i gul og rød sone med målrettede tiltak innen sine respektive
ansvarsområder. Tiltakene vil bli fulgt opp suksessivt fremover. Rapportering på oppfølging
skjer i forbindelse med ny risikovurdering og skal etter planen legges frem for styret høsten
2017. Mal for risikoprosess 2017 vil justeres for å heve kvalitet på innhold og oppfølging
ytterligere.
Helse Midt-Norge og pasientreisekontoret ved Sykehuset Østfold HF har i år valgt ikke å
prioritere risikovurderingsprosessen. Dette svekker grunnlaget for en samlet vurdering av
risikobildet for pasientreiseområdet i 2016.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreliggende risikovurdering, tiltak og plan for
videre arbeid til etterretning.

Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning.

2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og forutsetter
systematisk oppfølging av disse tiltakene, samt at underliggende risikoer følges opp iht
ansvarsområde ved de berørte virksomheter.
3. Styret ber om at det utarbeides en sak med forslag til alternativ prosess for 2017 etter
forutgående prosessering i Samarbeidsforum.

Sak 55-2016:

Framtidig organisering av pasientreiser uten rekvisisjon
– oppfølging av felles RHF-styresak
Styret for Pasientreiser ANS er gitt ansvaret for å gjennomføre prosessen som skal lede frem til
samling av ressursene innen området reiser uten rekvisisjon i en juridisk enhet, Pasientreiser
ANS. Styrene i de fire RHF-ene behandlet våren 2016 sak om fremtidig organisering av
pasientreiser uten rekvisisjon etter implementering av Mine pasientreiser. RHF-styrene vedtok
bl.a. at oppgavene i en første fase skulle fordeles mellom en enhet i hver region og Pasientreiser
ANS. Det var videre en føring om at det innen ett år etter at ny løsning er i full drift skal
utarbeides en plan for overføring av de fire regionale enhetene til Pasientreiser ANS.
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret slutter seg til forslag til videre prosess for iverksetting av fremtidig organisering
av pasientreiser uten rekvisisjon med samling i en juridisk enhet.
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2. Utarbeidelse av plan for prosessen igangsettes primo 2017 og fremlegges for styret
innen juni 2017 med forutgående drøfting i styret i januar 2017.
Sak 56-2016:
Budsjettestimat 2017
Budsjettåret 2017 vil bli preget av implementering av prosjektene Mine pasientreiser og
Samkjøring. Ut over dette er det lagt til grunn en videreføring av dagens oppgaveportefølje,
aktivitet og tjenestenivå tilknyttet SLA.
Selskapets innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020 ble fremmet for styret 6. april 2016 og
er behandlet av eier. Etter dette er selskapet bedt om å budsjettere med et resultat i null og
redusere kostnadene i budsjett 2017. I nytt innspill til eier i september er kostnadene derfor
redusert med 2 millioner kroner og overskuddet på 14 millioner kroner tatt ut. Dette gir en
samlet inntektsreduksjon på 16 millioner kroner. Dette reduserer samtidig selskapets mulighet
til å videreutvikle den nye nasjonale teknologien i 2017. Inntektsbevilgningen fra eier for 2017
er ikke avklart per dagens dato.
Kostnadsestimatet før lønns- og prisjustering for 2017 øker med 33,6 millioner kroner
sammenlignet med budsjett 2016.
Det er flere forhold som øker driftskostnadene for 2017 og som varslet gjennom økonomisk
langtidsplan 2017-2020:
• Den nyutviklede teknologien for behandling av reiser med og uten rekvisisjon gir en
betydelig økning i drifts- og vedlikeholdskostnader og avskrivninger.
• Det er tilført nye store oppgaver for reiser uten rekvisisjon.
Nytt og gammelt regelverk løper parallelt i 2016/2017. Det medfører ekstra kostnader til
parallell drift av gammel og ny teknologi/arbeidsprosesser, og avviklingskostnader for gammel
teknologi/prosess i 2017.
• Det er første hele driftsår for nye arbeidsprosesser, ny teknologi, ny organisering og nytt
regelverk for reiser uten rekvisisjon i 2017. Erfaringsmessig vil 1. driftsår ha redusert
effektivitet.
• NISSY vil måtte driftes parallelt en periode før utfasing av gammel modul.
• Prosjektene Mine pasientreiser og Ctrl avsluttes i 2016. Det medfører at kostnadene til drift
av prosjektene reduseres betydelig sammenlignet med 2016.
Den største usikkerheten i budsjettet vurderes å være knyttet til de nye arbeidsprosessene innen
reiser uten rekvisisjon. Selv om det er lagt ned et betydelig arbeide for å lage best mulig
estimater for volum, tidsbruk og digitaliseringsgrad, er det usikkerhet i forutsetningene
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken om budsjettestimat 2017 til orientering.
Sak 57-2016:
Drifts- og videreutviklingsavtaler i ny teknisk løsning for RuR
Arbeidet med å etablere drifts-, vedlikeholds- og videreutviklingsavtaler har vært en del av
leveransene fra prosjekt “Mine pasientreiser”. Prosessen med utarbeidelse av avtaler har vært
gjennomført i regi av prosjektet i samråd med linjen. Det foreligger signerte avtaler med
systemleverandør for PRO2.10, PRO3.x og PRIMO for drift, vedlikehold og videreutvikling, og
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avtalene har vært gyldig fra 15.09.16. For tjenesten “Mine Pasientreiser” på helsenorge.no er
det etablert avtale for drift og vedlikehold med oppstart 01.10.16. Avtale for videreutvikling er i
prosess og under etablering, og det forventes en signert avtale ultimo november med oppstart
01.12.16. Ansvar for system- og tjenesteforvaltning er overført fra prosjekt “Mine pasientreiser”
til linje gjeldende fra og med 01.10.16.
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar gjennomgangen vedr drift, vedlikehold og utviklingsavtaler for PRO3.x, PRIMO og
tjenesten “Mine pasientreiser” på helsenorge.no til orientering.
Sak 58-2016:

Mine pasientreiser, status etter innføring av ny ordning

Foreliggende sak gir en oppsummering av status for Mine pasientreiser etter oppstart av ny
løsning pr 01.10.16. Prosjektet går mot sin avslutning iht milepælsplan og ansvaret overføres
etter hvert til linjen. Sluttrapport fra prosjektet skal etter planen leveres ultimo november.
Styret vil bli orientert om videre utvikling for den nye løsningen i desembermøtet.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreliggende status etter innføring av ny
ordning til orientering.
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar fremlagte status etter innføring av ny ordning til orientering.
Sak 59-2016:

Årsplan styresaker

I denne saken fremlegges justert årsplan for styresaker til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar årsplan for styresaker til orientering.
Administrerende direktørs orientering
Administrerende direktør orienterte muntlig om følgende saker:

•
•

Møte med eierstyringsgruppen 25.10.16
Mulig samordning av offentlig finansiert transport og
evt finansieringsansvar til kommunene

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

•
•
•

Møte med eierstyringsgruppen 25.10.16
Ny styreleder
Prosess initiert av selskapets eiere for omdanning av Pasientreiser ANS til helseforetak
(HF).

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering.
Temasak
•

Sak om Eventuell benchmarking av pasientreisekontorene ble utsatt til desember.

________________
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

08.12.16

Møtested
Tid:

Thon Hotell Opera, Oslo
Kl 09.30-13.50

Møteleder

Bente Aae

Referent

Eirik Andersen

Referatdato

08.12.16

Følgende medlemmer deltok:
Bente Aae, styrets 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
Kjersti O. Christensen (vara for Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem
Pasientreiser ANS)

Fra 09.50

Fra regionale brukerutvalg deltok:
Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord
Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest
Forfall:
Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS
Fra internrevisjonen:
Revisjonsdirektør Tove Kolbeinsen, Helse Sør-Øst RHF
Fra administrasjonen deltok:
Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS
Øystein Næss, ass.direktør, Pasientreiser ANS
Kjetil Dahl, leder, reiser uten rekvisisjon, 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 60-2016:

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.10.16

Protokoll fra styremøtet 31.10.16 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak
Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 31.10.16.

Sak 61-2016:
Virksomhetsrapportering pr 31. oktober 2016
Rapporteringen for oktober viser gode resultater på selskapets leveranser, samtidig som det
har vært høy aktivitet i prosjektporteføljen med blant annet lansering av CTRL og Mine
pasientreiser.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31.oktober
2016 til etterretning.
Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. oktober 2016 til etterretning.
2. Styret ber om at det iverksettes ytterligere tiltak for å effektivisere
digitaliseringsleddet og saksbehandlingen i ny løsning for reiser uten rekvisisjon.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om utviklingen i ny løsning.

Sak 62-2016:

Sluttrapport, prosjekt Oppgjørskontroll

Saken presenterer sluttrapport for prosjekt knyttet til utvikling av systemstøtte for
kontroll av transportoppgjør (Ctrl).

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tak saken om Sluttrapport, prosjekt Oppgjørskontroll til etterretning.

Sak 63-2016:
Forslag om internrevisor for 2017-18
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst i kraft av internrevisor i Pasientreiser ANS har hatt ansvar
for prosessen med å samles om forslag til internrevisor i selskapet for perioden 2017-18.
Arbeidet har skjedd i samarbeid med internrevisjonene i de tre øvrige regionale
helseforetakene. Prosessen konkluderte med at man i de fire internrevisjonene foreslår at
konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst velges som internrevisor i Pasientreiser ANS for perioden
2017-2018.
I prosessen har tidligere inngått å vurdere behovet for evt revisjon av instruks for selskapets
internrevisjon. De fire internrevisjonene kommer tilbake til dette til styremøtet i januar.
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Styrets enstemmige vedtak:
1. Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gis oppdraget som internrevisor for Helseforetakenes
senter for pasientreiser ANS for perioden 2017-18.
2. Styret slutter seg til at Statens standardavtale om konsulentoppdrag benyttes ved inngåelse
av avtale med konsernrevisjonen Helse Sør-Øst om internrevisjonsoppdraget.
3. Styret forutsetter at vurdering av gjeldende instruks for internrevisjon i selskapet fremmes
samtidig med sak om revisjonsplan for 2017 i januarmøtet.

Sak 64-2016:

Status for gjennomføring av tidligere styresaker

Administrerende direktør inviterer styret til å ta den fremlagte oversikten over status og
oppfølging av styrevedtak t.o.m. oktober 2016 til orientering.
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak t.o.m.
31.10.2016 til orientering.

Sak 65-2016:

Kostnadsutviklingen innenfor pasientreiseområdet

AD-møtet har siden 2011 fått fremlagt oversikt over samlede kostnader for
pasientreiseområdet. Møtet ba Pasientreiser ANS koordinere en rapportering på
kostnadsutviklingen innenfor pasientreiseområdet også i 2016. Vedlagte sak er tilbakemelding
til AD-møtet på kostnads-, bemannings- og aktivitetsbildet. Saken legges frem for styret til
orientering og er samtidig oversendt til behandling i AD-møtet 12.12.16.
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar saken om kostnadsutvikling innenfor pasientreiseområdet til orientering.

Sak 66-2016:

Årsplan styresaker

I denne saken fremlegges justert årsplan for styresaker til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar årsplan for styresaker til orientering.

Administrerende direktørs orientering
Administrerende direktør orienterte om følgende saker:





Omdanning fra ANS til HF
Erfaringer med nytt papirskjema, reiser uten rekvisisjon
Budsjett 2017
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Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering.
Styreleders orientering
Styreleder orienterte om følgende saker:



Ny styreleder

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering.

Temasaker
Følgende temasaker ble gjennomgått:
 Mulige KPI-er 2017
 Prosjekt Samkjøring, inkl en nærmere gjennomgang av risikobildet relatert til prosjektet
 Eventuell benchmarking av pasientreisekontorene

________________
Kjersti O. Christensen
Styremedlem

________________
Reidun Rømo
Styremedlem

________________
Gunn Høvik
Styremedlem

________________
Frode Eilertsen
Styremedlem

________________
Geir Kristoffersen
Styremedlem

______________
Bente Aae
Styrets nestleder
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Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser
Styringsgruppe
Møtedato
Møtested
Tid
Møteleder
Referent
Referatdato

Følgende deltok:

Mine pasientreiser
30.11.2016
Telefon
12.00-13.00
Steinar Marthinsen
Vibeke H. Jørgensen
30.11.2016

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
Stian Larsen, Pasientreiser ANS
Werner Johansen, Helse Nord RHF (regionalt brukerutvalg)
Kari Marie Sandnes, Helse Nord RHF (konserntillitsvalgt)
Hilde Lyngstad, Direktoratet for e-helse
Grete Müller, Helse Vest RHF (regionalt brukerutvalg)
Hilde Cathrine Espeland, Helse Vest RHF (konserntillitsvalgt)
Forfall:
Gunn Høvik, Pasientreiser ANS
Steinar Mathisen, Helsedirektoratet
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 33/01 Godkjenning av referat

Referatet fra styringsgruppemøtet 24.10. 2016 fremlegges.

Styringsgruppens enstemmige vedtak:
1. Styringsgruppen godkjenner referatet fra styringsgruppemøtet 24.10. 2016.
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Sak 33/02 Plan for lansering av søknad med tillegg
Etter anbefaling fra prosjektet, er det gjennomført en helhetlig test av løsningen Mine pasientreiser
og en re-test av søknad med tillegg. Testen har avdekket feil som krever kodeendring, slik at søknad
med tillegg tidligst kan lanseres i forbindelse med release på helsenorge.no 19. februar.
I tråd med vedtak i styringsgruppen 24. oktober er det utarbeidet en plan for lansering av
forbedret søknad med tillegg frem til produksjonssetting.

Styringsgruppens enstemmige vedtak:
1. Styringsgruppen tar prosjektleders anbefalte plan for lansering av søknad med
tillegg mot helsenorge-release i februar 2017 til etterretning.

2. Styringsgruppen overfører ansvar for videre utvikling av løsningen til styret i
Pasientreiser ANS.

Sak 33/03 Sluttrapport Mine pasientreiser - gjennomføringsfasen
Prosjektets leveranser ble sammen med nytt regelverk lansert nasjonalt 1. oktober 2016, og er
resultatet av et forbedringsarbeid som har pågått siden 2012. Sluttrapporten oppsummerer på et
overordnet nivå resultater og erfaringer fra gjennomføringsfasen. Det er gjennomført en
evaluering av prosjektet, med gode resultater, som presenteres i sluttrapporten.
Formålet til prosjektet «Mine pasientreiser» har vært å forbedre og forenkle oppgjørsordningen
med innsending av reiseregninger fra pasientreiser uten rekvisisjon. Forenklingen omfatter blant
annet standardiserte utbetalinger, elektronisk innsending av søknad, elektronisk oversikt over egne
reiser, lett tilgjengelig informasjon, forenklet kontakt ved spørsmål og klage, samt tekniske
løsninger som gjør det mulig å automatisere kontrollen av enkelte vilkår for refusjon. Dette skal
igjen bidra til bedre brukeropplevelse og en mer kostnadseffektiv forvaltning.
Prosjektet har som mål å tilby brukere av reiser uten rekvisisjon en helt ny og forenklet tjeneste.
Det har vært mange interessenter til prosjektets leveranser, fra øverste politisk nivå i
departementet til de ansatte i linjeorganisasjonen i pasientreiseområdet. For å sikre fremdrift i
prosjektet erfares det at forankring, involvering, informasjon og relasjonsledelse er viktige
suksessfaktorer, og at viktigheten av dette ikke må undervurderes. Tilbakemeldingene fra
prosjektevalueringen tyder på at prosjektorganisasjonen har opplevd kommunikasjonen og
informasjonen som god.
Styringsgruppen har vært en viktig arena for å få nødvendige føringer og løfte prosjektrisikoer. Det
har i prosjektperioden vært behov for å avklare viktige premisser som blant annet tidspunkt for
lovendring, finansiering av prosjektet, kvalitetskrav og implementeringstidpunkt. Styringsgruppen
har sikret nødvendige avklaringer ved å løfte prosjektrisikoer og viktige rammebetingelser til
oppdragsgiver. Dette har gitt prosjektorganisasjonen nødvendige rammebetingelser og trygghet
for å kunne levere på oppdraget.
Tre omfattende tekniske utviklingsløp, med store avhengigheter på tvers av systemene og til nytt
regelverk, er nå knyttet sammen i en helhet som gir nye prosesser for både pasienter og
saksbehandlere. Teknologiutviklingen har tatt lenger tid enn opprinnelig planlagt og med økte
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kostnader. Evalueringen viser imidlertid at prosjektorganisasjonen har stor tiltro til at leveransene
vil støtte opp under effektmålene og ønsket utvikling på pasientreiseområdet. Prosjektleder
vurderer at prosjektorganisasjonens kompetanse, motivasjon og eierskap til å utvikle en ny og
bedre tjeneste for pasienten har vært en viktig drivkraft og suksessfaktor. Tilbakemeldinger fra
prosjektdeltakerne peker på en god prosjektgjennomføring og en betydelig kompetanseheving
gjennom deltakelsen.
Det er prosjektleders vurdering at prosjektets leveranser i det vesentligste er i samsvar med
mandat og formål gitt i prosjektdirektivet. Det vurderes derfor at prosjektet har lagt til rette for at
man kan nå de overordnede effektmålene, og at disse vil støtte opp under en ønsket utvikling på
pasientreiseområdet:
•
•

•

En enklere og mer tilgjengelig løsning
Størst mulig grad av kvalitet og likebehandling i saksbehandlingen
Kostnadseffektiv oppgaveløsning og administrasjon

Styringsgruppens enstemmige vedtak:
1. Styringsgruppen tar sluttrapporten for prosjekt Mine pasientreiser til etterretning.

2. Styringsgruppen ber Pasientreiser ANS sende sluttrapporten til referansegruppene
for innspill og forutsetter at Pasientreiser ANS følger opp eventuelle innspill inn mot
styret.

3.

Styringsgruppen anser med dette arbeidet med prosjektet som avsluttet, og
overleverer ansvar for drift og videreutvikling til styret i Pasientreiser ANS.
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MØTEREFERAT
Samhandlingsavdelingen

Saksbehandler: Steinar
Pleym Pedersen

Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.12.2016
Sted : Nordlandssykehuset Bodø
Tid: 12:30 - 16:00

Møterom/sted:

Vår ref.:
ref.:2015/2727 /SPP
Tilstede

Deltagere :
Barbara Priesemann
Carl Eliassen
Arild Amundsen
Petra Brattøy
Karsten Seglan
Helge Jenssen
Mai-Helen Walsnes

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

Per Dalhaug
Inga Karlsen

Kreftforeningen
Samisk representant

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Beate Sørslett
Steinar Pleym Pedersen

Adm.direktør NLSH
Med.dir
Saksbehandler/sekretær

Andre
Stian Molvik

Forfall

X
X
F
X – til 14:30
X
X
F pga
flykansell
X
X

F/syk
/syk
X
X

Leder koordinerende enhet, sak
95/2016

Agenda:
91/2016
92/2016
93/2016
94/2016
95/2016
96/2016
97/2016
98/2016
99/2016
100/2016
101/2016
102/2016

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning Av referat fra møtet 8.11.16
Brukerutvalget – brukermedvirkning i kvalitetsarbeidet
Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå – høring
Koordinerende enhet – organisering og funksjon i NLSH
Budsjett 2017
Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse
tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø
Etablering av PCI-tilbud
Adm.dir orienterer
BUs leder orienterer
BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike
u
prosjekt/møter
Referater

Saksnr.
91/2016

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste
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Enstemmig
vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes.

92/2016

Godkjenning av referat fra møtet 8.11.2016
Enstemmig
vedtak:

93/2016

1. Referatet godkjennes.
Brukerutvalget – funksjon og brukermedvirkning i kvalitetsarbeidet

Forslag til
vedtak:
1. Kvalitet-/skadeutvalget ved Nordlandssykehuset utvides med en
brukerrepresentant.
2. Brukerutvalget gjør innstilling på representant m. vara og adm.dir
oppnevner formelt.
Enstemmig vedtak:
1. Saken utsettes.
2. Brukerutvalget ber om at ny sak forberedes og legges fram for
Brukerutvalget i kommende møte.
94/2016

Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå – høring
Enstemmig
vedtak:
1. Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF anbefaler vedtatt «Brukermedvirkning
på systemnivå i helseforetak» slik de foreligger fra Helse Nord RHF.

95/2016

Koordinerende enhet – organisering og funksjon i Nordlandssykehuset
Enstemmig
vedtak:
1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning.
2. 2. Brukerutvalget ber om at Koordinerende enhet og koordinator i
spesialisthelsetjenesten gjøres bedre kjent for pasienter, pårørende og ansatte.

96/2016

Styresaker
Budsjett 2017
Enstemmig
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vedtak:
1. Brukerutvalget viser til medisinsk direktørs gjennomgang av budsjettforslaget for 2017,
(styresak 111/2016). Brukerutvalget mener budsjettforslaget er grundig gjennom arbeidet
og at de forslag som er fremmet, er realiserbare.
2. Brukerutvalget er tilfreds med at budsjettforslaget ikke medfører negative konsekvenser
for pasienttilbudet og anbefaler styret å vedta budsjett slik det er fremmet.
3. Brukerutvalget ber om at driftsrapportene i 2017 blir lagt frem for BU.
97/2016

Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse
Forslag til
Vedtak:
1.

Brukerutvalget viser til Helse Nords mandat for arbeidet Nasjonal helse- og
sykehusplan knyttet til lokal ledelse i Lofoten og Vesterålen.

2.

Brukerutvalget er fornøyd med prosessen så langt idet lokale ledere, tillitsvalgte
og vernetjenesten er tilfredsstillende involvert i arbeidet.

3.

For øvrig tar Brukerutvalget prosessen så langt til orientering.

Nytt pkt 4 fremmet av BUs medlem Helge Jenssen:
Brukerutvalget gjør oppmerksom på de forholdene som er nevnt i referatene fra
dialogmøtene med lokale lederne i Lofoten og Vesterålen.
Brukerutvalget ber om at fremtidige evalueringer av ledermodellen, jfr. styresaken – også
hensyntar evt. pasientkonsekvenser.
Enstemmig

vedtak:
1.Brukerutvalget viser til Helse Nords mandat for arbeidet Nasjonal helse- og
sykehusplan knyttet til lokal ledelse i Lofoten og Vesterålen.
2.Brukerutvalget er fornøyd med prosessen så langt idet lokale ledere, tillitsvalgte og
vernetjenesten er tilfredsstillende involvert i arbeidet.
3.Brukerutvalget gjør oppmerksom på de forholdene som er nevnt i referatene fra
dialogmøtene med lokale lederne i Lofoten og Vesterålen.
Brukerutvalget ber om at det i fremtidige evalueringer av ledermodellen, jfr. styresak
108/2016 – også tas hensyn til konsekvenser for pasientene.
4.For øvrig tar Brukerutvalget prosessen så langt til orientering.

98/2016

Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset
Enstemmig
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vedtak:
1.
2.
3.

4.

Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF er sterkt opptatt av at det snarlig må etableres
et godt PCI tilbud ved Nordlandssykehuset HF, Bodø.
Det er et omfang på denne virksomheten i Nord-Norge som med god margin forsvarer at
tilbudet gis både i Tromsø og i Bodø, et slikt tilbud vil også være langt mer pasientvennlig
for alle koronarangiografi-pasientene pasienter i Nordland Fylke.
Det er store geografiske forskjeller i tilbudet til PCI i landsdelen. Nordland Fylkes
befolkning har over år hatt landets dårligste tilbud på dette behandlingstilbudet hvor
tidsfaktoren er av avgjørende viktighet. Tid er viktig ikke bare i forhold til de aller
dårligste (STEMI) pasientene, men også for det store antall pasienter med delvis tilstoppet
blodåre til hjertemuskelen (NSTEMI). Denne pasientgruppen i Nordland fylke vil ha store
helsegevinster ved å få PCI innen de nasjonale normer. I dag oppnås dette for i overkant
av 80 % av pasientene i Troms og kun for 37-57 % pasientene i Nordland Fylke (utenom
Ofoten).
Vi kan ikke akseptere en logikk som medfører at denne pasientgruppen skal nøye seg med
et dårligere tilbud (trombolyse) enn hva tilsvarende pasientgruppe i Troms får, dvs PCI.
Og vi kan ikke akseptere at denne forskjellsbehandlingen skal videreføres for nye årskull i
befolkningen.

99/2016

Adm.dir orienterer

100/2016

Ingen orienteringer utover det som er gjort i de ulike sakene.
Brukerutvalgets leder orienterer

101/2016

Ingen orienteringer utover det som er gjort i de ulike sakene.
Brukerutvalgets medlemmer orienterer om deltakelse i ulike prosjekt/møter






Arild Amundsen – ref. fra møte i «BUPA»
Helge Jenssen – ref fra møte vedr. Sølvsuperuka
Orientering om møte med Lærings- og mestringssenteret i Bodø. Svært positivt.
Kan det etableres et brukerkontor i sykehusets lokaler i Bodø? Skal driftes av
likemenn/kvinner. Sak fremmes i neste møte.
Kursdag om samisk kulturforståelse i helsetjenesten. Ny kursdag planlegges
mars 2017. Kunnskapsseksjonen medarrangør.
Forkortelser – ikke enkelt å forstå alle. Skal forklares i kommende saksfremlegg.
Lager etter hvert en liste.

Enstemmig
vedtak:
1. Informasjonen tas til orientering.
102/2016

Referater
1. Pasient- og brukerombudets foiler fra møtet 8.11.
2. Arbeidsutvalget har vedtatt at Barbara Priesemann er BUs representant i Kvinnebarn klinikkens prosjekt om barnehabilitering.

Enstemmig
vedtak:
1. Referatene tas til orientering.
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Kontaktlege:
Det ble gitt slik informasjon:
Klinikkene er informert, og forholder seg til kontaktlege i henhold til forskrift, men at det er noen DIPS-tekniske
aspekter som må avklares (av DIPS!) kommende måneder før vi har fullgode systemer og prosedyrer.
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Møtedato: 25. januar 2017
Arkivnr.:
2017/8

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

RBU-sak 14-2017

Eventuelt
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