
 

Møte  
Regionalt Brukerutvalg  
i Helse Nord RHF 

Innkalling med saksdokumenter 
 
 

Dato: 16. mars 2017 
 
Kl.: 09.00 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 





 

Møtedato: 16. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 15-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til 
å vedta følgende saksliste for møtet, den 16. mars 2017: 
 

Sak 15-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 16-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 25. januar 2017 og fra møte i 
arbeidsutvalget til det regionale brukerutvalget 9. 
februar 2017 

Side 3 

Sak 17-2017 Årlig melding 2016 Side 18 
Sak 18-2017 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 Side 116 
Sak 19-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - 

idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 121 

Sak 20-2017 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 - reiser med 
rekvisisjon Helse Nord 

Side 122 

Sak 21-2017 Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 
2018-2025, informasjon 

Side 139 

Sak 22-2017 Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse 
Nord 2018-2025, styringsgruppe - oppnevning av 
brukerrepresentant 

Side 144 

Sak 23-2017 Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg Helse Nord 
RHF 

Side 151 

Sak 24-2017 Retningslinjer for deltakelse i råd, utvalg og 
prosjektarbeid 

Side 169 

Sak 25-2017 Orienteringssaker Side 171 
 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 
Side 172 

Sak 26-2017 Referatsaker Side 174 
 1. Møte i brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 14. 

februar 2017, innkalling/referat 
  

 2. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for 
pasientreiser ANS 26. januar 2017 

  

 3. E-post av 17. januar 2017 fra Folkehelseinstituttet ad. 
forskning ved fjæra for brukere 
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 4. Brev av 23. februar 2017 fra Helseforetakenes 
senter for pasientreiser ANS ad. oppnevning av 
brukerrepresentanter som observatør i styret og 
som deltakere i brukerpanelet/brukerutvalg 2017-
2019 

  

 5. Statistikk for rehabiliteringsinstitusjoner - oversikt 
over henvisninger, klagesaker m. m., oppfølging av 
forespørsel fra RBU-medlem Randi Nilsen, jf. e-post 
av 12. februar 2017 

  

 6. Referat fra møte i brukerutvalget i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. februar 
2017 

  

Sak 27-2017 Eventuelt Side 210 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2017 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 16-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 25. januar 2017 og 

protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 

Regionale brukerutvalget 9. februar 2017 
 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 25. januar 2017 
og protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 9. februar 2017 
til godkjenning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 25. januar 2017 og protokoll fra møte 
i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 9. februar 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
 
Bodø, den 6. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/8/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Tromsø, 25.1.2017 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 25. januar 2017 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 9. februar 2017 (AU-møte) 

16. mars 2017 
 

Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Vidar Hårvik varamedlem - møter for Asbjørn Larsen Marborg 
Knut Hartviksen varamedlem - møter for Arne Ketil Hafstad FFO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Gunnhild Berglen varamedlem - møter for Marit Sirijord FFO 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Ingvild Jakobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 
Jan Petter Monsen rådgiver Helse Nord RHF 
Knut Tjeldnes rådgiver Helse Nord RHF 
Anita Mentzoni Einarsen rådgiver Helse Nord RHF 
Nils B. Normann rådgiver Helse Nord RHF 
Siw Skår rådgiver Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
16MAR2017 - saksdokumenter

side 4

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Olav B. Johnsen medlem 

Varamedlem Gunvor Einvik var innkalt, 
men måtte melde forfall på kort varsel på 
grunn av innstilt fly. 

Fylkeseldrerådene 

Marit Sirijord medlem FFO 
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RBU-sak 1-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 1-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

9. november 2016 
Sak 3-2017 Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene 
Sak 4-2017 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 

Sak 5-2017 Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulose-kontrollprogram 
2016-2020 for Helse Nord 

Sak 6-2017 Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd, oppfølging 
av RBU-sak 59-2016 

Sak 7-2017 Ventetider hos audiografer, oppfølging av RBU-sak 71-2016,  
sak B 

Sak 8-2017 Budsjett 2017 - konsolidert 
Sak 9-2017 Pasientreiser - ledsager/pasient, oppfølging av RBU-sak 58-2016 
Sak 10-2017 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve - videreføring 

etter avslutning av FIKS-programmet, orientering 
Sak 11-2017 Brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg –  

gjennomgang og oppnevning, oppfølging av RBU-sak 77-2016 
Sak 12-2017 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 

Sak 13-2017 Referatsaker 
 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  
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 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 
Sak 14-2017 Eventuelt 

A. Prosjekt Alta nærsykehus - ansettelse av ny prosjektleder, 
kontorsted 

B. Pasienter i Vest-Finnmark - henvisning direkte til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 2-2017  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 9. november 2016 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 9. november 2016 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 3-2017 Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene 
 
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. 
 
 
  

 
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
16MAR2017 - saksdokumenter

side 7



RBU-sak 4-2017 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 

 
Vedtak: 
 
1. Regional brukerutvalg 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. 

 
2. RBU anbefaler opprettelse av et PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø. RBU 

forutsetter at det ytes helsetjenester av lik kvalitet ved begge PCI-sentre. 
 
 
RBU-sak 5-2017 Smittevernplan 2016-2020 og 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for 
Helse Nord 

 
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. 

 
3. RBU ber om at det tas initiativ til å få etablert et utdanningstilbud innen smittevern 

for helsepersonell. 
 

4. RBU ber videre om at det i smittevernplanen inkluderes vurderinger rundt risiko og 
tiltak i sykehusbarnehager, siden disse kan være et sted, der infeksjoner spres til og 
fra sykehuset. 

 
 
RBU-sak 6-2017 Fagfelt habilitering - status på 

ventetider/fristbrudd, oppfølging av RBU-sak 
59-2016 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på 

ventetider/fristbrudd for fagfelt habilitering til orientering.  
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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.    

 
3. RBU anbefaler at Helse Nord RHF ser nærmere på hva som ligger bak variasjoner i 

ventetid mellom lokalsykehus og mellom tilbudet til barn/unge og tilbudet til 
voksne. RBU ber om en tilbakemelding for 2017. 

 
 
RBU-sak 7-2017 Ventetider hos audiografer, oppfølging av 

RBU-sak 71-2016, sak B 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om ventetid og 

kapasitet hos audiografer til orientering. 
 
2. RBU ber om at Helse Nord RHF følger opp ventetidsutviklingen hos audiografer for å 

sikre at brukerne i Helse Nord får tilbud på hørselsutredning og tilpasning av 
høreapparater innenfor akseptabel gjennomsnittlig ventetid på opptil 60 dager. Det 
gjelder spesielt de helseforetak som har dokumentert ventetid på godt over 60 
dager. RBU ber om tilbakemelding på ventetidsutviklingen.  

 
 
RBU-sak 8-2017 Budsjett 2017 - konsolidert 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Budsjett 2017 - 
konsolidert til orientering.  
 
 
RBU-sak 9-2017 Pasientreiser - ledsager/pasient, oppfølging av 

RBU-sak 58-2016 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om funksjonaliteten i ny 
versjon av bookingportalen for bestilling av pasientreiser til orientering.  
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RBU-sak 10-2017 DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve 
- videreføring etter avslutning av FIKS-
programmet, orientering 

 
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. 
 
 
RBU-sak 11-2017 Brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg – 

gjennomgang og oppnevning, oppfølging av 
RBU-sak 77-2016 

 
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. 

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. 
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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.  

 
 
RBU-sak 12-2017  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Utgår på grunn av forfall. 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
• RBU-AU-møte 2. desember 2016: Informasjon om de sakene som ble 

diskutert. 
• Møte fagråd habilitering 15. desember 2016: Informasjon om temaer som ble 

behandlet, herunder regional fagplan for habilitering. 
• Fagråd psykisk helse voksne, informasjon fra Åse Almås Johansen 
• Nyremedisinsk fagråd, informasjon fra Per Nordnes 
• Fagråd i syn-/øyefaget, informasjon fra Ernly Eriksen 

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
• Dialogmøte for prosjekt «Eldretjenester i Helse Nord»: Informasjon 
• Møte i prosjektgruppe «Eldretjenester i Helse Nord»: Informasjon  

- RBU-medlem Jørgen Dahl 
• Evaluering av Regional helseforskningskonferanse 2016 (avviklet på UiT 

Campus Tromsø 2.  - 3. november 2016) pr. telefon 17. januar 2017: 
Informasjon om evalueringen og resultater 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Ingen muntlige orienteringer. 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Pilot medarbeider-/pasientsikkerhetskulturundersøkelse, informasjon 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 13-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
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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 2016 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 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 14-2017  Eventuelt 
 
A. Prosjekt Alta nærsykehus - ansettelse av ny prosjektleder, kontorsted 
 
RBU-medlem Jørgen Dahl orienterte om henvendelsen av 17. januar 2017 fra RBU-
varamedlem Alf Bjørn i forbindelse med dialogmøte ad. oppdragsdokument 2017.  
 
RBU-varamedlem Alf Bjørn hadde følgende innspill til dialogmøtet: Helse Nord RHF bes 
pålegge Finnmarkssykehuset HF ved ansettelse av ny prosjektleder for ”Alta Nærsykehus”  
følgende: Kontor-/arbeidssted for prosjektleder må som tidligere være Alta . 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar innspillet fra RBU-varamedlemmet til 

orientering. 
 
2. Saker som gjelder underliggende helseforetak må behandles i brukerutvalget ved 

det respektive helseforetaket. 
 
 
B. Pasienter i Vest-Finnmark - henvisning direkte til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
RBU-medlem Jørgen Dahl orienterte om henvendelsen av 17. januar 2017 fra RBU-
varamedlem Alf Bjørn i forbindelse med dialogmøte ad. oppdragsdokument 2017.  
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RBU-varamedlem Alf Bjørn hadde følgende innspill til dialogmøtet: Legevakt og 
fastleger I Vest-Finnmark må i større grad enn tilfellet er i dag kunne sende alvorlig 
kreftsyke, hjertesyke og hjerneslagrammede pasienter direkte til UNN uten å gå omveien 
om Hammerfest sykehus som svært ofte mangler nødvendig fagspesialistkompetanse. 
Dette dreier seg i høyeste grad om kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar ikke stilling til innspillet fra RBU-

varamedlemmet.  
 
2. Saker som gjelder underliggende helseforetak må behandles i brukerutvalget ved 

det respektive helseforetaket. 
 
 
Tromsø, den 25. januar 2017 
 
godkjent av Gunn Strand Huntchinson, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 25JAN2017 – kl. 14.50 
____________________  
Gunn Strand Hutchinson 
RBUs nestleder 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/41 

Referent/dir.tlf.: 
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Sted/Dato: 
Bodø, 9.2.2017 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 9. februar 2017 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 16. mars 2017 - Regionalt brukerutvalg 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Randi Nilsen medlem – møtte for Gunn Strand Hutchinson FFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland medisinsk rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 

 
  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
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Org.nr.: 883 658 752 
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RBU-AU-sak 1-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 1-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2017 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2017 – tildeling av midler 
Sak 3-2017 Eventuelt 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
RBU-AU-sak 2-2017 Helse Nords tilskudd til 

brukerorganisasjoner 2017 – tildeling av 
midler 

 
Vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF anbefales å fordele tilskudd til brukerorganisasjonene for 2017 i 

tråd med vedlagte forslag fra arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget. 
 
2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg ber Helse Nord RHF i løpet av 2017 om 

å se nærmere på premissene for tilskudd til brukerorganisasjoner fra 2018.  
 
 
RBU-AU-sak 3-2017  Eventuelt  
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
 
Bodø, den 9. februar 2017 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 14FEB2017 – kl. 12.20 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
 
 
 
Vedlegg:  Tilskudd til brukerorganisasjonene for 2017, forslag fra arbeidsutvalget i 

det Regionale brukerutvalget, ref. RBU-AU-sak 2-2017 
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Brukermidler fra Helse Nord RHF Tildeling 2017
ADHD Norge - Finnmark fylkeslag kr 40 000,00

ADHD Norge - Nordland Fylkeslag kr 40 000,00

ADHD Norge - Troms fylkeslag kr 40 000,00

Autismeforeningen i Norge, Nordland Fylkeslag kr 27 000,00

Barne- og ungdomsrevmatikergruppen avd Nordland BURG kr 20 000,00
Bipolarforeningen Norge kr 10 000,00
Blodkreftforeningen Nord-Norge kr 22 000,00
Bodø og omegn osteoporose forening kr 10 000,00
Brystkreftforeningen Alta kr 10 000,00
Brystkreftforeningen Finnsnes kr 10 000,00

Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Finnmark kr 20 000,00

Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Troms kr 20 000,00
Diabetesforbundet Finnmark kr 35 000,00
Diabetesforbundet Nordland kr 35 000,00
Diabetesforbundet Troms kr 35 000,00
Døves Fylkeslag Troms kr 20 000,00
Foreningen for Fragilt X-Syndrom kr 18 000,00
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark kr 340 000,00
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland kr 345 000,00
Funksjonshemmendes Fellesorganisasjon Troms kr 365 000,00
Føflekkreftforeningen kr 10 000,00
Førerhundklubben "Foran" kr 8 000,00
Gynkreftforeningen kr 10 000,00
HivNorge kr 10 000,00
Hjernesvulstforeningen Nord Norge kr 10 000,00
Hvite Ørn Norge kr 10 000,00
Hørselshemmedes Landsforbund, avdeling Finnmark kr 45 000,00
Hørselshemmedes Landsforbund, avdeling Nordland kr 35 000,00
Hørselshemmedes Landsforbund, avdeling Troms kr 35 000,00
Landsforeningen for amputerte Nord-Norge kr 15 000,00

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Troms/Finnmark kr 60 000,00

Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, Nordland fylkeslag kr 40 000,00

Landsforeningen For Nakkeskadde Nordland kr 10 000,00
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte - Finnmark fylkeslag kr 35 000,00
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Nordland fylkeslag kr 35 000,00
Landsforeningen for Polioskadde  i Nordland. kr 10 000,00
Landsforeningen for pårørende inne psykisk helse for seint innkommet søknad

Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer, avd Nordland kr 20 000,00
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, avd Troms kr 20 000,00
Landsforeningen uventet barnedød, Finnmark fylkeslag kr 15 000,00

Landsforeningen uventet barnedød, Nordland fylkeslag kr 15 000,00
Lungekreftforeningen kr 10 000,00
Lymfekreftforeningen Nord-Norge kr 10 000,00
MARBORG - Brukerorganisasjon på rusfeltet kr 75 000,00
Mental Helse Finnmark kr 60 000,00
Mental Helse Nordland kr 60 000,00
Mental Helse Troms kr 60 000,00
Mental Helse Ungdom kr 20 000,00
Morbus Addison Forening - Nordland Fylkeslag kr 20 000,00
Morbus Addison Forening i Troms og Finnmark kr 35 000,00

MS-forbundet region nord kr 80 000,00

Munn- og halskreftforeningen i Nord-Norge kr 15 000,00
Nordland Parkinsonforening kr 22 000,00
Norges Astma- og Allergiforbund Region Nord kr 135 000,00
Norges Astma- og allergiforbund Region Nordland kr 65 000,00
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Brukermidler fra Helse Nord RHF Tildeling 2017
Norges Blindeforbund Finnmark kr 35 000,00
Norges Blindeforbund Nordland kr 35 000,00
Norges Blindeforbund Troms kr 35 000,00

Norges Fibromyalgiforbund - Troms Fylkeslag kr 15 000,00

Norges Fibromyalgiforbund - Nordland Fylkeslag kr 15 000,00

Norges Fibromyalgi Forbund, Finnmark Fylkeslag, NFF kr 15 000,00
Norsk Cøliakiforening Nordland kr 30 000,00
Norsk Cøliakiforening, avdeling Troms kr 20 000,00
Norsk Forbund for Svaksynte kr 10 000,00
Norsk forbund for utviklingshemmede Nordland fylkeslag kr 25 000,00

Norsk Forbund for Utviklingshemmede - Troms fylkeslag kr 25 000,00
Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom kr 20 000,00

Norsk Forening For Nevrofribromatose, Nordland, Troms og Finnmark Fylkeslag kr 20 000,00

Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens, Nord-Norge kr 10 000,00

Norsk Forening for Stomi- og reservoaropererte - NORILCO Troms kr 20 000,00

Norsk forening for stomi- og reservoaropererte - NORILCO Finnmark kr 20 000,00

Norsk forening for stomi- og reservoaropererte - NORILCO Nordland kr 20 000,00

Norsk Revmatikerforbund - Nordland Fylkeslag kr 75 000,00
Norsk Revmatikerforbund Finnmark Fylkeslag kr 75 000,00
Norsk Revmatikerforbund Troms fylkeslag kr 75 000,00
Norsk Tourette Forening Troms Fylkeslag kr 10 000,00
Norsk Tourette Forening, Nordland fylkeslag kr 25 000,00
Porfyriforeningen i Nordland kr 10 000,00
Prostatakreftforeningenene Helgeland, salten, Lofoten og Vesterålen kr 40 000,00

Prostatakreftforeningen, Finnmark fylkeslag kr 15 000,00
Psoriasis og eksemforbundet Troms kr 40 000,00
Psoriasis- og Eksemforbundet, Finnmark Fylkeslag. kr 40 000,00
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon kr 340 000,00
Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen,  fylkeslag for Finnmark og Troms kr 15 000,00
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner for seint innkommet søknad

Stoffskifteforbundet Region Nord kr 25 000,00
Troms parkinsonforening kr 15 000,00
Ups & Downs Nordland kr 15 000,00
TOTALT kr 3 762 000,00
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Møtedato: 16. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Jann-Hårek Lillevoll, 470 12 324  Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 17-2017 Årlig melding 2016 
 
Innledning/bakgrunn 
Årlig melding 2016 er styrets rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, og 
inneholder rapportering på de kravene som er stilt i oppdragsdokument for 2016.  
 
Årlig melding er også en oppfølging av protokollen fra foretaksmøte i Helse Nord RHF. 
 
Utkast til Årlig melding 2016 er vedlagt som Årlig melding 2016 for Helse Nord RHF til 
HOD. Malen for dokumentet er laget av Helse- og omsorgsdepartementet, og tilsvar fra 
Helse Nord RHF finnes under de gitte kravene. I tillegg er det lagt ved et eget vedlegg 
med krav fra Helse Nord RHF overfor helseforetakene som ikke rapporteres til Helse- og 
omsorgsdepartementet i Årlig melding 2016. Dette er kun til Helse Nord RHF styrets 
orientering, og utkast finnes vedlagt som Årlig melding 2016 – til RHF-styret. 
 
Problemstillinger 
I utkast til Årlig melding 2016 med tilhørende rapportering til RHF-styret fremgår det at 
det er positiv utvikling knyttet til målsetninger om reduksjon av ventetider og null 
fristbrudd. Imidlertid er det fortsatt utfordringer knyttet til variasjon og 
kapasitetsutfordringer for rehabilitering. 
 
Det vises spesielt til Årlig melding 2016 punkt 1.2 Sammendrag av positive resultater og 
uløste utfordringer i 2016 for områder som er av spesiell interesse for RBU. 
 
Vurdering 
Adm. direktør vurderer at vedlagte utkast til Årlig melding 2016 og tilhørende 
rapportering til RHF-styret gir et adekvat bilde av virksomheten i Helse Nord.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2016 og tar    

informasjonen i saken til orientering. 
 
2. RBU ber om at arbeidet med å redusere uønsket variasjon og bedre kapasiteten 

innen rehabilitering intensiveres ytterligere. 
 
Bodø, den 6. mars 2017 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg 
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1. Innledning 

1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag  

Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som 

bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Med dette menes kvalitet i prosess og 

resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg, og respekt i møtet med pasienten. Alle skal ha 

et likeverdig tilbud om helsetjenester, uavhengig av diagnose, bosted, kjønn, etnisk bakgrunn 

og den enkeltes livssituasjon. Det skal arbeides for å redusere sosiale helseforskjeller i 

aktuelle befolkningsgrupper. Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må 

etterspørres og synliggjøres ved planlegging, utredning, beslutning om, og iverksetting av 

tjenestetilbud. 

 

«Helse i nord, der vi bor» er vår visjon, og befolkningens helse og særskilte utfordringer skal 

være sentralt for prioritering og utvikling av tjenesten. Befolkningen skal i all hovedsak kunne 

få sine helsetjenester i nord. Helsetjenesten skal være nært der folk bor kombinert med 

samling av oppgaver som krever høyspesialisert kompetanse. 

 

Utvikling og forbedring av helsetjenesten skal skje i et samarbeid mellom brukerne, 

helseforetakene, kommunene og andre som yter helsetjenester. 

 

Helsetjenesten skal baseres på nasjonale og regionale prioriteringer. Helseforetakene skal 

drive etter gjeldende lovbestemmelser og myndighetskrav og bidra til at Helse Nord når sine 

mål innen pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon og opplæring av pasienter og 

pårørende. Det skal arbeides etter systemer som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres 

og utføres i samsvar med lovgivningen. 

 

Helse Nords viktigste mål for utvikling av pasientens helsetjeneste i planperioden 2016-2019 

er: 

 Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 

 Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp 

 Realisere forskningsstrategien 

 Bedre pasient- og brukermedvirkningen 

 Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 

 Innfri de økonomiske mål i perioden 

 Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 

Helse Nord tilstreber å være tydelige og se sammenheng mellom våre viktigste 

plandokumenter og våre formål: pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av 

pasienter og pårørende. Figur 1 illustrerer sammenhengen. 
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Figur 1 Plandokumentenes sammenheng i Helse Nord 

1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2016  

 

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  

«Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 

2016–2025» ble vedtatt i 2016. Planen stiller både faglige krav til tjenestetilbudet og peker ut 

områder som skal prioriteres. Helse Nord skal i løpet av planperioden etablere et regionalt 

kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri og et behandlingstilbud til pasienter med behov for 

behandling på et regionalt sikkerhetsnivå. Pasienter i TSB skal få bedre tilgang til poliklinisk 

behandling, og alle helseforetak skal ha behandlingstilbud for sped- og småbarn i psykisk 

helsevern for barn og unge. I 2016 ble det etablert en medikamentfri døgnpost med seks 

plasser for pasienter med alvorlig psykisk lidelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
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(UNN). Det medikamentfrie tilbudet har i fokus pasientens valgmuligheter og medvirkning i 

egen behandling, og den enkeltes ressurser står sentralt. Arbeidet med utviklingsplanen 

avdekket også et behov for et spesialisert døgntilbud til personer med samtidig 

utviklingshemming og psykiske lidelser. Pasientgruppen fikk i 2016 et tilbud ved 

Nordlandssykehuset. Nordlandssykehuset har i 2016 etablert en regional kompetansetjeneste 

for arbeid og psykisk helse, i tillegg til en regional behandlingstjeneste for psykoselidelser. 

Ventetid 

Helse Nord har hatt en positiv utvikling i reduserte ventetider innenfor somatikk. Snittet for 

regionen per 2. tertial 2016 var 66 dager. I desember 2016 var alle våre sykehus innenfor 

kravet.  

I sykehusene varierer gjennomsnittlig ventetid fra 55–81 dager. Helgelandssykehuset og 

Finnmarkssykehuset har innfridd kravet, mens UNN ligger tett oppunder måloppnåelse med 

66 dager. Nordlandssykehuset har en gjennomsnittlig ventetid på 81 dager. Dette begrunnes 

med at de har prioritert å ta ned ventelistene for de langtidsventende, og at streiken våren 

2016 bidro til redusert aktivitet. Avtalespesialist og private sykehus benyttes aktivt for å 

redusere ventetidene.  

Innenfor psykisk helse og rus var gjennomsnittlig ventetid for regionen per 2. tertial på 42 

dager for TSB, 50 dager for psykisk helse barn og unge, og 51 dager for psykisk helse voksne. 

I desember 2016 var ventetidene henholdsvis 22–40 dager for TSB, 31–48 dager for barn og 

unge, og 35–42 dager for voksne. Alle helseforetakene er godt innenfor kravet. 

Kvalitetsstrategi 
 

Helse Nords kvalitetsstrategi for 2016–2020 ble vedtatt i 2015 og arbeidet med å sette den i 

verk startet i 2016. Alle foretakene skulle styrebehandle tiltaksplaner for dette i løpet av 2016. 

To helseforetak utsatte dette til begynnelsen av 2017.  

 

Status for de fire satsningsområder i kvalitetsstrategien for 2016: 

  

 Gjennomføre minimum to kliniske fagrevisjoner på tvers i regionen: 

o Prosjektet for to fagrevisjoner startet i 2016 og planlegges sluttført i 2017. 

o Regional retningslinje for kliniske fagrevisjoner påbegynt i 2016 og 

ferdigstilles i 2017. 

 Rulle ut løsning for automatisk GTT (Global Trigger Tool) til alle foretakene:  

o Prosjektet kom godt i gang i 2016 og fortsetter i 2017. 

 Regional utdanning i forbedringsarbeid. Sette flere i stand til å drive forbedringsarbeid 

i enhetene: 

o Prosjektet ble startet i august 2016 og ferdigstilles i august 2017. 

 Anskaffe verktøy for å gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkelser: 

o Forarbeid er gjort i 2016, prosjektet startes i 2017. 
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Redusere variasjon 

Arbeidet i variasjonsprosjektet har blant annet vært koblet til fagrådet i ortopedi. Resultatene 

har blitt diskutert og svakheter og styrker knyttet til dataleveransene har blitt vurdert. Videre 

utvikling har blitt foreslått. Den nyttige dialogen med fagrådet kan tjenes som en mal for 

andre fagområder.  

Innsatsteamet har gjort analysearbeider i alle sykehusforetakene. I Helgelandssykehuset har 

målet vært tiltak for å oppnå færre innleggelser ved sykehuset i Mosjøen. Oppgaven i 

Nordlandssykehuset og UNN har vært konsentrert om reduksjon i ventetid og fristbrudd i 

spesifikke avdelinger med utfordringer. Erfaringene kan ha nytte på tvers i foretakene og 

innsatsteamet er under evaluering med tanke på eventuell videreføring. 

Nødnett 

Spesialisthelsetjenesten i Helse Nord tok i 2016 i bruk det felles digitale nødnettet for helse, 

politi og brann. Alle ambulanser og AMK-er er satt i drift på nytt nødnett med unntak av 

AMK Finnmark.  På grunn av forsinkelse med byggingen av nye Kirkenes sykehus vil ikke 

kontrollrommene være i drift på nytt nødnett før høsten 2017. Imidlertid er nettet i drift, og 

helse har tatt i bruk radioer. 

Når det gjelder små kontrollrom (kommunale legevaktsentraler og akuttmottak) ferdigstilles 

disse i området AMK Tromsø i løpet av februar 2017 og i området AMK Bodø i løpet av 

mars 2017.  

På grunn av at Sea King ikke har installert nye nødnettradioer må deler av det gamle analoge 

helseradionettet videreføres til sommeren 2018. I Finnmark må komplett helseradionett være 

operativt til ultimo 2017.   

Pasientreiser 

1. oktober 2016 ble «Mine pasientreiser» lansert på www.helsenorge.no. 50 % av pasientene 

vil kunne benytte denne inngangsportalen for refusjon av reiseoppgjør. Innen juni 2017, vil 

nær 100 % av brukerne kunne benytte løsningen. I forbindelse med innføringen er også 

oppgavefordelingen endret, og Helgelandssykehuset er blitt ny regional enhet for reiseoppgjør 

i Helse Nord. Tidligere ble enkeltoppgjør behandlet ute i de øvrige HF-ene også. 

I forbindelse med overgangen er et nytt regelverk på pasientreiseområdet trådt i kraft og nye 

systemer og arbeidsprosesser er blitt innført. Det nye systemet skal legge til rette for en større 

grad av automatisering av reiseoppgjørene.  

Det har vært en del oppstartsutfordringer i forbindelse med innføringen av Mine pasientreiser. 

Blant annet har registerkvaliteten vært lavere enn forventet, slik at man ikke har fått så høy 

automatiseringsgrad som man forventet. Mer ressurser enn forventet har blitt brukt på å 

håndtere manuelle arbeidssteg. På sikt vil Mine pasientreiser bli et godt verktøy for å 

automatisere behandlingen av enkeltoppgjør. 
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Private helsetjenester 

Totalbudsjettet for 2017 ligger på samme nivå som for 2016 nivå korrigert for prisstigning. 

Helse Nord har i likhet med i 2015 også i 2016 erfart kapasitetsutfordringer innenfor 

rehabiliteringsområdet som har medført lange ventetider for pasientene. På tross av en 

tilleggsbevilgning på 25 millioner kroner ved inngangen til året, viste første halvår 2016 et 

signifikant overforbruk. Konsekvensen ble at ytelser innen ortopedi, muskel/skjelett, subakutt 

hjerneslag og pasienter med komplekse og sammensatte lidelser fikk inntaksstopp med 

påfølgende forsinkelser i pasientbehandlingen. Foruten muskel/skjelett, henger disse ytelsene 

nøye sammen med aktiviteten på sykehusene. Inntaksstoppen medførte at pasienter ble 

liggende lengre inne i sykehusene enn ønskelig i påvente å komme til rehabilitering. Det ble 

derfor i fjerde kvartal gitt ekstrabevilgning på ca. 5,5 millioner kroner til disse ytelsene.  

Det ble fra april 2016 inngått avtale med Aleris om leveranse av PET/CT. Avtalen har en årlig 

ramme på ca. 6,6 millioner. 

Ny avtale innenfor somatikk ble inngått fra juli 2016 med Aleris og Volvat og gjelder 

prosedyrer innenfor ortopedi, håndkirurgi, øre-nese-hals, plastikk kirurgi, søvnapnoe, 

indremedisin, kardiologi og urologi. Avtaleomfanget er fordelt på Tromsø og Bodø med hhv. 

18 og 7,7 millioner. Totalt er dette en økning på 4,6 millioner sammenlignet med dagens 

avtale.  

Det ble i september 2016 inngått avtale med Viken Senter om et traumetilbud til unge i 

alderen 18–26 år. Rammen er på 6,5 millioner.   

Det ble i september 2016 utløst opsjon på etablering av CT i Tromsø på ca. 2,9 millioner. 

Budsjettet for private avtalespesialister er redusert med ca. 2,2 millioner sammenlignet med 

2016 og overført til kjøp av eksterne helsetjenester. Bakgrunnen for reduksjonen er at Helse 

Nord RHF opplever til dels store utfordringer knyttet til rekruttering av nye spesialister ved 

ledighet i driftsavtaler eller opprettelse av nye hjemler. Avtalehjemler er utlyst opptil fem 

ganger uten kvalifiserte søkere. Manglende norske språkkunnskaper er en hovedutfordring 

hos de få kandidatene som søker ledige hjemler. Utfordringen gjelder ikke bare distriktene, 

men også i byer som Bodø og Tromsø.  

Arbeid for å få til et formalisert samarbeid mellom avtalespesialistene og HF-ene fortsetter. 

Målet er å etablere samarbeidsavtaler knyttet til blant annet pasientflyt, ventelister og faglig 

samarbeid. Helse Nord har valgt ut øyefaget i UNN og Finnmarkssykehuset som pilot for 

dette. HF-ene er ansvarlig for at avtalene kommer på plass. 

Det pågår et arbeid for å få på plass en pilot for lege i spesialisering (LIS) i avtalepraksis. Det 

har vært dialog med to øyelegesentre i tillegg til at det har vært sett på muligheter å etablere 

dette innenfor psykiatri, men foreløpig har vi ingen pilot oppe og går. Hovedårsakene er at vi 

har svært få gruppepraksiser som egner seg for LIS, i tillegg til at HF-ene ikke har kandidater 

som er kommet langt nok i sin utdannelse for at dette er aktuelt. 
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Forskning og innovasjon 

Helse Nord satser på å øke forskningsaktiviteten, og kostnadene har økt fra 315 millioner 

kroner i 2015 til xxx kr i 2016. 

Helse Nord har blant annet satset ytterligere på målrettede miljøstøttetildelinger og strategiske 

satsinger innen prioriterte områder fra forskningsstrategien, eksempelvis psykisk helse. 

Kravet om brukermedvirkning er fulgt opp fra året før og skal vektlegges i 

forskningsprosjekter. Det er innført nye, nasjonale, kriterier om nytte og kvalitet i 

forskningen. Kriteriene er likestilte og detaljert definert for søkerne. 

Det er fremdeles en målsetning å få økt ekstern finansiering for å gi rom for ytterligere 

forskningsaktivitet og internasjonalt samarbeid. Det er også et mål om å få realisert flere 

kliniske forskningsprosjekt med base i helseforetakene. 

Det er vedtatt en tiltaksplan for 2017, som skal følges opp av årlige tiltaksplaner, for 

gjennomføringen av strategien for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016–2020. Det er i 

tråd med den allerede forsterket tiltak i helseforetakene, og det er i 2016 lagt grunnlag for et 

betydelig løft på innovasjonsaktivitetene. 

Kompetanseledelse 

 

Helse Nord er godt i gang med å innføre et felles verktøy for kompetanseledelse som skal 

brukes av alle medarbeidere. Dette vil gi oversikt over kompetansen, og er et utgangspunkt 

for strategisk kompetanseplanlegging. Dette er det samme verktøyet som brukes i de øvrige 

regionene og som skal brukes til å administrere den nye LIS-utdanningen. En regional 

handlingsplan for rekruttering og stabilisering ble vedtatt i 2016 og legger føringer for 

foretakene, og er et verktøy for å dekke kompetansebehovet. 

 

Nasjonal bemanningsmodell 

 

Arbeidet med Nasjonal bemanningsmodell har skapt nye utviklingsarenaer både mellom 

regionene og fag-, forsknings-, HR- og analysemiljøene. Foretakene har bidratt aktivt med 

deltakelse i opplæring i scenariometodikk og modellbruk.  

 

Helsefaglærlinger 

 

Regionalt satsingsprosjekt på helsefagarbeiderlærlinger ble avsluttet 2016 og resulterte i en 

økning på inntak av helsefagarbeidere på tilnærmet 40 % i foretaksgruppen. 

 

Sykefravær  

 

Trenden innenfor sykefraværet fra 2014 til 2015 (8,3–8,6 %) har snudd i foretaksgruppen. I 

2016 har sykefraværet vært 8,4 % i foretaksgruppen, hvor tre av helseforetakene har hatt en 

positiv utvikling. Se graf under. 
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Graf: sykefravær per foretak 2014–2016 

Det pågår mange gode prosjekter for å styrke nærværet i foretakene. Tertialets forbedringspris 

har to ganger blitt tildelt prosjekter hvor det har blitt arbeidet målrettet med nærvær, og hvor 

man har lykkes i å redusere sykefraværet. 

 

Økonomi 

 

Styret for Helse Nord RHF budsjetterte med et resultatkrav på 409 millioner kroner i 2016.  

Resultatkravet ble justert ned til 361 millioner kroner i styresak 79-2016. 

 

Foretaksgruppens regnskapsresultat er et overskudd på XXXX millioner kroner.  

Foretaksgruppen Helse Nord har følgelig et resultat som er XXXX millioner kroner bedre enn 

resultatkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet, og YYY millioner kroner bedre enn 

styrets resultatmål.  

 

Helse Nord har hatt positivt driftsresultat siden 2009. Dette sikrer grunnlaget for framtidige 

investeringer. 
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2. Rapportering på krav i oppdragsdokument  

 

2.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Mål 2016: 

 

 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.  

 
Helse Nord har hatt en svært positiv utvikling i forhold til reduserte ventetider innenfor 

somatikk. Snittet for regionen per 2. tertial 2016 var 66 dager. I desember 2016 var imidlertid 

alle våre helseforetak innenfor kravet.  

 

I helseforetakene varierer gjennomsnittlig ventetid fra 55-81 dager. Helgelandssykehuset og 

Finnmarkssykehuset har innfridd kravet, mens UNN ligger tett oppunder måloppnåelse med 

66 dager. Nordlandssykehuset har en gjennomsnittlig ventetid på 81 dager. Dette begrunnes 

med at de har prioritert å ta ned ventelistene for de langtidsventende, og at streiken har bidratt 

til redusert aktivitet. Avtalespesialist og private sykehus benyttes aktivt for å redusere 

ventetidene.  

 

Innenfor psykisk helse og rus var gjennomsnittlig ventetid for regionen per 2. tertial på 42 

dager for TSB, 50 dager for PHBU og 51 dager for PHV. I desember 2016 var ventetidene 

henholdsvis 22-40 dager for TSB, 31-48 dager for PHBU og 35-42 dager for PHV. Alle 

helseforetakene er godt innenfor kravet. 
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 Ingen fristbrudd.  

 
Helse Nord har et snitt for regionen på 2,2 % fristbrudd for somatikk ved utgangen av 2. 

tertial.  I helseforetakene varierer andel fristbrudd ved utgangen av desember fra 1,2 % i 

Finnmark til 4% i Helgelandssykehuset. De oppgir at de hadde en økende utfordring i 3.tertial 

2016, spesielt innenfor fagområdene øyesykdommer, fordøyelses-sykdommer og nevrologi.  

Tiltak er planlagt og delvis igangsatt.  

 

Nordlandssykehuset hadde i desember 2,8% fristbrudd. De har arbeidet aktivt hele året for å 

redusere fristbrudd. Det er gitt opplæring til både leger og sekretærer i riktig registrering av 

datoer i DIPS EPJ for å unngå «tekniske fristbrudd». 

   

Kapasiteten innen enkelte fagområder har i perioder vært lav, og det har vært nødvendig å 

prioritere mellom pasienter med frist eller pasienter som allerede har startet et utrednings- / 

behandlingsløp. Ved lav kapasitet har medisinsk faglige vurderinger vært avgjørende for 

hvem som har fått tilbud om time, og dette har medført noen fristbrudd. 

 

I forbindelse med arbeidskonflikt mellom Akademikerne Helse og Spekter var flere av 

Nordlandssykehusets leger tatt ut i streik. Dette medførte redusert kapasitet for poliklinikk, 

spesielt i Medisinsk klinikk i Bodø med påfølgende økning av fristbrudd. Målsettingen om 

ingen fristbrudd ved utgangen av 2016 ble ikke nådd. For å styrke arbeidet med fristbrudd i 

2017 er det ansatt en rådgiver i prosjektstilling. 

 

Innenfor psykisk helse og rus var fristbruddene for regionen per 2. tertial for TSB 2,8%, for 

PHBU 4,0% og for PHV 5,7%. Innen TSB kommer Nordlandssykehuset dårligst ut med 

8,9%. Svært få pasienter gjør at utslaget blir stort (fem stykker). Fristbruddene skyldes 

begrenset kapasitet for langtidsbehandling hos private rusinstitusjoner. Innen PHBU kommer 

Finnmarkssykehuset dårlig ut grunnet ubesatte stillinger og sykefravær. Det har vært 

vanskelig å rekruttere spesialister, noe som har påvirket tilbudet. Det samme gjelder PHV 

hvor andelen fristbrudd var 23,5% innen utgangen av 2. tertial.  I desember 2016 var andelen 

fristbrudd for regionen henholdsvis 2,0% for TSB, 1,8% for PHBU og 4,2% for PHV. 
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 Andel kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp skal være minst 70 pst.  

 

 
 

Regionen samlet har et snitt på 82%. Dette er godt over snittet for landet som er 74%.  

Alle våre helseforetak med unntak av Nordlandssykehuset oppfyller kravet. Det er ikke god 

nok kvalitet på kodingen, og dette skyldes begrenset tilgang på merkantile ressurser. Når 

DIPS Arena tas i bruk våren 2017 vil dette løse seg. Dersom oppgraderingen av DIPS blir 

ytterligere forsinket vil det bli prioritert å tilsette flere merkantile ressurser. Den økonomiske 

situasjonen til helseforetaket har hittil medført andre prioriteringer. 

 

 

 Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført for kreftpasienter innen 

definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 pst. 

 

 
 

Store deler av utredning og behandling er sentralisert til Nordlandssykehuset og UNN. Det 

medfører at registrerte forløpstider i Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset kan 

påvirkes av kapasiteten i henholdsvis Nordlandssykehuset og UNN. Dette gjelder blant annet 

pakkeforløp som omfatter utredning med PET-CT (finnes kun ved UNN) eller MR prostata. 

Det er inngått avtale med Aleris for å øke tilgjengelig kapasitet på PET-undersøkelser. 
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Fagmiljøet regionen har hatt sterke synspunkter på hvilke MR-protokoller som skal benyttes i 

utredning av prostatakreft. Ved UNN er den faglige holdningen at 3T MR skal benyttes, og 

dette skaper flaskehalser i forløpene for pasienter fra Finnmark. UNN har bare en 3T MR-

maskin. 

 

Helse Nord har 1,5T MR ved alle sykehus, men har utfordringer knyttet til kompetanse.  

Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset er i startfasen av et prosjekt for å utarbeide 

felles retningslinjer og sørge for kompetanseoverføring slik at Helgelandssykehuset kan 

ivareta sine prostata-kreft pasienter selv. Dette vil bedre forløpstidene særskilt for pasienter i 

Nordland. Tilbudet har vært sårbart fordi Nordlandsykehuset bare har en MR-maskin. 

 

UNN har god oversikt og kontroll på pakkeforløpene. Kravet på 70 % innen standard 

forløpstid overholdes ikke for alle krefttyper. Det er gjennomført intern revisjon på flere av 

forløpene som viser til dels stor variasjon i tidene fra pasient til pasient. Det søkes etter 

effektive tiltak for å redusere variasjon i hvert ledd i forløpet. Andelen kreftpasienter innenfor 

standard forløpstid i UNN var 69 %. 

 

 

 Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene 

sammenliknet med 2015 målt ved utvalgte indikatorer, jf. andre oppgaver.  

 

I 2016 har Helse Nord RHF etablert en systematisk tilnærming for måling av 

kapasitetsutnyttelse og oppfølging både regionalt og lokalt på sykehusnivå. Helse Nord RHF 

har opprettet en dedikert prosjektgruppen ledet av kvalitetssjefen til Helse Nord RHF. Denne 

involverer medarbeider med analysekompetanse både fra eieravdelingen, fagavdelingen og 

kvalitets- og forskningsavdelingen samt med lederen til det regionale innsatsteamet. Denne 

gruppen har jobbet tett sammen med den nasjonale arbeidsgruppen for indikatorutvikling og 

metodeutveksling (AIM). Diskusjon og evaluering rundt kapasitetsutnyttelse er vanskelig, 

fordi det finnes ingen standard definisjon om hva som er korrekt kapasitet og hvordan denne 

skal måles. Etter grundig og detaljert diskusjon ble fem indikator valgt ut av AIM gruppen.  

 

Dagens status: fire av fem indikatorer ble innført og kan følges opp i Helse Nord LIS (ledelse 

informasjonssystem) for to utvalgte fagområder (ortopedi og PHV). 

 

Det er gjort arbeid av vårt innsatsteam i UNN HF innenfor fagområdene ortopedi, handkirurgi 

og ØNH. Videre er det også gjort analyser i NLSH av brystkirurgi, endokrinologi, gastro- og 

generell kirurgi, kar-thorax, ortopedi, urologi og plastikk kirurgi. Sistnevnte er under 

ferdigstillelse. 

 

Resultatene fra UNN innen ortopedi viser betydelige forskjeller i antall pasienter på 

ortopedisk poliklinikk per lege (7-14 pasienter/dag). Dette er fremlagt i foretaket og grep er 

allerede gjort. For å belyse aktivitet innen ortopedi er det også, knyttet til det regionale 

fagrådet for ortopedi, innhentet data fra nasjonalt register for leddproteser (NRL). Dette gir 

mulighet for kobling mellom aktivitetsdata og kvalitetsdata. På grunn av at det har tatt tid å 

innhente nødvendige godkjenninger for datatilgang så foreligger det foreløpig kun grove 

aktivitetsoversikter som er diskutert i fagrådet ortopedi. Disse viser en økende 

desentralisering av ortopedi i vår region som kan ha blitt for sterk. Det er videre under 

planlegging registrering av pasientforløp innen hofteprotesekirurgi med mål om bedre 

effektivitet. 
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Det er også av innsatsteamet gjort et arbeid i HSYK HF hvor bakgrunnen ved sykehuset i 

Mosjøen var et høyt antall akuttinnleggelser og gjennomsnittlig lang liggetid. Spesielt har 

samspillet med kommunen vært fokusert her. 

 

For øvrig er det i HSYK sett på følgende hovedområder: Lungesykdommer, hoftelidelser uten 

behov for kirurgi, sykdommer i muskel og ledd. Rapporten er i disse dager ferdigstilt til 

Helseforetaket.  

 

Helse Nord RHF har også i samarbeid med HF-ene gjort en gjennomgang av hjerteinfarkt-

omsorgen i regionen. Med utgangspunkt i spørsmålet om vi har et likeverdig tilbud i regionen 

er det gjort analyser med bakgrunn i NPR data og data fra hjerteinfarktregisteret.  

 

Tilgang til PCI, koronar angiografi, luftambulansetjenester er vurdert opp mot forekomst av 

hjerteinfarkt. Analyser er gjort i forhold til boområder. Blant annet er det tydelig at vi i 

forbindelse med helger får opphopninger av NSTEMI pasienter som venter på koronar 

angiografi. Tiltak er allerede gjort for å gi en bedre fordeling av kapasiteten gjennom uken. 

Tilsvarende er det også gjort i luftambulansetjenesten hvor samtidighet i mannskapsbytte på 

alle ambulanseflyene nå er under endring for å gi en bedre ressurstilgang gjennom døgnet.  

 

Videre er det gjort analyser av keisersnittfrekvens ved fødeinstitusjonene i nord og det 

iverksettes et oppfølgende arbeid i 2017 for å følge dette. Dette for å sikre en riktig bruk av 

ressursene knyttet til keisersnittaktivitet i regionen.  

 

 

 Redusere variasjonen i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder 

sammenliknet med 2015, jf. andre oppgaver. 

 

Gjennomsnittlig liggetid ble litt redusert for elektive døgnopphold (2,5 dag/opphold i 2015, 

2,4 dag/opphold i 2016) og hadde en marginal økning for øyeblikkelig hjelp pasienter (3,5 

dag/opphold i 2015, 3,6 dag/opphold i 2016. 

 

AIM (arbeidsgruppe for indikator- og metodeutveksling) har påpekt utfordringene ved å 

identifisere og å analysere bestemte fagområder basert på aktivitetsdata. Helse Nord har 

identifisert aktivitet innen ortopedi ved hjelp av kombinasjon av hoveddiagnoser og DRG 

grupper. Liggetid per sykehusopphold (elektiv, døgnopphold) med ortopedisk DRG har gått 

ned fra 3,9 dag til 3,6 dag, mens antall opphold med ortopedisk DRG har økt fra 2983 til 

3050. Antall dagbehandling har også økt fra 5999 til 7098. 

 

Gjennomsnittlig liggetid ved ulike tilstander har også vært fokusert av innsatsteamet i sitt 

arbeid ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Detaljer er beskrevet i kulepunktet ovenfor. I det 

felles samarbeidet i arbeidsgruppe for indikator og metodeutvikling (AIM) er det gjort enkelte 

dypdykk knyttet til andel dagbehandling/dagkirurgi og liggetid. Andel dagkirurgi vil påvirke 

liggetiden for de resterende som er innlagte. Se derfor punktet under.  

 

Per nå har ikke Helse Nord utviklet en fullstendig og systematisk oversikt over liggetider 

innenfor utvalgte fagområder. Arbeidet vil kontinueres i samarbeid med de øvrige RHF i AIM 

samarbeidet. 
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 Redusere variasjonen i andel dagbehandling innen utvalgte fagområder sammenliknet 

med 2015, jf. andre oppgaver. 

 

I samsvar med det nasjonale samarbeidet (AIM) har Helse Nord fulgt opp andel 

dagbehandling innenfor fagområdet ortopedi. Tallene viser at andel dagbehandling [antall 

dagbehandling / (antall dagbehandling + antall døgnopphold)] har økt fra 2015 til 2016 med 3 

prosentpoeng (fra 67% til 70%). På foretaksnivå ble forholdet enten uendret (HLSH 72%) 

eller økte med 3-4 prosentpoeng. 

 

Andel dagkirurgi for fjerning av mindre og godartede føflekker og for gjerning av metall 

innsatt etter brudd i hofte/kne/fot varierer mellom våre HF. Totalt ligger Helse Nord omkring 

landssnittet. Andel dagkirurgi ved gallestensoperasjon er høyt i Helse Nord. Når det gjelder 

fjerning av mandler både hos voksne og barn er det meget store variasjoner innad i Helse 

Nord. Spesielt ligger HSYK lavt. Dette er tatt opp med foretaket og et samarbeid med FIN HF 

(de ligger høyest) er anbefalt. For detaljer vises det til RHF-enes felles rapport til HOD av 

25.10.2016. 

 

 

Andre oppgaver 2016: 

 

 Helse Nord RHF skal innen 1. juni 2016 identifisere et antall fagområder i egen region 

som skal gis styringsmessig prioritet fra og med andre halvår 2016. Det skal gis særlig 

oppmerksomhet til fagområder med mange ventende og/eller lang ventetid som ikke er 

faglig begrunnet. Det bør i tillegg velges fagområder som berører de fleste 

helseforetakene i regionen. I tillegg skal helseregionene i fellesskap identifisere 

fagområder som egner seg for styringsmessig prioritet på tvers av regionene.  

 

Det er av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) gjennomført et arbeid (se 

rapport: Indikatorer for måling av uberettiget variasjon, november 2016). Deres anbefaling er 

knyttet til hjerteinfarkt, hjerneslag, brystkreft, leddproteser og hoftebrudd. 

  

Forslaget knyttet til hjerteinfarkt er fulgt opp gjennom en egen rapport. Denne er igjen fulgt 

opp gjennom tiltak forankret i Helse Nord RHF styret. Stikkord er forbedrede pasientforløp 

og økt fokus på hjerteinfarktregisterets kvalitetsparametere. Det skal i februar 2017 vurderes å 

utvide tilbudet til koronar angiografi og PCI i regionen ved etablering av et utrednings-

/behandlingstilbud ved NLSH. 

 

Anbefalinger knyttet til hjerneslag følges opp i aktuelt fagråd og utviklingen innen faget gjør 

det nødvendig å revurdere tilbud og retningslinjer. 

 

Brystkreft og andel brystbevarende operasjoner følges opp gjennom kvalitetsregister for 

brystkreft i Kreftregisteret og i de faglige fora i regionen. 

  

Når det gjelder leddproteser og hoftebrudd vises det til detaljer beskrevet under kulepunkt 

ovenfor: Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene 

sammenliknet med 2015 målt ved utvalgte indikatorer, jf. andre oppgaver. 
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 Helse Nord RHF skal etablere et sett av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og 

effektivitet. Indikatorsettet skal inneholde indikatorer som muliggjør sammenlikning 

av kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus og primært måles på nivået 

der pasientbehandlingen faktisk finner sted, for eksempel poliklinikk, avdeling, 

sengepost og operasjonsenhet. I tillegg skal helseregionene i fellesskap etablere et 

felles sett av slike indikatorer på tvers av regionene. Alle indikatorene skal etableres 

innen 1. juni 2016 og brukes i styringsmessig oppfølging fra og med andre halvår 

2016. 

 

Dette punktet er i begrenset grad gjennomført. Det regionale innsatsteamet har gjennomgått 

aktiviteten ved UNN HF og i NLSH HF innen ortopedi. Åpningstid, effektivitet og variasjon 

mellom poliklinikkene er analysert. Det er dokumentert betydelig variasjon i antall pasienter 

på de ulike poliklinikker (7-18 pasienter/lege). 

 

Tiltak fremover vil være en aktiv deltakelse i AIM samarbeidet med de øvrige RHF og utvikle 

parametere for systematisk måling av variasjon mellom og innad i våre foretak innenfor flere 

fagområder.  

 

Forsinkelser skyldes dels vakante stillinger i Kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord 

RHF og dels manglende mulighet for prioritering av oppgaven. Staben er nå styrket og 

nødvendig styringsmessig prioritet kan gis.  

 

 

 Innenfor fagområdene som gis prioritert styringsmessig oppfølging skal Helse Nord 

RHF bruke systematiske sammenlikninger mellom sykehus av gjennomsnittlig 

liggetid og andel dagbehandling for utvalgte prosedyrer/pasientforløp i styringsmessig 

oppfølging fra og med andre halvår 2016. I tillegg skal helseregionene i fellesskap 

identifisere prosedyrer/pasientforløp der gjennomsnittlig liggetid og andel 

dagbehandling kan sammenlignes mellom sykehus på tvers av regionene. Utvalget av 

prosedyrer/pasientforløp for styringsmessig oppfølging fra og med andre halvår 2016 

skal avklares innen 1. juni 2016. 

 

Det vises til rapportering i punktene ovenfor. Det er gjort et arbeid i HSYK hvor 

gjennomsnittlig liggetid er sammenlignet. Her ble det sett på lunge, hofteskader uten behov 

for kirurgi, sykdommer i muskel og ledd. 

 

Det vises også til rapportering av 25.10.2016 til HOD fra det interregionale AIM arbeidet. Her 

fremkommer enkelteksempler knyttet til fjerning av godartede føflekker, fjerning av metall 

etter ortopediske inngrep, operasjon for genitalt fremfall, gallestensanfall, tonsillektomier 

(fjerning av mandler), behandling for lyskebrokk, operasjon for makulahull og fjerning av 

ostesyntesemateriell i over og underekstremitet. 

 

Det vises også til sammenligningen mellom de ulike helseforetak i forhold til gjennomsnittlig 

liggetid for seks indremedisinske diagnoser (KOLS, lungebetennelse, sykdommer i 

fordøyelsessystemet, sykdommer i nervesystemet, sykdommer i nyre/urinveier/prostata, 

sykdommer i hjerte og blodårer (unntatt hjerteinfarkt og hjerneslag)). Som forventet kommer 

FIN HF og HSYK HF ut med noe lang liggetid ved KOLS og lungebetennelse. Andel røykere 

i boområdene til disse sykehusene er høy og avstandene er store og de klimatiske utfordringer 

periodevis betydelig i Finnmark. Tallene er således ikke overraskende. For HSYK sitt 

vedkommende vises det til oppfølgingsarbeidet til det regionale innsatsteamet nevnt ovenfor.  
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Per nå er arbeidet i sin begynnelse og Helse Nord har per nå ikke i dag en bred oversikt over 

liggetid, andel dagbehandling og andel innleggelser for et vidt spekter av fagområder. Dog har 

6 indremedisinske og 11 kirurgiske områder i AIM samarbeidet og det regionale 

innsatsteamets arbeid gitt oss en god start. 

 

 

 Helse Nord RHF skal innen 1. november 2016 vurdere ytterligere fagområder for 

styringsmessig prioritet fra og med 2017 og evt. forslag til ytterligere og/eller justerte 

indikatorer for å måle effektivitet og kapasitetsutnyttelse, bl.a. i lys av etablering av 

Kostnad per pasient (KPP) ved alle helseforetak fra og med 1. januar 2017.  

 

I det felles AIM arbeidet har ulike nye fagområder vært diskutert. Blant disse er øye-, ØNH 

sykdommer, plastikk kirurgi, hjertelidelser og hudlidelser. Helse Nord RHF følger og støtter 

dette felles arbeidet og bidrar til utvikling nye metodikker og indikatorer, indikatorsett for å 

måle effektivitet og kapasitetsutnyttelse.  

 

Ved innføring av Kostnad per pasient (KPP) åpner det seg nye muligheter, en viktig 

dimensjon av kvalitet, nemlig kostnad kan knyttes til aktivitet, dvs per enkelte episoder og 

sykehusopphold.  

 

I første omgang skal KPP beregnes og rapporteres bare en gang i år, men modellen og 

metodikken som ligger bak denne skal gjenbrukes i AIM arbeidet. KPP gir oss nye muligheter 

for å kartlegge variasjon i kostnader blant ulike helseforetak/sykehus, samt med analyse av 

dyreste varianter av samme DRG (identifikasjon av mulige komplikasjoner, geografisk 

fordeling av dyreste pasienter, blant annet).  

 

Den største utfordring i dette arbeidet er at vi utvikler flere nye indikatorer som analyseres og 

vurderes i mange dimensjoner – slik at vi får vi en stor mengde av indikatortall som bør 

presenteres og visualiseres på en enkel og oversiktlig måte som gir oss mulighet til å avdekke 

ulike mønstre og ukjente sammenhenger i helsesektoren. 

 

 

 Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet med å identifisere fagområder, etablere 

indikatorer og identifisere prosedyrer/pasientforløp på tvers av regioner. Helse Sør-Øst 

RHF skal fra og med 2016 også lede nettverket for å fremme metodeutvikling på tvers 

av regionale helseforetak, jf. krav om etablering av slikt nettverk i revidert 

oppdragsdokument 2015. 

 

Helse Nord har deltatt i AIM arbeidet ledet av Helse Sør-Øst RHF. Fra 01.01.2017 er ledelsen 

overtatt av HMN RHF. Ulike fagområder har vært og diskuteres for videre oppfølging og 

analyser.   
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2.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 

Mål 2015 (Merknad: ber om ekstra rapportering på 2015-oppdrag): 

 

 Status for etableringen av medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern i henhold til 

oppdrag for 2015 med presisering i brev av 25 nov 2015: 

 

Som et ledd i arbeidet og for å for å vinne erfaringer med medikamentfri behandling 

for alvorlig syke skal Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest etablere minst en 

enhet/post i DPS øremerket for medikamentfri behandling/nedtrapping av 

medikamentell behandling. Helse Sør-Øst skal etablere to slike enheter. Erfaringene 

skal oppsummeres i samarbeid med brukerorganisasjonene. Frist for etablering av 

slike poster er 1. juni 2016. 

 

UNN har åpnet et regionalt medikamentfritt døgntilbud, og de første pasientene er under 

behandling. Brukermedvirkningen har vært sterk, og brukerorganisasjonene har deltatt både i 

arbeidsgruppen som har lagt retningslinjene for tilbudet, i tillegg til at brukerorganisasjonene 

deltar i en samarbeidsgruppe for tilbudet. Enheten har ansatt flere erfaringskonsultenter, både 

i ledelsen og kvalitetsarbeidet.  

 

 

 Status for prosjekt(er) vedr transport av psykisk ustabile personer, jf oppdrag i brev av 

27. juni 2014 hvor det er forutsatt ordinær rapportering gjennom ordinære rutiner samt 

sluttevaluering etter utløpet av prosjektperioden (2017, opprinnelig 2016) 

 

Alle helseforetakene gir tilbakemelding om økt bruk av sivilt følge ved akuttinnleggelser og 

tilfredshet med kompetanseheving. Finnmarkssykehuset har redusert antall akuttinnleggelser 

og bruk av politifølge, mens andelen akuttinnleggelser er stabil ved Helgelandssykehuset. 

 

 

Mål 2016: 

 

 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 

helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. 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). 

 

Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 
Antall dager* 59 40 40 26 
Endring fra 2015* -10 -7 +6 -9 
Korrigerte 
kostnader** 

+ 5,7 % - 2,2 % +2,1 % + 15,1 % 

Årsverk – endring 0,8 % - 3,3 % - 1,5 % + 7,7 %  
Aktivitet 
poliklinikk*** 

+ 3,7 % +10,4 % +3,8 % +32,9 % 

Tabell 1 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 
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* Gjennomsnittlig ventetid avviklede desember. Antall dager.  
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon, per 2. 
tertial 2016.  
*** Per november 2016 
 

Tabellen viser at ventetiden for psykisk helsevern og TSB er kortere enn for somatiske 
fag. Reduksjon i ventetid er størst for somatiske fag, og ventetiden har økt for psykisk 
helsevern for barn og unge.  
 
Kun TSB har økt kostnadene mer enn for somatiske fag. De andre fagområdene har 
lavere kostnadsvekst enn somatikken. Psykisk helsevern for voksne har redusert 
kostnadene i perioden, blant annet fordi UNN har omorganisert slik at flere årsverk nå 
er registrert som TSB. Kun TSB har høyere økning i antall årsverk enn somatiske fag 
(deler er teknisk endring fra PHV), mens hele psykisk helsevern har redusert antall 
årsverk sammenlignet med 2015. 
 
Psykisk helsevern og TSB har likevel god aktivitetsvekst i perioden og aktivitetsveksten 
er høyere enn for somatiske fag. 
 

 

 Redusere antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 innbyggere i helseregionen 

sammenliknet med 2015. 

 

1. og 2. tertial 2015 2016 
Tvangsrate 1,45 1,32 

* Beregnet ut fra innbyggertall over 18 år i 2015 og 2016   

 
Antall tvangsinnleggelser per 1000 innbyggere er redusert i Helse Nord for perioden 
første og andre tertial 2015 og 2016.  
 

 

 Øke andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre i forhold til sykehus i psykisk 

helsevern for voksne sammenliknet med 2015.  

 

DPS sysselsetter 53 % av månedsverkene, mens 47 % er sysselsatt i sykehus i Helse 
Nord. Lange avstander og begrenset befolkningsgrunnlag gir behov for å samle 
spesialiserte funksjoner, og det er derfor ikke planlagt med ytterligere nedbygging av 
spesialpsykiatrien. Dersom avtalespesialister og private institusjoner inkluderes i 
grunnlaget, står DPS for en enda høyere andel.  
 

 

Andre oppgaver 2016: 

 

 Styrke desentralisert behandlingstilbud (ambulant/poliklinikk/samarbeid førstelinjen) 

innen psykisk helsevern og rus. 

 

Alle helseforetakene gir desentral behandling gjennom ambulering og har etablert 
samarbeid med førstelinjen. Den polikliniske aktiviteten er styrket for både TSB og 
psykisk helsevern. UNN og Nordlandssykehuset har FACT-samarbeid. 
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 Sikre videre drift av OCD-teamene, herunder nødvendig implementering og 

opplæring. 

 

I Helse Nord er behandlingstilbudet for OCD regionalisert til UNN. UNN har etablert 
behandlingstilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser (OCD) for barn og unge ved 

Barne- og ungdomsklinikken og til voksne ved Psykisk helse- og rusklinikken.  
 

 

 Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler. 

 

Alle helseforetak har avtaler med kommunale fengsel som sikrer innsatte et 

behandlingstilbud.  

 

 

2.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Mål 2016: 

 

 Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7 pst. 

 

Vi får rapporter om helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) på andel i egne institusjoner og 

på andel oppstått i egne og andre institusjoner. Vi har valgt å ta med begge i tabell 6.3, men 

regner med at det som etterspørres er andel HAI i egne institusjoner hva angår kravet på 

4,7%. 

 

Gjennomsnittet HAI i egne institusjoner for Helse Nord ligger på 3,0%. Det er godt under 

kravet på 4,7%. Alle helseforetakene og sykehusene ligger også godt under kravet. Vi har som 

mål å fortsette den fine trenden med reduksjon og har beskrevet noen tiltak i tabell 6.3. 

 

 

 Ikke korridorpasienter. 

 

Andelen korridorpasienter i Finnmarkssykehuset ligger under landsgjennomsnittet. For 2015 

var tallet for FIN 0,7 % mot landsgjennomsnitt 1,4 %. For andre tertial 2016 var tallene 

henholdsvis 0,4 % og 1,1%.  

 

Klinikk Kirkenes har hatt 2 korridorpasienter i 2016. Men har en buffer i ikke normerte 

senger som fører til et overbelegg, men ikke korridorpasienter. 

 

Klinikk Hammerfest har hatt utfordringer med korridorpasienter i hele 2016. 

Korridorpasienter kan blant annet forklares med at klinikken har slitt med et høyt antall 

utskrivningsklare pasienter gjennom hele året. Det er opprettet tett kontakt med kommunene 

for å få de til å ta hjem sine utskrivningsklare pasienter. 

 

Status for korridorpasienter ved UNN er uendret i 2016. I gjennomsnitt har UNN mellom 8 og 

13 pasienter på korridor pr døgn. 
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Nordlandssykehuset har i 2016 hatt 1017 korridorpasienter, hvorav 970 i Bodø. På grunn av 

renovering av A/B-fløyen har det vært redusert sengekapasitet ved Nordlandssykehuset Bodø, 

men når A/B fløyen er ferdig renovert vil foretaket ha økt sin sengekapasitet. Tiltak for å 

redusere korridorsenger vil videreføres i 2017, og på grunn av ytterligere reduksjon i antall 

senger fra høsten 2016 vil det være nødvendig å intensivere disse. Tiltakene går blant annet på 

aktiv dialog med kommunene slik at de tar raskt imot utskrivningsklare pasienter, 

hensiktsmessig bruk av pasienthotell, bruk av obs-post, etablering av erfaren lege i front, 

etablering av digitale tavler for klinisk overblikk og optimalisering av pasientforløp.  

 

I Helgelandssykehuset har det vært korridorpasienter ved sykehusenhetene i Mo i Rana og 

Sandnessjøen hver mnd. Gjennomsnitt 19 pr mnd i Mo i Rana og 27 pr mnd i Sandnessjøen. 

Ingen korridorpasienter i Mosjøen. Dette skyldes høy aktivitet og at vertskommunene Ranas 

og Alstadhaug i økende grad har hatt utskrivningsklare pasienter liggende i sykehusene. 

Mosjøen har et noe høyere sengetall i forhold til antall innbyggere, og har ikke de samme 

utfordringene i forhold til vertskommunen med utskrivningsklare pasienter. Det blir tatt 

kontakt med de aktuelle kommunene for å løse utfordringene. 

 

 

Andre oppgaver 2016: 
 

 Bidra med nødvendige spesialisthelsetjenester og veilede kommunene, slik at de kan 

ivareta sitt ansvar for helsetilbud til asylsøkere og flyktninger.  

 

Alle våre helseforetak tilbyr nødvendige spesialisthelsetjenester og bidrar med veiledning til 

kommunene på forespørsel. Nordlandssykehuset benytter tuberkulosesykepleier aktivt i dette 

arbeidet. UNN tilbyr undersøkelser for dokumentering av påstått tortur for asylsøkere og 

flyktninger for hele regionen. 

 

 Spre alle innsatsområder som er igangsatt i pasientsikkerhetskampanjen "I trygge 

hender 24-7" til relevante enheter/avdelinger. Se Tabell 2 Rapportering 2016. 

 

Å få på plass alle innsatsområdene fra Pasientsikkerhetskampanjen er et krevende arbeid. 

Innsatsområdene skal spres til alle relevante enheter, og de skal implementeres i enhetene. Alt 

er ikke på plass ved utgangen av 2016, men dette arbeidet videreføres. Hva som er relevante 

enheter gjennomgås og revideres også med jevne mellomrom. 
 

For små enheter som skal implementere mange innsatsområder er det krevende å få alt på 

plass samtidig. Implementering skal dokumenteres med målinger. Automatisk elektronisk 

dokumentasjon er dessverre svært sparsom, og de fleste målinger foregår manuelt. 

 

 

 Sette i gang etablering av et antibiotikastyringsprogram i sykehus, i tråd med Helse- 

og omsorgsdepartements handlingsplan mot antibiotikaresistens. Som et ledd i 

etableringen skal de regionale kompetansesentrene for smittevern styrkes. Se Tabell 2 

Rapportering 2016. 

 

UNN har etablert antibiotikastyringsprogram. 

KORSN (Kompetansesenter i smittevern Helse Nord) ble i 2017 styrket med midler for å 

etablere en ny stilling innen antibiotikabruk som skal bistå både sykehus og sykehjem. 
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Stillingen har vært utlyst, og intervjuene starter ganske snart. UNN håper å ansette en 

farmasøyt som kan begynne til sommeren. 

 

Finnmarkssykehuset har startet prosessen med å innføre antibiotikastyringsprogram 

Smittevernoverlege er ansvarlig for implementering og gjennomføring i 2017.  

 

Helgelandssykehuset besluttet høsten 2016 å iverksette antibiotikastyringsprogram etter mal 

fra tilsvarende program ved UNN. Det er laget rapport over antibiotikaforbruk fordelt på 

antibiotikagrupper. Foreløpig er dette fordelt på sykehusenheter, men i 2017 blir dette også 

fordelt på avdelinger. 

 

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk er tatt i bruk, og etterlevelsen vil bli fulgt opp i 

2017 som en del av antibiotikastyringsprogrammet. 

 

Nordlandssykehuset har hatt en arbeidsgruppe som høsten 2016 har utarbeidet 

antibiotikastyringsprogram for Nordlandssykehuset HF. Antibiotikastyringsprogrammet ble 

overlevert medisinsk direktør i slutten av desember 2016 og skal implementeres i 2017. 

Sentral i implementeringen blir både nytilsatt smittevernlege og farmasøyt i 50 % stilling. 

 

Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord deltar i antibiotikastyringsprogrammet i alle 

sykehusforetakene i Helse Nord. Sykehusapotek Nord bidrar med statistikk over 

antibiotikaforbruk til sykehusene.  

 

 

 De regionale helseforetakene skal i fellesskap gjennomføre konkrete tiltak som styrker 

de regionale helseforetakene sin kapasitet til å gjennomføre 

forhandlinger/anskaffelser, bidrar til bedre samhandling mellom aktørene som er 

involvert i systemet for nye metoder, og sikrer at beslutninger som tas av 

Beslutningsforum implementeres i spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF skal lede 

arbeidet. 

 

Konkrete tiltak: 

 

Styrke de regionale helseforetakenes kapasitet til å gjennomføre forhandlinger / 

anskaffelser  
 

Organisering: 

LIS(legemiddelinnkjøpssamarbeidet) er innlemmet i HINAS, som er innlemmet i 

Sykehusinnkjøp HF. LIS er derved blitt del av et større innkjøpsfaglig miljø, som har bredere 

og bedre kompetanse på innkjøp. 

 

Mandat: 

Beslutningsforum har gitt HINAS mandat med kriterier for å foreta prisforhandlinger, og 

retningslinjer for mandatet er utarbeidet. HINAS skal foreta prisforhandlinger, og samarbeider 

med Legemiddelverket underveis i Legemiddelverkets arbeid med hurtig metodevurdering. 

Ved behov for raske avklaringer underveis i prosessen, kan leder av Beslutningsforum 

kontaktes. Metodevurderingen, som bygger på fremforhandlet pris, oversendes 

Bestillerforum. Dersom Beslutningsforum beslutter at legemiddelet kan tas i bruk, sendes 

kontrakter til de fire regionale helseforetakene til undertegning. 
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Konkurranseutsetting: 

Legemiddelet skal inngå i fremtidige LIS-anbud så snart det er praktisk mulig. Avtaleprisen 

for et legemiddel skal gjelde for alle godkjente indikasjoner. 

 

Overføring av finansieringsansvar fra HELFO til RHF: 

Medikamenter som har vært finansiert fra HELFO har ikke vært gjennom metodevurdering. 

Det er ønskelig å ha en lenger planleggingshorisont, slik at finansieringsansvaret ikke 

overføres til RHFene før en hurtig metodevurdering er gjennomført. Dersom det aktuelle 

medikamentet viser seg ikke å være kostnadseffektivt, vil det ikke automatisk bli videreført til 

bruk i spesialisthelsetjenesten.  

 

Ved overføring av finansieringsansvaret for medikamenter til RHFene, inngår også disse 

medikamentene i anbud, og reduserte priser kan oppnås ved konkurranseutsetting.  

 

Bidra til bedre samhandling mellom aktørene 

I Bestillerforum avklares hvilke saker som ikke skal fremmes for Beslutningsforum. 

Beslutningsforum har gitt fagdirektørene mandat til å avgjøre noen saker i det nasjonale 

fagdirektørmøtet. Dette bidrar også til effektivisering av systemet.  

 

Dersom det er behov for å avklare hvordan nye problemstillinger bør håndteres, tas dette opp i 

Beslutningsforum. 

 

Saksbehandlingstiden i systemet reduseres. For legemidler er rutinene betydelig bedret. De 

enkelte aktørene arbeider for å optimalisere egne prosesser. 

  

Det er ønskelig at finansieringsansvaret avklares så tidlig som mulig, og før 

markedsføringstillatelse (MT) foreligger. 

 

Statens legemiddelverk (SLV) venter ikke på en bestilling fra Bestillerforum, men starter sine 

metodevurderinger ved dag 120 i søknadsprosessen for markedsføringstillatelse (MT) hos de 

europeiske legemiddelmyndighetene (EMA). I første Bestillerforum deretter gjennomgås 

saken der, slik at en bestilling kan bekreftes eller avbestilles.  

 

Legemiddelindustrien leverer dokumentasjon raskere. 

 

For medisinsk utstyr (MU) er erfaringene mer begrenset. Rapporten «Håndteringen av 

medisinsk utstyr i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten og 

oppdatering av skjema for mini-metodevurdering» ble utarbeidet i 2015. I 2016 er det arbeidet 

videre med å avklare hvilke kriterier som skal være relevante for å velge ut hvilket medisinsk 

utstyr som er aktuelt for metodevurdering. Man har ventet på etableringen av Sykehusinnkjøp 

HF som skal involveres i dette arbeidet. Bestillerforum RHF ønsker at Sykehusinnkjøp HF og 

bransjeorganisasjonene for medisinsk utstyr vurderer de foreslåtte kriterier, og at de så prøves 

ut over en periode på ett år. Sekretariatet vil komme med forslag til evaluering etter 

prøveperioden. 

 

For medisinsk utstyr er en mini-metodevurdering ofte den mest egnede metoden, men vi har 

ikke en organisasjon til å gjennomføre dem. Mini-metodevurdering er ment til bruk lokalt når 

et helseforetak vurderer å ta i bruk en ny metode. Det kan være krevende å finne tid til å gjøre 

dette ved eget behov, og det er ikke ressurser til å gjennomføre mini-metodevurderinger etter 

ønske fra eksterne bestillere. 
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Spørsmålene blir stående uavklart, og det er til misnøye for leverandørene av MU. De har 

mindre kompetanse enn legemiddelindustrien på å levere nødvendig dokumentasjon til 

metodevurderingene. Dersom de deltar aktivt i metodevurdering, og metoden skulle få ja i 

Beslutningsforum, er det ingen automatikk i at metoden blir tatt i bruk. Selv om 

utstyrsfirmaene er interessert i å være med på dette, har de lite insentiv til å gå i gang med 

arbeidet.  

 

Sekretariat for Nye metoder har regelmessig kontakt med ulike aktører, og samordner 

prosesser bl a i forberedelsene til møter i Bestillerforum. Det er en kontinuerlig forbedring av 

informasjonsflyt, og nettsidene til Nye metoder med aktuelle oversikter oppdateres 

fortløpende.  

 

Det årlige statusmøtet i HOD, der aktørene deler erfaringer, bidrar til bedre samhandling. Det 

avdekkes hva som fungerer godt, hva som ikke fungerer, og forslag til forbedringer kan 

diskuteres der.  

                                                     

«Roterende fagseminar» for aktørene i systemet bidrar til bedre samhandling mellom 

aktørene. Man får økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt, blir kjent med hva andre kan bidra 

med, og lærer å etterspørre aktuelle innspill - for eksempel at andre aktører tenker på om 

Statens strålevern skal bidra ved en metodevurdering. 

 

Sikre at beslutninger som tas av Beslutningsforum implementeres i spesialisthelse-

tjenesten  

Ved beslutning om at en metode kan innføres, skal Helsedirektoratet oppdatere og publisere 

aktuelle retningslinjer og krefthandlingsprogrammer. 

 

Ut fra aktuelle anbud utarbeider LIS behandlingsveiledere, inkludert rangering av preparatene 

som skal brukes. 

  

Beslutninger i Beslutningsforum er regelmessig tema i fagsjefmøtet i regionen. Fra 

sykehusapoteket legges det der også fram forbruksstatistikk for aktuelle medikamenter som 

«har fått ja» i Beslutningsforum. 

 

Nettsidene til Nye metoder oppdateres fortløpende. Vedtakene i Beslutningsforum publiseres 

raskt. 

 

 

 Det er ansatt sosialpediatere i alle barneavdelinger. Overgrepsutsatte barn som avhøres 

ved Statens barnehus skal tilbys medisinsk undersøkelse.   

 

Barneavdelingen i Nordlandssykehuset har ansatt en overlege som sosialpediater. I praksis er 

arbeidet fordelt på tre overleger og en LIS for å redusere sårbarhet i tilbudet.  

 

Nordlandssykehuset og Statens barnehus i Bodø har inngått samarbeidsavtale, og barnehuset 

har egnet undersøkelsesrom. 

 

UNN har ansatt en sosialpediater som er barne- og ungdomspsykiater og fagansvarlig på 

området. Det er inngått avtale mellom UNN HF og Statens barnehus i Tromsø, og barnehuset 

har egnet undersøkelsesrom. 
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I Finnmarkssykehuset har en av overlegene fagansvar for sosialpediatri. Det er utarbeidet plan 

for utvikling av barneavdelingen der sosialpediatri er et av områdene. Avdelingen har etablert 

en tverrfaglig faggruppe innen sosialpediatri. Gruppen vil være med å sikre oppfølgingen av 

planen, samt kompetanseheving i avdelingen samt for faggruppens medlemmer. I mars 2017 

skal det gjennomføres internundervisning i avdelingen. Finnmarkssykehuset har bedt Statens 

Barnehus i Tromsø om et samarbeid som innebærer hospitering og annen faglig kontakt. 

 

 

 Ha ansvar for tilbud til voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep, herunder ha 

inngått avtaler med videreførte robuste kommunale overgrepsmottak, fra 1. januar 

2016. For helseforetak og kommuner som ikke har inngått slike avtaler per 1. januar 

2016, settes endelig frist for avtaleinngåelse til 1. juli 2016, jf. brev av 11. november 

2015. Helse Nord RHF skal sikre at tilbudet til samiske voksne og barn utsatt for 

seksuelle overgrep er tilrettelagt samisk språk og kultur. 

 

I Finnmarkssykehuset ble overgrepsmottak etablert både i Klinikk Hammerfest og i Klinikk 

Kirkenes innen fristen 01.07.2016 som foreløpig dekker alle kommunene i Finnmark. Det 

planlegges et overgrepsmottak i Alta i nær fremtid. 

 

Tilbudet til samiske pasienter følges opp av SANKS med spesiell fokus på Tysfjordsaken. 

Dette planlegges organisert i samarbeid med Samisk helsepark som skal etableres i Karasjok. 

Overgrepsmottak bygges nå opp både i Alta og Kirkenes i tillegg til det som har vært i 

Hammerfest. Det satses betydelig på dette nå og det vil være enklere å få til gode løsninger 

som også tar hensyn til samisk språk og kultur. I tillegg er tolkeprosjektet etablert som også 

kan bidra positivt. 

 

UNN har inngått avtale med Harstad og Tromsø kommune om å videreføre eksisterende 

overgrepsmottak for alle kommunene i nedslagsfeltet til UNN. Disse var på plass før 

01.01.16. 

 

Nordlandssykehuset har inngått avtale med Bodø og Harstad kommune om å videreføre 

eksisterende mottak i Bodø og Harstad. Pasienter fra Lofoten og Vesterålen blir undersøkt i 

Bodø eller Harstad avhengig av hva som er mest hensiktsmessig. Avtalene ble inngått innen 

fristene. 

 

Helgelandssykehuset har opprettet tilbud til alle kommunene på Helgeland. Tilbudet er 

lokalisert ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. 

 

 

 Bidra til forbedring og videreutvikling av den nasjonale nødmeldingstjenesten 

gjennom tverretatlig "program for forbedring av nødmeldingstjenesten". 

 

Helse Nord RHF og helseforetakene har deltatt i HODs utredning av «Sentrale elementer 

vedrørende medisinsk nødmeldetjeneste» samt i pågående felles prosjekt i regi av Nasjonal 

IKT HF, «Ny teknologi AMK».  AMK Bodø er samlokalisert med politi og brann -  som et 

tiltak innenfor PFN skal AMK Bodø være pilot for mottak av nød-tekstmeldinger. 

  

 

 Etablere tiltak som kan bidra til et mer systematisk samarbeid mellom helsetjenesten 

og Arbeids- og velferdsetaten, herunder vurdere om det er hensiktsmessig å inngå 
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særskilte samarbeidsavtaler med Arbeids- og velferdsetaten. Helsedirektoratet har i 

samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeidet maler for 

samarbeidsavtaler til dette formålet. I rapporteringen skal det inngå en oversikt over 

hvilke områder det er etablert samarbeid på og konkrete samarbeidstiltak. Tilsvarende 

oppdrag er gitt Arbeids- og velferdsetaten. 

 

Helse Nord RHF har siden 2013 hatt samarbeidsavtale med NAV i Nordland, Troms og 

Finnmark. Avtalen understøtter nasjonal målsetting om flere i arbeid og færre på passive 

ytelser. Forebyggende, helsefremmende og inkluderende tiltak vektlegges. Gjennom Raskere 

tilbake-ordningen er det etablert et samarbeidstiltak mellom Helse Nord og de tre NAV 

kontorene som bygger på «iBedrift-konseptet», som et ledd i det felles ansvaret for å redusere 

sykefravær.  

 

Helse Nord og NAV i Nordland, Troms og Finnmark har bidratt aktivt i Helsedirektoratets og 

Arbeids- og velferdsdirektoratets felles utvikling av nasjonalt konsept som bygger på iBedrift, 

jamfør rapporten «HelseIArbeid» (2016). 

 

 

 De regionale helseforetakene skal i fellesskap identifisere indikatorer for å måle 

uberettiget variasjon i forbruk av helsetjenester for et utvalg av prosedyrer innen 1. 

november 2016. Det bør velges prosedyrer som utføres hos mange helseforetak. De 

utvalgte indikatorene og prosedyrene skal gis styringsmessig prioritet fra 2017. Helse 

Nord RHF skal lede arbeidet. 

 

Helse Nord RHF plasserte oppdraget om utvikling av indikatorer for å redusere uberettiget 

variasjon i forbruk av helsetjenester i SKDE.  Prosjektet ble deretter forankret i det 

interregionale Fagdirektørmøtet og andre relevante utvalg (AIM, Styringsgruppen for 

publiseringer i spesialisthelsetjenesten) ble orientert om arbeidet.  

 

Oppdraget ble basert på data både fra NPR og utvalgte nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

(Hjerneslag, Hjerteinfarkt, Brystkreft, Leddprotese, Hoftebrudd, og Ryggkirurgi). Det 

endelige forslaget fra Helse Nord RHF/SKDE ble forankret i det interregionale 

fagdirektørmøtet før overlevering av rapport til HOD 22. november 2016.  

 

Anbefalingene om nasjonale nivå for de aktuelle indikatorene er utviklet av og med den 

faglige ledelsen i det enkelte nasjonale kvalitetsregister. Det ble anbefalt 9 mulige indikatorer 

som kunne gis styringsmessig prioritet fra 2017. 6 mulige indikatorer ble anbefalt å 

videreutvikles i fagmiljøene før de eventuelt kan brukes til styring. 

  
 

Personell, utdanning og kompetanse 

 

 Utvikle Nasjonal bemanningsmodell som et verktøy for strategisk planlegging av 

personell- og kompetansebehov i regionen og nasjonalt. 

 

Helse Nord har i 2016 hatt to faste regionale deltakere i en nasjonal arbeidsgruppe for arbeid 

med Nasjonal- og Regional bemanningsmodell. I regi av dette har Helse Nord bidratt til 

utvikling, kvalitetssikring og implementering av disse modellene. Helse Nord har i tillegg 

bidratt til analyser innenfor strategisk viktige fagområder, framskrivinger av 

kompetansebehov etter nasjonalt bestillinger fra HOD og Helsedirektoratet.  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
16MAR2017 - saksdokumenter

side 44



 

27 

 

 

15.juni 2016 deltok Helse Nord inn i en nasjonal scenarioøvelse på de tre fagene øye, patologi 

og voksenpsykiatri. Resultatet fra disse scenarioøvelsene ble fremskrevet i Nasjonal 

bemanningsmodell og dokumentert i egne rapporter. Helse Nord bidro her med to regionale 

fasilitatorer, i tillegg til 12 deltakere fra regionens foretak som hadde ulik fagbakgrunn i de 

aktuelle fagene. 

 

Helse Nord har i sum registrert 39 modellbrukere, med en sammensatt fagbakgrunn fra HR, 

økonomi/analyse, fag, kvalitet og forskning. Det er gjennomført sertifiseringskurs for disse i 

regi av modelleier (Helse Vest), i tillegg til ulike Skypekurs for bistand til innlogging og 

modelltilgang. To regionale modellbrukere fra Helse Nord har i tillegg gjennomført 

foretaksvise opplæringsdager i bruk av regional bemanningsmodell tilpasset foretakenes 

behov.  

 

For å følge opp videre arbeid med bruk av modellen til ulike framskrivninger og i utvikling av 

strategiske utviklingsplaner, planlegges det oppstart av et regionalt forvaltningsforum for 

regional bemanningsmodell ledet av Helse Nord. 

 

 

 Synliggjøre utdanningsaktivitet i sykehusene. Gi departementet årlig innspill på 

dimensjonering av utdanningskapasitet, aktivitet og behov innen området. 

Departementet vil tydeliggjøre rammer og frist for innspillet. 

 

Helse Nord har i 2016 kartlagt all utdanningsaktivitet i helseforetakene, og har dermed god 

oversikt over nåsituasjonen. Det gjelder innenfor alle utdanningsretninger og på alle nivå.  

 

Innspill om utdanningskapasitet i helsefaglige utdanninger ble rapportert til HOD den 

3.10.2016. Ut i fra et 0-scenario (uten noen endringer i behandlingspraksis, og uten 

rekruttering av nye ansatte) vil det fremover være størst behov for ambulansepersonell, 

helsesekretærer, sykepleiere/spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, bioingeniører og 

psykologer i Helse Nord.  

 

Innen legegruppen, er det et behov innen følgende spesialiteter; gastroenterologisk kirurgi, 

urologi, lungesykdommer, øyesykdommer, revmatologi, hud- og veneriske sykdommer, 

hjertesykdommer, onkologi, thoraxkirurgi, blodsykdommer, karkirurgi, anestesiologi, 

infeksjonssykdommer, nukleærmedisin, psykiatri og radiologi.  

 

Ved å ta i bruk nye verktøy som er under innføring vil helseforetakene bli enda bedre til å 

imøtekomme fremtidig kompetansebehov. 

 

 

 Tilrettelegge for kompetanseutvikling, videre- og etterutdanning, videreutvikle tilbud 

gjennom e-læring, simulatortrening mv.  

 

Det ble foretatt en internrevisjon i 2016 med formål å bekrefte at det er etablert en intern 

styring og kontroll i foretakene som gir rimelig sikkerhet for at helsepersonells 

fagkompetanse vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med foretakenes behov. Konklusjonen 

var at det er behov for enda bedre overordnete oversikter og styring. Helseforetakene har tatt 

tak i anbefalingene, og jobber med å utarbeide oversikter og handlingsplaner. 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
16MAR2017 - saksdokumenter

side 45



 

28 

 

Mye opplæring i Helse Nord foregår på felles e-læringsplattform. Alle helseforetakene har 

egen e-læringskoordinator, som samhandler i et regionalt nettverk. Regional koordinator 

deltar i interregionalt nettverk. 

  

Helse Nord innfører for tiden et felles kompetanseverktøy som alle medarbeidere skal bruke. 

Det vil synliggjøre kompetansebeholdningen og kompetanseplaner, og dokumentere 

gjennomført opplæring. 

 

I Helse Nord er det en operasjonssimulator i Finnmarkssykehuset (Kirkenes) og et Ferdighets- 

og simulatorsenter (FOSS)i Tromsø i samarbeid mellom UNN og UIT/ helsefakultetet. 

Simulatoren i Kirkenes er myntet på trening for leger (for å opprettholde ferdigheter/ volum) 

og leger i samarbeid med sykepleiere. Simulatoren er også brukt i utdanning LIS. 

 

Ferdighets- og simuleringssenteret er et senter hvor studenter fra Det Helsevitenskaplige 

Fakultet på UiT og ansatte på Universitetssykehuset Nord Norge, kan bli trent i kliniske 

ferdigheter og tilegne seg erfaring gjennom komplekse kliniske simuleringsscenarioer. Dets 

mål er å bedre forberede alle for klinisk læring gjennom klinisk praksis. 

 

I 2013/2014 gikk Helse Nord inn med støtte/støtteerklæring til Medisinsk simulatorsenter ved 

St. Olavs hospital. 

 

Med bakgrunn i dette leier f eks NLSH simulatortid ved SO for endoskopiopplæring. 

Helse Nord deltar med øvrige regioner i det relativt nyetablerte nasjonale nettverk for 

medisinsk simulering. 

 

 

 Etablere et regionalt utdanningssenter ved regionsykehuset for å ivareta 

læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning. 

Delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning. 

Planlegge for iverksetting av læringsaktiviteter for oppstart i 2017 av 

spesialistutdanningens del 1 etter ny ordning. 

 

De regionale utdanningssentrene har vært under etablering i 2016, som del av ny ordning for 

spesialistutdanning. Senteret etableres i begynnelsen av 2017. I påvente av formell opprettelse 

ivaretar UNN HF det kommende senterets oppgaver. 

 

Ved UNN har Klinisk utdanningsavdeling bidratt i arbeidet med ny spesialistutdanning. 

 

Regionalt utdanningssenter ble ikke etablert ved UNN HF i 2016. Dette skyldtes at 

forutsetningene ikke var klarert i det interregionale prosjektet før sent på året i 2016.  

 

Regionalt utdanningssenter har lagt plan for utdanning av veiledere første halvår 2017. 
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Forskning og innovasjon 

 

 Det er i samarbeid mellom de fire regionale helseforetakene og under ledelse av Helse 

Sør-Øst RHF gjennomført et forskningsbasert pilotprosjekt basert på et egnet 

informasjonssystem for måling av innovasjonsaktivitet i helseforetakene, med 

deltakelse fra både universitetssykehus og andre helseforetak, jf. anbefalinger i rapport 

fra NIFU fra 2015. 

 

Rapport fra arbeidet fra alle de regionale helseforetakene foreligger (13.12.2016) «Pilotering 

av nasjonal indikator for innovasjonsaktivitet. Videreutvikling av nasjonale 

innovasjonsindikatorer for helsesektoren». Dette vil følges opp. 

 

 Følgende tre tiltak fra regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21 

implementeres: Etablert nytt felles program for klinisk behandlingsforskning i 

spesialisthelsetjenesten i samarbeid med Norges forskningsråd, som kan bidra til at 

flere pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier. Helse Sør-Øst RHF skal 

koordinere arbeidet. Infrastruktur for utprøving av nye innovasjoner som nytt 

medisinsk-teknisk utstyr er styrket ved universitetssykehusene. I den nasjonale 

forskningsinfrastrukturen for kliniske studier, NorCRIN, skal det etableres et 

kontaktpunkt for tidlig fase kliniske studier og industrien skal inviteres inn i 

nettverket. 

 

Programmet klinisk behandlingsforskning er etablert.  

 

Det er uklart om dette er ivaretatt, men det meldes om at innovasjonspotensialet i prosjekter 

skal vektlegges. 

 

Det er etablert et kontaktpunkt for tidlig fase kliniske studier i NorCRIN (Helse Sør-

Øst/OUS). NorCRIN har besluttet opprettelse av en ny arbeidspakke «Tidligfaseenheter» AP7 

for å kartlegge hva som finnes av ressurser til tidlig- faseutprøvinger i Norge. 

 

 Andre relevante tiltak i HelseOmsorg21-strategien vurderes og implementeres. Her 

bør sentrale målsetninger for helseforskningen hensyntas. 

 

Det er gjort en vurdering av tiltakene i HelseOmsorg21-strategien. Det går eksplisitt fram av 

Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi for 2016-2020 at det er tatt hensyn til de mål 

og tiltak i HO21 som er relevante for spesialisthelsetjenesten, og disse er integrert i vår 

strategi. 
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3. Rapportering på krav fra revidert oppdragsdokument av 30. juni 2016 

3.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  

 

Mål 2016: 

 

 Hvert regionale helseforetak skal i 2016 lyse ut driftsavtaler for avtalespesialister, med 

sikte på at antall avtalte årsverk i 2017 blir større enn i 2016.  

 

Helse Nord RHF har avtale med 89 avtalespesialister med følgende geografisk fordeling 

knyttet til helseforetaksområdene:  

 

 Finnmarkssykehuset HF  – 8 driftsavtaler 

 UNN HF    – 44 driftsavtaler  

 NLSH HF    – 30 driftsavtaler  

 Helgelandssykehuset HF  – 7 driftsavtaler  

 

Helse Nord RHF opplever innen alle spesialiteter til dels store utfordringer knyttet til 

rekruttering av nye spesialister ved ledighet i driftsavtaler eller opprettelse av nye hjemler. 

Det betyr at det ofte er behov for flere utlysninger av samme driftsavtale og et svært begrenset 

utvalg av kandidater. Manglende norske språkkunnskaper er en hovedutfordring hos de få 

kandidatene som søker ledige hjemler. Ulike rekrutteringsstrategier er forsøkt uten å gi 

resultater. Rekrutteringsutfordringene gjelder ikke bare i desentrale strøk, men også i byer 

som Tromsø og Bodø.  

 

Status rekruttering av nye hjemler: 

Hud- og veneriske sykdommer er det opprettet 2 nye driftshjemler, men begge er fortsatt 

ubesatt etter 2. gangs utlysning. 

 

Indremedisin og lungesykdommer –1 ny driftshjemmel, men fortsatt ubesatt etter 2. gangs 

utlysning 

 

Status rekruttering av eksisterende hjemler: 

 Psykologi (voksen)  - 1 ubesatt hjemmel 

 Urologi    - 1 ubesatt hjemmel etter 4. gangs utlysning 

 Øye     - 1 ubesatt hjemmel 

 Kardiologi    - 1 ubesatt hjemmel 

 

 

Andre oppgaver 2016: 

 

 I arbeidet for å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, jf. 

oppdragsdokument 2016, gis det fra og med andre halvår 2016 særskilt styringsmessig 

prioritet til fagområdene ortopedi og psykisk helsevern.  

 

Det skal etableres et sett av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og effektivitet. 

Indikatorsettet skal inneholde indikatorer som muliggjør sammenlikning av 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
16MAR2017 - saksdokumenter

side 48



 

31 

 

kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus og primært måles på nivået der 

pasientbehandlingen faktisk finner sted, for eksempel poliklinikk, avdeling, sengepost 

og operasjonsenhet. Fra og med andre halvår 2016 skal følgende indikatorer inngå i 

dette indikatorsettet, jf. leveranse av 1. juni 2016 fra regionale helseforetak for 

nærmere definisjoner: Nyhenviste (antall per 1 000 innbyggere og andel per enhet), 

henvisninger som ikke gis rett til helsehjelp (antall per 10 000 innbyggere og andel per 

enhet), polikliniske kontroller (antall per 1 000 innbyggere og andel per enhet, 

avgrenset i første omgang til ortopedisk fagområde), tentativ tid til kontakt 

(nyhenviste pasienter og pasienter i forløp der planlagt dato for kontakt er overskredet) 

og ambulant virksomhet (antall per 10 000 innbyggere og andel per enhet). Endelige 

definisjoner, og tall for fagområdene ortopedi og psykisk helsevern, skal rapporteres 

til departementet senest 15. oktober 2016 og gås gjennom på tertialoppfølgingsmøtet 

annet halvår 2016. Det skal videre vurderes hvordan styringsindikatorer kan 

understøtte eierstyring og ledelsesbeslutninger, samt bidra til å avdekke avvik og 

identifisere korrigerende tiltak.  

 

I den styringsmessige oppfølgingen skal det benyttes systematiske sammenlikninger 

mellom sykehus av gjennomsnittlig liggetid og andel dagbehandling for utvalgte 

prosedyrer/pasientforløp. Utvalget av prosedyrer skal ikke avgrenses til de prioriterte 

fagområdene. Det skal legges vekt på å identifisere prosedyrer med betydelig volum 

og/eller betydelig ventetid som det samtidig er mulig å definere og rapportere på innen 

den aktuelle tidsfristen. For dagbehandling kan det bl.a. tas utgangspunkt i de 

ortopediske prosedyrene for dagkirurgi foreslått i leveransen av 1. juni. For 

gjennomsnittlig liggetid skal de regionale helseforetakene bl.a. vurdere de prosedyrene 

som helseforetakene i Helse Sør-Øst i dag måler gjennomsnittlig liggetid for i sin 

kvalitetsstyring. NPR skal sammenstille og publisere dataene for dagbehandling og 

gjennomsnittlig liggetid på prosedyrenivå basert på utvalget av og definisjoner av 

prosedyrer fastsett av de regionale helseforetakene. Disse sammenligningene skal 

rapporteres til departementet senest 15. oktober 2016 og gås gjennom på 

tertialoppfølgingsmøtet annet halvår 2016.  

 

Indikatorsettet, antall fagområder og antall prosedyrer skal bygges ut fra og med 2017, 

jf. oppdrag med frist 1. november 2016 gitt i oppdragsdokument 2016. Som del av 

leveransen til 1. november skal de regionale helseforetakene oppsummere erfaringene 

fra prosjektet "Global Comparator Program som nasjonalt pilotprosjekt". De regionale 

helseforetakene skal i samråd med Helsedirektoratet gi en vurdering av evt. 

videreutvikling av dette prosjektet til en nasjonal løsning, evt. foreslå konkrete 

alternativer som kan sikre samme funksjonalitet på kort til mellomlang sikt.  

 

Arbeidet for å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelse skal ses 

i sammenheng med og koordineres tett med oppdraget om å måle uberettiget variasjon 

i forbruk av helsetjenester for et utvalg av prosedyrer innen 1. november 2016. Det 

vises til at dette oppdraget ble gitt til de regionale helseforetakene under ledelse av 

Helse Nord i oppdragsdokument 2016. 

 

Fagområdene ortopedi og psykisk helsevern har blitt gitt styringsmessig prioritet. Følgende 

fem parametere ble valgt i AIM samarbeidet med de øvrige RHF:  

 Nyhenviste 

 Ikke rett til helsehjelp 

 Kontroller 
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 Tentativ tid til kontakt 

 Ambulant virksomhet.  

 

Helse Nord RHF har rapportert i lag med de øvrige RHF med felles leveranse 01.06.2016 og 

25.10.2016. Det vises til disse for detaljer. 

 

Måloppnåelse antall henvisninger:  

Når det gjelder nyhenviste har arbeidet særlig blitt knyttet til fagområdene ortopedi og 

psykisk helsevern. Dette i tråd med føringene. Det er gjort analyser av NPR og av Helse Nord 

RHF selv.  

 

Tallene for for eksempel ortopedi varierer betydelig mellom HF-ene og dette oppfattes å ha 

tekniske årsaker. I DIPS kan en pasient få mange henvisninger for samme årsak gjennom at 

purringer og internhenvisninger regnes som egne henvisninger. Bruken av dette varierer 

mellom HF-ene i nord. En pasient med fire henvisninger for samme sak kan således få en 

akseptert og 3 avviste henvisninger uten rett til helsehjelp.  

 

Problemstillingen er størst i UNN HF og NLSH HF. Forskjell i bruk av primærhenvisninger i 

forhold til sekundærhenvisninger kan forklare noe av denne forskjellen. «DIPS-regionene» 

har dermed langt høyere antall avviste innen ortopedi og dette gjelder særlig Helse Nord RHF.  

 

Målet om å få ut tall for antall henvisninger er således nådd, men kvaliteten på dette tallet er 

meget dårlig på grunn av utbredt registrering av dobbelhenvisninger. Dette er en svakhet i 

DIPS som trolig ikke kan løses før innføring av DIPS Arena. Det er også en utfordring at man 

ikke kan gjøre underanalyser i forhold til hva pasientene ble henvist for (eks. hofte-, kne-, 

skulderlidelser etc.). Det er i svært begrenset grad gjennomført analyser innen PHV, men 

dette er blant annet på gang i FIN HF i 2017. 

 

Måloppnåelse andel avviste: 

Helse Nord har oversikt over andel avviste, men variabelen har og har hatt betydelige 

svakheter. Som beskrevet ovenfor kan en pasient ha mange henvisninger for samme lidelse.  

 

Analyser av vårt innsatsteam har vist at også ø-hjelp pasienter ofte får dobbel henvisning fordi 

det brukes elektronisk henvisning som går direkte til sykehuset og det sendes ytterligere en fra 

fastlege/legevakt i etterkant. Sistnevnte henvisninger blir da avvist i DIPS, selv om pasienten 

har fått behandling. Fastlegen/legevakt skal kun sende et varsel i etterkant og ingen ny 

henvisning (kopi av den første). Vi tror vi nå i stor grad har denne problemstillingen under 

kontroll i forhold til ø-hjelp pasienter. 

 

Vi ser også at vårt største helseforetak systematisk avviser søknader utenfra sitt 

opptaksområde dersom det ikke uttrykkelig er beskrevet at pasienten vil benytte seg av fritt 

behandlingsvalg og/eller UNN har et region- eller sentralsykehusansvar.  

 

Andel avviste måles i forhold til antall henvisninger. Det vises derfor også til usikkerheter i 

forhold til denne angitt ovenfor. Helse Nord RHF ser behov for en forbedring av 

tallgrunnlagene for denne parameteren. Dette da den svake kvaliteten på parameteren skaper 

frustrasjoner i de kliniske miljø.  
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Måloppnåelse andel kontroller:  

Det er gjort analyser av andel kontroller innen ortopedi (2015-2016). Andelen ved 

lokalsykehus er i overkant av 30% og ved de to største sykehusene omkring 40%. Tilsvarende 

tall er ikke ferdigstilt innen psykisk helsevern (PHV). 

 

Igjen er det meget krevende å benytte prosenter av henvisningstall som er forbundet med store 

usikkerheter (se ovenfor). Tallene er diskutert med regionalt fagråd og soliditeten i dette 

møter betydelig motstand.  

 

Vårt innsatsteam har sett på ØNH, urologi, kir/ort, plastikk- og handkirurgi. Det konkluderer 

at vi har ulik registrering. Eksempelvis kan kontroll av et høreapparat i et foretak registreres 

som behandling i et annet. Det er behov for entydige definisjoner av kontroller.  

 

Videre mangler vi også standard forløp som beskriver det vanlige kontrollopplegg (eks. 

radiusfrakturer). Dette er meldt til bake til vårt felles AIM arbeid og vil inkluderes i det videre 

arbeid.  

 

Måloppnåelse ambulant virksomhet: 

Helse Nord har en andel ambulant virksomhet (9%) innen psykisk helsevern tett på 

landsgjennomsnittet i 2016. Over tid har denne andelen vært svakt fallende fra 2014. Den 

høyeste andelen er i NLSH HF med 14% og lavest i HSYK HF på 4%. Det er antatt at 

årsakene til variasjonen er knyttet til ulik registrering i foretakene. 

 

Det vurderes, i lag med de øvrige RHF, en registrering basert på HELFO takst for registrering 

av ambulant virksomhet. Denne taksten er ny og er derfor ikke tatt i bruk i gjeldende 

rapportering.  

 

Måloppnåelse tentativ tid passert: 

Andel pasienter med passert tentativ tid varierte i Helse Nord i oktober 2016 fra 11% i HSYK 

til 17% i FIN HF. Tallene var beheftet med betydelig usikkerhet. En feil i DIPS rapport 4829 

gjør det ikke mulig å fremstille data fordelt på fagområde. De fleste pasienter var ikke 

nyhenviste, men pasienter i forløp.  

 

Vårt innsatsteam har også avdekket at tentativ tid til utredning/behandling i stor grad gjelder 

pasienter i forløp. Eksempelvis har vi avdekket at pasienter til kontroll for sin pacemaker i 

NLSH HF ofte får forskyvninger i sitt tidspunkt. Det synes som dette skyldes et for sterkt 

fokus på rettighetspasienter.  

 

Innsatsteamet har også avdekket i UNN Harstad en unyansert vurdering av tidsrammen for 

rett til helsehjelp. Vi tror dette skyldes en uønsket variasjon i tolking av prioriteringsveiledere.  

 

Vår vurdering er at vi har startet et godt arbeid i forhold til denne måloppnåelsen, men 

svakheter i tallgrunnlaget og avdekkede uønskede variasjoner viser behov for ytterligere 

styrking av dette arbeidet. 
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3.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

Andre oppgaver 2016: 

 

 RHF skal levere kort status for arbeidet med å etablere systemer som sikrer komplette 

og korrekte data om bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern til NPR. Komplette data 

om bruk av tvangsmidler for 2014 og 2015 skal være levert NPR innen 15. september.  

 

I Helse Nord er Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Nordlandssykehuset godkjent 

for innleggelser etter psykisk helsevernloven § 3-2 og § 3-3.  En gjennomgang av 

registreringen av tvunget psykisk helsevern viste få avvik, og det er levert komplette data til 

NPR for 2015. Helse Nord RHF vil arbeide for å harmonisere regionens registreringspraksis 

gjennom å innføre regionale rutiner for å registrere tvang.  

 

3.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

 

Andre oppgaver 2016: 

 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å legge til rette for en nasjonal 

opplysningskampanje i 2016 for å lære befolkningen å identifisere symptomer på 

hjerneslag, jf. brev til Helsedirektoratet av juni 2016. Helsedirektoratet har startet en 

prosess som involverer brukere og tjenesten med sikte på en anbefaling om ett 

akronym eller symptombeskrivelse som kan ligge til grunn for en nasjonal kampanje. 

De regionale helseforetakene bes om å delta i arbeidet med å planlegge og rulle ut 

kampanjen.  

 

Helse Nord RHF og helseforetakene deltok i informasjonskampanjen om hjerneslag som ble 

kjørt i regi av Helsedirektoratet. 

 

 

 Departementet la 3. juni 2016 fram Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens 

helsetjeneste - Melding om prioritering. Basert på Stortingets behandling av 

meldingen vil departementet fastsette nye rammer for de regionale helseforetakenes 

beslutninger om innføring av nye metoder, samt sende på høring et forslag til reviderte 

forskrifter på legemiddelområdet. For å understøtte departementets arbeid ber vi om at 

Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, i samråd med de 

regionale helseforetakene, iverksetter: 

 

o En utredning av hvordan de foreslåtte prinsippene for prioritering, herunder 

særlig forslagene knyttet til unntaksordning, skjønnsmessige vurderinger og 

alvorlighet, kan konkretiseres og operasjonaliseres. Utredningen skal ikke 

adressere spørsmålet om hvordan alvorlighet og skjønnsmessige vurderinger 

skal vektes inn i beslutningene om å finansiere nye legemidler og nye 

metoder.   

o Et arbeid, basert på forslagene i meldingen, for å revidere Statens 

legemiddelverk og Folkehelseinstituttet sine veiledere for metodevurderinger 

og Helsedirektoratets veileder for økonomisk evaluering av helsetiltak.  
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Statens legemiddelverk skal lede arbeidet. Nærmere innretning og timeplan for 

utredningsarbeidet avklares nærmere med departementet innen 1. september 2016. 

Leveranser til departementet skal unntas offentlighet, jf. § 15 i offentlighetsloven. 

 

Regionale helseforetak, i samråd med Statens legemiddelverk, bes med utgangspunkt i 

forslagene i Meld. St. 34 (2015-2016) om å iverksette et arbeid med sikte på å etablere 

en felles praksis for hvordan alvorlighet og skjønnsmessige vurderinger, herunder 

vurderinger knyttet til hhv. usikkerhet og budsjettvirkninger, skal vektes inn i 

beslutningene om å finansiere nye legemidler og nye metoder. Arbeidet må innrettes 

med forbehold om endringer i rammene for arbeidet som kan følge av Stortingets 

behandling av meldingen.  

 

De regionale helseforetakene skal, sammen med Statens legemiddelverk, bistå 

Helsedirektoratet i utredningen knyttet til hhv. kriterier for fordeling av 

finansieringsansvar for legemidler mellom folketrygden og de regionale 

helseforetakene, system for avklaring av finansieringsansvar før legemidler får 

markedsføringstillatelse og en plan for ev. overføring av finansieringsansvaret for 

enkeltlegemidler eller grupper av legemidler fra folketrygden til de regionale 

helseforetakene, jf. brev til direktoratet om dette i juni 2016 

 

Helse Nord har representanter inne i arbeidet i samarbeid med Statens legemiddelverk og 

Helsedirektoratet for å finne løsning på de spørsmålene som er referert til ovenfor.  Helse 

Nord har de siste årene hatt sekretariatet for Beslutningsforum der saksbehandlingen tar opp i 

seg de viktige prioriteringsspørsmål.  Helse Nord er sammen med de øvrige regionene 

høringsinstans og samhandler med Helsedirektoratet gjennom møtepunkter som f.eks 

Bestillerforum og det interregionale fagdirektørmøtet. 

 

4. Rapportering på krav fra foretaksmøtet 

Rapporteringen skal følge struktur på krav til omtale som gitt av vedlegg 1 til protokoll fra 

foretaksmøtet i januar. Eventuelle krav til rapportering gitt i andre foretaksmøter legges til i 

avsnitt 4.2, sammen med omtale av eventuelle øvrige aktuelle saker. 

4.1 Krav og rammer for 2016 

 

 Styring og oppfølging (KvaFor / Siv H) (Variasjon) / (PHR/Jon Tomas F.) 

o I oppdragsdokumentet for 2016 framgår det at de regionale helseforetakene i 

2016 skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål: 

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  

 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene:  

 om fortsatt å prioritere ledelse og lederutvikling som ivaretar 

helhetlige pasientforløp på tvers av profesjoner, avdelinger, 

institusjoner og nivåer i helsetjenesten, og ha stor oppmerksomhet på 

kvalitet, pasientsikkerhet, kontinuerlig forbedring og innovasjon 

 

Helse Nord RHF og helseforetakene i regionen prioriterer leder- og ledelsesutvikling. Man 

har i 2016 hatt særskilt fokus på ledermobilisering og arbeidet med åpen og god dialog. 
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Ledermobilisering er en del av et samarbeid mellom regionene, samtidig som det er en del av 

Helse Nord sin strategi for leder- og ledelsesutvikling. 

 

Helseministeren har satt pasientsikkerhet på dagsorden i sammenheng med helse-, miljø og 

sikkerhetsarbeid. Ambisjonen er å sikre at det skapes en kultur preget av åpenhet, god dialog 

og læring. Slikt arbeid er evigvarende prosesser. Dette er problemstillinger som ledelse og 

medarbeidere i helseforetakene har vært og er opptatt av. Oppgaven må løses på lokalt hold i 

et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste og medarbeidere på alle nivå. I 

Helse Nord RHF har vi valgt å bruke dette som et utgangspunkt for å stimulere til en samlet 

og styrket innsats på dette feltet. Derfor har vi, i tillegg til arbeidet som gjøres i 

helseforetakene, utviklet en verktøykasse med forslag som kan brukes i det lokale arbeidet. 

 

 om å ta i bruk ny nasjonal bemanningsmodell for strategisk 

planlegging av personell- og kompetansebehov lokalt og regionalt  

 

Helse Nord har i 2016 bidratt aktivt inn i pågående nasjonalt arbeid for å utvikle, 

kvalitetssikre og ta i bruk nasjonal og regional bemanningsmodell. 

 

 om å legge til rette for samarbeid mellom kommunale helse- og 

omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten om ledelse og 

lederutvikling (Hilde R)/ 

 Dette kjenner jeg ikke til. Har tatt opp med fagavdelingen, som heller ikke er kjent 

med dette. (Knut L) 

 oppdatere overordende planer for regionen etter at Nasjonal helse- og 

sykehusplan er behandlet i Stortinget (Hilde R) 

 utarbeide felles veileder for arbeidet med utviklingsplaner  

 

Felles veileder for arbeidet med utviklingsplaner ble utarbeidet i fellesskap mellom de 

regionale helseforetakene, koordinert gjennom Sykehusbygg HF. Veilederen ble overlevert de 

regionale helseforetakene i eget foretaksmøte i mai 2016. Helse Nord RHF behandlet 

veilederen i styresak 75-2016 i styremøtet 15.juni 2016 og fattet følgende vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner Veileder for arbeidet med utviklingsplan. 

Veilederen og de punktene i protokollen fra foretaksmøtet 4. mai 2016 som omhandler 

utviklingsplaner legges til grunn for arbeidet med utviklingsplaner i Helse Nord. 

 

2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene utarbeider utviklingsplan og/eller 

tilpasser eksisterende utviklingsplaner innen mai 2017 etter innholdsfortegnelsen i 

veilederen. 

 

3. Styret ber adm. direktør videre om å samordne og innarbeide helseforetakenes 

utviklingsplaner i den årlige rulleringen av plansaken i juni, første gang i 2017, og 

sørge for at det gjøres en hovedrevisjon av utviklingsplanene hvert fjerde år i etterkant 

av oppdatert Nasjonal helse- og sykehusplan. 

 

 gjennomføre årlig gjennomgang av helseforetakene basert på 

foreliggende sammenlignbar statistikk jf. tidligere stilte krav og delta i 

arbeid med Helsedirektoratet om dette (Hilde R) 
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Organisatoriske krav og rammer: 

 Bemanning (Hilde R)/(HR / Knut L) 

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene: 

 om å videreføre arbeidet for å bedre pasientsikkerheten og se dette i 

sammenheng med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid  

 ha fortsatt oppmerksomhet på bruken av faste stillinger, heltid og 

vikarer, og at bemanningen må tilpasses til aktiviteten 

 bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på 

toppledernivå 

 

Helse Nord har deltatt aktivt i arbeid med ny sammenslått medarbeiderundersøkelse, 

pasientsikkerhetsundersøkelse og HMS undersøkelse. Helse Nord har bidratt med å avklare 

deltakelse i pilot fra samtlige foretak, ledet teknisk gjennomføring og fulgt opp gjennom en 

regional koordinering av foretaksvise pilotteam. Helse Nord har i tillegg hatt både regionale 

og lokale ressurser inn i den nasjonale referansegruppen og arbeidsgruppen for dette arbeidet. 

 

Helse Nord ser at det er en sammenheng mellom andel faste stillinger, andel heltid, andel 

innleie og sykefravær. Helse Nord og foretakene i regionen har et fokus på dette. 

 

Faste stillinger:  

Andel faste stillinger øker og andel deltid er nedadgående for foretaksgruppen. Den positive 

trenden finner vi ved alle foretak. Hovedregelen om full fast stilling og ny ordning for leger i 

spesialisering er forventet å forsterke denne trenden. Vi ser at andelen fast tilsatte LIS øker i 

alle foretak. 

 

Kvinnelige ledere: 

Helse Nord har generelt en stor andel kvinner i styrene og i toppledelsen. Nesten halvparten 

av styremedlemmene er kvinner (48,6%). 5 av 7 styreledere er kvinner. 47,7% av 

toppledelsen i Helse Nord er kvinner. I Helse Nord RHF er halvparten av toppledelsen 

kvinner. En foretaksdirektør og en viseadministrerende direktør er kvinner (ved henholdsvis 

Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge). I Helgelandssykehuset er 2 av 3 

enhetsdirektører kvinner. Det gjøres ingen spesielle tiltak for å rekruttere kvinner til 

lederstillinger. 

 

 Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) 

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 

 etablere systemer og rutiner som sikrer oppfølging og lukking av 

avvikene påpekt i Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes 

ivaretakelse av informasjonssikkerhet 

 etablere rutiner som sikrer at alvorlige hendelser i EPJ, PAS og 

medisinsk-teknisk utstyr blir meddelt til alle helseforetak og 

leverandører 

 

Helse Nord RHF deltar sammen med de andre regionale helseforetakene i Nasjonal IKTs 

systemeierforum.  Innenfor rammene av Nasjonal IKT HF herunder også etablering av felles 

system for medisinteknisk utstyr, deles informasjon rundt alvorlige hendelser knyttet til 

EPJ/PAS og medisinteknisk utstyr.   
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 i samarbeid vurdere organiseringen av enheter for medisinsk-teknisk 

utstyr og øvrige enheter innen IKT for å sikre en samlet tilnærming og 

kompetanse på informasjon og personvern i sykehusenes systemer 

 

Helse Nord RHF har foreløpig ikke iverksatt et eget arbeid på området.  Helse Sør/Øst har 

nylig gjennomført et større arbeid i regionen og Helse Nord RHF avventer tilgang til 

rapporten for området før eget arbeid iverksettes. Dette for å kunne gjenbruke erfaringer fra 

andre regioner på en god måte.  Straks rapporten foreligger vil Helse Nord RHF starte opp 

eget arbeid i regionen.  

 

 samarbeide med Direktoratet for e-helse om felles IKT-tiltak 

 

Helse Nord bidrar aktivt i arbeidet rundt felles IKT tiltak, Her kan nevnes både eHelsestyret, 

NUIT (Prioriteringsutvalget), NUFA (Fagutvalget), FIA (Program felles infrastruktur), og 

Helsenorge.no.  Det er i tillegg etablert en rekke ulike samarbeidsfora for å bedre 

samhandlingen mellom nivåene.  Her bidrar også Helse Nord aktivt med dem mangeårige 

erfaringen regionen har rundt elektronisk samhandling.   

 

 bidra i arbeidet med utvikling av Nasjonalt senter for e-helseforskning 

 

 Beredskap 

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 

 videreføre arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og sikre god 

beredskap for kritisk infrastruktur som vann, strøm og IKT, sikre at 

planene og systemene er koordinert med berørte parter, og 

gjennomføre øvelser regelmessig 

 rapportere årlig på det systematiske arbeidet med beredskap og 

forebyggende sikkerhet 

 bidra i redningsledelsen ved hovedredningssentralene og i lokale 

redningssentraler  

 

Videreføre arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og sikre god beredskap for 

kritisk infrastruktur som vann, strøm og IKT  

Helseforetakene har fulgt opp arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og utvikling av 

planverket, bl.a. som følge av krav i Oppdragsdokument 2016 fra Helse Nord RHF.  Dette har 

også vært tema i regionalt beredskapsutvalg og i dialogmøter mellom RHF og 

helseforetakene. Nødstrøm og vannkvalitet testes rutinemessig. Det har vært reelle hendelser 

og øvelser som har gitt viktig læring. Skredulykken i Longyearbyen i desember 2015 er 

evaluert og har gitt viktig læring. I 2016 ble det gjennomført en regional beredskapsøvelse om 

IKT-hendelser. 

 

Systematisk arbeid med beredskap og forebyggende sikkerhet 

Alle helseforetakene har oppdaterte overordnede beredskapsplaner, og arbeider systematisk 

med å utarbeide underliggende scenariobaserte planer. Dette er kommet noe ulikt langt i de 

enkelte helseforetak. Alle helseforetak øver planer. Finnmarkssykehuset har også øvd avtale 

om grensepassering av ambulanser over norsk russisk grense.  

 

Det er i 2016 opprettet regional legemiddelkomite som er gitt mandat for å gjøre ROS-analyse 

som grunnlag for å oppdatere planer for legemiddelberedskap og forsyningssikkerhet. 
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I 2016 ble det satt fokus på planer for væpnet konflikt og krig, bl.a. gjennom møter mellom 

helseforetak og forsvaret på nasjonalt og regionalt nivå. I Helse Nord RHF ble det i 2016 

gjennomført en table top øvelse mellom Forsvarets sanitet og Helse Nord. 

 

Regional beredskapsplan skal revideres i 2017. 

 

Helse Nord RHF og flere helseforetak har etablert sikkerhetsorganisasjon ihht lov om 

forebyggende sikkerhetstjenester (Sikkerhetsloven). De øvrige helseforetak vil ferdigstille 

arbeidet i 2017.  

 

I Helse Nord RHF er det opprettet stiling for IKT informasjonssikkerhetsleder, som også 

ivaretar krav ihht sikkerhetsloven. 

 

Bidra i redningsledelse ved hovedredningssentralene og lokale redningssentraler 

Etter henvendelse fra Helsedirektoratet har aktuelle helseforetak foreslått representanter og 

vararepresentanter, som er blitt oppnevnt av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har 

utarbeidet felles instruks for representantene. 

 

 Etablering av ungdomsråd  

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om at det i felles retningslinjer 

for brukermedvirkning for regionale helseforetak og helseforetak tas inn 

bestemmelser om at alle helseforetak skal etablere ungdomsråd. 

 

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med de regionale brukerutvalgene 

utarbeidet felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, hvor det er lagt inn 

bestemmelser om etablering av ungdomsråd i alle helseforetak. Retningslinjene vil bli 

styrebehandlet i alle regionale helseforetak i løpet av våren 2017. 

 

 Avtalespesialistordningen 

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å videreføre arbeidet på 

avtalespesialistområdet i tråd med gitte føringer. 

 

Det pågår et arbeid med ny regional utviklingsplan for avtalespesialister. Planen skal være 

gjeldende fra 2018 – 2025. Den regionale utviklingsplanen for avtalespesialister skal være 

fremtidsrettet og dynamisk og beskrive hvordan Helse Nord RHF skal utvikle, organisere og 

legge til rette for god kapasitetsutnytting av avtalespesialistene i regionen 

 
Utviklingsplanen skal gjøre rede for følgende områder:  

 

 Demografisk framskrivninger av pasientgrunnlag og behov 

 Organisering av avtalepraksis 

 Helhetlig kapasitetsutnyttelse og funksjonsfordeling avtalespesialister/Helseforetak 

 Fagområder/spesialiteter – nåværende og framtidige behov 

 Samhandling med HF-ene og øvrig spesialisthelsetjeneste  

 Samhandling med primærhelsetjenesten 

 IKT – utfordringer og muligheter 

 Avtalespesialistenes deltakelse i utdanning 

 Aktivitet og kvalitetsoppfølging av avtalespesialistene 

 Rekruttering – utfordringer og muligheter 
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Utviklingsplanen for avtalespesialister skal være en del av den regionale utviklingsplanen. 

Planen skal være forankret i Helse Nord RHF’s visjon og verdigrunnlag. Samt løpende 

styringsbudskap gitt av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom nasjonale strategier, 

oppdragsdokument og foretaksprotokoll. 

 

 Rammevilkår for ideelle leverandører av spesialisthelsetjenester 

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å vurdere tiltak for å 

videreføre og videreutvikle samarbeidet med ideelle leverandører av 

spesialisthelsetjenester, herunder: 

 vurdere bruk av tidsubestemte avtaler med oppsigelsesadgang (løpende 

avtaler) i forbindelse med innkjøp av spesialisthelsetjenester 

 vurdere hvordan representanter for tjenesteyterne, herunder ideelle 

leverandører, i større grad kan involveres i drøfting av hvilke kvaliteter 

som bør etterspørres i fremtidige anskaffelser av konkrete tjenester 

 inngå tettere samarbeid om planlegging og faglig utvikling med 

tjenesteleverandørene, herunder ideelle virksomheter  

 vurdere bruk av konkurranser der pris er fastlagt på aktuelle 

tjenesteområder 

 

Helse Nord RHF (HN) kunngjorde en forhandlet konkurranse for kjøp av tverrfaglig 

spesialisert behandling for rusmiddelavhengige(TSB) i 2016. I Helse Nords region er den 

største leverandøren av TSB ikke å regne som ideell, slik at løpende avtaler spesielt for ideelle 

leverandører ble ikke vurdert i denne sammenhengen. Det ble imidlertid på generelt grunnlag 

vurdert løpende avtaler med oppsigelsesadgang kontra tidsbestemte avtaler. Forhold som var 

med i vurderingen var bl.a.: 

Hvor stort er endringsbehovet mht. omfang og innretning på behandlingstilbudene 

Hvor solide leverandørene er 

Avtalevarighet på inntil 6 år gir god forutsigbarhet for avtalepartene 

 

Vår vurdering er at løpende avtaler med sin vekt på forutsigbarhet muliggjør gode dialoger og 

utvikling av behandlingstilbudene, men kan også føre til sementering av struktur og innhold. 

Våre tidsavgrensede avtaler ivaretar god samhandling for å sikre både faglig utvikling og 

forutsigbarhet hos leverandørene og etter en totalvurdering valgte HN å inngå tidsbestemte 

avtaler.  

 

Som et eksempel på tett og god samhandling kan det nevnes at HN i 2016 har inngått en 

avtale om traumetilbud til unge i alderen 18-26 år med en ideell tjenesteleverandør hvor 

drøfting av tjenesteinnhold initiert fra tjenesteleverandøren var inngangen til at avtalen kom i 

stand.   

 

Konkurranser der pris er fastlagt på aktuelle tjenesteområder har ikke vært vurdert som aktuelt 

i forhold til de anskaffelser som har vært gjort i 2016. 

 

 Deltakelse i utviklingsarbeid (Eier / Hilde R) 

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å delta i utviklingsarbeid i 

spesialisthelsetjenesten som er gitt i oppdrag til Helsedirektoratet, 

Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet. 

 

 Fritt behandlingsvalg  
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o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å delta i arbeidet med 

oppfølging av godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg. 

 

Helse Nord har deltatt i dette arbeidet. 

 

 Samarbeid i nordområdene (Stab / Oddvar L) 

o Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å: 

 bidra til å følge opp regjeringens mål for utviklingen i nordområdene 

 legge til rette for god beredskap, øvelser og helsesamarbeid mellom 

helseforetak i regionen og samarbeidspartnere i Russland, Finland og 

Sverige 

 

Økonomiske krav og rammer:  

 Økonomisk resultatkrav og endringer i driftskredittrammen (Økonomi / Jann G.) 

o Foretaksmøtet la til grunn at: 

 Helse Nord RHF skal drive sin virksomhet innenfor en 

driftskredittramme på 241 mill. kroner pr. 31. desember 2016 

 foretaksgruppen i Helse Nord innretter virksomheten innenfor 

økonomiske rammer og krav som følger av Prop. 1 S (2015–2016), 

foretaksmøtet og oppdragsdokumentet for 2016, slik at sørge-for-

ansvaret oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling 

over tid 

 

 Investeringer og lån 

o Foretaksmøtet forutsatte at:  

 de regionale helseforetakene kartlegger tilstandsgraden for 

sykehusbygg i 2016 og at denne kartleggingen oppdateres hvert fjerde 

år 

 

Helse Nord gjennomførte senhøstes 2015 en kartlegging av tilstanden i våre sykehusbygg. 

Felles rapport ble ferdigstilt 3. januar 2016. Rapporten er tidligere oversendt Helse og 

omsorgsdepartementet. 

 

 helseforetakene evaluerer sine sykehusprosjekter etter at byggene er 

tatt i bruk 

 

Nordlandssykehuset HF har foretatt en evaluering av det nye sykehuset i Vesterålen. 

Evalueringen benyttes som læring i øvrige byggeprosjekter. Finnmarkssykehuset HF har fått i 

oppdrag å evaluere Nye Kirkenes Sykehus i 2018 etter om lag ett års drift. 

 

 

 Måling av kostnad pr. pasient 

o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene bidra i arbeidet med KPP-

spesifikasjon for psykisk helsevern og rus og nasjonale KPP-data. 

 

Helse Nord har i 2016 jobbet med utvikling av modell for KPP etter nasjonal spesifikasjon for 

KPP. Helse Nord har også bidratt med arbeidet i utvikling av KPP-spesifikasjon for psykisk 

helsevern og rus. 

 

 Nøytral merverdiavgift for helseforetakene (Økonomi / Jann G) 
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o Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å gjøre nødvendige 

tilpasninger og delta i arbeidet med innføring av nøytral merverdiavgift for 

helseforetakene. 

4.2 Øvrige aktuelle saker i 2016 

Her omtales eventuelle krav til rapportering gitt i andre foretaksmøter, sammen med omtale 

av eventuelle øvrige aktuelle saker. 

 

Foretaksmøte 4. mai 2016: 

Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan 

gjorde følgende anmodningsvedtak: "Stortinget ber regjeringen gjennom 

foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse bli hovedregelen 

ved norske sykehus."  

 

Vedtaket gir helseforetakene en viss fleksibilitet til å utforme ledelsesmodeller 

tilpasset lokale behov, men foretaksmøtet presiserte at stedlig ledelse skal være 

hovedregelen jf. Stortingets vedtak. Foretaksmøtet presiserte at kravet om stedlig 

ledelse ikke er til hinder for bruk av tverrgående klinikker. I en tverrgående 

klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike geografiske 

lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse. Foretaksmøtet minnet 

samtidig om at helseforetakene må organisere virksomheten på en måte som sikrer at 

lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt. Dette innebærer blant annet at alle ansatte i 

sykehuset skal vite hvem som er deres nærmeste leder, ref. rundskriv I-2/2013 om 

Lederansvaret i sykehus. Uavhengig av organisering skal det sikres god 

kommunikasjon og nærhet til nærmeste leder. Omstillingsprosesser og endring av 

organisasjonsmodell skal skje i samarbeid og i god dialog med ansatte og deres 

organisasjoner. 

 

Helseforetakene i Helse Nord RHF er ulike og ulikt organisert. Arealet i regionen utgjør med 

Svalbard 45% av landarealet i Norge. Å ha et helsevesen med høy kvalitet der folk bor, stiller 

store krav til organisering. Alle de 4 foretakene dekker store områder, og har flere sykehus 

innenfor sitt ansvarsområde. 

 

Kravet om enhetlig ledelse på alle nivå er det førende organisasjonsprinsipp – ingen kan ha 

mer enn en leder. 

 

Klinikksjef Kirkenes og Hammerfest ved Finnmarkssykehuset HF og enhetsdirektører i Rana, 

Sandnessjøen og Mosjøen ved Helgelandssykehuset HF har ansvar for den samlede 

virksomhet ved disse lokasjonene for de fagområder der det ikke er etablert gjennomgående 

klinikker, eksempelvis prehospitale tjenester i begge helseforetak og psykisk helsevern i 

Finnmarkssykehuset HF. 

  

Når det gjelder Nordlandssykehuset HF og UNN HF er det klinikker/enheter med 

gjennomgående ledelse av alle områder på tvers av lokasjoner, men med stedlige ledere på 

lavere nivå i organisasjonsstrukturen uten at noen av disse har et samlet ansvar for all 

virksomhet, ut over eget område, ved den enkelte lokasjon. I UNN HF er det etablerte 

koordinerende organ i Harstad og Narvik. Disse har fungert/fungerer på ulikt vis. 

Helse Nord vil i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan behandle en styresak våren 

2017, som i mer detalj redegjør for foretakenes oppfyllelse av hovedregelen om stedlig 
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ledelse. 

 

Slik vi ser det oppfyller alle foretak i regionen kravet til stedlig ledelse. 

 

Åpen og god dialog: 

Helseministeren har satt pasientsikkerhet på dagsorden i sammenheng med helse-, miljø og 

sikkerhetsarbeid. Ambisjonen er å sikre at det skapes en kultur preget av åpenhet, god dialog 

og læring. Slikt arbeid er evigvarende prosesser. Dette er problemstillinger som ledelse og 

medarbeidere i helseforetakene har vært og er opptatt av. Oppgaven må løses på lokalt hold i 

et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste og medarbeidere på alle nivå. I 

Helse Nord RHF har vi valgt å bruke dette som et utgangspunkt for å stimulere til en samlet 

og styrket innsats på dette feltet. Derfor har vi, i tillegg til arbeidet som gjøres i 

helseforetakene, utviklet en verktøykasse med forslag som kan brukes i det lokale arbeidet. 

Helseforetakene i regionen har videre tatt dette til behandling i egne ledergrupper og styrer.  
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5. Styrets plandokument 

 

Denne delen av meldingen skal vise utviklingstrender innen demografi, medisin, infrastruktur 

mv. som vil kunne få betydning for helseforetaket og ”sørge for”-ansvaret. Kapittel 5.1 skal 

anskueliggjøre fremtidens behov, mens kapittel 5.2 skal beskrive styrets planer for å møte 

disse utfordringene.  

 

Helse Nord RHF viser til «Plan for Helse Nord» som svar på dette punktet. Planverket 

beskriver helseforetaksgruppens viktigste mål, føringer og hvordan målene skal nås.  

 

Planen har fireårshorisont, men inneholder også Helse Nords investeringsplan, som har 

åtteårshorisont. Planen oppdateres årlig og vedtas i styret i Helse Nord RHF. Dokumentet gir 

rammer og prioriteringer som helseforetakene skal bruke i sitt langsiktige planarbeid.  

 

Se oppdatert «Plan for Helse Nord» som finnes på Helse Nords nettsider på lenken  

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/plan-for-helse-nord 

5.1 Utviklingstrender og rammebetingelser 

I kapittel 5.1 redegjøres det på generelt grunnlag for utviklingstrekk og forventede 

ressursmessige konsekvenser av dette i form av økonomi, personell og spesialkompetanse. 

Tidshorisont 3–4 år. 

 

- Utviklingen innenfor opptaksområdet 

Stikkord: Befolkning, kapasitetsvurdering, lokalsykehusfunksjoner, spesielle forhold som 

f.eks. endring i befolkningssammensetningen, nye/større grupper med særlige behov. 

 

- Økonomiske rammeforutsetninger 

Kort om forhold knyttet til økonomi. Relateres ev. til budsjettvedtak eller andre beslutninger. 

 

- Personell og kompetanse 

Stikkord: Rekruttering, opplæring, utdanning. Behov og planer. 

 

- Bygningskapital – status og utfordringer 

Stikkord: Status bygg, arealeffektivisering og kostnadseffektivisering, planer og/eller nye 

prosjekter. Forankring til det regionale helseforetakets strategiske dokumenter. 

 

Se oppdatert «Plan for Helse Nord» som finnes på Helse Nords nettsider på lenken  

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/plan-for-helse-nord 

5.2  Det regionale helseforetakets strategier og planer  

Denne delen beskriver helseforetakets planer for å møte utviklingen, herunder de områder 

som skisseres i kapittel 5.1. Forankring til overordnede strategier. 

 

Se oppdatert «Plan for Helse Nord» som finnes på Helse Nords nettsider på lenken  

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/plan-for-helse-nord 
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6. Vedlegg   

6.1 Redusere unødig venting, mindre variasjon og bedre effektivitet, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet 

 
Mål 2016 Helse Nord 

RHF 

Mål Datakilde Publiserings-

frekvens 

Rapportering 

Gjennomsnittlig 

ventetid for avviklede 

pasienter i 

spesialisthelsetjenesten 

Under 

65 

dager  

Helse-

direktoratet 
Månedlig 

2013 2014 2015 2016 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

2. tertial 

Somatikk 74 

PHBU 55 

PHV 54 

TSB 53 

2. tertial 

Somatikk 72 

PHBU 49 

PHV 50 

TSB 52 

2. tertial 

Somatikk 73 

PHBU 52 

PHV 60 

TSB 47 

2. tertial 

Somatikk 66 

PHBU 50 

PHV 51 

TSB 47 

Se beskrivelse i punkt 2.1 

Andel fristbrudd for 

avviklede pasienter 
0 

Helse-

direktoratet 
Månedlig 

2013 2014 2015 2016 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

2. tertial 
Somatikk 

7,6% 
PHBU 7,5% 
PHV 6,5% 
TSB 6,2% 

2. tertial 
Somatikk 

6,6% 
PHBU 7,9% 
PHV 4,4% 
TSB 2,0% 

2. tertial 
Somatikk 

5,9% 
PHBU 8,7% 
PHV 9,2% 
TSB 3,4% 

2. tertial 
Somatikk 

2,2% 
PHBU 4,0% 
PHV 5,7% 
TSB 7,6% 

Se beskrivelse i punkt 2.1 

Pakkeforløp for kreft 

(samlet for pasienter 

med lunge- bryst, 

prostata- og tykk- og 

endetarmskreft) 

Minst 

70 % 

ved 

årsslutt 

Helse-

direktoratet 
Tertialvis 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

76,9% 79,2% 83,2% 88,4% 

Det er ikke iverksatt nye tiltak i 2016. 

Gjennomføring av 

pakkeforløp for 

organspesifikk 

krefttype henholdsvis 

brystkreft, tykk- og 

endetarmskreft, 

lungekreft og 

prostatakreft innen 

maksimal anbefalt 

forløpstid  

Minst 

70 % 

ved 

årsslutt 

Helse-

direktoratet 
Tertialvis 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Brystkreft 

85% 

Tykk/ende 

75,8% 

Lungekreft 

93,9% 

Prostata 

62,5% 

Brystkreft 

83,5% 

Tykk/ende 

75,2% 

Lungekreft 

64,6% 

Prostata 

31% 

Brystkreft 

69,7% 

Tykk/ende 

71,7% 

Lungekreft 

55,8% 

Prostata 

44,9% 

Brystkreft 

73,5% 

Tykk/ende 

60,4% 

Lungekreft 

68,3% 

Prostata 

40,9% 

Ved UNN er det operasjonskapasiteten som påvirker tykk- og 

endetarmskreft forløpet. Inntil den nye A-flyen står ferdig er dette en 

utfordring. UNN arbeider fortløpende med å bedre logistikken.  

Finnmarkssykehuset hadde lav måloppnåelse (25%) i 2. tertial 2016. Det 

dreide seg om få pasienter, og mot slutten av året har dette bedret seg 

betydelig (67%). 

Nordlandssykehuset oppgir at ca. 50% av deres pasienter må få sin PET ved 

Aleris Oslo. Det går en hel uke for å få svar fordi bildene ikke kan sendes 

elektronisk. CD sendes med post. Disse forsinkelsene påvirker også 

pasienter fra Helgelandssykehuset. Nordlandssykehuset har også i en 

periode hatt interne kapasitetsproblemer for å få gjennomført CT-veiledet 

biopsi. Svartiden på patologen er også noe lengre. 

En overlege gjennomgår nå alle pasientforløp for 2016 for å se detaljert hvor 

flaskehalsene er, slik at konkrete tiltak kan iverksettes. 
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Dekningsgraden for prostatakreft er bedre på begge prostatasentrene i 

regionen. Nordlandssykehuset har bedret sin kodepraksis. I tillegg har de 

anskaffet robot, hvor de tar en til to pasienter per uke.  

Oppsummering av iverksatte tiltak: 

 Ny A-fløy ved UNN Tromsø, med nye og flere operasjonsstuer, 

som vil bedre forløpet for tykk- og endetarmskreft. 

 Rutiner for bedre logistikk ved operasjonsavdelingen ved UNN. 

 PET-senter ved UNN Tromsø, som vil øke tilgangen til denne 

type undersøkelser for hele regionen.  

 Ved Nordlandssykehuset gjennomgås alle pasientforløp innen 

lungekreft fra 2016, for å kartlegge flaskehalser. Med bakgrunn i 

dette vil det bli iverksatt konkrete tiltak. 

 

Pakkeforløp for kreft 

(samlet for 28 

krefttyper totalt) 

Minst 

70 % 

ved 

årsslutt 

Helse-

direktoratet 
Tertialvis 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

     80,9% 83,1% 

Andelen nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp er godt over 70%, 

samlet for 24 krefttyper.  For de øvrige forløpene (sarkom, nevroendokrine 

svulster, diagnostiske forløp og metastaser) har vi ikke rapporter om andel 

nye pasienter inkludert i pakkeforløp. Det er ikke iverksatt nye tiltak i 2016. 

 

 

Gjennomføring av 

Pakkeforløp for kreft 

(per type kreft, 28 

krefttyper totalt) innen 

maksimal anbefalt 

forløpstid 

Minst 

70 % 

ved 

årsslutt 

Helse-

direktoratet 
Tertialvis 

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

  

 
  

Helse Nord 

totalt for 26 

forløp 

 

64,9% 

Helse Nord 

totalt for 26 

forløp 

 

65,6% 

Gjennomsnittet reduseres hovedsakelig av de store kreftformene; prostata, 

lunge og tykk- og endetarmskreft. Se forklaring og tiltak i punkt om 

«Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype henholdsvis 

brystkreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen 

maksimal anbefalt forløpstid» 

Noen forløp omfatter svært få pasienter, som peniskreft, testikkelkreft og 

nyrekreft, hvor utslagene blir store dersom en eller to pasienter bruker 

lengre tid enn anbefalt.  
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6.2 Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet 

 
Mål 2016 Helse Nord 

RHF 

Mål Datakilde Publise

rings-

frekven

s 

Rapportering 

Høyere vekst innen 

psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. Veksten 

måles i 

gjennomsnittlig 

ventetid for avviklede, 

Prosentvis 

større 

reduksjon i 

ventetid.  

Prosentvis 

større økning 

i 

 

Gjennomsnittlig 

ventetid: 

Helse-

direktoratet  

Kostnader: de 

regionale 

 Tertialvis 

1. 

tertia

l 

2015 

2. 

terti

al 

201

5 

1. 

tertial 

2016 

2. 

tertia

l 

2016 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Årstall der dette er 

mulig 

 

Kreftform 1. terial 2015 2. terial 2015 1. tertial 2016 2. tertial 2016 Merknad

Akutt leukemi 100 % 80 %

Brystkreft 85 % 83,50 % 69,70 % 73,50 %

Bukspyttkjertelkreft 64,70 % 52,90 %

Eggstokk kreft 83,30 % 79,30 % 78,60 %

Føflekk kreft 91,40 % 87,30 %

Galleveis kreft 100,00 % 75,00 %

Hjernekreft 87,50 % 81,80 %

Hode- og hals kreft 50 % 81,00 % 69,00 %

Kreft hos barn 76,80 % 60,50 %

Spiserør/magesekk kreft 84,60 % 69,60 % 80,00 %

Kronisk lymfatisk 

leukemi
100,00 % mangler data 

Fortsatt i 

implementeringsfase

Livmorhals kreft 50 % 70 % 81,80 % 63,60 %

Livmor kreft 100 % 52,20 % 79,30 %

Lungekreft 93,90 % 64,60 % 55,80 % 68,30 %

Luymfom 67,40 % 50,00 % 68,40 %

Myelomatose 100,00 % 100,00 %

Nevroendokrin svulst 83,30 % 77,80 %

Nyrekreft 77,80 % 27,80 % 44,40 %

Peniskreft 33,30 % 0,00 % Lavt antall pasienter

Primær leverkreft 0,00 % 80,00 %

Prostata kreft 62,50 % 31 % 44,90 % 40,90 %

Sarkom 84,60 % 78,60 %

Skjoldbruskkjertel kreft 54,50 % 52,60 %

Testikkel kreft 75 % 53,30 % mangler data 
Tall er fjernet grunnet lavt 

antall pasienter

Tykk og endetarms kreft 75,80 % 75,20 % 71,70 % 60,40 %

UNN trekker ned grunnet 

manglende 

operasjonskapasitet. 

Finmarkssykehuset hadde 

dårlig måloppnåelse i 2. 

tertial. Dette har bedret 

seg.

Diagnostisk kreft 83,30 % 81,60 %

Blærekreft 87,20 % 79,40 % 70,20 %

Metastaser med ukjent 

opprinnelse 50 %
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kostnader 

(kostnader til 

avskrivninger, 

legemidler og pensjon 

synliggjøres, men 

holdes utenfor),  

årsverk (helseforetak og 

"private institusjoner 

med 

oppdragsdokument") og 

aktivitet (polikliniske 

konsultasjoner). 

 

kostnader, 

årsverk og 

aktivitet.  

helseforetakenes 

regnskap 

Årsverk: de 

regionale 

helseforetakenes 

HR-systemer og 

SSB for private 

Polikliniske 

konsultasjoner: 

Helse-

direktoratet 

(Helfo) 

       

 Se punkt 2.2 

Andel 

tvangsinnleggelser i 

psykisk helsevern for 

voksne 

 

Redusert 

sammen-

lignet med 

2015 

Helse-

direktoratet 
Årlig 

2014 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

  

14,6 

 

 14 

Helseforetakene som er godkjent for innleggelser etter tvunget psykisk helsevern har hatt stort fokus på å 

redusere bruk av tvang. Begge har vedtatte planer for økt frivillighet og reduksjon av tvang. 

  

Andel innleggelser etter tvunget psykisk helsevern er reduser med 9 % mellom 2015 og 2016 (første og andre 

tertial) 

Andel årsverk i psykisk 

helsevern for voksne 

fordelt på henholdsvis 

distriktspsykiatriske 

sentre og sykehus 

 

Økt andel 

årsverk i 

DPS 

sammen-

liknet med 

2015 

Helse-

direktoratet 

(SSB) 

Årlig 

2014 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Sykehus 

794 

DPS 871 

Sykehus 726 

DPS 818 

 Reduksjon i månedsverk i sykehus er -8,6 % 

 DPS har hatt en nedgang i månedsverk tilsvarende -6,1 % 

 DPS har flere månedsverk enn sykehusene i Helse Nord og det er ikke lagt opp til ytterligere forskyvning fra 

sykehus til DPS. 

  

6.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Utdanning, forskning innovasjon og opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og 

forsvarlig pasientbehandling, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet 

 
Mål 2016 Helse 

Nord RHF 

Mål Datakilde Publiserings-

frekvens 

Rapportering 

Andel 

sykehusinfeksjoner 

(SOLA / Randi S) 

Mindre 

enn 

4,7% 

Folkehelse-

instituttet 
2 ganger årlig 

mai.16 nov.16 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 
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Helgelands-

sykehuset snitt 

2,0% 

 Sandnessjøe

n 1,6% 

 Mo i Rana 

1,7% 

 Mosjøen 

4,0% 

 

Nordlandssykehu

set snitt 6,8% 

 Lofoten 

3,1% 

 Vesterålen 

4,1% 

 Bodø 8,0% 

 

UNN snitt 6,2% 

 Narvik 

0,0% 

 Harstad 

3,8% 

 Tromsø 

7,5% 

 

Finnmarkssykeh

uset snitt 5,3% 

 Hammerfest 

5,1% 

 Kirkenes 

5,7% 

 

 

 

 

Snitt i Helse 

Nord 

4,6% 

 

Helgelands-

sykehuset snitt 

3,4% 

 Sandnessj

øen 1,9% 

 Mo i Rana 

3,0% 

 Mosjøen 

7,7% 

 

Nordlandssyke

huset snitt   

3,8% 

 Lofoten 

0,0% 

 Vesterålen 

3,0% 

 Bodø 

4,6% 

 

UNN snitt 

5,5% 

 Narvik 

7,1% 

 Harstad 

6,5% 

 Tromsø 

4,9% 

 

Finnmarkssyke

huset snitt 

4,0% 

 Hammerfe

st 4,3% 

 Kirkenes 

3,6% 

Vi venter på svar fra helseforetakene som har svarfrist 22. februar. På disse konkrete tiltakene 

 

Andel 

korridorpasienter 

på sykehus 

0 % 
Helse-

direktoratet  
Tertialvis  

1. tertial 

2015 

2. tertial 

2015 

1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 
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(SOLA / Randi 

S) 

        

  

6.4 Rapportering 2016 Helse Nord RHF, jf. tabell 2 i oppdragsdokumentet 

 

Rapportering 

2016  Helse Nord 

RHF 

Mål Datakilde Publiserings-

frekvens 

  

Pasienters erfaring 

med døgnopphold 

i tverrfaglig 

spesialisert 

rusbehandling 

  

Nasjonalt 

kunnskapssenter 

for helsetjenesten 

(Folkehelse-

instituttet) 

Publiseres 

2016 

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

Helseforetakene har i gjennomsnitt mer fornøyde pasienter enn på landsbasis.  Det er noe mer variasjon i vurderingen av 

private institusjonene. 

 

Det er lavere tilfredshet med behandlingsinstitusjonenes fokus på tiden etter utskrivelse, og samarbeidet med pårørende. 

Helseforetakene er informert om resultatene og de tas opp i regionalt fagråd TSB. For private institusjoner, med avtale med 

Helse Nord RHF, er resultater fra PasOpp undersøkelsen tema i årlige oppfølgingsmøter.   

 

  Årlig  Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  
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Pasienters erfaring 

med sykehus 

(inneliggende 

pasienter) 

(PasOpp)  

 

Nasjonalt 

kunnskapssenter 

for helsetjenesten 

(Folkehelse-

instituttet) 

Resultatene fra PasOpp undersøkelsen 2015 ble presentert i styresak 98- 2016. 

Det har ikke vært gjennomført PasOpp undersøkelse fra kunnskapssenteret i 2016. 

 

Tabellen under viser resultatene på de ni indikatorene for Helse Nord (1-9 over) på en skala fra 0 til 100: 
Indikator  Antall svar 

2015 

Gjennomsnitt 

2015 

Landssnitt 

2015 

Endringer 

2014-2015 

Endringer 

2011-2015 

Pleiepersonalet  1943 76 77 ↔ ↑ 

Legene  1953 75 76 ↔ ↑ 

Informasjon  1944 71 73 ↔ ↔ 

Organisering  2031 67 68 ↔ ↑ 

Pårørende  1452 75 77 ↓ ↔ 

Standard  2047 70 73 ↔ ↑ 

Utskriving  1654 56 58 ↔ ↔ 

Samhandling  1247 60 64 ↔ ↔ 

Ventetid  587 62 65 ↔ ↔ 

 
Resultatene fra undersøkelsen i 2015 viser liten endring på resultatene fra undersøkelsen i 2014. Det som skiller seg ut av 

forbedring siden 2011 er indikatorene for pleiepersonalet, legene, organisering og standard.  

 

Indikatoren Pleiepersonalet sier noe om hvordan pleiepersonell kommuniserer med pasienter, om pasientene føler at 

pleiepersonell hadde omsorg for en under oppholdet, og tillit til pleiepersonellets faglige dyktighet. Her skårer de fleste av 

sykehusene bedre enn tidligere år. Foretaksgruppen Helse Nord ligger like under landsgjennomsnittet.  

 

For indikatoren Legene skårer Helse Nord også her like opp til landsgjennomsnittet, og mange av sykehusene har en forbedring 

fra tidligere år. Denne indikatoren sier noe om at pasientene føler at legene snakker til dem på en måte de forestår, samt at 

pasientene har tillit til legenes faglige dyktighet.  

 

Indikatoren Organisering sier noe om pasientens opplevelse av at én lege hadde hovedansvar for den enkelte pasient, om 

personalet var godt informert om sine pasienter og at sykehusets arbeid var godt organisert.  

 

På indikatoren Standard går spørsmålene på sykehusenes standard, rom og mat. Her varierer det veldig ut fra hvilke sykehus 

som er gamle og slitte eller nye og oppusset.  

 

Sammenlignet med undersøkelsen i 2014 har det vært en nedgang i indikatoren Pårørende. Denne indikatoren sier noe om 

pasientens oppfatning om pårørende ble tatt godt imot, og om det var enkelt for pårørende å få informasjon mens pasienten var 

innlagt på sykehuset. 

 

Videre forbedringsarbeid for Helse Nord:  

I Helse Nords kvalitetsstrategi 2016-2020 (Det gode pasientforløp) er pasientsikkerhet og pasientopplevd kvalitet sentrale 

områder. Gjennom satsningsområdet pasientsikkerhet skal tiltakspakkene utarbeidet av det nasjonale 

pasientsikkerhetsprogrammet implementeres, og arbeidet med å lære av uønskede hendelser skal løftes frem. Gjennom 
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satsningsområdet pasientens helsetjeneste vil vi legge til rette for en aktiv pasient- og brukerrolle. Strategien beskriver konkrete 

tiltak som nå er i ferd med å iverksettes. 

  

De neste årene vil det satses på bedre samhandling med kommunene i form av helhetlige og sammenhengende pasientforløp, 

der pasienten hele tiden er i sentrum. Vi vil at pasienten skal oppleve hele forløpet, fra hjem innom helsetjenesten og hjem 

igjen, som godt koordinert og at tjenestene er samkjørte.  

 

Oppfølging i helseforetakene:  

UNN følger opp og gjennomfører PasOppundersøkelsene i tråd med kunnskapssenterets prosedyrer. Det er etablert faste 

administrative og tekniske kontaktpersoner. Resultatene fra årlige PasOpp distribueres til klinikkene og til sykehusets 

lederorgan. I noen tilfeller fattes beslutninger om forbedringstiltak på bakgrunn av pasienttilbakemeldinger. Det er særlig på 

områdene informasjon og medvirkning det er lav tilfredshet. 

 

PasOpp-undersøkelsen 2015 ved Helgelandssykehuset viste stort sett uendrete forhold for sykehusenhetene i Mo i Rana og 

Mosjøen, mens Sandnessjøen hadde negativ utvikling i tilbakemeldingen på flere spørsmål ved sammenlikning av resultatene 

2014-15 og 2011-15.  

 

Det er etablert et prosjekt ved sykehusenheten i Sandnessjøen for å bedre pasientopplevd kvalitet. 

 

På Nordlandssykehuset ble resultatene for PasOpp 2016 presentert i styresak 072-2016. På flere områder har 

Nordlandssykehuset, som landet for øvrig, et betydelig forbedringspotensial på områdene organisering, utskriving, 

samhandling og ventetid. 

 

Det er igangsatt flere tiltak for å bedre resultatet på disse områdene. Prosjektet «Et vennlig sykehus» har vært pilotert på 

sengepostene ved kirurgisk ortopedisk klinikk, og inneholder blant annet fokus på matkvalitet og ernæring, rent på rommet ved 

matservering, velkomstsamtale, utskrivingssamtale med mer. Lokale pasienttilfredshetsundersøkelser i klinikken viser en 

betydelig bedring på indikatorene informasjon, organisering og utskriving. Det er nå ansatt en egen koordinator for å sikre 

spredningen til sengeposter ved de øvrige klinikker.  

 

Ved Finnmarkssykehuset bruker foretaket resultatene i forbedringsarbeidet i klinikkene. Resultatene er behandlet i foretakets 

kvalitetsutvalg, Kvamråd i klinikkene og kvamgrupper nede i avdelingene. Styret i FIN er også forelagt resultatene og 

handlingsplanene etter undersøkelsen er også presentert i styret. 

30 dagers 

overlevelse etter 

hjerneslag  

 

  

Nasjonalt 

kunnskapssenter 

for helsetjenesten 

(Folkehelse-

instituttet) 

Årlig 

2013 2014 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

 87,4% 87,2%  87,0%  
Snittet for landet i 2015 var 87,3% 

UNN hadde et snitt på 87,1%.  

 

30 dagers 

overlevelse etter 

hoftebrudd  

 

  

Nasjonalt 

kunnskapssenter 

for helsetjenesten 

(Folkehelse-

instituttet) 

Årlig 

2013 2014 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

 91,3% 90,9%  91,5%  Snittet for landet i 2015 var 92,1% 

Årlig 2012 2015 Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  
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Andel 

pasientskader 

basert på GTT-

undersøkelsene  

 

Reduseres med 

25 pst. innen 

utgangen av 

2018, målt ut 

fra GTT-

undersøkelsen 

for 2012. 

GTT-

undersøkelsene. 

Helsedirektoratet 

    HSYK: Helgelandssykehuset har i dag tre GTT team på plass, et team på hver sykehusenhet, og det leveres 

data til pasientsikkerhetsprogrammet for 2016. Det jobbes kontinuerlig med forbedringsarbeid og 

tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet så sykehuset har som mål å redusere andel pasientskader 

basert på GTT med 25 % fra 2013 til 2018.  

 

UNN: UNN registrerer GTT på minimumsnivået, dvs 20 journaler pr mnd. for hele helseforetaket. Dette 

medfører at kartleggingen blir grov. Vi har også slitt med ustabilitet på sykepleiersiden i GTT-teamet, noe 

som også kan gi utslag på registreringene. For 2016 foreligger kun 1. halvår pr. d.d. 

Som tabellen viser er 2012 det året med desidert lavest gjennomsnitt, og det er ikke trolig at vi vil klare en 

25 % nedgang fra 2012-tallene. 

 

NLSH: Andel pasientskader måles på tre parameter; andel pasientskader pr 1000 liggedøgn, andel 

pasientskader pr 100 innleggelser samt andel innleggelser med minst en pasientskade. 

Nordlandssykehuset HF har nådd målet for to av tre parameter (presentert i styresak 105-2016). 

Tallene viser at etter en jevn nedgang siden målingene startet i 2010, har nedgangen nå stagnert. 

Det forventes at innføring av nye innsatsområder mot sepsis og tidlig oppdagelse av forverret tilstand, samt 

en bred innsats for bedre legemiddelhåndtering i 2017 vil føre til en videre nedgang i pasientskader. 

 

FIN: GTT-målinger gjøres og følges opp gjennom kvalitetsutvalget.  

100 % Årlig Presentasjon av resultat og vurdering av dette, samt tiltak for oppfølging. 
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Andel relevante 

enheter i regionen 

hvor 

tiltakspakkene i 

pasientsikkerhets-

programmet er 

implementert.  

 

RHFs rapportering 

til 

pasientsikkerhets-

programmet 
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Bruk av disse fem 

bredspektrede 

midlene: 

karbapenemer, 2. 

og 3. generasjons 

cefalosporiner, 

penicillin med 

enzymhemmer og 

kinoloner.  

30% reduksjon 

i samlet bruk i 

2020 

sammenlignet 

med 2012 

Sykehusenes 

legemiddel-

statistikk 

Årlig 

2012 2015 Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

    UNN bruker minst antibiotika blant sykehusene i Norge (NORM rapporten). Sykehuset er også blant de 

som har klart å gjøre den største reduksjonen i bruk av de fem bredspektrede antibiotika. Gevinsten er 

oppnådd gjennom tydelige ledere og leger som går foran og viser hvordan man kan behandle trygt med 

bruk av mer smalspektrede midler. 

 

Finnmarkssykehuset ligger i utgangspunktet lavt når det gjelder bruk av disse medikamentene. 

I antibiotikastyringsprogrammet vil dette følges tett. 

 

I Helgelandssykehuset er forbruket redusert med 11% i 2015 sammenlignet med 2012. 

Antibiotikastyringsprogram inkludert A-team er opprettet. Forbruksrapport for 2015 er utarbeidet og 

distribuert internt. 
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Nordlandssykehuset oppgir at rapportering på antibiotikabruk, både samlet for foretaket og pr avdeling vil 

inngå i antibiotikastyringsprogrammet. For 2016 er det ikke tilfredsstillende rapportering på dette, men 

salgstall for 2016 vil inngå i oppfølging av antibiotikastyringsprogrammet for utvikling av forbruk 

fremover.  

Antall bidrag fra 

nasjonale 

medisinske 

kvalitetsregistre i 

a) vitenskapelige 

artikler og b) 

konkrete prosjekt 

for klinisk 

kvalitetsforbedring  

(KvaFor / Siv H) 

/Hanne 

F/SKDE/ToveKN 

  

Årsrapporter fra de 

nasjonale 

medisinske 

kvalitetsregistrene 

Årlig 

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 

 
Vedlegg til styresak Årlig melding 2016 for Helse Nord RHF til Helse- 
og omsorgsdepartementet (HOD) 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
   
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Jann-Hårek Lillevoll / 47012324 
 

Sted/dato: 
Bodø, xx.xx.xxxx 
 

 

Orientering til styret i Helse Nord RHF om styringskrav fra Helse Nord 

RHF til HF-ene som ikke rapporteres til HOD 

 

Pasientens helsetjeneste, ventetid, variasjon og effektivitet 

 Bidra til å utarbeide og implementere nye nasjonale pakkeforløp. 
 

I 2016 er de siste nasjonale kreftpakkeforløpene innført. Det vil si at vi nå har innført 
samlet 28 pakkeforløp totalt. Det er gjort forberedelser til innføring av nye nasjonale 
forløp innen psykisk helse og rus og for hjerneslag. Representanter fra UNN og 
Nordlandssykehuset har deltatt i utarbeidelse av disse pakkeforløpene, som skal 
innføres i 2017. 

 
 

 Ha dedikerte analyseressurser til å bistå avdelingene i å implementere tiltak for 
å redusere variasjon. 

 
Helse Nord jobber med å øke kapasiteten og kompetansen i analyseavdelingene i 
helseforetakene ved å tilby og arrangere kurs i analyseverktøyene fra SAS Institute 
gjennom programmet Helse Nord LIS (Helse Nords ledelsesinformasjonssystem). 
Disse miljøene følges også opp på aktiviteter knyttet til analyser og rapporter i disse 
verktøyene. 
 
Vi har også i helt starten av et prosjekt for implementering av programvare for 
statistisk prosesskontroll.  

 
 

 Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av 
implementering herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd 
kvalitet. 
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 2 

Fagnettverket innen sykelig overvekt har i 2016 arbeidet med en skisse til felles 
pasientforløp i Helse Nord. Dette skal ferdigstilles og implementeres i løpet av 2017. I 
løpet av 2016 har flere av sykehusene etablert et tilbud.  
 
UNN har et tilbud i tråd med anbefalingene, og pasientopplevd kvalitet kartlegges ved 
hjelp av spørreskjema.  
 
Finnmarkssykehuset har et tverrfaglig tilbud i Hammerfest. I Kirkenes er et tilbud 
under etablering, men det gjenstår fortsatt mye før det er på plass. Det foreligger ikke 
data på ventetid eller pasientopplevd kvalitet. 
 
Helgelandssykehuset har ikke etablert helhetlig pasientforløp, men det er 
gjennomført en rekke tiltak for å styrke samarbeidet mellom sykehusenhetene, med 
kommunene og Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) ved 
Nordlandssykehuset. Det er også gjort tiltak for å øke kompetansen. Det foreligger 
ikke data på ventetid eller pasientopplevd kvalitet. 
 
Nordlandssykehuset har bedret lokalsykehustilbudet til pasienter med sykelig 
overvekt i 2016 både når det gjelder kompetanse og kontinuitet, ventelister og 
fristbrudd. Det er gjort endringer i lokalsykehustilbudet, hvor stabile lege- og 
sykepleieressurser bidrar til bedre pasientforløp. Det er etablert tilbud i Lofoten. 
 
Ventetiden for utredning ved RSSO er fortsatt lang (52 uker), men kontinuitet og 
kvalitet i vurdering av henvisninger er bedret ved at det er tilført flere legeressurser. 
Etterslep på kontroller er tatt inn, og tiltak for gjennomgang av ventelisten er 
iverksatt. Det arbeides også med kompetanseheving og nettverksbygging. 
 
I desember 2015 ble beslutningsverktøyet «Mine behandlingsvalg» publisert og tatt i 
bruk. Effekten er merkbar ved at pasientene er mer forberedt og orientert om hva 
behandlingen innebærer. 
 
Fra mars 2017 iverksettes et nytt pasientforløp ved RSSO, som forventes å bidra til å 
øke kapasiteten og redusere ventetiden for pasienter som henvises hit. Det vil i løpet 
av 2017 bli gjennomført brukerundersøkelse ved RSSO. 

 
 

 Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i lokalt klinisk 
forbedringsarbeid. 
 

Ved Finnmarkssykehuset brukes resultater fra nasjonale kvalitetsregistre gjennom 
kvalitetsutvalgets møter. Samtlige registre vil bli presentert i løpet av 2017. Det er 
fortsatt et potensiale ute i klinikkene til å bruke registrene i forbedringsarbeidet. 
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Nordlandssykehuset bruker data fra flere nasjonale kvalitetsregistre i eget arbeid, mest 
for å vurdere områder med behov for forbedringsarbeid. Siden data fra flere registre 
kommer relativt lenge etter aktuell registrering er de er vanskelig å bruke til 
kontinuerlig forbedringsarbeid. 
 
Ved Helgelandssykehuset har det vært utarbeidet en god oversikt over status på 
innrapportering, registeransvarlig etc for aktuelle nasjonale kvalitetsregistre som 
Helgelandssykehuset skal rapportere til. Data fra Norsk hjerteinfarktregister og Norsk 
hjerneslagsregister er benyttet i lokalt klinisk forbedringsarbeid. Forøvrig har det ikke 
vært kapasitet til benytte registerdata i forbedringsarbeid. 
 
Ved UNN benytter man data fra kvalitetsregistrene i ulik grad. Dette henger sammen 
med registrenes modenhet i form av inkludering av pasienter, statistiske løsninger, 
innsamlings og rapporteringsmetoder. 
Et modent register har mange nytteområder men det tar erfaringsmessig flere år før 
registeret har etablert seg som et klinisk verktøy. 

 
 

 Legge til rette for innregistrering av PROMs i kvalitetsregistrene. 
 

I Helse Nords kvalitetsstrategi er målene for PROMs (pasientrapporterte resultater) 
at helseforetakene vil delta i arbeidet med å utvikle bruken av PROMs ved å legge til 
rette for nødvendig infrastruktur til å sikre pasientenes egenrapportering og at 
helseforetakene vil bruke resultatene fra egenrapporteringen aktivt til forbedring av 
behandlingsforløp.  
 
SKDE har fått oppdraget med å utvikle bruken av PROMs i de medisinske 
kvalitetsregistrene. 
  
Helse Bergen (Fagsenter for pasientrapporterte data) har en veiledningstjeneste for 
pasientrapporterte data i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Denne er finansiert 
av de fire regionale helseforetakene. Dette nettopp fordi det er et behov for 
kunnskapsbasert veiledning til registermiljøene. 
 
Av helseforetakene er det kun Nordlandssykehuset som har rapportert at de vil legge 
til rette for innregistrering av PROMs i kvalitetsregistre hvor dette inngår i 
registrering.  
 
Øvrige helseforetak har rapportert at de ikke gjør det pr i dag, da de venter på en 
felles regional løsning for dette fra Helse Nord RHF. Dette kan inngå i arbeidet med å 
utvikle en regional løsning for PREM (pasientrapporterte erfaringer). 
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 Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i 
forbedringsarbeidet. 
 

Ved Finnmarkssykehuset har Klinikk Kirkenes satt som mål at klinikken skal ha 
minimum tre stjerner ved neste PasOpp- undersøkelse. (Klinikken hadde i 2015 to av 
fem stjerner). Klinikken har gjennomgått resultatene av siste undersøkelse i 
klinikkledelsen, utvidet klinikkledermøte og KVAM-råd. 
 
Generell informasjon om resultatene og forbedringsområder på ekstra kampanjedag 
«Bare spør!» i møter med flere faggrupper og på mobil stand på alle avdelinger. Det er 
iverksatt ulike tiltak med fokus på følgende områder: Informasjon til pasient og 
pårørende, etablere rutiner for utreisesamtaler i klinikken og utprøving av visittstol 
på kirurgisk avdeling. 
 
Klinikk Hammerfest har som mål å komme å komme opp på landsgjennomsnittet til 
neste PasOpp undersøkelse. Resultater fra PasOpp er gjennomgått i klinikkledelse, 
utvidet klinikkledergruppe, KVAM- råd, samarbeidsfora samt i alle avdelinger. 
Klinikken deltok i oppfølging av «Bare Spør!» som en del av å forbedre 
kommunikasjon og informasjon til pasienter. Det er utarbeidet mål i avdelingene som 
oppfølging etter PasOpp. 
 
Ved Nordlandssykehuset har flere avdelinger gjennomført lokale 
pasienttilfredsundersøkelser og bruker resultatene aktivt i eget forbedringsarbeid. 
Noen av disse offentliggjøres på avdelingenes kvalitetstavler, andre gjennomgås i 
KVAM møte eller andre interne fora. 
 
Ved Helgelandssykehuset har man foreløpig ikke utviklet egne lokale mål for 
pasientopplevd kvalitet. På bakgrunn av resultater fra PasOpp-undersøkelsene 2015 
er det etablert et prosjekt ved sykehusenheten i Sandnessjøen for å bedre 
pasientopplevd kvalitet. 
 
På UNN har man etablert systematiske tilbakemeldinger fra pasienter i flere enheter. 
Det er ikke satt spesifikke mål for pasientopplevd kvalitet lokalt. Kirurgi, kreft og 
kvinnehelseklinikken, Hjerte og lungeklinikken, Psykiatri og rusklinikken, Barne og 
ungdomsklinikken arbeider med innsamling av pasienterfaringer. 
 
Sykehusapotek Nord har i 2016 startet et prosjekt med å utvikle egne lokale mål for 
pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i forbedringsarbeidet.  

 
 Iverksette tiltak, sammen med pasienter og deres pårørende, for å bedre 

helsepersonells kommunikasjon og informasjon (muntlig og skriftlig). 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
16MAR2017 - saksdokumenter

side 78



 

 5 

Finnmarkssykehuset deltar i «Bare spør!»-kampanjen. Klinikkene har dette som 
satsningsområde etter PasOpp-undersøkelsen. 
 
Ved Nordlandssykehuset har både Salten DPS og Psykoseteamet seminar som 
arrangeres for pasienter, pårørende og helsepersonell hvor læring av hverandre 
inngår. Også andre enheter i psykiatrien har egne aktiviteter rettet mot pasient og 
pårørende for gjensidig læring. 
 
For å styrke arbeidet i hele foretaket, både innenfor psykiatri og somatikk, er det 
ansatt rådgiver som skal jobbe særskilt med dette. Det har vært et pilotprosjekt på 
«Et vennlig sykehus» i sengepost til kirurgisk ortopedisk klinikk i Bodø. Tiltak for å 
bedre kommunikasjon vil få eget fokus når prosjektet «Et vennlig sykehus» skal 
videre til øvrige somatiske sengeposter. 
 
Ved Helgelandssykehuset er tiltak iverksatt i forbindelse med arbeidet med nytt 
nettsted for spesialisthelsetjenesten i landet, der nettstedet til Helgelandssykehuset 
inngår. Lansering fant sted høsten 2016, og alt innhold er utarbeidet med stor grad av 
brukerinvolvering og brukertesting (pasienter og pårørende). I dette ligger 
tilbakemeldinger på brukergrensesnitt, språk og grafisk utforming – inkludert 
universell utforming. 
 
Høsten 2016 initierte Helgelandssykehuset et eget «Klart Språk» - prosjekt med sikte 
på oppstart 1. kvartal 2017. Prosjektet vil rette seg inn mot tekstlig innhold på papir 
og nett som er pasient- og pårørenderettet, men også administrative tekster. 
Prosjektet planlegges også løftet som et fellesprosjekt for alle foretakene i Helse Nord 
i regi av kommunikasjonssjefene i foretakene. 
 
Sykehusapotek Nord har innført standardisert inhalasjonsveiledning i 
publikumsavdelingene. Ut over dette er det ikke gjennomført tiltak for å bedre 
kommunikasjon og informasjon med pasienter og deres pårørende.  
 
UNN har etablert «Mine behandlingsvalg» der pasienter og pårørende kan gjøre mer 
kvalifisert valg av behandlingsstrategier sammen med fagpersoner. Mine 
behandlingsvalg gjør at kommunikasjonen er mer rettet mot de muligheter som 
finnes for pasientene inne visse diagnoser. 
Prosjekt i samarbeid med Forandringsfabrikken i Barne- og ungdomspsykiatrisk 
avdeling. 
 
Kampanjen «Bare spør» (Et tiltak i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet) var 
planlagt i samarbeid med Brukerutvalget til høsten 2016, men ble utsatt til uke 3, 
2017 pga sammenfall med omlegging av datasystemer (HOS II). 
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Pasientene i nord har fått økt tilgang, medvirkning og tillit til helsetjenesten ved at de 
kan se sin egen tilgangslogg, egen pasientjournal og henvisningsstatus. Videre arbeid i 
«Min helse» vil i perioden medføre innsjekk og dialog for timeavtaler. 

 
 

 Implementere og ferdigstille resultat fra prosjektet felles regionale retningslinjer 
for kvalitetsforbedring på pasientreiseområdet innen 01.08.2016. 

 
Løsningen ble ikke sluttført og levert i 2016. Tiltaket ble ikke tilstrekkelig prioritert 
og bestillingen til HF-ene var for uklar. Bestillingen og ansvaret for gjennomføringen 
tydeliggjøres fra RHFet i form av et mandat og bestillingen følges tett opp i 2017. 
Ansvaret for gjennomføring ligger hos HF-ene. Kravet er tatt med inn i OD 2017. 

 
 

 Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager. 
 

Alle HF-ene har i gjennomsnitt vært over kravet på 14 dagers saksbehandlingstid i 
2016 (se kolonne «YTD»), dette varierer mellom 3 dager for UNN og 4,8 dager for 
Finnmarkssykehuset. Årsaken til at snittet ligger over kravet er blant annet 
periodevis høy turnover, sykefravær og opplæring av midlertidige ressurser. 
 

 
 
Fra 01.10.2016 overtok Helgelandssykehuset oppgavene knyttet til reiseoppgjør fra 
de øvrige helseforetakene i Helse Nord for reiser gjennomført etter 01.10. 
Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og UNN behandler reiseoppgjør knyttet til 
reiser gjennomført før 01.10.  
 
Saksbehandlingstid i forbindelse med reiser gjennomført etter 01.10.2016 lå pr 31.12 
på 24,7 dager for Helse Nord. 
 
I OD 2017 er det bare rettet krav til Helgelandssykehuset på saksbehandlingstid for 
reiseoppgjør. 

 
 Gjennomføre flytting av egne internett til felles nasjonal webløsning. Det skal 

ikke opprettes nettsteder eller eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal 
publiseringsplattform. 
(Kommunikasjon) 
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Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. 
Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 Ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen. 
 

Helse Nord har fått oppgaven med å videreutvikle spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen i et urbefolkningsperspektiv.  SANKS har en nøkkelrolle i 
formidling av kunnskap til helsetjenesten for øvrig rundt samisk kulturforståelse. I 
tillegg har SANKS en viktig rolle i behandling av pasienter med psykiske lidelse og rus 
i de samiske områdene. Det er viktig å understreke SANKS sin rolle i oppfølgingen av 
overgrepssakene i Tysfjord. Videre har Helse Nord RHF besluttet utbygging av Samisk 
helsepark i Karasjok, som også skal tilby spesialisthelsetjenester til samer på 
Nordkalotten. 
 
Samiske tolketjenester er videre utbygd og tilbys den samiske befolkning som et 
tiltak for pasientsikkerhet og kvalitet også i akutte prehospitale situasjoner. 
Det er etablert kontakt mellom Helgelandssykehuset og SANKS med mål om å 
etablere samarbeidsavtale for å utvikle helsetjenester også for den sørsamiske 
befolkningen. Det er samarbeid med SANKS om kontorlokaler når representanter har 
kontordager på Helgeland.   
 

Helse Nord har fått oppnevnt samiske representanter i de fleste sentrale råd og 
utvalg. Det er startet et arbeid med en strategisk utviklingsplan for 
spesialisthelsetjenesten for den samiske befolkningen.  Det er et omfattende arbeid 
med utgangspunkt i Finnmark, men som også skal involvere representanter fra de 
andre samiske språkområdene sammen med det omfattende forskningsprogrammet 
ved Universitetet i Tromsø.  Målet for planen er å tilby den samiske befolkningen 
tilgang til spesialisthelsetjenester som er tilpasset samisk språk og kulturforståelse. 

 
 

 Implementere tiltakene fra Tolkeprosjektet med tertialvis statusoppdatering til 
Helse Nord RHF. 

 
I 2016 er tiltakene i tolkeprosjektet gradvis iverksatt, med stadig bedre 
tilgjengelighet til nordsamisk tolk. 

 Det er utarbeidet prosedyrer for bruk av Skype. Prosjektet vil prøve ut om 
Skype er et egnet redskap i tolkearbeidet.  

 Norsk senter for forskningsdata har godkjent etablering av et lokalt 
kvalitetsregister.  

 Innkallingsbrev er endret. Pasienter med samisk som førstespråk blir i brevet 
oppfordret til å forhåndsbestille tolk til sine timeavtaler ved 
Finnmarkssykehuset Hammerfest. Ansatte skal i tillegg tilby tolk ved 
innkomst. 
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 Det er etablert tilbud om tolk på dagtid ved avdelingene Alta og Karasjok via 
Skype, i tillegg til frammøtetolking i Hammerfest. Høsten 2016 ble 
tilgjengeligheten utvidet til å gjelde fra kl. 08.00 - 22.00 hele uka ved klinikk 
Hammerfest. I januar 2017 utvides tilbudet og inkluderer ambulansetjenester. 

 Det er en fast ansatt tolk på dagtid i Hammerfest, og seks prosjektansatte 
tolker, som dekker resten av døgnet.  

 Evaluering av ordningen gjøres via kvalitetsregistret 

 
 

 Ferdigstille og oppsummere PING -prosjektet innen andre tertial. Gi anbefaling 
til regional bruk av løsningen. 

 
«PING»-prosjektet er overlevert UNN og vi har en prototype i bruk. Løsningen er 
funksjonell i henhold til de krav som ble satt i utviklingsavtalen. Som alle 
utviklingsprosjekter er det rom for videreutvikling det melder seg ganske raskt et 
behov for nye og andre funksjonaliteter som ønskes utviklet. Løsningen fungerer godt 
rent teknisk som beskrevet i avtalen. 
 
Det ligger utfordringer til å kommunisere elektronisk med pasienter og brukere. 
Piloten viser at det ikke er noen automatikk i at pasienter vil gi tilbakemelding i 
elektroniske kanaler. Det må initieres et større informasjon og guide arbeide rundt 
dette når det tas i bruk i bred skala. 

 
 

 Legge til rette for implementering av samvalg gjennom kommunikative og 
strukturelle tiltak. 
 

Spesifikk for UNN HF: 
Medisinsk klinikk har implementert Mine behandlingsvalg for samvalg av 
behandlingsstrategi.  
 
Psykisk helse og rusklinikken har innført tilbud om medikamentfri behandling.  
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Pasientsikkerhet 

 Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig 
virksomhetsrapport. 

 
Aktiviteter i Pasientsikkerhetsprogrammet er omtalt i månedlige virksomhets-
rapporter. 

 
 

 Bidra i prosjekt for å beskrive en løsning for elektronisk bestilling og utarbeide 
dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler. 
  

Sykehusapotek Nord har deltatt i nasjonalt prosjekt om systemstøtte for 
legemiddelkjeden, der beskrivelse av en løsning for elektronisk bestilling og 
utarbeiding av dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler inngår.  
 
Sykehusapotek Nord har i samarbeid med Helse Nord RHF intensivert arbeidet med å 
anskaffe system for elektronisk bestilling og dokumentasjon knyttet til produksjon av 
legemidler.  

 

Smittevern  

 Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to 
ganger årlig i henhold til forskrift. Hvert helseforetak skal rapportere og 
kommentere sine prevalenstall to ganger i året til Helse Nord RHF. 

 
Ved Finnmarkssykehuset hadde 5,3% av pasientene infeksjon ved   undersøkelsen i 
mai 2016. Tallene behandles i smittevernrådet, KVAM-råd og kvalitetsutvalg. 
Prevalenstallet for UNN var på 4,8% for 2016. Resultatene er ikke kommentert. 
Nordlandssykehuset gjennomfører fire prevalensundersøkelser pr år. Ved 
undersøkelsen i tredje kvartal 2016 var prevalenstallet for NLSH samlet 7,9%, «egne» 
infeksjoner var 4,2%. De beskriver en god utvikling. Fram til primo oktober var det 
gjennomført 40 smittevernvisitter ved Nordlandssykehuset. 
Ved Helgelandssykehuset var samlet prevalenstall ved undersøkelsen i mai 2016 
2,0%.  

 
 

 NOIS-registrering: Det skal være minst 95% oppfølging for alle inngrep som 
omfattes av forskriften. Hvert helseforetak skal rapportere og kommentere sine 
infeksjonstall for hvert tertial til Helse Nord RHF. 
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Oppfølgingsgraden for NOIS-registrering er høy i alle helseforetakene i Helse Nord.  
 Ved Finnmarkssykehuset er oppfølgingsgraden over 95%. Resultater for 2016 

er ikke rapportert. For 2015 er resultater rapportert, og det angis at dataene 
brukes aktivt i tilbakemelding til klinikkene gjennom KVAM-råd og 
kvalitetsutvalg. 

 Ved UNN er oppfølgingsgraden 95% eller høyere. UNN har ikke rapportert og 
kommentert sine infeksjonstall. 

 Nordlandssykehuset har en oppfølgingsgrad på 100%. Det vises til en grundig 
gjennomgang av NOIS postoperative sårinfeksjoner i første kvartal 2016 (egen 
styresak). Forekomsten ligger fortsatt over det nasjonale gjennomsnittet. Det 
er i 2015/2016 arbeidet for å bedre kvaliteten på registreringene. 
Nordlandssykehuset har lenge vært uten smittevernlege, men ny 
smittevernlege starter i mars 2017. 

 Ved Helgelandssykehuset er oppfølgingsgraden for de fleste inngrep 100%, 
men for lav for hofteprotese (hemiprotese) ved sykehuset i Mo i Rana, der den 
var 85,7% og 78,6% i hhv første og andre tertial 2016. Mulige årsaker til dette 
kommenteres. Helgelandssykehuset gir en grundig gjennomgang av 
infeksjoner ved de ulike typer inngrep i første og andre tertial, og redegjør for 
de dype infeksjoner. Disse følges opp av lokal avdelingsledelse og 
smittevernpersonell. Generelt gir små tall store prosentvise utslag. 

 

Forskning og innovasjon 

 Forskningsmiljøene skal gå sammen med miljøer i andre regioner for å søke på 
prosjekter i nytt felles program (utarbeidet av RHF-ene i samarbeid med Norges 
forskningsråd) for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten. 
 

Rapporteringen fra HF-ene viser at dette synes å være godt ivaretatt, selv om det 
meldes om lite aktivitet fra de mindre HF-ene. Kravet er spesielt relevant for 
større helseforetak og det er også disse som rapporterer om mest aktivitet.  

 
 

 Delta i arbeidet med å utvikle en modell for budsjettering av totale 
kostnader i eksternt finansiert forskning i helseforetak, jf. rapport fra 
arbeidsgruppe fra 2015.  
 

Problemstillingen har vært til behandling i det nasjonale Husebekk-utvalget og 
løsningsforslag ble fremsatt i november 2016. Foretakene har avventet resultatet 
fra utvalgets arbeid.  
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 Implementere tiltakene i Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 
2016–2020, sammen med RHF-et. 
 

Den generelle tilbakemeldingen er at strategien og tiltaksplanen er godt 
innarbeidet i foretakene.  Tiltak er iverksatt etter planen og det blir fremhevet at 
strategien har vært et viktig grunnlag for utarbeidelse av foretakenes egne 
forskningsstrategier. UNN rapporterer iht. til deres særlige ansvar som regional 
forskningsstøtteavdeling og viser til konkrete tiltak herunder opprettelse av 
støttefunksjoner, samarbeid nasjonalt/internasjonalt på utvalgte områder, 
utvikling av nye kurs m.m. 

 

 
 

 I samarbeid med Helse Nord RHF sørge for at det nyetablerte Nasjonalt senter 
for e-helseforskning (NSE) organiseres med en fagprofil og tilhørende ledelses- 
og styringsformer som kan ivareta de forpliktelser og formål som følger av 
bevilgningen over statsbudsjettet. Senteret skal i tillegg til sin frie forskning 
finansiert gjennom søknader (forskningsråd, regionale forskningsmidler, EU 
mv.) også ha en anvendt profil med vekt på følgeforskning og utredninger på 
bestilling fra helsemyndighetene. Det skal etableres en nasjonalt sammensatt 
styringsgruppe for senterets virksomhet, og i samarbeid med det nye e-
helsedirektoratet utvikles rutiner for bestillinger og leveranser. Helse Nord RHF 
vil spesifisere dette oppdraget ytterligere gjennom et særskilt oppdragsbrev. 
 

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) er etablert med styringsstruktur. 
Senterleder ble ansatt i fast stilling fra april 2016, og styringsgruppe med nasjonal 
representasjon ble etablert. Det ble avholdt fire møter i 2016.  
 
Senteret har etablert en tett dialog med Direktoratet for e-helse, og har igangsatt flere 
prosjekter som svarer ut nasjonale behov for kunnskap i samarbeid med direktoratet.  
 
Senteret har startet et arbeid med nyrekruttering og kompetanseutvikling, og har 
gjennom året hatt sterk fokus på den faglige vridningen som er forventet fra eiere og 
oppdragsgivere gjennom ledelsesmessig styring av forskningssøknader og øvrig 
faglig aktivitet. 
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Personell, utdanning og kompetanse 

 Ta i bruk regional handlingsplan for rekruttering. 
 

Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering ble vedtatt i styremøte 22. 
september 2016 (sak 106-2016). Finnmarkssykehuset rapporterer om at de tar i 
bruk handlingsplanen i sin «Arbeidsgiverpolitiske handlingsplan 2016-2019» som de 
vedtok i 2016. UNN rapporterer at de bruker planen og modellen i 
rekrutteringsarbeid. Nordlandssykehuset vedtok egen handlingsplan i 2016; 
"Rekruttering i Nordlandssykehuset 2016-2020 - strategier og tiltak". 
Helgelandssykehuset rapporter at de har igangsatt noen tiltak, og planlegger videre 
tiltak for å implementere handlingsplanen i 2017.  

 
 

 Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 
1. Tilleggskrav for ambulansefaglærlinger: 50 % skal rekrutteres fra 
videregående skole i egen helseregion. 

 
Alle sykehusforetakene innfrir måltallene for praksis-, turnus- og lærlingeplasser, og 
et minimum av 50 % ambulansefaglærlinger rekrutteres fra egen region. 

 
 

 Delta i prosjekt «ledermobilisering». 
 

Ledermobilisering er et svært viktig program for foretakene i Helse Nord for å nå 
målsettingene i Helse Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling. 
Det var derfor også helt naturlig at Finnmarkssykehuset HF på vegne av 
foretaksgruppen var med som pilotforetak i oppstarten.  
 
I 2016 har Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF gjennomført et 
program hver.  
 
Helgelandssykehuset HF og UNN HF skal gjennomføre programmet i 2017. 

 
 

 Rekruttere deltakere til Master i helseledelse i henhold til målgruppe og 
intensjon for studiet. 

 
MBA i Helseledelse er et 2-årig masterstudie i helseledelse som leveres av Nord 
Universitet og finansieres av Helse Nord RHF. Etter å ha innløst opsjon om forlengelse 
av innkjøpsavtale med Nord Universitet, ble det i januar 2016 lyst ut 25 studieplasser 
for kull 2016-2018. Foretakene har vist stor interesse for dette studiet noe som 
resulterte i mer enn dobbelt så mange søkere som plasser. To av foretakene kjøpte 
ekstra plass, slik at inntak totalt ble på 27 studieplasser. For første gang siden 
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oppstart at dette studiet er nå alle foretakene representert og endelig studentopptak 
samsvarer godt med definert fordeling og målgruppe for dette studiet.  

 
 

 Rekruttere deltakere til Nasjonalt topplederprogram. 
 

Helse Nord fylte også i 2016 opp sine 6 plasser på Nasjonalt topplederprogram. 
Denne gang med bare kvinnelige deltakere. Kull 20 ble avviklet i perioden 18. januar 
til 8. april 2016. Rekruttering til kull 21 som avvikles i 2017, ble gjort i 2016. Det vil 
også i 2017 være 6 deltakere fra Helse Nord. 

 
 

 Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 30. juni, med seks 
måneders planleggingshorisont, både i GAT og DIPS. 
 

Planleggingsmetodikk for oppsett av arbeidsplaner har i 2016 vært et sentralt tema i 
tariffoppgjøret og i den påfølgende arbeidskonflikten mellom Akademikerne og 
Spekter. Foretakene har derfor ikke kommet like langt i arbeidet som ønsket med 
aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Foretakene har i 2016 gjennomført 
opplæring i arbeidstidsplanlegging, og man har ved flere klinikker en 
planleggingshorisont på 6 måneder. 

 
 

 Bidra i arbeidet med å innføre ny legespesialitetsstruktur 
 

Helse Nord RHF deltar i det interregionale arbeidet med innføring av ny 
legespesialitetsstruktur, gjennom arbeidsgrupper, referansegrupper og i 
styringsgruppen. Foretakene er representert i regionalt arbeid sammen med 
regionalt utdanningskontor (RU) ved UNN. 

 

 
 Delta i prosjekt for utvikling og innføring av regionalt system for 

kompetanseledelse, og ta dette i bruk. 
 

Helse Nord startet opp regionalt prosjekt for innføring av Kompetansemodulen i 
Personalportalen 1. mars 2016, som felles verktøy for kompetanseledelse. Prosjektet 
skal pågå i 2 år. Pilotering er gjennomført i alle foretak og tilbakemeldingene er 
positive. Lokale prosjektledere i alle sykehusforetakene har sørget for opplæring og 
oppfølging av ledere og fagansvarlige i pilotenhetene, og deltar aktivt i prosjektet. 
Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord har også deltatt. Utrulling skjer gradvis fra 
februar 2017. Det er god kontakt med de andre helseregionene som bruker samme 
verktøy, også i forhold til at verktøyet skal brukes til administrering av ny LIS-
utdanning fra 2017. 
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 Gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling gjennom kurs og møteplasser 
som dekker den basiskompetanse ledere skal ha. 
 

Foretakene har deltakere på Nasjonalt topplederprogram og Master i helseledelse. I 
tillegg har Finnmarkssykehuset HF og NLSH HF hatt deltakere på Ledermobilisering. 
Alle foretak gjennomfører introduksjonskurs for ledere. 

 
 

 Gi lederstøtte ved å ta i bruk Helse Nords lederhåndbok. 
 

UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset har deltatt i 
det regionale i arbeidet med å utvikle Helse Nords lederhåndbok. Grunnet noe 
varierende ressurstilgang har dette arbeidet tatt litt lengre tid enn planlagt. Framdrift 
og lanseringstidspunkt vil derfor bli noe ulikt mellom foretakene. 

 
 

 Ansvar for prioritering, koordinering og utvikling av nye e-læringskurs i 
regionen. 

 
Disse kursene er utviklet i regi av Helse Nord/ foretakene i Helse Nord i 2016. 
Kursene ligger på Campus. Kurs i Smittevern Isolering er delt med andre regionale 
foretak i Norge 

 Smittevern Isolering 
 Strålevern grunnkurs 
 Strålevern for brukere av mobile c-buer 
 PR33953: Oppholdsregistrering EPJ DIPS 
 Etiske retningslinjer for Helse Nord 
 Hva ser pasienten på Helsenorge.no? 

 
I tillegg har vi importert flere kurs kostnadsfritt fra andre foretak: 

 Legemiddelsamstemming (Helse Midt) (under vurdering) 
 10 trinn for vellykket amming (Helse Sør-Øst) 
 Preoperativ håndhygiene (Helse Vest) 
 Hindre drop-out fra rusbehandling (Helse Sør-Øst) 
 Antibiotikabruk i sykehus (Helse Vest) 
 Den gylne pennen (DiFi) 
 Den vanskelige samtalen (kurs for ledere. DiFi) 
 Fungerer det digitalt da? (DiFi) 
 Er det sikkert? Et e-læringskurs i informasjonssikkerhet for ledere (DiFi) 
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 Ansvar for å bidra til at felles nasjonal kurskatalog utvikles, og at generell avtale 
om deling av kurs utarbeides. 
 

Det er utarbeidet retningslinjer for deling av e-læring som er signert av HR-direktører 
i alle regionale helseforetak. Denne avtalen skal støtte opp under det delingskulturen 
som er bygget opp mellom helseforetakene i spesialist-helsetjenesten. E-læringskurs 
skal deles kostnadsfritt etter gjeldende tekniske spesifikasjoner. 
Den interregionale arbeidsgruppen for e-læring er også involvert i prosjekt for ny LIS 
utdanning. Dette gjør at utviklere og koordinatorer av e-læring blir tettere koblet til 
prosjektet. Det er også satt opp et plattformprosjekt nasjonalt som ser på en xAPI / 
LRS løsning nasjonalt. Helse Nord har kommet lengst i dette arbeidet. Helse Nord kan 
regne med å måtte bidra med å utvikle e-læringskurs til LIS utdanning. 
 

 
 
 Teste ut og etablere et felles LRS mellom helseregionene. 

 
LRS er oppe og kjører på adressen https://lrstest.helsenord.no med mulighet for 
import av data fra Campus, men er fortsatt under utredning for endelig løsning. 
LRS er testet i det nasjonale arbeidet med den nye LIS utdanningen. Det er ikke tatt 
stilling til hvorvidt denne LRS løsningen blir en del av LIS løsningen. 

 
 

 Videreutvikle dagens nettverk for e-læring, og opprette et adminforum 
bestående av e-læringskoordinator i hvert HF. 
 

Per-Henrik Kvalnes – koordinerer koordinatorforumet i Helse Nord, og representerer 
Helse Nord i arbeidsgruppen for interregionalt nettverk for digital læring.  
Det har i løpet av 2016 vært utviklet en ny e-læringsstrategi for Helse Nord. Den gir 
prinsipper for bestilling, utvikling, deling av e-læring og den formelle organiseringen 
av e-læringskoordinatorer ved hvert foretak. 

 
 

 Ansvar for at det opprettes en styringsgruppe innenfor e-læring sammen med 
regionalt utdanningssenter. 
 

Det er ikke opprettet styringsgruppe i 2016. Hovedsakelig fordi den nye strategien 
ikke blir godkjent før i 2017. Det arbeides fortsatt med prioritering av kurs. 
Styringsgruppe vil for utvikling av e-læring er felles Fag-/ HR sjef møte i Helse Nord. 

 
 

 Forberede at regional finansiering knyttet til helseompetanse.no f.o.m. 2017 vil 
overføres til regionalt nettverk for e-læring. 
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Finansiering av helsekompetanse.no er fra og med 2017 avsluttet. Man har ikke tilført 
det regionale nettverket økt finansiering. Dette må man komme tilbake til i 
budsjettrevisjon i løpet av 2017. 

 
 

 Legge til rette for at utviklerkompetansen innenfor e-læring gjøres tilgjengelig 
for regionalt utdanningssenter og e-læringsnettverket. 
 

Helse Nord har orientert e-læringsnettverket og Regionalt utdanningskontor at man 
ved behov knyttet til utvikling av læringsaktiviteter/ ny spesialitetsstruktur, skal 
prioritere dette arbeidet. 

 
 

 Helsekompetanse.no sin utvikling av e-læringskurs skal være basert på 
etterspørsel og koordinering med samarbeidspartnere og KS Læring. 
 

Dersom det er aktuelt for det regionale e-læringsnettverket i Helse Nord RHF og/ 
eller foretakene å bestille e-læring fra helsekompetanse.no, skal dette være basert på 
Helse Nord’s strategi for e-læring. 
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Samhandling 

 Delta aktivt i etableringen av gjensidige samarbeidsavtaler med 
avtalespesialistene som gir grunnlag for et godt samarbeid og en hensiktsmessig 
arbeidsfordeling mellom helseforetak og avtalespesialistene i eget nedslagsfelt. 
Samarbeidsavtalen kan gjelde pasientflyt/strømmer, håndtering av ventelister, 
fristbrudd, faglig samarbeid mellom avdelinger og avtalespesialister, utveksling 
av informasjon, felles prosedyrer og kliniske retningslinjer, deltakelse i 
kompetanseutvikling, rutiner for kontakt mellom legen og helseforetaket mv. 
Helse Nord RHF vil fasilitere fellesmøter og initiere samarbeidet mellom 
avtalespesialister og helseforetak. 
 

Oppstartsmøte ble gjennomført i Tromsø i april 2016 hvor UNN- og Finnmark HF 
sammen med avtalespesialistene innen øyefaget i deres nedslagsfelt deltok. 
Helseforetakene ble i møtet tillagt ansvaret med å utarbeide samarbeidsavtaler med 
avtalespesialistene og Helse Nord RHF har distribuert veileder og avtale mal til HF- ene 
for formalisering av samarbeidet mellom HF og avtalespesialistene. HF- ene 
rapporterer at arbeidet er igangsatt, men foreløpig er få avtaler inngått. 
 
 Status er som følger: 

o Finnmark: Utkast til avtaler ble sendt ut før jul 2016 til alle avtalespesialistene i sitt 
nedslagsfelt, en avtale signert. 

o HLSH: Ikke inngått samarbeidsavtaler med noen av avtalespesialistene i eget 
nedslagsfelt.  

o NLSH: En samarbeidsavtale er etablert med en avtalespesialist innenfor fordøyelse. 
o UNN: Ikke inngått samarbeidsavtaler med noen av avtalespesialistene i eget 

nedslagsfelt. 

 
 
 
 Iverksette tiltak for å gjøre tjenesteavtalene mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten kjent, med tertialvis rapportering på status. 
 

Ved UNN er alle avtalene revidert og det er laget kortversjoner av avtalene. Det er 
avholdt fire workshops i meldingsutveksling, med utgangspunkt i tjenesteavtalene 
samt innmeldte samhandlingsavvik. Arbeidet for å sikre etterlevelse og oppfølgning 
av avtalene pågår, bl.a. gjennom egne saker i OSO. 
 
I Finnmarkssykehuset er de fleste av tjenesteavtalene revidert. Klinikkene har vært 
involvert i revisjonsprosessen, noe som bidrar til økt kjennskap til avtalene. Det er 
samtidig iverksatt arbeid med å lage brukervennlige kortversjoner av 
tjenesteavtalene som fokuserer på foretakets forpliktelser. 
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Helgelandssykehuset reforhandlet samarbeidsavtalene høsten 2016. I forberedelsen 
til reforhandlingene var ledere og annet helsepersonell i sykehuset involvert i 
arbeidet, noe som har bidratt til å gjøre avtalene mer kjent. Ledere i sykehusenhetene 
er informert om at avtalene er reforhandlet. Avtalene er også tilgjengelig på 
sykehusets intranettside.  
 
Nordlandssykehuset arrangerer erfaringsmøter med kommunene to ganger årlig, 
hvor forhold knyttet til avtalene blir drøftet. Klinikksjefene bidrar i samarbeid med 
samhandlingsavdelingen med kunnskapsformidling om avtalene. 

 
 

 Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare pasienter som har behov for 
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon er i samsvar med 
tjenesteavtale 5, med tertialvis rapportering på status.  

 
UNN har gjennomført fire Workshops i meldingsutveksling, med til sammen over 300 
deltakere. Utskrivningskoordinator tilbyr fortløpende opplæring i prosedyre for 
utskrivning av pasienter. Eget flytskjema for utskriving (i tråd med revidert 
tjenesteavtale 5) er under utarbeidelse. 
 
Samhandlingsavvik (og fakturainnsigelser) UNN mottar fra kommunene handler i 
stor grad om manglede etterlevelse av tjenesteavtale 5. Egen sak om dette er 
presentert for OSO og vil bli lagt fram i Kvalitetsutvalget i UNN. 
 
Finnmarkssykehuset har gjennomgått rutinene slik at disse er i tråd med avtalen. 
Foretaket jobber med meldte samhandlingshendelser/avvik. Disse har vist at 
foretaket ikke har hatt gode nok rutiner for at epikrise blir oversendt elektronisk ved 
utskrivningstidspunkt, for pasienter som skal ha umiddelbar oppfølging i kommunen 
i form av hjemmesykepleie eller institusjonsopphold. Årsaker til manglende 
oversendelse av epikriser er kartlagt, og det er laget rutiner for å bedre situasjonene. 
Dette vil bli fulgt opp i 2017. 
 
I Nordlandssykehuset fungerer rutinene svært godt og det er god samhandling 
partene imellom basert på tjenesteavtale nr. 5. 
 
Helgelandssykehuset har fortsatt forbedringspotensial i forhold til tidligmelding og 
epikrisekvalitet når pasienter som utskrives har behov for kommunale tjenester. 
Antall samhandlingsavvik/hendelser kan være et parameter på dette. Tjenesteavtale 
5 trer i kraft når pasienten legges inn i sykehus. Avdelingene forholder seg til avtalens 
innhold så langt det er praktisk mulig. I Mo i Rana er det etablert en ordning med 
daglige fysiske møter mellom sykehusenheten og kommunen for å forbedre 
samarbeidet rundt pasientene som skal utskrives. I Sandnessjøen er det etablert et 
prosjekt som skal se på kommunikasjon med pasienter og primærhelsetjeneste i 
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forbindelse med utskrivelse, med bakgrunn i lavere score på dette området i PasOpp 
2015. 

 
 

 Øke utøvende virksomhet mot kommunehelsetjenesten ved blant annet 
veiledning, for å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten. 

 
Samhandlingsavdelingen ved UNN har avholdt workshops og møter i 
samarbeidsforum; tre for somatikk og fem for psykisk helse og rus. 
 
Finnmarkssykehuset har etablert hospiteringsprogram ved de fleste avdelinger i 
klinikkene. Imidlertid benyttes tilbudet lite av kommunene. Samarbeid med 
kommunene skal utvikles videre gjennom ansettelse av samhandlingskoordinatorer i 
klinikkene. 
 
Helgelandssykehuset gir tilbud om opplæring og veiledning til 
kommunehelsetjenesten etter behov. 
 
Nordlandssykehuset har gjennomført flere faglige kurs for kommunalt ansatte innen 
pleie- og omsorgssektoren. Det er avviklet fagdager for leger både i Lofoten og 
Vesterålen, hvor programmet er utarbeidet i samråd med kommuneoverlegene. 
Helseforetaket har tilbud om hospitering. 

 
 

 Utrede muligheten for bedre tilrettelegging for tilgang til resepter/legemidler via 
digitale tjenester. 

 
E-resept er innført i alle helseforetakene. Det gjenstår noe opplæring og praktisk 
tilrettelegging før ordningen er fullt implementert. 

 
 

 Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden 
i Helse Nord. 

 
God legemiddelhåndtering er en viktig del av pasientsikkerhetsprogrammet og dette 
er sikret gjennom følgende forhold: 
 
Kompetansetiltak 
Sykehusapotek Nord har gitt undervisning i legemiddelhåndtering til ansatte i alle 
helseforetakene i Helse Nord, samt til sykepleierstudenter ved Universitetet i Tromsø 
og Nord universitet i Bodø. 
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Avvik behandles i KVAM- grupper for å sikre læring av feil. I Finnmarkssykehuset 
vurderes det obligatorisk legemiddelhåndteringskurs for alle sykepleiere. 
Alle helseforetakene har tett samarbeid med Sykehusapotek Nord, gjennom at 
farmasøyt bistår med kompetansehevende tiltak. Helgelandssykehuset har revidert 
sin Håndbok i legemiddelhåndtering. 
 
Oppfølging av rutiner og implementering av nye løsninger 
Sykehusapotek Nord har bistått i utarbeidelse, kvalitetssikring og oppfølging av 
rutiner for legemiddelhåndtering i sykehusene. Ordningen med apotekstyrte 
legemiddellagre og innføring av Tønsys bestillingssystem for legemidler er også 
faktorer som kan bidra til bedre kvalitet i legemiddelhåndteringen. Sykehusapotek 
Nord har også deltatt i FIKS-programmets prosjektgruppe for å beskrive løsninger for 
lukket legemiddelsløyfe. Farmasøyter har også deltatt i innføringen av elektronisk 
kurveløsning i Helse Nord. Bruk av elektronisk legemiddelkabinett (ELK) ved mindre 
sykehus som Vesterålen, Kirkenes og Mosjøen, er også en satsing som gir tryggere 
legemiddelsløyfe. 
 
God oppfølging i publikumsavdelingen 
Sykehusapotek Nord tilbyr legemidler til utskrivningsklare og utskrevne pasienter.  

 
 

 Prinsippene i styresak 70-2002 IKT-strategi i Helse Nord skal fortsatt ligge til 
grunn for arbeidet med IKT i regionen. Helseforetakene skal ikke gjennomføre 
separate anskaffelser eller iverksette andre tiltak som kan true de ambisjoner 
som er beskrevet rundt realisering av FIKS. Behov for nye tjenester/prosjekter 
skal forankres mot Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt.  Eventuelle 
innovasjonsprosjekter og resultatet av slike skal kunne benyttes av hele 
foretaksgruppen. 
 

Samtlige helseforetak bekrefter oppfyllelse av prinsippene i styresak 70-2002.  Dog 
ser Helse Nord RHF at spesielt IMATIS prosjektet ved Nordlandssykehuset i større 
grad skulle sikret gjenbruk av løsningen som er pilotert og innført ved NLSH. 

 
 

 Bidra aktivt til en større nasjonal standardisering innen IKT-området basert på 
de styringssignaler som gis i retning av én innbygger, én journal, samt arbeidet 
som utføres i regi av Nasjonal IKT.   

 
Helseforetakene bekrefter at de slutter aktivt opp det nasjonale arbeidet som pågår. 

 
 

 Ta i bruk Samhandlingsbarometeret i samarbeid med overordnet 
samarbeidsorgan (OSO). 
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UNN har tatt i bruk Samhandlingsbarometeret og bistår de andre foretakene med 
implementering. 
 
Finnmarkssykehuset leverer nå data til Samhandlingsbarometret. Det er etablert 
egen arbeidsgruppe med representant fra kommunene, som bistår prosjektleder. 
 
I Helgelandssykehuset er Samhandlingsbarometeret demonstrert i OSO-møte, men 
foreløpig ikke tatt i bruk. Samhandlingssjefen sluttet ved nyttår, og bruk av 
samhandlingsbarometeret var ikke av de områdene som ble prioritere før hun sluttet. 
Bruk av samhandlingsbarometeret vil bli iverksatt i 2017. 
 
 
Nordlandssykehuset har startet arbeidet med Samhandlingsbarometeret. De har 
behandlet saken i OSO, som besluttet å drøfte innfasingen i det årlige dialogmøtet 
med kommunene. Etter drøfting går de videre med etablering. 

 
 

 Foreslå forbedringer i rutiner med forskrivning av medikamenter. 
 

Sykehusapotek Nord har jevnlig informert fagsjefmøtet i Helse Nord om omsetning 
knyttet til H-resepter og etterlevelse av LIS-avtaler og LIS-anbefalinger. På 
forespørsel fra helseforetakene har de også utarbeider statistikker over 
legemiddelbruk. 
  
Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord underviser medisinerstudenter og turnusleger i 
forskrivning av legemidler, og har deltatt i UNNs pilot før implementering av E-
resept. 
 
Rådgivnings- og kliniske farmasøyter foreslår rutinemessig forbedring i rutiner der 
de ser behov for dette.  

 
 

 Ansvar for å foreslå tiltak i samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og 
kommunene som sikrer pasientene kontinuerlig legemiddelbehandling med god 
kvalitet ved skifte av omsorgsnivå. 
 

Sykehusapotek Nord har ikke foreslått tiltak for dette da foretaket ikke har blitt 
involvert i revisjon av samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommune.  
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Helse, miljø og sikkerhet 

 Følge opp felles regional plan for gjennomføring og videreutvikling av 
medarbeiderundersøkelsen. 

 
Alle foretak i Helse Nord gjennomførte felles medarbeiderundersøkelse (MU) i uke 
44-48 i 2016. Undersøkelsen ble sendt ut i arbeidstidssystemet Gat Puls, til totalt 
12755 medarbeidere, og resulterte i 8215 svar. Svarprosent for MU 2016 ble totalt 64 
%. Til sammenligning ga MU 2014 en svarprosent på 68%. Lederrapportene fra MU 
2016 ble tilgjengeliggjort i virksomhetsportalen HN-Lis i uke 4, 2017.  Gjennomgang 
av sammenligningsscore fra MU 2014 viser MU 2016 et nokså likt resultat som sist. 
Generelt ser man antydning til en svak positiv utvikling på de fleste spørsmål, med en 
økning på 1-2 poengscore. 
 
Ved sammenligning mot Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge som har gjennomført 
samme undersøkelser, ser man i Helse Nord betydelig lavere score på spørsmål om 
man har vært involvert i oppfølgning av forrige undersøkelse. 35 % svarte i Helse 
Nord bekreftende på at de hadde vært involvert i oppfølgning av forrige MU, mot 70-
80 % i de øvrige regionene. I tillegg er det samme avvik i score på spørsmål om man 
har hatt utviklingssamtale/medarbeidersamtale det siste året, hvor 40% svarer 
bekreftede på dette i Helse Nord, mot tilsvarende 70-80% svarer bekreftende på 
dette i de øvrige regionene. 
 
Alle foretak i Helse Nord har i tillegg bidratt til å pilotere ny sammenslått 
medarbeiderundersøkelse, pasientsikkerhetsundersøkelse og HMS undersøkelse i 
2016. Helse Nord er således godt forberedt til å ta i bruk ny sammenslått 
undersøkelse så snart den klarstilles nasjonalt. 

 
 

 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. 
(Eier HR) 
 
 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. 
Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016.  I første tertial 

rapporteres tiltak for å nå målet. 
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Flere foretak har en positiv trend gjennom 2016, og hvor Helgelandssykehuset, HN 
IKT, HN RHF og SANO har et fravær under styringskravet. Det er fortsatt en stor 
oppgave for øvrige foretak å realisere et sykefravær tilsvarende 7,5 %.  

 

 
Tabell: sykefravær per foretak 2013-2016 

 
Sykefravær er et komplekst område, og det tar tid å få fraværet redusert – betydelig 
og vedvarende. Foretakene har gjennomført og planlegger ulike tiltak for å styrke 
nærværet på arbeidsplassene i sykehusene; forebygging av vold/trusler, forebygging 
gjennom gode HMS-systemer inklusiv tilrettelegging for gravide arbeidstakere, 
tilrettelegging i forhold til ansattes helseplager, samarbeid med 
bedriftshelsetjenestene for enheter med sykefravær over 7,5 % og økt bruk av 
medarbeiderundersøkelsen til lokalt forbedringsarbeid.  
 
I Finnmarkssykehuset er 15 enheter tatt inn i Nærværsprosjektet med oppfølgende 
nærværsmål i separate nærværsplaner for enhetene. 

  

Beredskap 

 Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser innen utløpet av 2016 for de 
systemer som inneholder sensitiv personopplysninger i tråd med gjeldene lover 
og forskrifter. 
 

Alle helseforetakene har laget en plan for gjennomføring av risikovurderinger for 
kliniske systemer, men alle er ikke gjennomført innen fristen. Gjennomføring av 
risikovurderinger vil derfor fortsette i 2017.  

 
 

 Ferdigstille prosjekt «VAKe2». Det skal utarbeides driftskonsept og 
dokumentasjon av løsningen innen utgangen av 2016, i nært samarbeid med 
helseforetakene og Helse Nord IKT. Forslag til finansieringsmodell skal 
utarbeides innen utgangen 30.04.2016. 

 
Driftskonsept og dokumentasjon av løsningen er utarbeidet innen fristen, og det er 
sendt søknad til Helse Nord IKT om overtakelse av eierskap og konsept. 
 

FIN UNN NLSH HSYK HN IKT HN RHF SANO

2013 8,6 % 8,9 % 8,2 % 7,0 % 3,9 % 2,5 % 7,1 %

Måltall 2014, egne strategier 7,0 % 8,4 % 7,5 % 6,0 % 5,0 %

2014 8,7 % 8,8 % 8,0 % 7,2 % 5,3 % 3,5 % 6,6 %

2015 9,4 % 8,9 % 8,5 % 7,6 % 5,0 % 4,0 % 6,6 %

Måltall 2016, OD 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 %

Resultat 2016 8,6 % 8,6 % 8,9 % 6,9 % 5,5 % 3,9 % 6,9 %
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Det varierer i hvor stor grad driftskonseptet er implementert i helseforetakene, og 
dette må det jobbes videre med i 2017. Forslag til finansieringsmodell er under 
utarbeidelse. 

 
 

Risikostyring og internkontroll 

 Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på risiko- og sårbarhets 
(ROS)-analyser skal behandles særskilt av helseforetakets styre innen 1.1.17. 
Styresaken skal beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og 
forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i 
leveranseavtaler. Alle kjente avvik slik disse er beskrevet av Riksrevisjonen skal 
være lukket innen utløpet av 2016. 

 
Dette er i varierende grad gjennomført, og helseforetakene har valgt et noen ulik 
tilnærming. To av helseforetakene har fortløpende orientert styret om status innenfor 
området informasjonssikkerhet og ROS analyser.  To av helseforetakene har meldt 
om at saken ikke er styrebehandlet. Et helseforetak har gitt tilbakemelding om sak til 
styret ikke er utarbeidet, på grunn av at siste ROS vurdering ikke er utført. Så snart 
dette er på plass skal sak til styret utarbeides.  

 
 

 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. 

 

Alle foretak har styrebehandlet «Ledelsens gjennomgang», herunder tiltak for å følge 
opp avvik. 

 

Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 

 Gjennomføre samspillmodell med Sykehusbygg HF. 
 

Arbeidet med en samspillsmodell mellom Sykehusbygg HF og Helse Nord RHF er 
sluttført. Adm. direktør har informert HF-ene om at foretakene direkte avtaler 
samarbeid med Sykehusbygg. Saken har vært forelagt direktørene i HF-ene i Helse 
Nord og de slutter seg til denne samarbeidsmodellen. Adm. direktør vil følge opp den 
samlede prosjektporteføljen og deltakelse i fellesprosjekter mellom Helse Nord med 
foretak og Sykehusbygg HF. 
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 Delta i utarbeidelse av styresak til Helse Nord RHF knyttet til oppfølging av 
nytteverdien av FIKS- programmet og DIPS Arena, innen utgangen av andre 
tertial. 

 
Det er lagt frem to saker til styret i HN RHF: 
 

 51-2016 (juni)  Vedtak: Styret ber adm. direktør legge frem forslag til eget 
prosjekt…     .. ny generasjon EPJ og optimalisering av pasientforløp parallelt 
med innføringen av elektronisk medikasjon og kurve. Rammer og innhold bes 
lagt frem i forbindelse med rullering av langsiktig plan i styremøte 15. juni 
2016. Mandat for prosjektet bes lagt frem til orientering innen utgangen av 
2016 
 

 151-2016: DIPS Arena og Elektronisk Medikasjon og Kurve – videreføring. 
Vedtatt som anbefalt av styringsgruppen i FIKS 

 
Styringsgruppen til FIKS har vært involvert i begge saksfremlegg.  
 

 
 

 Som oppfølging av ny tilstandsrapport og med data registrert i 
klassifikasjonssystemet, bidra til en omforent vedlikeholdsstrategi ved rullering 
av Plan for Helse Nord 2017–2020 innen 31.03.16 

 
Mer enn halvparten av vedlikeholdsbehovet løses gjennom investeringsprogrammet. 
Men investeringsprogrammet vil, med den horisonten vi nå ser, ikke være ferdig før 
midt på 2020-tallet og på den tiden vil flere eldre anlegg være modne for ombygging 
eller nybygging. Det er derfor behov for å øke budsjettene for årlig vedlikehold, både 
for å ta igjen akkumulert behov, og for å sikre verdiene i de nye byggene. Videre 
strategi for vedlikehold vil bli utarbeidet i tilknytning med innføring av ny 
interntleiemodell. 

 
 

 Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell kan gi, og hvordan den 
eventuelt kan implementeres i foretakene. 
 

Det er besluttet å gjennomføre et pilotprosjekt med utprøving av internleiemodell i 
Helgelandssykehuset i løpet av 201t, med sikte på gjennomføring fra 2018. Oppdraget 
er gitt Helgelandssykehuset i oppdragsdokumentet for 2017 og arbeidet er allerede 
igangsatt. 
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 Innen første tertial etablere plan for innfasing til nasjonalt system for 
forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 
behandlingshjelpemidler (BHM). 

 
Arbeidet er i full gang. Det er reetablert faggrupper for MTU og BHM som kom i gang 
med sitt arbeid i 2016. Alle HF er i gang med å ta det nasjonale FDV-systemet Medusa 
i bruk og vil være i full drift i alle HF innen utgangen av 2017. 

 
 

 Gjennomføre årlig gjennomgang av ekstern revisor av store byggeprosjekter. 
 

Dette arbeidet gjennomføres i hvert enkelt HF som har byggherreansvar. 
 
 

 Arbeidet med idéfase for Hammerfest sykehus skal startes. 
 

Idefasen for Hammerfest ble startet opp i februar 2016 gjennom styresak 37-2016 og 
ferdig idefaserapport ble ferdig i januar 2017 og behandles av styret i Helse Nord 29. 
mars 2017. 

 
 

 Følge opp vedtak i Helse Nord RHFs styresak om forprosjekt - Styrking av 
spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. 

 
Forprosjektrapport for Alta ble behandlet i styresak 14-2016 og detaljprosjektering 
og planlegging byggefase ble umiddelbart påbegynt. Bygget vil stå ferdig i 2019. 

 
 

 Arbeidet med idéfase for Helgelandssykehuset skal startes. 
 

Første trinn i idefasen for Helgelandssykehuset var å sette kriterier for lokalisering og 
valg av tomt. Sak om dette ble behandlet av styret i Helse Nord i september 2016 i 
styresakene 104-2016 og 105-2016. Videre arbeid med idefasen pågår nå og skal 
innom styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord i to omganger og endelig 
ferdigstilles i slutten av 2018. 

 
 

 Evaluere det nye sykehuset i Vesterålen. 
 

Evaluering av prosjektet vil bli gjennomført av Sykehusbygg HF i 2017 og 
koordineres av Senter for utbygging. 
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 Ansvar for å opprette regionalt fagråd for MTU og BHM. Forslag til mandatet skal 
legges frem i direktørmøtet innen april 2016. 
 

Mandater ble utarbeidet i og endelig godkjent i oktober 2016. 
 
 

 Regionalt forvaltningsansvar for FDV-system for MTU og BHM inntil nasjonal 
forvaltningsenhet er etablert. 

 
Nasjonal forvaltning kom formelt på plass i september 2016. Det regionale 
forvaltningsansvaret er ivaretatt gjennom ressurser fr UNN HF. Det er også etablert 
en nasjonal forvaltningsgruppe og et nasjonalt systemeierforum. 

 
 

Anskaffelsesområdet 

 Nasjonal kategoristruktur skal implementeres i foretakenes samlede 
innkjøpsvirksomhet, og innkjøpsarbeidet skal gjennomføres i tråd med ny 
nasjonal innkjøpshåndbok.  
 

Dette er gjennomført i varierende grad. UNN og Nordlandssykehuset har gruppert 
avtaler og planlagte anskaffelsesprosesser i tråd med nasjonal kategoristruktur 
mens de øvrige foretakene har dette ikke på plass. Dette skyldes både 
ressurssituasjonen og en avventende holdning i påvente av at dette er noe 
Sykehusinnkjøp HF tar ansvar for. Dette vil ha ytterligere fokus i 2017 i 
forbindelse med etablering av denne strukturen i innkjøpssystemet samt i 
samhandlingen med Sykehusinnkjøp HF. 

 

 
 Innen 28.2.16 ha oppdatert oversikt over foretakets løpende, 

konkurransebaserte avtaler og levere plan for anskaffelser som skal 
gjennomføres og/- eller startes opp i løpet av 2016. 
 

Samtlige av foretakene har lever oversikt av varierende kvalitet for gjeldende 
avtaleportefølje og for sine anskaffelsesplaner for 2016. 

 
 

 Innen 31.3.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelser som i 2016 kan 
gjøres felles for to eller flere av foretakene. 
 

Grunnet varierende grad av implementering av kategoristruktur, stor grad av 
anskaffelser etter brekkasjeprinsippet (ikke planlagte anskaffelser) og knapphet 
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på ressurser til å påta seg oppgaver på vegne av flere foretak foreligger det ikke 
en regional anskaffelsesplan. Det foreligger et felles oversikt over planlagte 
anskaffelser i regionen som et grunnlag for å kunne vurdere felles prosesser. 

 
 

 Innen 30.11.16 levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres og /eller 
startes opp i 2017. 
 

Samtlige av foretakene har lever oversikt av varierende kvalitet for gjeldende 
avtaleportefølje og for sine anskaffelsesplaner for 2017. Disse er dog ikke 
komplett, men vil suppleres når foretakene er ferdig med sine prioriteringer for 
2017. 

 
 

 Innen 31.12.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelsesprosesser i 2017 
som kan gjøres felles for 2 eller flere av foretakene. 
 

Basert på de planene som er spilt inn er det utarbeidet en felles oversikt over 
planlagte anskaffelser i 2017. Denne vil Divisjon Nord i sykehusinnkjøp bruke som 
et grunnlagt for felles prosesser på tvers av foretakene i regionen, samt 
sammenstille mot tilsvarende oversikt nasjonalt og vurdere prosesser på tvers av 
regionsgrensene.  

 
 

 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. 
 

Samtlige av foretakene har levert inn en oversikt over de planlagte MTU-
anskaffelsene. På samme måte som de øvrige planene er de utarbeidet en felles 
regional oversikt som skal danne grunnlaget for å vurdere samordning på tvers av 
foretakene. For 2017 skal alt medisinteknisk utstyr kartlegges og foretakene skal 
utarbeide en reanskaffelsesplan. Denne vil danne grunnlaget for fremtidige 
anskaffelsesplaner, da både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 
 

 Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon. Innen 1.1.2017 skal 
det innenfor definert scope kunne rapporteres detaljert for alle vareanskaffelser 
hva som kjøpes, på hvilken avtale og til hvilke vilkår. 
 

Med unntak av Sykehusapotek HF, som følger et eget løp på linje med RHFet og 
HN IKT, så pågår det aktiviteter i alle foretak for å jobbe mot at systemet skal bli 
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implementert fullt ut. Noe er gjort i 2016, men ingen av foretakene rapporterer at 
de er der de skulle være.  Dette skyldes i all hovedsak knapphet på ressurser samt 
eksterne prosjekter som har medført behov for å skyve på andre prosjekter. Dette 
er et fokusområde også for 2017 hvor tjenestekjøp i tillegg til varekjøp skal 
kanaliseres gjennom innkjøpssystemet. 

 
 

 Stille til rådighet nødvendige ressurser ved deltakelse i regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosesser og til kategoristyringsprosjektet, jf. samarbeidsavtale 
mellom RHF og HF-ene  
 

Alle foretak rapporterer om at de stiller med ressurser i de prosjekter hvor dette 
blir etterspurt. 

 
 

 Sikre at forvaltningsressurs for innkjøps- og logistikksystem er frigjort til 
forvaltningsoppgaver i henhold til plan.  
 

Samtlige foretak rapporterer at de har dedikert(e) ressurser til å utføre 
forvaltningsoppgaver knyttet til innkjøpssystemet.  

 
 

 Sikre tilstrekkelige ressurser til å fullføre utrullingen av innkjøps- og 
logistikksystem. 
 

Foretakene rapporterer varierende vedrørende slik sikring. UNN rapporterer at 
de er noe forsinket i forhold til plan grunnet eksterne prosjekt som har tatt fokus, 
men rapporterer en strategisk tilnærming med utarbeidelse av rutiner og fokus på 
tilstrekkelig forankring, samt synliggjort og hensyntatt behov for tilstrekkelig 
ressursinnsats. Nordlandssykehuset viser til at seksjonsleder for innkjøp og 
logistikk er sterkt involvert i prosessen mens Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset har behov for å skaffe seg et bedre beslutningsgrunnlag, men 
vil når dette foreligger sikre fremdriften i forhold til utrullingen av systemet. 

 

Klima- og miljøtiltak 

 Helseforetakenes miljøsertifikat skal resertifiseres etter ny versjon av ISO-
14001:2015 i løpet av 2016/2017. 
(KvaFor) / (Eier) 
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Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. 
Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 Helseforetakene skal sette miljømål for de miljøindikatorene som forventes 

besluttet av administrerende direktører (AD-ene) i de regionale helseforetakene. 
Resultater for disse indikatorene skal rapporteres ved utgangen av 2016. 
(KvaFor) / (Eier) 
 
 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. 
Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

Kvalitet 

 Dokumentere at alle relevante ansatte får opplæring i pasientadministrative 
systemer.  
 

I Finnmarkssykehuset har enhetsleder ansvaret for opplæring i 
pasientadministrative systemer, men det finnes ingen totaloversikt. Strukturering 
av slik opplæring blir en viktig del av kompetanse-portalen, som skal etableres i 
Finnmarkssykehuset i løpet av 2017. 
 
Ved UNN er det ulikheter mellom klinikkene og avdelingene, men opplæring 
gjennomføres både som e-læring, mester/svenn opplæring og ved kursing. Det er 
ikke fullstendig dokumentasjon, og dokumentasjonspraksis er ulik (Campus, 
Personalportal, interne dokumentasjonssystemer). 
 
For Nordlandssykehuset er det laget «grunnpakke» for nyansatte i DIPS for 
sekretærer, leger og sykepleiere i somatikken, men det er ikke vedtatt hvordan 
dette skal etableres som obligatorisk opplæring i DIPS. Det er utarbeidet utkast til 
opplæringsstrategi for IT – systemer som også omhandler organisering av e-
læring. Campus kan levere rapporter på hvem som har påbegynt og/eller fullført 
e-læringskurs for alle DIPS ASA kurs og HOS e-læringskurs 
 
Etter HOS trinn 2 har Helgelandssykehuset hatt fokus på opplæring spesielt med 
hensyn til nye og endrede rutiner. Det er derfor igangsatt et opplæringsprogram i 
kraft av EPJ-rådgivere som kartlegger og gir målrettet opplæring til alle relevante 
avdelinger. Opplæringen er obligatorisk og avdelingsledelse har ansvar for at alle 
ansatte mottar opplæringen. 

 
 

 Definere fem mål for datakvalitet - med tiltak, for å forbedre kvaliteten i 
elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system (PAS/EPJ). 
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FIN, UNN NLSH og HSYK rapporterer om at det er definert mål med tiltak for å 
forbedre datakvalitet i EPJ og PAS, som spenner fra innføring av DIPS EPJ ved 
Longyearbyen sykehus til innføring av sikker utskrift ved NLSH. Det pågår fortsatt 
arbeid på enkelte av målområdene og det rapporteres således ulikt grad av 
måoppnålse. 

 
 

 Bruke tilbakemeldingene fra Norsk pasientregister (NPR) aktivt for å redusere 
feilkoding. 
 

Mål for bruk av tilbakemeldinger fra NPR er i hovedsak ikke innfridd. 
 
Arbeidet med Regionale Innsatsteam i Helse Nord RHF avdekket mangelfull bruk 
av månedlig tilbakemelding angående ventelistestatistikk fra NPR.  
 
Alle lokale innsatsteam som har jobbet med ventetider (4 av 5 team) har påpekt 
dette. Det ble også avdekket at ledere i flere steder er ikke kjent med mulighetene 
disse meldingene gir, derfor ikke har bygget opp en nødvendig kvalitetsprosess på 
det.  
 
Innsatsteamene har iverksatt bruk som et forbedringstiltak hvor det var aktuelt, 
disse tiltak skal følges opp i 2017. 

 
 

 Sikre at alle helseforetak innregistrerer data i relevante (der de har pasienter) 
nasjonale kvalitetsregistre. 
 

Finnmarkssykehuset registrerer i alle pålagte kvalitetsregistre. 
 
UNN registrerer data i relevante registre. Det er ikke en samlet oversikt over alle 
registre, men det registreres i svært mange register og antallet er økende. 
 
UNN har jevnlig oppfølging med møter mellom registeransvarlige og de foretak 
som skal levere til de Nasjonale register som UNN har ansvar for.  
UNN rapporterer i varierende grad til relevante registre. 
 
Diagnostisk klinikk/RELIS: Mulighet for elektronisk melding av mistenkte 
legemiddelbivirkninger via DIPS er etablert. 
 
 
Nordlandssykehuset har hatt særskilt fokus på kvalitetsregister i 2016. For 
nasjonale kvalitetsregistre hvor det tidligere har vært dårlig dekningsgrad er 
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dette nå betydelig forbedret. Det er fortsatt kvalitetsregistre med 
forbedringspotensialer på dekningsgrad. Dette er regelmessig punkt i 
oppfølgingsmøte med aktuelle klinikker. 
 
Helgelandssykehuset har gjort et arbeid for å verifisere registeransvarlig og 
registreringsansvarlig for de ulike aktuelle nasjonale kvalitetsregistre, der 
Helgelandssykehuset har pasienter, for å sikre en god oppfølging av 
registreringen. 
Det rapporteres foreløpig ikke til KOLS-registeret, Gastronet og NorArtritt. Dette 
skyldes manglende kapasitet til registreringsarbeidet. Registrering  til KOLS-
registeret vil bli prioritert i 2017.   

 
 

 Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som grunnlag for beslutninger 
om innføring av nye metoder og ved endring av praksis/avvikling av metoder. 
 

Ingen av helseforetakene har benyttet minimetodevurdering i 2016. 
 
Finnmarkssykehuset har ikke prioritert dette da man mener det ikke vil være 
aktuelle metoder å vurdere der med det første. 
 
UNN har ikke benyttet minimetodevurderinger i 2016. 
  
Nordlandssykehuset er i ferd med å tilegne seg kunnskap om metoden, men har ikke 
kunnet prioritere dette arbeidet i 2016. 
 
Helgelandsykehuset har ikke hatt aktuelle metoder å vurdere i 2016. Det har i 2016 
ikke vært beslutninger om innføring av nye metoder og eller endring av 
praksis/avvikling av metoder, der bruk av metoden har vært ansett nødvendig. 
 
I 2016 har det ikke blitt implementert eller vurdert metoder der det har vært aktuelt 
å benytte mini-metodevurdering i Sykehusapotek Nord.  

 
 

 Gjennomføre hendelsesanalyser, og ha klare prosedyrer for åpenhet og 
oppfølging av pasienter og pårørende som har vært utsatt for alvorlige hendelser 
og for personell som har vært involvert i hendelsene. 
 

Finnmarkssykehuset vil følge opp Helse Nords kvalitetsstrategi. I følge den skal Helse 
Nord RHF sørge for opplæring i hendelsesanalyser. 
 
UNN har tatt i bruk hendelsesanalyser som verktøy mot slutten av 2016. Det er 
igangsatt flere hendelsesanalyser på bakgrunn av rapporterte hendelser. Det arbeides 
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nå mer strukturert med avvik, pasienthendelser og hendelsesanalyser. Mange 
klinikker har gjennomført hendelseanalyser og det er fokus på å lære av hendelsene. 
 
Helgelandssykehuset har prosedyrer for oppfølging av pasienter og pårørende som 
har vært utsatt for alvorlige hendelser og flere prosedyrer for personell som har vært 
involvert i hendelser. Det har ikke vært gjennomført hendelsesanalyser, da man har 
ventet på en regional systematikk. Det er besluttet i ledergruppen å benytte 
rotårsaksgranskning som metode i avviksbehandling i helseforetaket. 
  
Publisering av §3-3-hendelser har ikke vært gjort i nye nettsider, men dette blir tatt 
opp igjen våren 2017. 
 
NLSH har ved utgangen av året seks ansatte som har deltatt på to dagers opplæring i 
hendelsesanalyser gjennom Helsedirektoratet. Det er igangsatt en forsøksordning 
med gjennomføring av tre analyser for å skaffe erfaring med bruk av metoden. Den 
tredje analysen avsluttes like over årsskiftet. Erfaringene vil danne utgangspunkt for 
utvikling av et prosedyreverk som integrerer hendelsesanalyser i det allerede 
eksisterende kvalitetssystemet. 
 
Det har i 2016 ikke vært aktuelle hendelser i SHA og derfor ikke gjennomført 
hendelsesanalyser. Ivaretakelse av pasienter, pårørende og ansatte som har vært 
involvert i kritiske hendelser i SHA følger av prosedyren PR40811 «Håndtering av 
alvorlige uønskede hendelser og kritiske feil», og RL5259 «samtalemaler når skaden 
har skjedd». 

 
 

 I samarbeid med Helse Nord RHF løfte eksisterende ASJ-løsning over på ny 
plattform innen 1/7 2016 og delta som superbruker i videre utrulling av 
løsningen til UNN, HSYK og FIN høsten 2016. 
 

Den nye elektroniske portalen for strukturert journalanalyse, nå kalt GTT-portal, ble 
løftet over på ny plattform og tatt i bruk ved Nordlandssykehuset HF fra november 
2016. Det har vært utført grundig arbeid med portalen og verifisering av triggere ved 
GTT som et samarbeid mellom seksjon for pasientsikkerhet hos NLSH, seksjon for 
prosesstøtte og leverandøren, SAS Institute.  
 
Data for Nordlandssykehuset HF fra og med juli 2016 skal granskes i den nye portalen 
av teamene fra Nordlandssykehuset. I forbindelsen med bredding av løsningen til de 
øvrige HF-ene, deltar 3 stk. fra prosesstøtte,  GTT –sykepleier og lege – alle fra NLSH. 
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 Legge frem en handlingsplan for utrulling og bruk av ASJ innen andre tertial 
2016 sammen med hovedprosjekt for innføring av ASJ, med tertialvis 
rapportering på status. 

 
UNN, HSYK og FIN vil ha manuell granskning av pasientjournaler for 2016. Prosjektet 
med bredding av den nye elektroniske portalen til de andre foretakene i Helse Nord 
RHF hadde oppstart i januar 2017, og det er forventet at løsningen vil være i bruk ved 
de andre foretakene ved gjennomgang av resultater for 1 tertial 2017. Det er 
prosjektdeltagere fra alle HF-ene med i prosjektgruppen. 

 
 

 Bidra i å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak som sikrer 
kostnadseffektivitet ved anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av 
legemidler. 
 

Det er foreløpig ikke utarbeidet felles handlingsplan for dette, men flere tiltak er 
iverksatt i helseforetakene. Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og 
Nordlandssykehuset har elektronisk legemiddelkabinett med elektronisk bestilling til 
apotek. Dette gir mulighet for effektiv distribusjon til avdelingene og man kan unngå 
kassasjon pga. store lagre i avdelingen som kan utgå på dato. 
 
I Helgelandssykehuset er prosedyre for rullering av legemidler mellom 
sykehusenhetene innført. Eget bestillingssystem for legemidler er også innført 
(basislister revidert/redusert). Bestillingssystemet gir felles oversikt over 
lagerbeholdning og forenkler dermed lån av legemidler mellom avdelinger og 
enheter. Antidotliste er revidert, inkludert antall og lokalisering. 

 
 

 Ansvar for å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak som sikrer 
kostnadseffektivitet ved anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av 
legemidler. 

 
Det er ikke utarbeidet en egen handlingsplan for dette. Gjennom innkjøpsavtaler, 
effektiv drift, rådgivningstjenester, oppfølging av LIS-avtaler, bruk av statistikk og 
leveranse av apotekstyrt legemiddellager, arbeider Sykehusapotek Nord (SANO) 
kontinuerlig med å sikre kostnadseffektiv anskaffelse, distribusjon, produksjon og 
bruk av legemidler.  
 
Helse Nord er en aktiv deltaker i legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) og foretakene 
er informert om resultatet av anbudsprosessene. SANO har regelmessig presentert 
forbruksstatistikk i fagsjefmøtene for å belyse foretakenes etterfølgelse av LIS anbud. 
Målet med dette er å sikre at anbud følges og at foretakene dermed oppnår betydelige 
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besparelser. Det er også samarbeid om anskaffelse av legemidler til lager for å 
begrense effekt av kostnadsøkning. 
  
SANO har samarbeid med Nordlandssykehuset og UNN om legemidler som skal 
leveres til pasienter i kommunehelsetjenesten. Dette gjelder legemidler som ikke kan 
tilberedes på lokalt apotek, men i SANOs produksjonslokaler i Bodø eller Tromsø. Det 
er også inngått avtale med de angitte aktører om leveranse av Anti-D til 
primærhelsetjenesten der dette er indisert.  

 

Psykisk helsevern og rus 

 Planlegge innføring av e-helsebehandling i psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). 
 

Finnmarkssykehuset har satt i gang et innovasjonsprosjekt i DPS Vest-Finnmark.  
 
Helgelandssykehuset beskriver at de har pågående e-helseprosjekter. 
 
UNN arbeider med å videreutvikle bruken av internettbaserte og 
behandlingstilnærminger, og bruk av videokonferanse i pasientbehandlingen og i 
veiledning.  

 
 

 Innlagte pasienter må sikres somatisk undersøkelse og oppfølging.  
 

Alle helseforetakene har etablert rutiner for å ivareta innlagte pasienters somatiske 
helse.  

 
 

 Etablere et eget tilbud til sped- og småbarns psykiske helse (0-3 år.) 
 

Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset har etablert eget tilbud til sped- og 
småbarn.  
 
Nordlandssykehuset har spedbarnsteam i BUP Salten, Lofoten og Vesterålen.  
 
UNN har ikke etablert eget tilbud til sped- og småbarn, eller beskrevet hvorvidt 
tilbudet skal etableres.  

 
 

 Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye spesialiteten i 
rus- og avhengighetsmedisin. 
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Alle helseforetakene arbeider med å sikre dekning av spesialister innen rus- og 
avhengighetsmedisin og har satt av ressurser til utdanningsstilling(er) og/eller søkt 
om godkjenning som utdanningsinstitusjon.  

 
 

 Distriktspsykiatriske sentre skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode 
akuttjenester gjennom døgnet, herunder ambulante tjenester med deltagelse fra 
spesialister. 

 
Helseforetakene har etablert ambulante akutteam. Spesialistdekningen er variabel. 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har AAT-tjenester kun på dagtid på 
hverdager. Nordlandssykehuset og UNN har ambulante akutteam med utvidet 
åpningstid. Nordlandssykehuset har også beredskapsenger i DPS som kan ta imot 
pasienter gjennom døgnet. 

 
 

 Overta ansvar for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i eget foretaksområde 
i 2016. Rapporteres innen utgangen av første tertial. 
 

Kravet gjelder Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Begge helseforetakene 
har overtatt behandlingsansvaret for egne LAR-pasienter.  

 
 

 Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang. 
 

Finnmarkssykehuset har utarbeidet planen og er i prosess for å ferdigstille. 
Helgelandssykehuset har utsatt arbeidet i påvente av gjennomgang av akuttkjeden, 
der blant annet vaktberedskap, AAT og transport av psykisk syke inngår. Lokalt 
akuttilbud har stor betydning for riktig og redusert bruk av tvang. 

 
 

 Etablere familieambulatorium med særlig fokus på familier med barn 0–6 år 
innen 1.7.2016. 

 
Kravet gjelder Nordlandssykehuset. Etableringen av familieambulatoriet har vært 
forsinket og tilbudet er derfor ikke etablert. Arbeidet planlegges nå gjennomført i 
barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.  

 
 

 Bidra med kompetanse ved overføringen av LAR-ansvaret til 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Rapporteres innen utgangen av 
første tertial. 
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Kravet gjelder UNN. Det er gitt veiledning og oppfølging slik at LAR-pasientene har 
fått et tilbud ved Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. 

 
 

 Redusere antall innleggelser med tvang sammenlignet med 2015.  
 

Gjelder kun UNN. Antall innleggelser med vedtak om tvunget psykisk helsevern med 
døgnopphold, tvungen observasjon og tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold 
er redusert med 8,5 % fra 2015. Til sammen ble det fattet 539 vedtak i 2016. 

 
 

 Opprette et regionalt tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser (OCD) for 
barn og unge. Tilbudet skal også kunne gis over lyd/bilde. Sikre drift av OCD-
team for voksne, herunder nødvendig implementering og opplæring.  

 
Gjelder kun UNN. UNN har etablert et tilbud om eksponeringsterapi ved 
tvangslidelser (OCD) for barn og unge ved Barne- og ungdomsklinikken.  

 
 

 Sikre tilgjengelighet til forsvarlige medikamentfrie tilbud for pasienter i psykisk 
helsevern innen 1. juni 2016. Tilbudet utformes i nært samarbeid med 
brukerorganisasjonene. 

 
Kravet gjelder UNN. UNN har åpnet et medikamentfritt behandlingstilbud, og de 
første pasientene er under behandling. Brukermedvirkningen har vært sterk, og 
brukerorganisasjonene har deltatt i arbeidsgruppen som har lagt retningslinjene for 
tilbudet. Enheten har etablert en samarbeidsgruppe sammen med bruker-
organisasjonene som møtes jevnlig. Det er tilsatt personer med brukerkompetanse i 
ledelsen og i fagutviklingen.  

 

Somatikk 

 Etablere interne mål og rutiner for overvåking og lukking av: Åpne dokumenter 
eldre enn 14 kalenderdager (DIPS- rapporter D-9586 og D-9582), åpne 
henvisningsperioder uten ny planlagt kontakt (D-7221), ugjorte oppgaver i DIPS 
arbeidsflyt (D-9690). 

 
Alle helseforetakene har etablert rutiner og prosedyrer for dette, mens interne mål 
ikke er beskrevet. 
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UNN har stort etterslep på dette området, og det er særlig eldre saker som har vist 
seg vanskelig å avklare hvordan de kan avsluttes. Fagforum for rapport og analyse 
har saken på agenda med jevne mellomrom, og arbeidet vil fortsette i 2017. 
 
Finnmarkssykehuset følger opp månedlig via virksomhetsrapporten, som viser at de 
har en halvering i antall åpne dokumenter innen psykisk helse og rus, mens det i 
somatikken bare er en liten reduksjon. Åpne henvisningsperioder har økt innen 
somatikk, og gått litt ned innen psykisk helsevern. 
 
I Helgelandssykehuset rapporteres også data månedlig, og antall åpne dokumenter er 
redusert fra 6624 til 1487, mens antall åpne henvisningsperioder er økt fra 4037 til 
8729. Antallet ugjorte oppgaver i arbeidsflyt eldre enn 14 dager redusert fra 5100 til 
3450. Tiltakene vil bli fulgt opp ytterligere. 
 
Nordlandssykehuset følger opp via månedlig driftsrapport og i oppfølgingsmøte med 
klinikkene. Det har vært en betydelig forbedring i 2016, men antallet er fortsatt for 
høyt. Foretaksledelsen vil fortsette oppfølgingen av dette i 2017. 

 
 

 Sikre at det er tilstrekkelig kapasitet innen endoskopi, for å unngå flaskehalser i 
pakkeforløpet. 

 
Foretakene har gjort en betydelig innsats for å sikre nødvendig endoskopi kapasitet.  
UNN rapporterer om effektivisering av pasientforløp som har medført at man unngår 
fristbrudd. De har også et utstrakt samarbeid med avtalespesialist.  
Finnmarkssykehuset har gjort forbedringer i logistikk for å sikre at forløpstidene 
overholdes. 
 
Helgelandssykehuset rapporterer å være ved kravet på 70 % og prioriterer pasienter 
i pakkeforløp til endoskopi. Foretaket er mest sårbar når det gjelder kapasiteten for 
koloskopi i Mo i Rana, noe som medfører at pasienter som skal til kontroll har fått økt 
ventetid. Det arbeides med tiltak for å øke koloskopikapasiteten, og for å utnytte 
samlet kapasitet i helseforetaket i større grad. 
Nordlandssykehuset har økt kapasiteten i 2016, samt inngått samarbeidsavtale med 
avtalespesialist. Foretaket angir at de nå har en kapasitet som gjør at flaskehalser 
unngås. 
 
Den store utfordring er fremover. Dette da mange gastroenterologer om kort tid vil gå 
av med pensjon og rekruttering av erstattere må sikres. Spesielt vil innføring av en 
nasjonalt screening for tykk/endetarmskreft kunne skape betydelige utfordringer. 
Helse Nord RHF følger opp denne problemstillingen.  
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 Sikre at tilbudet til samiske voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep er 
tilrettelagt samisk språk og kultur. 
 

UNN har samarbeidsavtale med Statens barnehus om avhør og undersøkelse av barn 
som er utsatt for seksuelle overgrep. Barnehuset har ansatt en samisk rådgiver og en 
samisk psykolog. Disse bidrar til at både undersøkelse og avhør gjennomføres på 
samisk. Videre oppfølging skjer ved SANKS. 
 
Det kan nevnes at Troms politidistrikt har fått i oppdrag fra politidirektoratet å 
opprette en underavdeling av barnehuset i Finnmark. 
 
I Finnmarkssykehuset følges dette opp av SANKS. Videre fremover planlegges dette 
organisert sammen med Samisk helsepark i Karasjok. Overgrepsmottak er nå under 
etablering både i Alta og Kirkenes, utover det tilbudet som i dag er i Hammerfest. 

 
 

 Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske protokoller. 
 

UNN har startet arbeidet ved å etablere et fora for de fagansvarlige i Harstad, Narvik 
og Tromsø. Første møte er planlagt 23. januar, og planen er å utarbeide felles 
protokoller for MR og CT i løpet av vinteren. Finnmarkssykehuset ønsker å delta i 
arbeidet sammen med UNN. 
 
Nordlandssykehuset har utarbeidet felles protokoller for CT og generell røntgen. 
Siden protokoller er i stadig endring og utvikling er det etablert en arena hvor dette 
blir fulgt opp av enhetene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.  
 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har i samarbeid laget felles protokoller. 
På grunn av vaktsamarbeid gjelder dette i første omgang for CT som utføres på vakt. 
Intensjonen er å fortsette med alle CT-protokoller. Det siste som er utarbeidet er 
felles radiologiske 3-fase CT-protokoller for undersøkelse av pasienter med mistenkt 
hjerneslag, basert på regionalt utkast. I tillegg har Helgelandssykehuset tatt i bruk de 
fleste protokoller for generell røntgen fra Nordlandssykehuset. 

 
 
 

 Registrere personskader og rapportere data (FMDS) til Norsk pasientregister 
(NPR) i henhold til forskrift og veileder. 

Alle helseforetakene har nå rutiner for å registrere personskader og rapportere data i 
henhold til veileder. Graden av registrering varierer fortsatt noe, men det jobbes med 
forbedringer. Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset har opplevd problemer 
med opprettelse av og registrering i personskadeskjema i Dips. Dette er tatt opp med 
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NPR og Helse Nord IKT. Riktige tilganger og aktivering av funksjoner som ikke var 
aktivert kan være løsningen.  

 
 

 Gjennomføre oppgavedelingsprosjektet i radiologi (NLSH) 
 

Prosjektplan for gjennomføring av oppgavedelingsprosjektet i radiologi ble 
utarbeidet og godkjent i januar 2016. Målet med prosjektet er å finne ut om 
radiografer kan vurdere og prioritere henvisninger til CT og MR på linje med 
radiologer. Ved positivt funn vil dette være en oppgave for videre oppgavedeling 
mellom radiograf og radiolog. På grunn av sykdom ble gjennomføring av prosjektet 
utsatt. Ny tidsplan er utarbeidet og prosjektet er planlagt sluttført innen utgangen av 
2017. 

 
 

 Gjennomføre oppgavedelingsprosjektet i radiologi (UNN) 
 

UNN rapporterer at prosjektet foreløpig ikke er iverksatt. 
 
 

 Sikre at det er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i det tverrfaglige 
diagnosesenteret slik at det er et tilbud til hele befolkningen i regionen. Det skal 
være tilrettelagt for bruk av samisk språk innenfor tverrfaglig diagnosesenter 
 

Diagnostisk enhet (diagnosaovttadat) ved UNN ble åpnet 11. desember 2013.  Den 
dekker 2 pakkeforløp  

1. diffuse symptom som kan være kreft 
2. Kreft med ukjent utgangspunkt. 

Enheten er bemannet med en erfaren indremedisiner og en koordinator (sykepleier).  
 
Nøkkelen for virksomheten er god planlegging og samarbeidsavtaler med slot-tider 
for diagnostiske prosedyrer som radiologi, endoskopier, biopsier og tilgang til 
operasjonsstue. Enheten mottar henvisinger fra hele regionen, mens flest i fra 
lokalområdet - naturlig nok. Aktiviteten er økende, men ikke utover rimelig kapasitet. 
 
Sykehuset har tilgang til samisk tolketjeneste. Målet er oppstart av utredning innen 
48 timer.  Pasienten ringes opp av koordinator innen 2 dager. Alle har så langt fått 
tilbud om start utredning innen 1 uke.   
 
Siden oppstart er 279 pasienter utredet tom 2016.  Arbeidsformen er også 
innarbeidet i de andre pakkeforløpene i alle helseforetakene.  Enheten ved UNN kan 
utføre krevende utredninger ved vanskelig problemstillinger, mens de fleste 
utredninger kan utføres lokalt etter de samme arbeidsmetodene.   
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Helse Nord RHF har ikke umiddelbare planer om å opprette spesielle diagnostiske 
enheter ved de andre helseforetakene i vår vidstrakte landsdel. 
 

 
2013 2014 2015 2016 

Utredet 3 76 88 112 

Kreft ingen 19 (25%) 15 (17%) 11 (10%) 
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Møtedato: 16. mars 2017    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Trond M. Elsbak, 75 51 29 00  Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 18–2017 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 
 
Formål  
Formålet med denne saken er å orientere Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om 
Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016. 
 
Hensikten med et nasjonalt traumesystem er å gjøre behandlingen av alvorlig skadde 
pasienter bedre, mer likeverdig og tilpasset den faglige og teknologiske utviklingen. 
Målet er å etablere en god og sammenhengende behandlingskjede, fra skadested til 
endelig behandling og rehabilitering.  
 
Det interregionale fagdirektørmøtet ga 18.11.2013 Nasjonal Kompetansetjeneste for 
Traumatologi (NKT- Traume) i oppdrag å lede revisjon av «Organisering av 
behandlingen av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem» fra 2006. Mandat ble 
utarbeidet etter konsultasjon med Helsedirektoratet. 
 
Det er behov for å få tilslutning til at den reviderte nasjonale traumeplanen 
implementeres i alle regionene og brukes nasjonalt, med tilpasninger av regionale og 
lokale løsninger.  
 
Likelydende sak fremmes i alle regionale helseforetak. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Den nye traumeplanen, Revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2016, er 
utarbeidet på oppdrag fra fagdirektørene av en gruppe fagpersoner, med sekretariat og 
ledelse i Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi. Arbeidsgruppen ble oppnevnt 
av det interregionale fagdirektørmøtet.   
Målet med revisjonen har vært å:  
• redusere regional uensartethet 
• definere tydeligere krav til kompetanse til hvert ledd i behandlingskjeden  
• definere klare kvalitetsindikatorer som tjenestene kan måles mot  
• oppdatere alle faglige anbefalinger til best mulig evidens 
• tydeliggjøre fagmiljøenes anbefalinger i sterke anbefalinger og anbefalinger 
 
Planen er skrevet etter mal for nasjonale faglige retningslinjer. Det er lagt vekt på klare 
kvalitetsindikatorer i alle deler av planen.  Revidert nasjonal traumeplan er skrevet i et 
web-basert format, og vil være et aktivt dokument. Det vil si at faglige oppdateringer, 
som ikke har organisatoriske eller økonomiske konsekvenser, kan gjøres fortløpende. 
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi kan bidra med å tilpasse traumeplanen 
til en webløsning og holde den oppdatert. 
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Planen har to typer anbefalinger – sterke anbefalinger og anbefalinger. Arbeidsgruppen 
oppnådde konsensus om hele planen.  
 
Traumeplanen har vært til høring, og det kom nærmere 50 høringssvar. Høringssvarene 
er langt på vei tatt til følge. I innledning til traumeplanen gjøres en vurdering av de 
viktigste høringssvarene.  
 
Oppfølging av traumeplanen 
Arbeidsgruppen som har utarbeidet planen har i tråd med bestillingen fra 
fagdirektørene lagt vekt på å lage en plan som kan implementeres i hele landet uten 
regionale/lokale tilpasninger. Den oppfyller dermed regjeringens mål i Prop. 1 S 2014-
2015 for Helse- og omsorgsdepartementet: «Regjeringens mål er å skape pasientens 
helsetjeneste. Alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet.».  
 
For traumesentrene er det kjent at Oslo universitetssykehus HF har brakt dødeligheten 
av de alvorligste skader (ISS > 15) ned fra internasjonalt nivå på rundt 20 % til 9 %. De 
øvrige tre traumesentrene har ikke tilsvarende tall.  
 
For rehabilitering finnes det forskning fra Oslo universitetssykehus HF som 
dokumenterer forskjeller i utfall for gruppen med ubrutt rehabilitering kontra gruppen 
som måtte vente på rehabiliteringsplass (90 % versus 76 % selvhjulpne, 76 % versus 34 
% tilbake i jobb).  
 
Konklusjon 
Traumeplanen er en revisjon av tidligere traumeplan, og er utarbeidet på oppdrag fra 
fagdirektørene. Den representerer et samlet fagmiljøs konsensus, og er basert på beste 
tilgjengelige evidens og metodologi for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. 
Planen anses å oppfylle kravene til god praksis. De økonomiske konsekvenser av 
vedtaket er begrensede, og omfatter kostnader til kurs og videreutdanning for 
medlemmer av traumeteam. De anbefalte kursene er allerede innarbeidet som 
nødvendig fagutvikling i arbeidsplaner mange steder. 
 
Planen er skrevet med nasjonal implementering for øye. Det er ingen faglige grunner for 
å gjennomføre regional tilpasning tilsvarende det som ble gjort ved implementering av 
traumeplanen fra 2006, der regionale tilpasninger førte til unødvendig ulik praksis i 
landet og implementeringen av traumesystemet ble forsinket med fem år. Den nye 
planen har tatt høyde for dette, og er ment å redusere regionale variasjoner.  
 
Likeverdig pasientbehandling av traumepasientene er vektlagt, og en samlet oppfølging 
av planen i alle regionene vil sikre en bedre og mer helhetlig oppfølging av 
traumepasienter. 
 
Adm. direktør anbefaler at styret støtter innføringen av traumeplanen slik at Helse 
Nord RHF kan bidra til en nasjonal implementering av planen. Innen enkelte områder 
må konkrete løsninger tilpasses lokalt. Dette gjelder for eksempel innen rehabilitering. 
Der er behovene identiske, men regionale avtaler og fordeling av plasser nødvendiggjør 
tilpasning. Kvalitetsindikatorer muliggjør kontroll av effekt av slike regionale/lokale 
løsninger. 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal traumeplan 

- Traumesystem i Norge 2016 til orientering.  
 

2. RBU ber om at Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 legges til grunn for 
videreutvikling og organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse 
Nord.  
 

3. RBU understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett 
samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet 
størst mulig likhet i tilbud.  

 
 
Bodø, 6. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Oversikt over planens enkelte deler 
 Nasjonal traumeplan (Dokumentet er lagt ut på www.traumeplan.no.) 
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Planens enkelte deler 
 
Nedenfor gis en oversikt over kravene i Revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i 
Norge 2016 
 

Førstehjelp og 
medisinsk 
nødmeldetjeneste 

Ikke nye vesentlige krav eller krav som ikke kan imøtekommes med dagens 
tjenester. 

Bil- og 
båtambulansetjenesten 

Samme krav til samtrening som i akuttforskriften. 

Kommunal legevakt Følger akuttforskriften. Ikke føringer som ikke er gitt i forskriften. 
 

Avansert prehospital 
behandling og 
luftambulanse 

Sterk anbefaling om at det skal være enhetlige kriterier for bruk av tjenesten 
til mistenkt alvorlig skadde. Sterk anbefaling om at det lages en nasjonal 
behandlingsstrategi/prosedyresamling og en rutine for felles, samordnet 
innføring av nye behandlingstiltak. Dette for å opprettholde størst mulig 
likhet i tilbud uavhengig av bosted, kjønn, økonomi og lignende.  

Alarmering av 
traumeteam 

Sterk anbefaling om at utløsning av traumealarm skjer på identiske kriterier 
i hele landet. Dette vil sikre at kriteriene kan etterprøves og justeres om 
nødvendig.  

Akuttsykehus med 
traumefunksjon 

Stort sett uendret fra første plan.  
• Ikke økte krav til teamledere, men kravene til tilgjengelighet for 

personell i hjemmevakt er endret fra 15 til 30 minutter etter innspill fra 
sykehusene. Arbeidsgruppen anser dette forsvarlig, dersom personell i 
hjemmevakt begynner transport til sykehus umiddelbart ved 
traumealarm og ikke avventer tilbakemelding/første undersøkelse av 
pasient.  

• Kravene til traumekoordinator og lege med særlig ansvar for 
traumefunksjonen samt traumeregistrar er nå definert i stillingsbrøker.  
o Minimum 50 % stilling for traumekoordinator 
o Minimum 20 % stilling for lege (minst en kirurg bør være dedikert 

traume/ i tillegg anbefales dedikert avsatt tid for anestesiolog, evt 
ortoped) 

o Registrar 
• Kravene til tilleggstrening av personell i traumeteam er spesifisert, men 

sykehusene oppfyller i dag disse kravene langt på vei.  
• Det stilles ikke krav om ortoped eller radiolog i vakt for å kunne ha 

traumefunksjon, men det er krav om kompenserende kompetanse i 
teamet dersom ortoped og radiolog ikke er i vakt. 

Behandling av kritiske 
blødninger og bruk av 
massiv transfusjon 

Anbefalingene er nyttige. Nyttig for sykehusene ved både traumer og andre 
typer blødninger. Avsnittet spesifiserer behov for medikamenter og lager i 
blodbankene, men stiller ikke krav om tilgang på trombocytter overalt. 

Overføringer av 
pasienter 

Har definerte ansvarsforhold og kommunikasjonsveier, men stiller ikke krav 
som ikke stilles i andre avsnitt eller den gamle planen. 
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Regionalt 
traumesenter 

Det legges til grunn et policydokument utarbeidet av de fire traumesentrene. 
Kravene er som til akuttsykehus med traumefunksjon, men med en rekke 
tilleggsfunksjoner.  
• En sterk anbefaling er at teamleder ved traumesentrene hele døgnet 

sikres støtte av spesialister ved behov, og at disse spesialistene oppfyller 
krav til opplæring innen traumatologi.  

• Sterk anbefaling er at de regionale traumesentrene sikres ressurser til at 
de både kan følge opp egne traumepasienter og samtidig ivareta sin 
funksjon som traumefaglig veileder for helseregionens øvrige sykehus 
med akuttkirurgisk- og traumefunksjon.  

• En annen sterk anbefaling er å samle de mest skadde pasientene for 
observasjon og tverrfaglig oppfølging og med en traumekompetent lege 
som ansvarlig. Dette for å sikre at de får en adekvat initialbehandling og 
oppfølging.  

Rehabilitering Det påpekes alvorlige svakheter i dagens tilbud, men også dokumentert 
helse- økonomisk effekt av tidlig systematisk rehabilitering basert på norsk 
forskning. Det er en sterk anbefaling at alle pasienter på intensivenheter 
vurderes innen 72 timer av spesialist fra rehabiliteringsenhet. Det skal 
etableres pasientforløp som sikrer ubrutt rehabilitering uten venteopphold 
på akuttsykehus mellom traumesenter og rehabilitering. Traumesentrene 
bør, i samarbeid med kommunene, definere standardiserte pasientforløp 
som gir like rehabiliteringstilbud uavhengig av helseregion. 

Ivaretakelse av 
involverte personer og 
pårørende. 

Her beskrives eksisterende krav uten nye krav til spesialisthelsetjenesten. 
Det nye avsnittet om pasienterfaringer har sterke anbefalinger om at 
sosionomtilbudet og psykolog-psykiatritilbudet ved traumesentrene 
organiseres slik at en eller flere fagfolk dekker alle traumepasienter.  

Nasjonalt 
traumeregister 

Sterk anbefaling om at alle sykehus leverer data til registeret innen 3 
måneder etter at pasienten er utskrevet. Dette er data som uansett skal 
leveres til kvalitetsregisteret.  

Forebygging 70-90 % av alle dødsfall forårsaket av alvorlig skade skjer prehospitalt. 
Forebygging er helt nødvendig for å redusere disse skadene. Det er en sterk 
anbefaling at alle ledd i behandlingskjeden bidrar til å utvikle målrettede 
kunnskapsbaserte forebyggingstiltak. 

Forsvaret Ingen sterke anbefalinger, men anbefaling om at det etableres et formelt 
samarbeid mellom helsemyndigheter, relevante departementer og forsvaret 
for å sikre god utnyttelse av traumerelevante helseressurser, inklusive 
nøkkelpersonell. Dette gjelder så vel i fredstid som ved mobilisering. Videre 
anbefales det utarbeidelse av konkrete beredskapsplaner som sikrer at den 
sivile traumekapasiteten ikke svekkes ved behov for innkalling av personell 
til forsvaret, selv med rask responstid. 

Sykehus uten 
traumefunksjon, 
helsesentre m.v. 

Sterk anbefaling om at slike institusjoner ikke har noen definert plass i 
behandlingskjeden, men kan brukes for midlertidig undersøkelse og 
behandling i påvente av transport.  
Helseforetak og regionale helseforetak bør informere befolkningen og 
ansatte i AMK, ambulansetjeneste, luftambulanse etc. om sin beredskap for 
behandling av pasienter med mistenkt alvorlig skade. Befolkningen bør vite 
at transport til akuttsykehus med traumefunksjon og traumesenter er 
tryggere enn transport til sykehus uten definert traumeberedskap. 

Implementering av ny 
nasjonal traumeplan 
og økonomiske 
konsekvenser 

Avsnittet redegjør for de potensielt kostnadsdrivende sterke anbefalingene i 
planen. I detalj gjennomgås: 
• Kurskostnader knyttet til obligatoriske kompetansekrav 
• Fagutvikling i ambulansetjenesten gjennom deltakelse på traumemøter 

på sykehus hvor hardt skadde pasienter avleveres 
• Kvalitetssikring av førstehjelpsopplæringen 
• Utvikling og iverksetting av tiltaksplaner for å forebygge alvorlige 

skader 
 
 

 
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
16MAR2017 - saksdokumenter

side 120



 

Møtedato: 16. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 19-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 

- idéfaserapporten med plan for oppstart av 

konseptfase 
    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 16. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 40 22 65 60  Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 20-2017 Nasjonal brukerundersøkelse 2016 - reiser 

med rekvisisjon Helse Nord 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 70-2015/5 Pasientreiser – resultater fra den 
nasjonale brukerundersøkelsen på pasienttransport 2015 i styremøte i februar 2015.  
 
Det var resultatet fra den nasjonale brukerundersøkelsen for 2015, som ble presentert i 
denne styresaken. Nå er tallene fra tilsvarende brukerundersøkelse for 2016 klar.  
 
Brukerundersøkelsen for 2016 ble også presentert i Helse Nord RHF styret sin 
tematime 23.11.2016 og 22.02.2017. 
 
Om brukerundersøkelsen: 
• Interregionalt Samarbeidsforum for Pasientreiser har vedtatt at undersøkelsen skal 

gjennomføres årlig og gjøres obligatorisk for alle pasientreisekontor.  
• I årets undersøkelse ble det lagt vekt på å følge utarbeidede malverk og gjenbruke 

spørsmål fra 2015. 
• Ved å ta i bruk de samme spørsmålene i ulike undersøkelser, er det enklere å følge 

opp resultater og avgjøre om igangsatte tiltak har hatt effekt over et eller flere år. 
• Innhenting av respondenter ble i år, som i 2015, gjort gjennom uttrekk fra NISSY1. 

Dette ga undersøkelsen en bedre validitet når det gjelder andel pr 
pasientreisekontor, tilhørighet til region og bakgrunn til respondenter, 
sammenlignet med undersøkelsen i 2014, der respondenter ble hentet inn via 
055152.  

• Alle 17 pasientreisekontor (PRK) som saksbehandler reiser med rekvisisjon deltok i 
årets undersøkelse.  

• Et team bestående av 10-12 personer i Pasientreiser ANS ringte rundt til 
respondenter i perioden ultimo august – primo september 

• Brukerundersøkelsen omfatter pasienter og ledsagere 
• Totalt 1987 personer (1381 i 2015) besvarte undersøkelsen 
 
Kort om hovedfunn i undersøkelsen: 
- Det er liten variasjon regionene imellom med hensyn til hvor tilfredse brukerne er 

med dagens pasientreisetilbud.  
- Brukerne er generelt fornøyd med den tjenesten pasientreiser leverer (snitt 4,3 av 5). 

1 NISSY: Nasjonalt informasjonssystem for pasientreiser 
2 05515: Telefonnummer til lokalt pasientreisekontor 
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- Det er i all hovedsak rekvirentene/behandlerne i primær- og 
spesialisthelsetjenesten, som pasientene tar kontakt med for å få vurdert 
transportbehovet. 

- 92 % av våre pasienter ønsker å bestille pasientreisen via telefon til behandler eller 
pasientreisekontor. Bare 6 % ønsker å gjøre dette via selvbetjeningsløsninger på 
internett. 

 
Bruk av resultatene 
Helse Nord benytter brukerundersøkelsen som en kvalitetsindikator, og bruker den 
aktivt for å forbedre kvaliteten på de tjenestene som leveres ut til pasientene. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal 
brukerundersøkelse 2016 - reiser med rekvisisjon Helse Nord til orientering. 
 
  
Bodø, 6. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Nasjonal brukerundersøkelse 2016 - reiser med rekvisisjon Helse Nord, 

presentasjon 
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NASJONAL 
BRUKER-

UNDERSØKELSE 
2016

Reiser med rekvisisjon
Helse Nord
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Totalt svarte 1981 respondenter på undersøkelsen 
Snittalderen på respondentene var 73 år

Kommentarer
• Gjennomsnittsalderen til de som deltok i 

undersøkelsen var 73 år i 2016, 67 år i 2015 
og 60 år i 2014

• 66 % av respondentene var kvinner, 34 % 
menn

Aldersfordeling (N=1981)

Kjønnsfordeling (N=1981)

Snitt: 73 år

2
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17 pasientreisekontor deltok i undersøkelsen
Svarprosenten på telefon var ca. 50 %

Antall respondenter per region (N=1981)

Deltakende pasientreisekontorer (N=1981)

Kommentarer: Antall respondenter 2015
Helse Nord: 257
UNN: 75
Nordlandssykehuset: 75
Finnmarkssykehuset: 57
Helgelandssykehuset: 50

3
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Resultater Helse Nord sammenlignet med nasjonale tall

4
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Kjønnsfordeling

(HN=398)

5
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Har behandleren din eller pasientreiser sørget for din pasientreiser 
(bestilt en pasientreise for deg) i løpet av den siste måneden?

(HN=398)

Kontrollspørsmål for å sikre 
at respondenten var 
innenfor målgruppen

Antall som svarer «vet ikke» 
utgjør så lav andel at dette 
ikke gir utslag for regionen 
totalt.

6
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Hvem tar du normalt kontakt med for å få vurdert transportbehovet ditt?

(N=534)

Kommentarer: Til region
2015: 40 % med fastlege/Legekontor
2015: 14 % Fysioterapeut/kiropraktor
2015: 16 % Behandlende avdeling på 
sykehus
2015: 45 % Pasientreiser (05515)
2015: 2 % Annet

7
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Hvordan ønsker du at du kan bestille din rekvirerte reise?

Kommentar:
2015: Ønsker du å bestille via en 
selvbetjeningsløsning på internett?
Nasjonalt: 12 %

(N=398)

8
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Hvordan opplever du servicen på 05515?

(N=873) (N=203) (N=52) (N=47) (N=52) (N=52)

Kommentarer
2015: Nasjonalt: 4,2
2015: Helse Nord: 4,1

Vurdering på skala fra 1 til 5, 
1 = dårlig og 5 = svært god9
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Hva synes du er akseptabel ventetid på telefon 05515?

(N=398)
Kommentarer
2015: Nasjonalt: 30 % inntil 2 min.
2015: Helse Nord: 19 % inntil 2 min.

2015: Nasjonalt: 19 % inntil 5 min.
2015: Helse Nord: 33 % inntil 5 min.

10
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Har du opplevd at transportøren ikke har levert deg i tide 
til din behandling?

(N=381)

Andel som har opplevd å ikke bli 
levert i tide
2014: Nasjonalt: 39 %
2014: Helse Nord: 18 %
2015: Nasjonalt: 24 %
2015: Helse Nord: 20 %

11
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Du oppga at du har reist med drosje
Hvordan opplevde du reisen?

(N=1834) (N=363) (N=95) (N=95) (N=86) (N=87)

Vurdering på skala fra 1 til 5, 
1 = dårlig og 5 = svært god

2014: Nasjonalt: 4,3
2015: Nasjonalt: 4,2

2014: Helse Nord: 4,6
2015: Helse Nord: 4,2

12
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Hvor ofte reiser du sammen med andre pasienter? (Samkjøring)

(N=373

Kommentar:
2015: Nasjonalt: Aldri: 24 %
2015: Helse Nord: Aldri: 32 %

2015: Nasjonalt: Av og til: 28 %
2015: Helse Nord: Av og til: 20 %

2015: Nasjonalt: Ofte: 16 %
2015: Helse Nord: Ofte: 14 %

2015: Nasjonalt: Alltid: 3 %
2015: Helse Nord: Alltid: 6 %

13
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Hvordan opplever du å kjøre sammen med andre pasienter til 
eller fra behandling?

(N=1493) (N=301) (N=71) (N=75) (N=78) (N=77)

Kommentar:
2014: Nasjonalt: 3,5 - 2015: 3,7
2014: Helse Nord: 3,4 – 2015: 3,6

Vurdering på skala fra 1 til 5, 
1 = dårlig og 5 =  svært bra14
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Hvor fornøyd er du med dagens pasientreisetilbud?

(N=1667) (N=397) (N=104) (N=99) (N=97) (N=97)

Vurdering på skala fra 1 til 5, 
1 = dårlig og 5 = svært godt

Kommentar:
2014: Nasjonalt: 4,1 – 2015: 4,3
2014: Helse Nord: 4,1 – 2015: 4,1

15
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Møtedato: 16. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Erling Bang m. fl., 75 51 29 00  Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 21-2016 Plan 2018-2021, inkl. rullering av 

investeringsplan 2018-2025, informasjon 
 
Innledning/bakgrunn 
Denne saken har til hensikt å informere Regionalt brukerutvalg om prioriteringen adm. 
direktør planlegger å legge frem til styret i Helse Nord RHF. 
 
Det vises til Helse Nord RHFs styresak 72-2016 Plan 2017-2020, inkludert rullering av 
Investeringsplan 2017-2024. 
 
Plan 2018-2021, inkludert rullering av investeringsplan 2018-2025 skal behandles i 
styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017. Vedtatt plan vil være førende for 
helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. 
  
Innspill fra helseforetakene må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF 
innen 7. april 2017, for å kunne tas hensyn til i planprosessen. Bærekraftsanalyse og 
tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2018-2021, 
skal oppdateres og styrebehandles innen denne fristen. 
 
Det økonomiske handlingsrommet til Helse Nord vil bli mindre i årene som kommer. 
Dette går frem av de siste års statsbudsjetter, samt tilleggsdokumentene.  Dette gir 
Helse Nord et økende behov for å planlegge og prioritere i tiden fremover.  
 
Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
Oppdragsdokument fra HOD til Helse Nord RHF har fått ny struktur. Kravene er langt 
mer detaljert og spisset. HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende 
mål i 2017: 
1. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
2. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
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. Oppgavene i 
spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre samarbeid 
mellom spesialisthelsetjenesten og private avtalespesialister skal sørge for bedre 
utnyttelse av ledig kapasitet og reduserte ventetider.  
 
Unødvendig variasjon skal reduseres, og pasientforløpene skal være gode og effektive. 
Kvalitetsmålinger og pasienterfaringer skal brukes som viktige redskap for utforming 
av god praksis og i systematisk forbedringsarbeid.  
 

 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
16MAR2017 - saksdokumenter

side 139



Psykisk helsevern skal legge vekt på frivillighet og på redusert og riktig bruk av tvang. 
Helse Nord vil følge opp den gylne regel i helseforetakene, med fokus på utvikling innen 
aktivitet, ventetid og fristbrudd og kostnader. Det er fremdeles krav til økt poliklinisk og 
ambulant aktivitet innen rusbehandling.  
 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring 
av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.  
 
Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik 
at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.  
 
Omstillingene skal gi brukerne et kontinuerlig og like godt tilbud som tidligere.  
 
Helse Nords mål 
For å styrke fokuset på måloppnåelse har adm. direktør i samråd med helseforetakene 
redusert antall målområder fra syv til fire. Disse er: 
1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
2. Bedre pasient og brukermedvirkning 
3. Sikret tilstrekkelig og kvalifisert personell 
4. Innfri de økonomiske mål 
 
Utviklingsplaner 
Helse Nord RHF har krav om å utarbeide utviklingsplan med en tidshorisont fram mot 
2035 innen 31. desember 2018, i tråd med nasjonal veileder for utviklingsplaner.  
 
Både helseforetakene og Helse Nord RHF skal utarbeide utviklingsplaner for sitt 
foretaksområde og for regionen. For neste års rullering av plan vil utviklingsplanene 
være grunnlaget.   
 
Mål for plan og budsjettprosessen 
Dialogen mellom Helse Nord RHF og helseforetakene i planprosessen skal bidra til:   
• å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for 

langsiktig planlegging 
• sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig plan. 
• å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan 
• bidra til at foretaksgruppen samlet allokerer sine ressurser til de tiltak som 

forventes å gi størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål 
• sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen i 

mai. 
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Tilbakemelding fra helseforetakene 
Det vil bli avholdt et budsjettmøte med hvert enkelt HF, tentativt i uke 14.   
 
Helseforetakene må oppdatere tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og 
lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen innen 7. april 2017. HF-styrene skal 
behandle: 
• Økonomisk status og tilpasningsutfordringer neste åtte år. Dette krever en 

presentasjon til HF-styrene av langsiktige økonomiske utfordringer, økonomisk 
bæreevne av fremtidige investeringer og iverksetting av andre planer og tiltak. 

• Drøfting av strategier og eventuelle nødvendige tiltak for å realisere økonomiske 
mål med bakgrunn i den langsiktige økonomiske analysen. I denne sammenheng må 
en særlig drøfte konsekvenser for pasienttilbud og ansatte. 

 
Frist for å oversende styrebehandlete innspill til plandokumentet er 7. april 2017. HF-
styrene bes om å behandle: 
• Innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden 
• Vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med 

særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining 
mellom drift og investering 

• Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan 
• En samlet oversikt over innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt 

finansiering til nye vedtatte tiltak, i prioritert rekkefølge  
• Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan 
• Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape 

økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingstiltak med 
kommuner, jf. økt kommunalt ansvar for psykisk helse og TSB 

 
Helse Nord RHF vil i rullering av investeringsplan vurdere å avsette en økt sentral 
investeringsramme for investeringer i medisinteknisk utstyr. Denne rammen vil kunne 
fordeles til HF-ene basert på konkret søknad. For å utløse rammen vil det blant annet bli 
stilt krav til dokumentasjon av effekter og krav til samordning av aktuelle anskaffelser 
mellom helseforetak.  
 
Tilbakemelding fra Regionalt brukerutvalg 
RBU inviteres til å komme med innspill til planen i årets rullering i et dialogmøte hvor 
planforumet i Helse Nord RHF presenterer status i arbeidet. Det avklares i RBU-møte 
16. mars 2017, om RBU ønsker å gjennomføre et slikt dialogmøte.  
 
Økonomiske planpremisser 
Oppdatering av plan 2017-2020 baseres på følgende premisser:   
• Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren. 
• Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell. 
• Helseforetakene har frem til og med 2017 i hovedsak vært skjermet for store deler 

av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom 
spesialisthelsetjenesten fremover blir håndtert på samme måte som øvrig statlig 
virksomhet må vi legge til grunn en årlig inntektsreduksjon på ca. 60 mill. kroner. 
Dette er ikke innarbeidet i vurderingen av økonomisk handlingsrom. 
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Helseforetakene bes innarbeide effekten som reformen medfører for 
aktivitetsbaserte inntekter.  

• Det stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. 
• Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen for somatikk 

gjennomføres som vanlig. I tillegg vurderes overgangsordninger innfaset i modellen 
på samme måte som tidligere. Det pågår et arbeid med kvalitetssikring av 
inntektsmodellen, herunder utdanningselementet og resultatet av dette vil 
implementeres gradvis fra 2018. I disse foreløpige planpremissene for 2017 legges 
det til grunn at omfordelingseffekter blir små.  

• Resterende innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern skjer i 
2018 og 2019.  

• Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan 2017-2020. 
 
Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom 
Det er foretatt en foreløpig oppdatering av økonomisk handlingsrom. Vedtatt plan 
2017-2020, og foreløpig forslag til prioriteringer legger opp til følgende:  
• Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 35 mill. kroner fra 2018, stigende til 

150 mill. kroner i 2021.  
• Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus.  
• Øke tilskuddet til utdanning 
• Styrke arbeidet innen klinisk farmasi 

 
Foreløpig framskrivning av helseforetakets basisramme 
Rammene vil endres som følge av oppdatering av kriterieverdier og pasientstrømmer i 
inntektsmodellene, samt innfasing av ulike overgangsordninger i inntektsmodellene.   
 
Resultatkrav og investeringer 
Resultatkrav HF 
Resultatkrav for helseforetakene i planperioden følger av styresak 72-2016 Plan 2017-
2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 (styremøte 15. juni 2016). Med 
bakgrunn i bærekraftsanalysene som gjennomføres innen 7. april 2017, vil vedtatte 
resultatkrav gjennomgås og vurderes. 
 
Investeringsplan og likviditet 
Rullering av gjeldende investeringsplan behandles av styret i Helse Nord RHF i 
styremøtet i mai 2017. Helseforetakene bes spesielt vurdere 
fremdriften/periodiseringen av utbetalingene i prosjektene.  
 
Det er større usikkerhet knyttet til likviditetssituasjonen i planperioden enn tidligere 
som følge av forventet endring i pensjonskostnader, kassakredittrammer og innføring 
av momsrefusjonsordning.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om oppstart av arbeidet 

med rullering av Plan for Helse Nord 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 
2018-2025 til orientering.  

 
2. Det gjennomføres et dialogmøte mellom Helse Nord RHFs planforum og RBU, der 

status i arbeidet presenteres, og RBU kan gi innspill til plandokumentet. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2017 

 
 

Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Frode Eilertsen, 75 51 29 00  Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 22-2017 Regional utviklingsplan for avtalespesialister i 

Helse Nord 2018-2025, styringsgruppe - 

oppnevning av brukerrepresentant 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Gjeldende plan for avtalespesialister i Helse Nord utløp 31. desember 2015. Høsten 
2015 ble det gjennomført forhandlinger om nye rammeavtaler mellom de regionale 
helseforetakene og Den norske legeforening/Psykologforeningen.  
 
Nye rammeavtaler forelå i januar 2016. Andre prioriteringer i Helse Nord RHFs 
eieravdeling har gjort at arbeidet med ny plan starter først nå. Planen skal være 
gjeldende fra 2018-2025.  
 
Det planlegges å dele planen i to: 
 
Del 1 
Overordnet strategisk og framtidsrettet utviklingsplan som redegjør for:  
• Demografiske framskrivninger av pasientgrunnlag og behov  
• Organisering av avtalepraksis  
• Helhetlig kapasitetsutnyttelse og funksjonsfordeling mellom avtalespesialister og 

helseforetak  
• Fagområder/spesialiteter – nåværende og framtidige behov  
• Samhandling med helseforetakene og øvrig spesialisthelsetjeneste  
• Samhandling med primærhelsetjenesten  
• IKT: utfordringer og muligheter  
• Avtalespesialistenes deltakelse i utdanning  
• Aktivitet og kvalitetsoppfølging av avtalespesialistene  
• Rekruttering: utfordringer og muligheter  
 
Del 2 
Dynamisk, operativ «tiltaksplan» hvor delmål/målsetningene for å nå de overordnede 
målene i del 1 angis og evalueres for to år av gangen gjennom hele planperioden. 
 
Fremdrift 
Utkast til mandat for arbeidet ble gjennomgått og diskutert i ledermøte i Helse Nord 
RHF 21. februar 2017, se vedlegg. Innspillene fra ledergruppen tas med i utarbeidelse 
av prosjektdirektivet med nærmere redegjørelse for organisering, milepæler og 
fremdrift.  
 

 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
16MAR2017 - saksdokumenter

side 144



Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes oppnevne representant til 
styringsgruppen. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som brukerrepresentant til 
styringsgruppen for arbeidet med Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse 
Nord 2018-2025. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2025, 

prosjektmandat - utkast 
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REGIONAL UTVIKLINGSPLAN FOR AVTALESPESIALISTER  
I HELSE NORD 2018 - 2025 

 
 
 

PROSJEKTMANDAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prosjektnummer Agresso: 

Saksnummer ePhorte: Versjon: 
1 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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Behandlet dato:  Behandlet av:   Utarbeidet av: 
22.2.2016 <navn> Linn Hege Larsen 
Beslutning:  
   
<Kort oppsummert siste beslutning:  
Avsluttes/Overføres linjen/Starte planlegging/Trenger ytterligere vurderinger før beslutning> 
 
Bemanning av neste fase  
Prosjekteier ev Linjeleder: 

Neste fase: 
<navn på neste fase> 
  
Neste fase ferdig: 

Prosjektleder:  
Andre:  

<dato> 

Signatur (adm dir/linjeleder/prosjekteier) 
 
  

 
 
ENDRINGSLOGG 
 
Versjon Dato Endring Utført av  Godkjent 
0.3 22.02.16 Grov utkast Linn Hege Larsen  
0.4 15.01.2017 Oppdatering i struktur og 

innhold  
Linn Hege Larsen   

0.5 23.01.2017 Mindre oppdateringer etter 
møte med FE og JTF 
19.01.17 

  

 
DISTRIBUSJONSLOGG 

 
Versjon Dato Mottaker 
0.3 22.02.16 Frode Eilertsen 
0.4 19.01. 17 Frode Eilertsen 

Jon Thomas Finnsson 
0.5 23.01.17 Randi M. Spørck 
0.6 23.01.17 Frode Eilertsen  
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1. Beskrivelse av ideen/problemstillingen 
Det regionale helseforetaket har ansvar for spesialisthelsetjenesten i sin region. Ved 
ivaretakelsen av «sørge-for»-ansvaret inngår avtalespesialistene som en integrert del av det 
totale helsetjenestetilbudet i regionen. 
 
Den gjeldende planen for avtalespesialister i Helse Nord utløp 31. desember 2015. Høsten 
2015 ble det gjennomført forhandlinger om nye rammeavtaler mellom de regionale 
helseforetakene og Den norske legeforening/ Psykologforeningen. Nye rammeavtaler forelå i 
januar 2016. Utarbeidelsen av ny regional plan for avtalespesialisttjenester har avventet 
resultatet av disse forhandlingen.  
 
Gyldighetsperiode 
Den nye regionale utviklingsplanen for avtalespesialister i Helse Nord skal være gjeldende 
fra 2018 – 2025.  
 
Hovedmålsetting 
Hovedmålsettingen er at avtalespesialister innen utvalgte fagområder skal i fremtiden også 
inngå som en integrert del av den samlede spesialisthelsetjenesten i Helse Nord.  
 
Avtalespesialistene skal  være en aktiv ressurs i utformingen av faglig gode og desentraliserte 
pasientforløp i regionen.  
 
Den regionale utviklingsplanen for avtalespesialister skal være  fremtidsrettet og dynamisk 
og beskrive hvordan Helse Nord RHF skal utvikle, organisere og legge til rette for god 
kapasitetsutnytting av avtalespesialistene i regionen 
 
Utviklingsplanen for avtalespesialisttjenesten i Helse Nord skal også bidra til å realisere 
målsetningene som settes i de øvrige utviklingsplanene for Helse Nord RHF.  
 
To-delt handlingsplan 
Den regionale handlingsplanen er tenkt å være to-delt.  
 
Del 1 - Overordnet strategisk og framtidsrettet utviklingsplan. Som skal gjøre rede for 
følgende områder:  
 

• Demografisk framskrivninger av pasientgrunnlag og behov 
• Organisering av avtalepraksis 
• Helhetlig kapasitetsutnyttelse og funksjonsfordeling avtalespesialister/Helseforetak 
• Fagområder/spesialiteter – nåværende og framtidige behov 
• Samhandling med HF-ene og øvrig spesialisthelsetjeneste  
• Samhandling med primærhelsetjenesten 
• IKT – utfordringer og muligheter 
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• Avtalespesialistenes deltakelse i utdanning 
• Aktivitet og kvalitetsoppfølging av avtalespesialistene 
• Rekruttering – utfordringer og muligheter 

 
Del 2 - Dynamisk, operativ «tiltaksplan» hvor delmål/målsetningene for å nå de overordnede 
målene i del 1 angis og evalueres for 2 år av gangen gjennom hele planperioden.  
 
 
2. Styringsmessige faglige føringer 
Utviklingsplanen for avtalespesialister vil være en del av den regionale utviklingsplanen, men 
med noe kortere tidshorisont. Planen vil være forankret i Helse Nord RHF’s visjon og 
verdigrunnlag. Samt løpende styringsbudskap gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 
gjennom nasjonale strategier, oppdragsdokument og foretaksprotokoll.  
Del 2 av Utviklingsplanen for avtalespesialister vil også løpende forholde seg til regionale 
fagplaner, utviklingsplanene til HF-ene, lov og avtaleverk for tjenesten.  
 
Arbeidet med Utviklingsplanen vil blant annet også forholde seg til følgende dokumenter:  
 

• Regjeringens tiltredelseserklæring 16. oktober 2013 der det bl.a. foreslås: «Å utvide 
antall hjemler for avtalespesialister og benytte avtalespesialistene mer». 

• Årlige Oppdragsdokument (OD) fra regjeringen 
• Styringsdokument for «Regional handlingsplan for avtalespesialisttjenester i Helse 

Nord 2018 – 2025» 
• Regionale fagplaner 
• Rammeavtalene mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening/ 

Norsk psykologforening.  
• Tilbakemeldinger/ innspill fra helseforetak, avtalespesialister og 

profesjonsforeningene.  
 
 
3. Tidsplan og ressursbehov 
Utviklingsplanen skal tentativt styrebehandles oktober 2017 og være gjeldende fra 1.1.2018. 
Representanter fra eieravdeling og fagavdelingen vil foreta praksisbesøk hos størsteparten av 
avtalespesialistene som et ledd i planarbeidet, dette er forventet å være tidsmessig 
ressurskrevende for de involverte og økonomisk ressurskrevende på reiseutgiftene.  
 
Det vil være behov for å bestille demografi framskrivninger og aktivitetsdata Andre behov vil 
måtte vurderes fortløpende i prosjektperioden. 
 
Budsjett – Det er satt av kr. 500.000 i budsjettet til å ivare ta evt. reiseutgifter, samt 
bestillinger fra eks. SKDE og NPR m.fl. 
 
 
4. Organisering og ansvar 
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• Virksomhetsledelse – Hilde Rolandsen, eierdirektør og Geir Tollåli, fagdirektør 
• Styringsgruppe – Frode Eilertsen (Prosjekteier og leder av styringsgruppen),  

Jon Thomas Finnsson, Randi M. Spørck og RBU- representant 
• Prosjektleder – Linn Hege Larsen  
• Prosjekt teamledere – Siw Skår (somatikk) og Frank I. Nohr (Psykisk helse) 
• Arbeidsgruppe – arbeidsgruppen er sammensatt av teamledere fra Helse Nord RHF, 

Norsk Psykologforening og Praktiserende spesialisters landsforening (PSL), HF- 
representanter, avtalespesialister og representanter fra fastlegeordningen. Antall og 
sammensetning avtales med teamledere og prosjektleder.  
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Møtedato: 16. mars 2017    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 23–2017 Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg 

Helse Nord RHF 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Vedlagt oversendes Årsrapport 2016 for det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF. 
 
Rapporten legges frem til godkjenning i Regionalt brukerutvalg, før den oversendes til 
styret i Helse Nord RHF. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2016 Regionalt 
brukerutvalg. 
 
 
Bodø, 6. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Årsrapport 2016 Regionalt brukerutvalg 
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1. Formål 
 
Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i styresak 
22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF 
 
RBU er  
- et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og brukerorganisasjonene  
- rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for 

tjenesteutforming og gjennomføring 
- forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene 

2. Sammensetting 
Styret i Helse Nord RHF oppnevnte RBU 2014 – 2016 i styresak 30-2014  for perioden 
2014-2016. 
I styresak 31-2016 ble nytt regionalt brukerutvalg oppnevnt  for perioden 6. april 2016 
– t.o.m. 31. mars 2018 
RBU følger styrets valgperiode.  
 
RBU har i 2016 hatt følgende sammensetning: 
 
 6 fra FFO     
 3 fra fylkeseldrerådene 
 1 fra SAFO  
 1 fra Rusfeltet 

 
 

2.1 Medlemmer i RBU i 2016 

2.1.1 Faste medlemmer til og med 5. april 2016 

Leder: 
Mildrid Pedersen, Bardufoss    FFO Troms 

Nestleder: 
Asbjørn Larsen, Tromsø    RIO 

Medlemmer: 
Bjørn Helge Hansen, Sandnessjøen   FFO Nordland 
Åse Almås Johansen, Hadsel   FFO Nordland 
Arnfinn Hansen, Skjervøy     FFO Troms 
Jørgen Dahl, Vadsø     FFO Finnmark 
Werner Johansen, Alta     FFO Finnmark 
 
Gunn Strand Hutchinson, Bodø   SAFO 
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Astri Daniloff, Bjørnevatn    Fylkeseldrerådet Finnmark 
Inge Hyld, Tromsø     Fylkeseldrerådet Troms 
May Anne Brand, Mosjøen    Fylkeseldrerådet Nordland 
 

2.1.2 Varamedlemmer til og med 5. april 2016: 
 
Bjørg Molander, Harstad    FFO Troms 
Bodil Slettli, Alta     FFO Finnmark 
Alv Ingulv Bjørn, Talvik    FFO Finnmark 
Arne Ketil Hafstad, Finnsnes   FFO Tromsø 
Randi Nilsen, Harstad    FFO Tromsø 
Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske  FFO Nordland 
 
Odd-Petter Tanke Jensen, Kabelvåg  SAFO 
 
Vidar Hårvik, Tromsø    Marborg 
 
Tore Bongo, Alta     Fylkeseldrerådet Finnmark 
Alvhild Marie Yttergård, Tromsø   Fylkeseldrerådet Troms 
Kari Sletten, Bodø     Fylkeseldrerådet Nordland 
 
 

2.1.3 Faste medlemmer fra og med 6. april 2016 
Leder: 
Arne Ketil Hafstad, Finnsnes   FFO Troms 
 
Nestleder: 
Gunn Strand Hutchinson, Bodø   SAFO 
Medlemmer: 
Bjørn Helge Hansen, Sandnessjøen   FFO Nordland 
Marit Sirijord, Hattfjelldal    FFO Nordland  
Randi Nilsen, Harstad    FFO Troms 
Else Marie Isaksen, Karasjok   FFO Finnmark 
Jørgen Dahl, Vadsø     FFO Finnmark 
 
Asbjørn Larsen,  Tromsø     RIO 

Kari Sletten, Bodø     Fylkeseldrerådet Nordland 
Inge Hyld, Tromsø     Fylkeseldrerådet, Troms 
Olaf. B. Johnsen, Varangerbotn   Fylkeseldrerådet Finnmark   

2.1.4 Varamedlemmer fra og med 6. april 2016 
Alf Ingulv Bjørn, Talvik    FFO Finnmark 
Knut Hartviksen, Gullesfjord   FFO Nordland 
Gunhild Berglen, Svanvik    FFO Finnmark 
Rigmor Sæternes, Tromsø    FFO Troms 
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Nina Danielsen, Sør- Varanger   FFO Troms 
Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske  FFO Nordland 
 
Liv Ellinor Hammer, Tana    SAFO 
 
Vidar Hårvik, Tromsø     M.A.R.B.O.R.G. 
 
Karsten Kristoffersen, Myre   Fylkeseldrerådet Nordland 
Francis(Saskia) Mennen, Tromsø   Fylkeseldrerådet Troms 
Gunvor Einvik, Honningsvåg   Fylkeseldrerådet Finnmark 
 

2.1.5 Fra administrasjonen 
Karin Paulke, stabsdirektør 
Randi Brendberg, fagsjef 
Hanne Husom Haukland, rådgiver  
Brite Jacobsen, rådgiver 
 

2.2 Medlemmer i arbeidsutvalget RBU i 2016 
Det er oppnevnt arbeidsutvalg for RBU som består av 3 medlemmer: Leder, nestleder og 
medlem av RBU.  

2.2.1 Arbeidsutvalget i RBU – t.o.m. 5. april 2016 
Leder Mildrid Pedersen 
Nestleder Asbjørn Larsen 
Medlem Bjørn Helge Hansen  
 

2.2.2 Arbeidsutvalget i RBU – f.o.m. 6. april 2016 
Leder Arne Ketil Hafstad 
Nestleder Gunn Strand Hutchinson 
Medlem Asbjørn Larsen 
1. varamedlem – Jørgen Dahl 
2. varamedlem – Randi Nilsen 
 

2.3 Styrerepresentasjon 
Leder av RBU er observatør med tale og forslagsrett i Helse Nord RHF sitt styre. (med to 
vararepresentanter) 
 
Leder og nestleder i RBU og ledere i BU blir invitert til å delta på styreseminarene i 
Helse Nord RHF 
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3. Plan for arbeidet 
RBU har i perioden arbeidet etter gjeldene mandat: 
 

1. Samarbeid og rådgivning 
- Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift i Helse Nord  
- Koordinere og behandle høringer i forhold til helsetilbud og planarbeid slik at 

brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og 
gjennomføring 

- Foreslå representanter til regionale råd og utvalg 
- Medvirke til gjennomføring av brukerundersøkelser og gi innspill til 

kvalitetsarbeidet 
- Være forum for tilbakemeldinger fra organisasjonene, pasienter og pårørende 

 
2. Kontakt med lokale brukerutvalg 

- Følge opp saker som har regional betydning 
- Bidra til koordinering av representasjon i råd og utvalg 
- Rådgivning og veiledning ved behov 

 
3. Fungere som bindeledd mellom Helse Nord og andre organisasjoner, forbund, 

råd og utvalg som har relasjoner og interesser i forhold til 
spesialisthelsetjenesten 
 

4. Bidra til helsepolitisk organisasjonsutvikling og samhandling i og mellom 
brukerorganisasjoner 

 
5. Være rådgivende for Helse Nord RHF ved fordeling av tilskudd til 

brukerorganisasjonene 
 

4. Saksbehandlingen  
 
Det er avholdt 7 RBU møter og det ble behandlet 94 saker (mot 86 i 2015) 
Administrerende direktør v/stabsdirektør deltar i møtene. I tillegg møter fagavdelingen 
med fagsjef og rådgivere/saksbehandlere møter å belyse saker som er til behandling og 
orientere om forskjellige temaer. 
 
Det er avholdt 2 møter i arbeidsutvalget (AU).  

4.1 Faste saker i RBU 
• Årlig melding 
• Oppdragsdokument  
• Budsjett  
• Høringer/saker med innspill til styrebehandling 
• Tilskudd til brukerorganisasjonene 
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4.2 Andre viktige saker i 2016 
 

• Sak 4/16: Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016 – 2020 
• Sak 9/16: Rehabiliteringstilbudet i regionen: Etablering av regionalt 

kvalitetsteam 
• Sak 22/16: Pasientreiser uten rekvisisjon – fremtidig organisering etter innføring 

av ny løsning Mine pasientreiser 
• Sak 32/16: Samisk helsepark – idé og konseptfase for bygg for somatiske 

spesialisthelsetjenester, styringsdokument og mandat 
• Sak 46/16: Pasienttransport – tiltak for å bedre kvaliteten, oppfølging av styresak 

23-2016/4 
• Sak 62/16: Samhandlingsreformen i Helse Nords befolkningsområde – utkast til 

mal for gjennomføring av evaluering 
• Sak 66/16: Brukerprisen i Helse Nord – kriterier for tildeling 
• Sak 67/16. Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner, forslag 
• Sak 76/16: Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå – høring 
• Sak 87/16: Medisinske kvalitetsregistre – pasientens reservasjonsrett vs. 

samtykke  

4.2.1 Saker som RBU har fremmet 
 

I tillegg til saker som er forelagt RBU og som utvalget har behandlet og i mange tilfeller 
kommet med forslag og merknader til har også RBU etterlyst eller bedt om at saker tas 
opp eller gis tilbakemelding på. 
Disse er: 
 

1. RBU-sak 6-2016, pkt. 1, Regional inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling og psykisk helse, gjennomgang og oppdatering  

 

RBU ber om avklaring på hva som er forsvarlig belegg i psykisk helse. 
Svar kom i RBU-sak 28-2016 under eventuelt, A.  
RHF-ledelsen orienterte om at 80-95% belegg anses som forsvarlig i døgnenheter. Det 
må skilles mellom akutte og elektive poster. Ved akuttposter bør belegget være 80-
85%. Det skal være kapasitet til å kunne ta imot akutte innleggelser. Ved elektive 
poster/DPS-er med lite akutt innleggelser kan belegget være rundt 95%. 

 
2. RBU-sak 18-2016 Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i Helse Nord 2016-2025, vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter de vurderingene som er gjort i 

utkast til Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i Helse Nord 2016-2025. RBU er fornøyd med at 
utviklingsplanen gir innhold til begrepet pasientens helsetjeneste, og at 
brukerrepresentanter har vært aktivt involvert i utarbeidelsen av 
plandokumentet. 
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2. RBU har følgende innspill til utviklingsplanen: 
a. Satse på alderspsykiatri 
b. Planen må legge vekt på barn som pårørende. 
c. Planen må legge vekt på migrasjonshelse/helse for innbyggere fra fremmede 

kulturer. 
d. RBU vil uttrykke bekymring for reduksjon av sosialfaglig kompetanse i psykisk 

helsevern. Det er viktig å forstå rusmisbruk og psykiske lidelser også i relasjon til 
samfunnsmessige og miljømessige forhold. Sosialfaglig kompetanse må derfor være 
en del av psykisk helsevern. 

e. RBU anbefaler at personer med utviklingshemming og psykiske lidelser må få 
tilgang på samme tjenester som andre i psykisk helsevern, for barn, ungdom og 
voksne. Det har de ikke i dag, og det legges heller ikke opp til det i utviklingsplanen 
fram til 2025. Det er ikke nok med noen døgnplasser. Kompetansen om 
utviklingshemming og psykiske lidelser må styrkes både i DPS- ene, i BUP og ved 
sentraliserte sykehusfunksjoner for voksne. Slik det er i dag er de utestengte, og dette 
er i strid med FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med 
funksjonsnedsettelser (CRPD) som Norge har ratifisert i 2013, jf. artikkel 25 om 
Helse. Vi er forpliktet til å ta hensyn til konvensjonen. 

 
3. RBU-sak 41-2016 under eventuelt, B – Pasientreiser- ledsager/pasient:  

RBU ber om at dette spørsmålet (problematikk rundt referansenummer der pasient og 
ledsager får forskjellige referansenummer som gir utfordringer ved innsjekk, evt. 
ombookinger mm) ses nærmere på og at det gis tilbakemelding til RBU. 
 
Tilbakemelding ble gitt i RBU-sak 9-2017 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. 
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Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om funksjonaliteten i ny 
versjon av bookingportalen for bestilling av pasientreiser til orientering. 
 

4. I RBU-sak 52-2016 Referatsaker, sak nr. 5, ad.brev fra LHL klinikkene Skibotn 
av 10.mars 2016 ad. Overvektsytelsene i Helse Nord vedtok RBU følgende:  
RBU viser til oppdragsdokument2016 hvor reduksjon av unødvendig venting og 
vaiasjon i kapasitetsutnyttelsen er fremhevet som et overordnet mål, og ber adm. 
direktør i Helse Nord om å gi en nærmere orientering omkring de forhold som 
påpekes i nevnte brev i et senere RBU møte. 
Svar ble gitt i RBU-sak 63-2016 og følgende vedtak ble gjort: 

• RBU tar redegjørelsen til orientering. 
• RBU ber Helse Nord om å opprette helhetlig pasientforløp for denne 

pasientgruppen slik kravet fra Oppdragsdokument 2016 har gitt pålegg om. 
• Videre ber RBU om at det enkelte helseforetak iverksetter konkrete tiltak for å 

redusere flaskehalsene i pasientforløpene, og dermed redusere ventetiden. 
 

 
5. RBU-sak 54-2016, Eventuelt B – Implementering av FN-konvensjonen for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

RBU ber om en tilbakemelding om implementering av FN-konvensjonen for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i foretaksgruppen. 
 
Tilbakemelding kom i RBU-sak 78-2016 FN-konvensjonen for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, implementering - oppfølging av RBU-sak 54-2016, sak B. 
RBU fattet følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om implementering av FN-
konvensjonen 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne til orientering. 
2. RBU ber om en utfyllende informasjon om hvordan det jobbes i foretaksgruppen 
med implementeringen av FN-konvensjonen om rettigheter til personer med 
nedsatt funksjonsevne og hvem som har det ledelsesmessige ansvaret for 
implementeringen. 
 

6. RBU-sak 59-2016 Tertialrapport 1-2016, pkt. 3.: 
RBU ber om en orientering om status på ventetider/fristbrudd for fagfeltet 
habilitering herunder registrering. 

Svar ble gitt i RBU- sak 60-2016 og dette vedtak fattet av RBU: 
RBU-sak 60-2016 Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, en handlingsplan – rapport fra 
utredningen, oppfølging av RBU-sak 7-2016 

• RBU tar informasjon om utredningen av fagområdet klinisk nevrofysiologi til 
orientering. 

• RBU er bekymret for ulikhetene i tilbudet innen klinisk nevrofysiologi i Helse 
Nord, spesielt at tilbudet ved Nordlandssykehuset HF ansees som sårbart. 
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• RBU støtter adm. direktørs anmodning til fagsjefene i HF-ene om å gjennomgå 
rapporten og vurdere ulike løsninger for å sikre en god tjeneste for denne 
pasientgruppen i regionen. 

• RBU ber om å få lagt fram en sak, når rapporten er gjennomgått av fagsjefene i 
HF-ene og ulike løsninger er vurdert. 

 
7. RBU-sak 71-2016 Eventuelt , B – Ventetid hos audiografer 

RBU ber om å få lagt fram en redegjørelse om kapasiteten hos audiografene i 
foretaksgruppen og hvilke tiltak som ev. iverksettes for å øke kapasiteten. 
 
Svar ble gitt i RBU-sak 7-2017 og RBU fattet følgende vedtak: 
1.Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om ventetid og 
kapasitet hos audiografer til orientering.  
 
2. RBU ber om at Helse Nord RHF følger opp ventetidsutviklingen hos audiografer for 
å sikre at brukerne i Helse Nord får tilbud på hørselsutredning og tilpasning av 
høreapparater innenfor akseptabel gjennomsnittlig ventetid på opptil 60 dager. Det 
gjelder spesielt de helseforetak som har dokumentert ventetid på godt over 60 dager. 
RBU ber om tilbakemelding på ventetidsutviklingen.  

 

4.3 Brukerkonferansen 20. oktober 2016  
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4.4 Samhandling med brukerutvalgene i HF 
Møte med leder og nestleder i HF BU og RBU den 9. november, gjennomført for 7. år 
på rad. 

o Tematime: Barn som pårørende v/ Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste, 
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.  

o Bordet rundt – innspill fra BU 
 

4.5 Samarbeid med RBU i de andre regionene 
 
To ganger i året møtes ledere, nestledere og sekretærer i de regionale 
brukerutvalgene for å diskutere saker som er felles for alle regionene.  
I 2016 var møtene lagt til henholdsvis Værnes 13. og 14. april og Bergen 28. – 29. 
september.  

Av sakene på møtet nevnes: 

• Felles oppnevning av brukerrepresentanter til nasjonale råd og utvalg. 
• Pasientens helsetjeneste – bruker med virkning. Dialog med statssekretær 

Anne Grethe Erlandsen. 
• Nasjonale retningslinjer for tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner. 
• Kvinnslands-utvalget – innspill. 
• Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i helseforetak. 
• Formalisering og forankring av Interregionalt nettverk for regionale 

brukerutvalg (IR RBU). 
• Medisinske kvalitetsregistre - reservasjonsrett versus samtykke. 

Innspill til Oppdragsdokument 2017. 

4.6 Møte med HOD 
• 13. april:  ”Pasientens helsetjeneste – bruker med virkning” – dialog med 

statssekretær Anne Grethe Erlandsen. 
• 26. oktober: Møte vedr. oppdragsdokument 2017.  
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4.7 Oversikt over brukerrepresentasjon i råd, utvalg, komiteer og 
arbeidsgrupper: 

4.7.1 Regional nivå:  
Utvalg/råd/referansegruppe Representant 
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens 
og bekkenbunnsykdommer 

Trine Norvåg, Tromsø 
 

Samarbeidsorganet med de to universitetene i 
regionen (USAM)  

Knut Hartviksen (observatør) 
Jørgen Dahl vararepresentant 
 

Helse Nords forskningsmidler - tildelingsutvalg 
2015-2016 

Gunnhild Berglen  

FAGRÅD i Helse Nord  
Regionalt fagråd for hjerneslag  Ingen aktivitet – skal reoppnevnes i 

2017 

Regionalt fagråd radiologi Marianne P. Brekke 

Regionalt fagråd for ortopedi  Saskia Mennen 
Regionalt fagråd for gynekologi og 
fødselshjelp  

Randi Nilsen,  

Regionalt fagråd psykisk helse for voksne  Åse Almås Johansen, RBU 
Regionalt fagråd tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB)  

Asbjørn Larsen, RIO 

Regionalt fagråd for diabetes Nina Skille,  Norges Diabetesforbund  
Vararepresentant: Knut Hartviksen 

Regionalt fagråd for geriatri Kari Sletten 
Regionalt fagråd for rehabilitering Asbjørn Larsen 
Regionalt fagråd for intensivmedisin Bjørn Helge Hansen 
Regionalt fagråd nyremedisin Per Nordnes, Rognan, 

Landsforeningen for nyrepasienter 
og transplanterte  

Regionalt fagråd lungemedisin, Nina Danielsen, Kirkenes. NAAF 
Nord 

Regionalt fagråd revmatologi Randi Nilsen 
Regionalt fagråd for øyefaget Ernly Eriksen 
Regionalt fagråd for hudfaget Else Marie Isaksen  
Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, 
smittevern og mikrobiologi 

Jørgen Dahl 

Regionalt fagråd akuttmedisin Bjørn Helge Hansen  
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Utvalg/råd/referansegruppe Representant 
Regionalt fagråd psykisk helsevern barn og 
unge 

Arne Ketil Hafstad 

Regionalt fagråd for habilitering Gunn Strand Hutchinson 
Regionalt fagråd for kreft Mildrid Pedersen  
Regionalt fagråd for hjertemedisin Skal reoppnevnes i 2017 
Regionalt fagråd for laboratoriemedisin Sovende fagråd 
Nasjonal behandlingstjeneste for avansert 
trombocyttimmunologi 

Barbro Jøtulhaug 
 

Kvalitetsteam private 
rehabiliteringsinstitusjoner 

Gunn S. Hutchinson  
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4.7.2 Deltagelser interregionalt samarbeid   
     
Oppdrag Navn Status Tidspunkt RBU 

Nasjonal IKT HF / Observatørplass  Øistein Winje Pågår   Helse Sør-Øst 
Nasjonale prioriteringsveiledere "pri 2" Mildrid Pedersen Pågår Ut juni 2017 Helse Nord 
Pasientreiser ANS, observatør i styret  Werner Johansen Pågår Ut juni 2017 Helse Nord 
Pasientreiser ANS, observatør i styret  Grete Müller Pågår   Helse Vest 
Pasientreiser ANS, observatør i styret , 
vara Mildrid Pedersen Pågår Ut juni 2017 Helse Nord 
Pasientreiser ANS, observatør i styret , 
vara Njål Idsø  Pågår   Helse Vest 

Pasientreiser ANS, brukerpanelet 
Leif Larsen, vara 
Øystein Kydand Pågår fra mai 2015 Helse Sør-Øst 

Pasientreiser ANS, brukerpanelet 
Mona Sundnes, vara 
Mette Nonseth Pågår fra mai 2015 Helse Midt-Norge 

LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeidet) 
spesialistgruppe for Alfa-TNF hemmere Njål Idsø  Pågår   Helse Vest 

Beslutningsforum  Øistein Winje Pågår   Helse Sør-Øst  

Styringsgruppe for BarnsBeste  Nina Roland Pågår   Helse Sør-Øst 
Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, 
styringsgruppe Snorre Nes Pågår   Helse Midt-Norge 
Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, 
utvidet prosjektgruppe  Jørn Pettersen Pågår   Helse Sør-Øst 
Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, 
prosjektgruppe  Elisabeth Salte pågår   Helse Vest  
Relevanskomite for RHF-enes felles 
forskningsmidler  Jørgen Dahl  Pågår avsluttet Helse Nord 
Relevanskomite for RHF-enes felles 
forskningsmidler  Mona Sundnes  Pågår avsluttet Helse Midt-Norge 
Relevanskomite for RHF-enes felles 
forskningsmidler  Pål Berger  Pågår avsluttet Helse Vest  
Relevanskomite for RHF-enes felles 
forskningsmidler  Maria Bjerke Pågår avsluttet Helse Sør-Øst  
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring 
og helse Astri Daniloff Pågår   Helse Nord 

Gastronet styringsgruppe Mildrid Pedersen Pågår 
sjekke 
aktivitet Helse Nord 

Referansegruppen i prosjekt DIS-2015 Linn Bæra  Pågår   Helse Vest 
Nasjonal arbeidsgruppe felles 
retningslinjer Forskningsprosjekter Bjørn Helge Hansen Pågår   Helse Nord 
Nasjonal arbeidsgruppe felles 
retningslinjer Forskningsprosjekter Maria Bjerke Pågår   Helse Sør-Øst 
Aarbeidsgruppe vedr. program for klinisk 
behandlingsforskning Ingunn W. Jolma Pågår   Helse Vest 
Arbeidsgruppe vedr. program for klinisk 
behandlingsforskning Snorre Nes Pågår   Helse Midt-Norge 
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Referansegruppe - ny legespesialisering Kari Meby Pågår   Helse Sør-Øst 
styringsgruppe for nasjonalt samordnet 
spesialistutdanning for leger Mildrid Pedersen  Pågår   Helse Nord 
I trygge hender 24-7: deltakelse i 
ekspertgruppe for pasientsikkerhets-
programmet Astri Myhrvang Pågår  Helse Sør-Øst  
Arbeid knyttet til Nasjonalt forum for 
indikatorutvikling og metodeutveksling 
mellom regionale helseforetak og 
Helsedirektoratet Knut Magne Ellingsen Pågår   Helse Sør-Øst 
Arbeid knyttet til Nasjonalt forum for 
indikatorutvikling og metodeutveksling 
mellom regionale helseforetak og 
Helsedirektoratet Grete Müller Pågår   Helse Vest 
Styringsgruppe for Utredning av 
nasjonalt sykehusapotekforetak Arne Lyngstad  Pågår   Helse Midt-Norge 
Prosjektgruppe for utredning av nasjonalt 
sykehusapotekforetak Arild Slettebakken  Pågår   Helse Sør-Øst 
Arbeidsgruppe for nasjonal forsknings- 
og innovasjonsrapport 2016 Anne Lisbeth Syvertsen Pågår   Helse Sør-Øst 
Barns Beste - Nasjonale nettverk for 
koordinatorer av barn som pårørende 
arbeid i spesialisthelsetjenesten Arne Ketil Hafstad Pågår ok Helse Nord 
Nasjonal klinisk behandlingsforskning  Ny   
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4.8 RBU medlemmer har deltatt på aktuelle konferanser som for 
eksempel: 

• Styreseminar 19-20. mai i Bodø. 
• Brukeropplæring 2016 for RBU Helse Nord RHF 8. juni i Bodø. 
• Pasientsikkerhetskonferansen 2016, 21–22. september i Tromsø. 
• ”Helse i utvikling 16” – Konferanse om prioritering, 13. oktober i Oslo 
• Regional brukerkonferanse i Tromsø 19. – 20. oktober. 

5. Avslutning 
Historien om helsevesenet er lang, mens historien om brukermedvirkning er       
tilsvarende kort. Til neste år kan RBU feire 15 års jubileum. Vi mener det er 
god grunn til å hevde at brukermedvirkningen i Helse Nord RHF har gjort 
store fremskritt i denne perioden. 
 
Samarbeidet med administrasjonen er godt. Vi opplever å bli tatt imot på en 
god måte, og oppdragsgiver både lytter og tar hensyn til våre innspill. Vi har 
forskjellige roller i arbeidet for å skape et best mulig tilbud for pasienter og 
pårørende. Erfaring og kunnskap er forskjellig, men når vi setter oss ned som 
likeverdige parter og lærer av hverandre, så øker alle sin kompetanse. På 
denne måten får vi et bedre grunnlag til å ta de avgjørelsene som står foran 
oss. 
Dette er helt i tråd med Helse Nords strategi: Forbedring gjennom samarbeid. 
 
RBU består av 11 medlemmer og 11 varamedlemmer med mye kunnskap og 
erfaring. Vi har et godt miljø uten energitappende spenninger, og vi leverer 
gode råd. Vi er på rett vei, men vi har fremdeles et stykke vei å gå før 
pasientens helsevesen er en realitet. Noen områder hvor vi har 
forbedringspotensiale peker seg ut: 

• Helhetsansvaret og den regionale tenkningen. 
• Plan og prioritering i forhold til egne innspill. 
• Betydningen av styrende dokumenter (muligheter og begrensninger). 
• Fordeling av oppgaver. 
• Oppfølging av brukerrepresentanter i råd og utvalg. 
• Kommunikasjon med brukerorganisasjonene. 
• Informasjon om Helse Nord RHF og virksomheten vår 

(markedsføring). 
• Større fokus på det Helse Nord har lykkes med (suksesshistorier). 

RBUs historie er kort, og ting tar tid. Gjennom tålmodig og planmessig arbeid 
vil     vi fortsette den positive utviklingen som forgjengerne våre har skapt. 
 
 

Arne Ketil Hafstad      
leder RBU     
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Møtedato: 16. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:   
     Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 24-2017 Retningslinjer for deltakelse i råd, utvalg og 

prosjektarbeid 
 
Innledning/bakgrunn 
Regionalt brukerutvalg foreslår brukerrepresentanter til ulike råd og utvalg i stadig 
økende antall. Det er en ønsket utvikling å få økt brukermedvirkning på alle nivå. 
 
Problemstillinger 
Regionalt brukerutvalg ønsker å få tilbakemelding fra representanter som er utnevnt av 
RBU. I tilfeller der brukerrepresentantene ikke er medlem eller varamedlem av RBU er 
det oppnevnt kontaktpersoner. 
 
Vurdering 
Ordningen med kontaktpersoner er ulikt fulgt opp, og har vist seg vanskelig å følge opp, 
fordi det ikke er klare forventninger til de ulike representantene. Det foreslås derfor å 
utarbeide et skriv som sendes til oppdragsgiver, der vi etterspør informasjon om 
oppdragets innhold, arbeidsmåter (møtested, møteform, hyppighet møter m. m.), 
oppdragets varighet, leder av utvalget og øvrig representasjon. RBU ønsker også 
tilbakemelding fra oppdragsgiver om representanten ikke møter.  
 
Konklusjon 
Det legges fram en rutinebeskrivelse ved oppnevning av brukerrepresentanter i ulike 
råd og utvalg. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vedtar rutinebeskrivelse ved oppnevning av 
brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg (ev. med de endringer som kommer frem 
under behandling av saken). 
 
 
Bodø, den 6. mars 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Rutinebeskrivelse ved oppnevning av brukerrepresentanter i ulike råd, 

utvalg og prosjekt - utkast 
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RUTINEBESKRIVELSE VED OPPNEVNING AV BRUKERREPRESENTANTER OG 
FORVENTNINGER TIL BRUKERREPRESENTANTER I ULIKE RÅD, UTVALG OG PROSJEKT I 
HELSE NORD 

 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF utnevner brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg. For å 
samstemme informasjon og forventninger til brukerrepresentantene er det utarbeidet følgende 
retningslinjer: 

 

Oppdragsgiver skal: 

• Beskrive oppdragets art 
• Beskrive oppdragets varighet 
• Beskrive hvem som dekker utgiftene knyttet til brukerrepresentanten 
• Beskrive arbeidsform i oppdraget 

o Møtefrekvens 
o Møteform 

• Anføre hvem som leder av oppdraget (eks. leder i fagråd) 
• Oppgi øvrig representasjon i oppdraget 
• Anføre kontaktperson for brukerrepresentant 

 

Sekretær for brukerutvalget skal: 

Utarbeide skriv til oppnevnte brukerrepresentanter som inneholder: 

• Informasjon i henhold til oppdragsgivers beskrivelser 
• Beskrive brukerrepresentantens plikter 
• Beskrive brukerrepresentantens rettigheter 
• Honorar 
• Dekking av reise og oppholdsutgifter 
• Oppgi evt. kontaktperson til Regionalt brukerutvalg 

 

Brukerrepresentanter skal: 

• Sende referat fra møtene til postmottak@helse-nord.no 
• Sende reiseregning og evt. honorarkrav umiddelbart etter gjennomført reise/møte 
• Gi beskjed til kontaktperson i råd/utvalg ved fravær eller andre forhold som er relevant for 

representantens rolle i utvalget 
• Gi beskjed til leder i RBU dersom han eller hun ikke lenger kan ivareta sitt verv i utvalget 
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Møtedato: 16. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    diverse     Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 25-2017 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 25-2017/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 
 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 29MAR2017 i 

Bodø:  
 

Aktuelle saker - arbeidstittel: ansv.: 
Samhandlingsreformen – konsekvenser for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, oppfølging av styresak 63-2016 

GT 

Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 
Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, orientering om status - 
oppfølging av styresak 113-2016 

GT 

Revidert nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016, felles 
styresak 

GT 

Byggeprosjekter i Helse Nord – tertialrapportering HiR 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapport med plan 
for start av konseptfasen, oppfølging av styresak 37-2016 

HiR 

Flytilbudet i Nord-Norge - konsekvenser for pasientreiser i regionen, 
oppfølging av styresak 144-2016 - sak B 

HiR 

Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2016 – herunder 
disponering av resultat 

HiR 

Nåværende inntektsmodell somatikk, oppdatering HiR 
Sykehusbygg HF - regionkontor nord - begrunnelse, organisering og 
økonomisk vurdering 

HiR 

UNN HF Virksomhetsplan - videre fremdrift i Narvik HiR 
Virksomhetsrapport nr. 2-2017 HiR 
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 15-2016 SCH 
Årlig melding 2016 SCH 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Lønnsoppgjør 2016 - resultat HiR 
 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 17MAR2017. 
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 18APR2017 i 
Tromsø (ekstraordinært styremøte):  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Nasjonal helse- og sykehusplan - akuttkirurgisk beredskap, 
oppfølging av styresak 60-2016 

GT 

Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse, oppfølging av 
styresak 60-2016 

GT 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 07APR2017. 

 
3. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 26APR2017 i 

Longyearbyen:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning m. m.  HiR/EAH 
FIKS-programmet - sluttrapport, oppfølging av styresak 51-2016 HiR 
Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – rapport fra forprosjekt, 
oppfølging av styresak 125-2014 

HiR 

Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – plan for 
gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2014 

HiR 

Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for oppstart av 
forprosjekt, oppfølging av styresak 61-2016 

HiR 

UNN Tromsø Åsgård - idéfaserapporten med plan for oppstart av 
konseptfasen, oppfølging av styresak 62-2016 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 3-2017 HiR 
Internasjonal helse - prosjekt  OL/HHH 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Helikopterbase Evenes - støymålinger m. m. GT 
 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 07APR2017. 

 
 

 
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
16MAR2017 - saksdokumenter

side 173



 

Møtedato: 16. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    diverse     Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 26-2017 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Møte i brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 14. februar 2017, innkalling/referat 
2. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26. januar 2017 
3. E-post av 17. januar 2017 fra Folkehelseinstituttet ad. forskning ved fjæra for brukere 
4. Brev av 23. februar 2017 fra Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS ad. 

oppnevning av brukerrepresentanter som observatør i styret og som deltakere i 
brukerpanelet/brukerutvalg 2017-2019 

5. Statistikk for rehabiliteringsinstitusjoner - oversikt over henvisninger, klagesaker m. m., 
oppfølging av forespørsel fra RBU-medlem Randi Nilsen, jf. e-post av 12. februar 2017 

6. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. februar 2017 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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MØTEINNKALLING 
 

Samhandlingsavdelingen 
 
 

Saksbehandler: Steinar 
Pleym Pedersen 
 

 

Side  1 

 
Innkalling til møte i Brukerutvalget - - 14. februar 2017 
 
Sted: Nordlandssykehuset, Bodø – møterom G04.27 
Tid:   12:30 – 16.15 
 
Brukerutvalgets medlemmer møter på Zefyr hotell kl 11:30 
 
 
Møterom/sted: Vår ref.:2016/3544 /SPP 

 
Deltagere  : Tilstede Forfall 

Barbara Priesemann SAFO - leder X  

Carl Eliassen MARBORG, nestleder X – til 15:45  

Arild Amundsen Mental Helse X  

Karsten Seglan FFO – LHL X  

Helge Jenssen FFO - LPP X  

Mai-Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X  

Per Dalhaug Kreftforeningen X  

Inga Karlsen Samisk representant F   

Marit Madsen Vara for Inga Karlsen F  

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Adm.direktør NLSH X  

Steinar Pleym Pedersen Saksbehandler/sekretær F/syk  

Lena Arntzen Rådgiver / vara.sekretær X  

    

Tilstede under særskilte saker:    

Tone D. Bentzen Rådgiver LMS Sak 4  

Bjørg Kaspersen  Sak 4  

Jan Terje Henriksen Avdelingsleder Sak 3  

Lene Pedersen Leder LMS Sak 7  

Eva Remnes Prosjektleder Sak 5  
 
Agenda: 
 
1/2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
2/2017  Godkjenning av referat fra møtet 9.12.16 
3/2017 kl. 13:00 Brukerutvalget – brukermedvirkning i kvalitetsarbeidet. Ny behandling av utsatt sak. Avd.leder Jan Terje Henriksen deltar. 
4/2017 kl. 12:35 Selvstyrkingskurs for brukere og pårørende – Tone D. Bentzen rådgiver LMS deltar 
5/2017 kl. 14:30 Et vennligere sykehus – orientering v. prosjektleder Eva Remnes. 
6/2017  Årsmelding 2016 
7/2017 kl. 13:20  Etablering av brukerrom/informasjonskontor ved Nordlandssykehuset Bodø – Lene Pedersen, leder LMS deltar 
8/2017  Styresaker  
9/2017  Dialogmøtet med kommunene 2017 – BUs deltakelse 
10/2017  Oppdragsdokumentet 2017 
11/2017  Avviksmeldinger 2016  
12/2017  Utskrivningsklare døgn – 2016 
13/2017  Nasjonal Helse- og sykehusplan  - status i arbeidet i NLSH. Gro-Marit Villadsen el. Beate Sørslett deltar 
14/2017  Erfaringsmøtene med kommunene 2016  
15/2017  Adm.dir orienterer om aktuelle saker 
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16/2017  BUs leder orienterer om aktuelle saker 
17/2017  Evt. orienteringer fra medlemmene i Brukerutvalget 
18/2017  Referater 
 
 
 
 
 
Saksnr.  Saksfremstilling 
1/2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det vises til tilsendt innkalling og saksliste. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

2/2017 Godkjenning av referat fra møtet 9.12.16 
 
Det vises til vedlagte referat fra møtet 9.12.16. 
Referatet er også sendt medlemmene i etterkant av møtet, 
 
Før utsending var det forhåndsgodkjent av leder for BU. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Referat fra møtet 9.12.16 godkjennes. 
 
 

3/2017 Brukerutvalget – brukermedvirkning i kvalitetsarbeidet. Ny behandling av utsatt sak. 
 
Enstemmig 
 

1. Brukerutvalget har fått en orientering om saken 
2. Brukerutvalget ber om å få 2 representanter inn i det overordnede kvalitetsutvalget. En 

for somatikk, og en for psykiatri 
3. Brukerutvalget ber om at mandatet for det overordnede kvalitetsutvalget sendes 

Brukerutvalget som høringsnotat så snart det foreligger 
 

4/2017 Selvstyrkingskurs for brukere og pårørende  
 
Det vises til vedlagte brosjyrer. 
Rådgiver ved LMS Tone D. Bentzen vil gi nærmere orientering i møtet, sammen med Bjørg 
Kaspersen. 
 
Brukerutvalgets medlemmer avgjør selv om de vil delta. 
 
Som tidligere formidlet, utbetales det ikke møtegodtgjørelse for frivillige kurs/konferanser. 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Medlemmer som ønsker å delta, melder seg på kursene selv. 
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2. Brukerutvalget oppfordrer brukerorganisasjonene til å gjøre tilbudet kjent blant sine 
medlemmer 
 

5/2017 Et vennligere sykehus 
 
 Det vises til vedlagte mandat. 
 
Prosjektleder Eva Remnes vil komme i Brukerutvalget og orientere/svare på spørsmål knyttet 
til prosjektet. 
 
Det skal også velges brukerrepresentant til dette arbeidet. 
 
Arbeidsutvalget har i møte 26.1 innstilt Karsten Seglan som BUs representant med Per 
Dalhaug som vararepr. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Brukerutvalget er svært tilfreds med at prosjektet «Et vennligere sykehus» 
implementeres i hele Nordlandssykehuset, Bodø. 

2. Brukerutvalget ber om at dette også videreføres til Lofoten og Vesterålen. 
3. Som Brukerutvalgets representant velges Karsten Seglan med Per Dalhaug som 

vararepresentant 
4. Brukerutvalget holdes løpende orientert om prosjektets utvikling 

 
6/2017 Brukerutvalget – årsmelding 2016 

 
Det vises til vedlagte utkast til årsmelding, som er anbefalt av Arbeidsutvalget. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Årsmeldingen, som er anbefalt av arbeidsutvalget, vedtas som årsmelding for 
Brukerutvalget i 2016, etter at påpekte rettelser er korrigert i årsmeldingen 
 

7/2017 Brukerrom – informasjonsrom for brukerne/likemannsarbeid 
 
 
Det gjennomføres møte med brukerorganisasjonene ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) 
i Bodø den 31.01. 
 
Da skal det nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe fram formen på Brukerkontoret i 
NLSH.  
 
Det  skal  lages en egen «opplæring» for de som skal bemanne kontoret. Dette skal drøftes 
med brukerorganisasjonene. 
 
Vi har satt en tentativ åpningsdato for Brukerkontoret og den er 26.april. Om det er realistisk 
eller ikke vil vise seg. 
 
Leder for LMS, Lene Pedersen kommer i Brukerutvalget og orienterer nærmere. 
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Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget er svært tilfreds med at det etableres et brukerkontor ved 
Nordlandssykehuset. 

2. Brukerutvalget vil bidra aktivt med bemanning og opplæring av de som skal bemanne 
kontoret. 

3. Karsten Seglan representerer Brukerutvalget, med Per Dalhaug som vararepresentant 
 

8/2017 Styresaker 
 
Styresakene offentliggjøres ikke før møtedagen for BU. 
 
Det foreslås derfor at BU gir AU nødvendige fullmakter mht å vurdere styresaker som har 
interesse for brukerne. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget gir eget arbeidsutvalg nødvendige fullmakter mht å vurdere styresaker 
som har aktualitet for brukerne.  

2. Arbeidsutvalget gis også nødvendig fullmakt til å gi uttalelse i aktuelle saker på vegne 
av Brukerutvalget. 
 

9/2017 Dialogmøtet med kommunene 2017 – BUs deltakelse 
 
Dialogmøtet med kommunene arrangeres 8. mars i Bodø. Endelig program vedtas av 
Overordnet samarbeidsorgan i møte 13.92.17. 
Rammeverket blir slik: 
 

1. Åpning v. styreleder Hulda Gunlaugsdotter 
2. Samhandlingsbarometeret – hensikt og mål . v Bjørn Engum 
3. Oppdragsdokumentet 2017 – v. adm dir + evt. med. Direktør 
4. Kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp psykisk helse og rus – organisering og innhold 

v. K-overlege Jan Håkon Juul, Vågan kommune 
5. Fylkesmannen – mål og oppgaver i helse- og omsorgsavdelingen 2017 
6. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland (USHT) v. kommunalsjef 

Lars Pleym Ludvigsen, Vestvågøy kommune 
7. Åpen post ??? 

 
 
Litt om Utviklingssenteret: 
 
Helsedirektoratet definerer mål for USHT slik:  
 
Hovedmål:		

Utviklingssentrene	skal	bidra	til	å	sikre	kvaliteten	i	hjemmetjenestene	og	sykehjem	gjennom	fag‐	og	
tjenesteutvikling,	kunnskapsspredning	og	implementering	av	ny	kunnskap/nye	løsninger	ut	fra	
nasjonale	satsingsområder	og	lokale	behov.	

Delmål:	

 Være	pådriver	for	kunnskapsbasert	praksis	

 Bruker‐	og	pårørendemedvirkning	har	en	sentral	plass	i	utviklingssenterets	aktivitet	

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
16MAR2017 - saksdokumenter

side 178



Side 5 av10 

 Utviklingssenteret	tilbyr	ulike	metoder	og	verktøy	for	å	utvikle	et	lærende	miljø	og	være	en	
ressurs	i	utviklings‐	og	implementeringsarbeid	i	kommunene.	 

(http://utviklingssenter.no 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Som Brukerutvalgets representant (er) i Dialogmøtet 2017 velges leder av 
Brukerutvalget Barbara Priesemann og nesteleder Carl Eliassen. 

2. Leder Mental Helse Nordland, Leif Strømdal, spørres om innlegg på Dialogmøtet. 
 

10/2017 Oppdragsdokumentet 2017 
 
Helse- og omsorgsdepartementet stiller i oppdragsdokumentet til disposisjon de midlene 
Stortinget har bevilget for 2017.  
 
Helse Nord RHF skal gjennomføre oppgavene og styringskravene innenfor de ressurser som 
blir stilt til rådighet i oppdragsdokumentet.  
 
Staten har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. 
Helse Nord RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester 
slik dette er fastsatt i lover og forskrifter.  
 
Helse Nord RHF har ansvaret for at forskning, utdanning og opplæring av pasienter og 
pårørende ivaretas på en god måte, og at disse oppgavene underbygger god og forsvarlig 
pasientbehandling. Helse Nord RHF skal sikre tilstrekkelig kompetanse i alle deler av 
spesialisthelsetjenesten. Det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeid for å 
redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. 
 
Helse Nord «bearbeider» OD ved at oppgavene som skal løses fordeles helseforetakene i 
mellom. 
 
OD for 2017 er ikke ferdigstilt på utsendelsestidspunktet for dokumentene til BU. 
 
Så snart det foreligger vil det bli sendt medlemmene av BU 
 
Adm.dir vil i møtet gjennomgå OD med særlig fokus på samhandlingsområdene mellom 
kommunene og helseforetaket. 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
 

1. Brukerutvalget tar informasjonen om Oppdragsdokumentet for 2017 til etterretning. 
 
 

11/2017 Avviksmeldinger 2016 
 
Saksbehandler Lena Arntzen. 
 
Det vises til vedlagte avviksrapport 2016. (sendt medlemmene i posten) 
 
Helseforetaket har i 2016 mottatt 364 samhandlingsavvik fra kommunene. Avvikene som er omtrentlig 
lik i de fleste klinikkene er at epikrise / EVU ikke blir sendt med pasientene ved utskrivelse.  
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Det betyr at oppdatert medikamentliste heller ikke følger pasienten.  
Videre ser man av innmeldte samhandlingsavvik at det ofte meldes om mangelfull / lite tilgang til 
helseopplysninger. Disse avvikene meldes oftest i forbindelse med at den elektroniske 
meldingsutvekslingen mellom sykehuset og kommunene ikke har fungert optimalt. De medisinske 
opplysningene som utveksles om pasienten inneholder ikke tilstrekkelig og god nok informasjon om 
pasienten.  
 
Samhandlingsavvik til kommunene 
Sykehuset har sendt 40 samhandlingsavvik til kommunene i 2016, og her ligger det selvsagt store 
mørketall. Avvikene som har funnet sted i kommunene omhandler ofte at pasienten ikke synes å ha fått 
god nok oppfølging etter utskrivelse, og at helseopplysningene fra kommunen har vært for dårlige. I 
tillegg ser man brudd på rutiner knyttet til den elektroniske meldingsutvekslingen 
. 
Utfordringer knyttet til samhandlingsavvik 
Det har siden 2012 vært en del utfordringer knyttet til samhandlingsavvik. Den ene utfordringen er at 
avviket må meldes anonymisert. Den andre utfordringen er at det er tungvint/tidkrevende både å sende 
avvik, og å behandle avvik.  
Sistnevnte i all hovedsak på bakgrunn av at pasientens identitet må avklares, og det gjøres i størst grad 
ved at partene har telefonisk kontakt med hverandre, og man er avhengige av å få tak i melder før et 
avvik kan behandles. Ingen av disse utfordringene har man klart å gjøre noe med ettersom både 
lovverk/forskrifter og IKT-utfordringer spiller inn. Det er derfor igangsatt en pilot i Vesterålen for å se 
om man kan forenkle systemet ut fra de forutsetningene man har til rådighet. 
 
Pilot for melding av samhandlingsavvik i Vesterålen ( fra 19.09.16 – 31.12.16 ) 
Det er utarbeidet et elektronisk skjema for melding av samhandlingsavvik. Skjema er utarbeidet av 
samhandlingsavdelingen på bakgrunn av erfaringer man har gjort seg i forbindelse med mottak av 
samhandlingsavvik, og hvilke forbedringer man har sett behov for. Sykehusets eget kvalitetssystem 
(docmap) har også hatt en innvirkning på utforming av skjemaet, ettersom avvikene også må registreres 
inn i dette systemet. Videre er det i skjema tatt hensyn til at registreringen av avvikene skal være 
effektiv for personalet som skal registrere. 
Øksnes og Hadsel ble invitert inn i piloten på bakgrunn av at de var kommunene i Vesterålen med 
høyest volum på innsendte samhandlingsavvik. Praksissykepleier i samhandlingsavdelingen har vært ute 
i kommunene og gitt god opplæring / veiledning ifm piloten, og har hatt en nøkkelrolle i forhold til å 
følge kommunene opp på dette. 
  
Evaluering av pilot 
12. januar ble det avholdt evalueringsmøte vedrørende piloten, hvor Hadsel og Øksnes var spesielt 
invitert for å dele sine erfaringer. De øvrige Vesterålskommunene er invitert inn i forlengelsen / 
utvidelsen av piloten, og var derfor tilstede med en representant hver, i opplæringsøyemed. I tillegg var 
samhandlingsavdelingen representert ved leder, rådgiver og praksissykepleier. 
Tilbakemeldingene fra kommunene var entydig positive, og deres opplevelser av piloten samsvarer med 
samhandlingsavdelingens. Kort oppsummert er det blitt enklere å melde, enklere å registrere avvikene 
inn i systemene, enklere å kjøre treffsikre statistikker og avvikene er mye bedre kvalitetssikret. I tillegg 
er det inngått avtale om at kommunene innhenter pasientens NPR-nummer (fra sykehusets 
kontortjeneste) før innsending, og man slipper dermed tidkrevende «etterforskning» av pasientens 
identitet før avviket kan behandles.  
I evalueringsmøtet ble det tatt en gjennomgang av det elektroniske skjemaet, og det ble i løpet av 
evalueringsmøtet enighet om hvilke forbedringer man kunne legge inn i skjemaet. Endringene ble lagt 
inn undervegs i møtet, og piloten er nå videreført med forbedringer samt tre nye kommuner fra 01.01.17. 
  
Videre arbeid med samhandlingsavvik 
Stikkordet for den videre jobben er å ha fokus på målrettet og systematisk kvalitetsarbeid.  
Med tiden har kommunene fått bedre og bedre rutiner på å melde inn samhandlingsavvik. Sykehuset har 
her en jobb å gjøre for å få meldingene til å gå begge veier. Denne jobben må prioriteres. Avdelinger i 
Vesterålen har ønsket en pilot for melding av samhandlingsavvik til kommunene, lik den questbacken 
kommunen benytter. Samhandlingsavdelingen jobber med dette.  
Samhandlingsavdelingen jobber videre opp mot andre eksterne instanser for å få løst utfordringen med 
NPR-nummer, samt se etter muligheter for en type kommunikasjon mellom kvalitetssystemene i 
sykehuset og ute i kommunene. Dette er muligens litt visjonært, men på lang sikt bør man få til en slik 
løsning.  
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Enstemmig 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget viser til vedlagte rapport for avvik i 2016. 

2. Brukerutvalget ber helseforetaket og kommunene gjensidig arbeide videre med nødvendige 
forbedringer slik at særlig avvik knyttet til epikriser/EVU kan elimineres.  

 
 

12/2017 Utskrivningsklare døgn – 2016 
 
Det vises til oversikt over utskrivningsklare døgn for 2016. 
Det gjøres oppmerksom på at dette er tall pr. 31.12.16, og de gjennomgås nu for evt. feilkilder. 
 
Idet statistikkene i hovedsak er riktige, velger vi å informere brukerutvalget om status. 
 
Kommunene i vårt opptaksområde gjør en god jobb når det gjelder å ta imot pasienter som er i 
behov for kommunal tjeneste etter utskriving. 
 
Status i Meløy og Fauske er noe bekymringsfull. Det har også vært økning i Vesterålen. 
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 
 

1. Brukerutvalget tar den foreløpige statistikken til etterretning. 
2. Brukerutvalget er bekymret for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på 

sykehus og dermed på feil omsorgsnivå. 
 

13/2017 Nasjonal Helse- og sykehusplan - status i arbeidet i NLSH 
 
Saksbehandler: Gro-Marith Villadsen 
 
Det har tidligere vært informert om arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan i Brukerutvalget 
26/2016 -orientering om arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan og 42/2016 - valg av 
representanter til referansegruppe i arbeidet med strategisk utviklingsplan. 
 
 I tillegg har OSO, ved leder Nils Olav Hagen hatt ansvaret for å oppnevne representanter til 
prosjektgruppen som jobber med kirurgisk akuttberedskap, elektiv kirurgi og føde tilbudet i Lofoten.  
 
Det har vært avholdt tre møter i prosjektgruppen som ledes av medisinsk direktør Beate Sørslett. Det 
gjenstår to møter i prosjektgruppen som skal avholdes 23.01.17 og 20.02.17 i Lofoten.  
I mandatet for oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan fra Helse Nord står det «Rapport om 
framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap, føde virksomheten og elektiv kirurgi skal være 
ferdig utredet, styrebehandlet og oversendt helse Nord innen 01.04.17»  
 
Hensikten med denne skriftlige og muntlige orienteringssaken er å orientere om videre prosess i fra 
prosjektets sluttfase, til rapport er overlevert Helse Nord-styret. 
 
 

 Siste møte i prosjektgruppen 20.02.17 

 Risikovurdering av valgte løsninger 28.02.17 

 Rapporten legges ut for høring 01.03.17 

 Høringsfrist 15.03.17 
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 Behandles i brukerutvalget 21.03.17.17 

 Behandles i AMU i NLSH 14.03.17 

 Styrebehandles NLSH 28.03.17 

 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 
 

1. Brukerutvalget vil gi sin endelige uttalelse om Nasjonal helse- og sykehusplan i møtet 
21.03.17 

2. Brukerutvalget takker for orienteringen 
 

14/2017 Erfaringsmøtene med kommunene 2016 
 
I «tråd med tradisjonen» har vi gjennomført erfaringsmøter med kommunene; vår og høst. 
Høstmøtene i Salten og Lofoten ble avholdt i januar 2017 pga sykdom. 
 
Erfaringsmøtene er en nyttig arena både for kommunene og helseforetaket, og i 2016 ble de 
gjennomført for 5. året m 2 møter pr. år. 
 
Av praktiske grunner deler vi dem i Lofoten, Vesterålen, indre Salten og ytre Salten. 
 
Vårmøtene 2016 hadde til sammen 80 deltakere og 20 av 21 kommuner deltok.  
 
Høstmøtene samlet 95 deltakere fordelt på 18 kommuner. I deltakertallet inkluderer også 
NLSH. 
 
Agendaen på møtene er i hovedsak lik. De kommuner som ber om at saker fremmes for 
drøfting, får det gjort.  
 
Oppsummert kan en si at samhandlingen mellom Nordlandssykehuset og kommunene 
defineres av partene som god.  Dette er i hovedsak relasjonene som er mellom kommunenes 
pleie- og omsorgstjeneste/koordineringsnivåene og sengeenhetene i sykehusene.  
 
Det vises til vedlagte referat fra hvert høstmøte. 
 
 
Selv om samhandlingen defineres som god, er det problemområder som går igjen: 
 
Fra kommunene: 
 

 Nivå på den kommunale tjenesten kan bli forespeilet pasienter/pårørende mens 
pasient er i sykehuset. 

 Få hendelser hvor pasient sendes ut av sykehuset før kommunen har svart 
bekreftende på at det kan skje 

 Epikrise, eller tilsvarende dokument – mangler /følger ikke med pasient 
 Ikke god nok funksjonsbeskrivelse  
 Når epikrise mangler, mangler også medikamentliste 
 Noen ganger er sykehuspersonell for dårlig kjent med lokale forhold 

 
Fra Nordlandssykehuset: 
 

 Ikke god nok funksjonsbeskrivelse av pasienten ved innleggelsen 
 Kommunene etterspør medikamenter i for stort omfang 
 Tilfredshet med samarbeidet 
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Både kommunene og klinikkene arbeider kontinuerlig med forbedring i områdene som er nevnt 
over. 
 
I de siste møtene er det blir lagt inn faglige sekvenser i programmet. Det synes å ha blitt godt 
tatt imot. 
 
Som nevnt over har møtene fungert i 5 år, og det er et gjensidig ønske om å evaluere både 
innhold og hvem som er målgruppe. 
 
Det legges opp til en slik evaluering i 2017. 
 
Av faglige tema i 2016 nevnes: 
 

 KOLS 
 Tuberkulose 
 Om den Nasjonale tvisteløsningsnemda 
 Fra «Perm til KAD» - om elektroniske verktøy i kommunene i indre Salten 
 Etablering av ny syketransport i Vesterålen 

 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget tar saken til orientering. 
2. Brukerutvalget ber klinikkene og kommunene samarbeide om de områder det er 

merknader til. 
 

15/2017 Adm.dir orienterer om aktuelle saker 
Brukerutvalget ba spesifikt om orientering rundt: 

 Stenging av Vesterålen DPS i jula 2016 grunnet mangel på psykiater. 
 Brukerutvalget er fornøyd med orienteringen, men samtidig bekymret for 

legedekningen på Vesterålen DPS. 
 

16/2017 Brukerutvalgets leder orienterer om aktuelle saker 
 

 ROS-analyse av trafikksituasjonen rundt hovedinngangen ved NLSH Bodø. 
Brukerrepresentant er varamedlem Randi Aag. 

 Prosjektgruppe som skal se på organisering av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 
i Vesterålen. Mai-Helen Walsnes er valgt som Brukerutvalgets representant. 

 
17/2017 Evt. orienteringer fra medlemmene i Brukerutvalget 

 
 Arild Amundsen – møte i styringsgruppa kom i jobb 9.12.16 
 Arild Amundsen – møte KSU – pasientforløp psyk/rus – 4. og 5.1.17 
 Helge Jensen – ref. fra møte i klinisk etikkomite 10.1.17 

 
18/2017 Referater 

 
1. Brukerutvalget – brev til Helse Nord vedr. PCI 
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Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser 
ANS 
 
Styre Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 

Møtedato 26.01.17 

Møtested 
Tid: 

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, Skien 
Kl 09.00-13.15 

Møteleder Line Alfarrustad 

Referent Eirik Andersen 

Referatdato 08.12.16 
 
Følgende medlemmer deltok:  
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst 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: 
Bente Aae, styrets nestleder, Helse Vest RHF 
Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest 
 
 
Fra administrasjonen deltok: 
Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS 
Øystein Næss, viseadm. direktør, Pasientreiser ANS 
Kjetil Dahl, leder, reiser uten rekvisisjon, Pasientreiser ANS 
Hilde Holt, fagsjef, Pasientreiser ANS 
Eirik Andersen, styresekretær 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
til 10.30 
 
 
 

  
 
 
 
 

Innkalling og saksliste ble godkjent 
Ingen saker ble innmeldt til eventuelt 
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Saker som ble behandlet: 
 

Sak 01-2017:  Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.16 
 
Protokoll fra styremøtet 08.12.16 fremlegges. 

 
Styrets enstemmige vedtak  
Styret godkjenner protokollen fra styremøtet 08.12.16. 
 
 
 
Sak 02-2017:  Virksomhetsrapportering pr 31. desember 2016 
Rapporteringen for november og desember viser gode resultater på selskapets leveranse. 
Selskapet leverer totalt gode resultater for 2016 samtidig som det har vært implementering av 
prosjektene CTRL og Mine pasientreiser. Selskapet har klart å løse den første driftsfasen for 
“Mine pasienter” på en god måte, det er kontroll på saksinngangen, og de nye løsningene har 
vært stabile. Usikkerheten i 2016 er håndtert innenfor budsjett og regnskapet viser et positivt 
avvik på 1 millioner kroner.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31.desember 
2016 til etterretning. 

Styrets enstemmige vedtak: 
         Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31.desember 2016 til etterretning.    

 
 
 

Sak 03-2017:  Årlig melding 2016  
Med henvisning til fremlagt forslag til årlig melding for 2016 anbefaler administrerende 
direktør at styret konkluderer som følger når det gjelder virksomheten i 2016:  
 
– Selskapets hovedoppgaver nedfelt i selskapsavtale, oppdragsdokument og andre styrende 
dokumenter er ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt og det ansvaret som selskapet 
utfører på vegne av RHF-ene innenfor pasientreiseområdet er samlet sett oppfylt for 2016.  
 
– Selskapet har arbeidet godt med effektiviseringstiltak, økonomistyring og 
resultatoppfølging i 2016.  
 
– Gjennomførte revisjoner i 2016 er fulgt opp med styrebehandlede tiltaks- og 
handlingsplaner og prinsippene for god virksomhetsstyring er fulgt opp.  
 
– Fremtidig utvikling av tjenestetilbudet vil baseres på beslutninger fattet av eierne. 
 
– Styret vil fortsatt legge vekt på at videre utvikling av selskapets tjenester skal ha et klart 
bruker- og kundeperspektiv som inkluderer målsettinger om likebehandling og effektivitet i 
saksbehandlingen.  
 
Det anbefales at styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig 
dokument basert på styrets eventuelle kommentarer i møtet og at årlig melding for 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS med styrets plandokument oversendes de fire 
regionale helseforetakene som eiere. 
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        Styrets enstemmige vedtak: 
         

1. På grunnlag av den samlede rapportering for 2016, herunder også beslutninger som 
er fattet av styret, og den samlede planlegging og styring av virksomheten, anser 
styret for Pasientreiser ANS at 

• selskapets hovedoppgaver innenfor pasientreiseområdet har vært ivaretatt i tråd 
med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument 2016 samt andre styrende 
dokumenter, og at ansvaret som selskapet utøver på vegne av RHF-ene innenfor 
pasientreiseområdet samlet sett er oppfylt for 2016.  

• regnskapsmessig viser selskapet også for 2016 et positivt økonomisk resultat.  

• fremtidig utvikling av tjenestetilbudet vil baseres på eiers føringer, demografisk 
utvikling og rammevilkår for øvrig for selskapet. 

• ved videre utforming av tjenestetilbudet vektlegges standardisering og nasjonale 
løsninger 

 
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument 

basert på styrets kommentarer i møtet.  
 

3. Årlig melding 2016 for Pasientreiser ANS oversendes de fire regionale 
helseforetakene som eiere. 

 
 
 

Sak 04-2017:  Årsrapport 2016, internrevisjonen Pasientreiser ANS 
Årsrapporten omhandler internrevisjonens arbeid i Pasientreiser ANS 2016. Det anbefales at 
styret tar rapporten til etterretning. Revisjonsplan for året har tidligere blitt forelagt styret 
samtidig som behandling av årsrapport for det foregående året. Internrevisjonen har i år 
ønsket en bredere vurdering av hvorvidt internrevisjonens instruks skal justeres, og har i 
samråd med styreleder kommet til at denne vurderingen samt forslag til plan for 
internrevisjonen 2017 fremlegges i neste styremøte. 

        Styrets enstemmige vedtak: 
 

Styret tar årsrapport 2016 som omhandler internrevisjonens arbeid i Pasientreiser ANS 
2016 til etterretning. 

 
 
 

Sak 05-2017:  Styringsindikatorer 2017 

Denne saken omhandler administrerende direktørs forslag til KPIer for 2017. Disse er basert på 
styrets signaler gjennom strategiplanen 2015-2017 og sak 25-2015 om strategiplan 2015-
2017. Flere av KPIene er en videreføring av fokusområder fra 2016. Det foreslås nye KPIer som 
følge av implementering av prosjekt Mine Pasientreiser. 

Målet er å videreutvikle etablert målstruktur i selskapet med utgangspunkt i vedtatt strategi og 
andre overordnede føringer. Videre vil man gjennom systematisk utvikling av rapportering på 
målene gi et stadig bedre grunnlag for de beslutninger som skal tas for å nå de vedtatte 
målsettinger. Det vil skje endringer innen reiser med rekvisisjon i 2017 som kan påvirke mål og 
måleindikatorer for selskapet, spesielt knyttet til implementeringen av prosjektet Samkjøring 
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og alternativ bestillerløsning. Utarbeidelse av ny strategiplan for selskapet i 2017 vil også 
kunne medføre endrede mål. Styret vil holdes orientert om dette. 

I tillegg til definerte KPI-er vil det bli rapportert på en del andre områder som et ledd i den 
ordinære virksomhetsrapporteringen. 

       Styrets enstemmige vedtak: 
         

Styret vedtar fremlagte styringsindikatorer og mål som gjeldende for 2017. 
     
 
 

Sak 06-2017:   Budsjett 2017 
Budsjettåret 2017 vil bli preget av implementering av prosjektene Mine pasientreiser og 
Samkjøring, noe som innebærer enkelte justeringer av selskapets tjenesteleveranser. 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 ble 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, som følge av dette, 
redusert med 2 MNOK og overskuddet på 14 MNOK tatt ut. Dette gir en samlet inntektsreduksjon 
på 16 MNOK. Dette reduserer samtidig selskapets mulighet til å videreutvikle den nye nasjonale 
teknologien i 2017. Inntektsbevilgningen fra eier for 2017 er 186,6 MNOK, og korrigert for nøytral 
mva. er inntektsrammen i budsjettet på 165 MNOK.  
 
Det er flere forhold som øker driftskostnadene for 2017 og som er 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. 

• Selskapet er tilført nye store oppgaver for reiser uten rekvisisjon. 
• Nytt og gammelt regelverk løper parallelt ut mars 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 ble avsluttet i 2016. Det medfører at kostnadene til 

drift av prosjekter reduseres betydelig sammenlignet med 2016. 
 
Den største usikkerheten i budsjettet vurderes å være knyttet til ressursbehovet i de nye 
arbeidsprosessene innen reiser uten rekvisisjon.   

Styrets enstemmige vedtak: 

  
1. Styret godkjenner driftsbudsjettet for Pasientreiser ANS for 2017.  

 
2. Styret godkjenner et investeringsbudsjett med 18,1 MNOK kr for 2017. 
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Sak 07-2017:  Sluttrapport, prosjekt Mine pasientreiser 
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. Administrerende direktør 
vurderer 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 
 
Prosjektet har definert et behov for videreutvikling, og det er blant annet utarbeidet en plan for 
lansering av søknad med tillegg på helsenorge.no i februar 2017.  
 
Etter lansering 1.oktober er det avdekket utfordringer knyttet til deler av registerkvaliteten, 
noe som medfører redusert automatiseringsgrad i saksbehandlingsprosessen.  Dette påvirker 
inntil videre virksomhetenes årsverksbehov, og dermed gevinstrealiseringen. 
Pasientkontorlederne påpeker også dette i sine kommentarer til sluttrapporten. Direktoratet, 
som registereier, er varslet om utfordringene.  
 
Brukerpanelets tilbakemeldinger er i hovedsak positive. De opplever at den elektroniske 
løsningen på helsenorge.no er enkel å bruke og at de får den informasjonen de trenger 
underveis. De vil også anbefale andre å bruke løsningen. Det er kun et fåtall av deltagerne i 
brukerpanelet som har benyttet seg av papirskjemaet, men de mener at dette har et 
forbedringspotensial.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar sluttrapporten fra prosjektet Mine 
pasientreiser til etterretning, og at styret overtar ansvaret for drift og videreutvikling av 
løsningen, iht til styringsgruppens vedtak. 

        Styrets enstemmige vedtak: 
 

1. Styret godkjenner Sluttrapport, prosjekt Mine pasientreiser og ber om at 
denne oversendes prosjekteier Helse Sør-Øst RHF. 

2. Pasientreiser ANS overtar ansvar for drift og videreutvikling av ny løsning for 
reiser uten rekvisisjon. 

 
    
 

Sak 08-2017:  Resultater fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2016 og plan 
for gjennomgang i 2017 

Arbeidet med internkontroll i Pasientreiser ANS har gitt gode resultater. Det er kontinuerlig 
fokus på å videreutvikle og å sikre en fortsatt god internkontroll. Samlet sett vurderes dagens 
internkontroll som god og hensiktsmessig.  

 
I 2017 blir det spesielt fokus på å sikre at berørte helseforetak har etablert god internkontroll 
og et godt personvern knyttet til nye digitale løsninger som er utviklet gjennom prosjektene 
Mine pasientreiser og Oppgjørskontroll.  

        Styrets enstemmige vedtak: 
 

1. Styret tar resultater fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2016 til etterretning. 
2. Styret slutter seg til foreslått plan for gjennomgang av internkontroll ved    
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        pasientreisekontorene i 2017. 
 
 

       Sak 09-2017:  Halvårlig driftsmøte SLA 
De halvårlige driftsmøtene mellom RHF-ene og Pasientreiser ANS er den formelle arena hvor 
RHF-ene  gir tilbakemelding på leveransene fra Pasientreiser ANS knyttet til SLA. I driftsmøte 
8.12.2016 ble det i all hovedsak gitt positiv tilbakemelding på de tjenesteleveransene som er 
nedfelt i SLA. RHF-ene sluttet seg til rapporten knyttet til alle tjenesteområdene. 

        Styrets enstemmige vedtak: 
 

Styret tar gjennomgangen om halvårlig driftsmøte vedr SLA-avtalen til orientering 
 
      
 

       Sak 10-2017:  Utlevering av personopplysninger til VIA Travel og utlandet 
Det vises til Administrerende direktørs orientering i styremøte 09.06.2016 og 13.09.2016 om  
utlevering av personopplysninger til utlandet. Datatilsynet har fattet vedtak om tillatelse til 
overføring av personopplysninger til USA. Denne saken omhandler en nærmere redegjørelse for 
problemstillingen og datatilsynets vedtak. Det anbefales at styret tar redegjørelsen til 
orientering. 

        Styrets enstemmige vedtak: 
 

Styret tar redegjørelsen om utlevering av personopplysninger til VIA Travel og overføring til 
USA til orientering. 

 
 
  

Sak 11-2017:  Årsplan styresaker 
I denne saken fremlegges justert årsplan for styresaker til orientering. 
 

Styrets enstemmige vedtak: 
       Styret tar årsplan for styresaker til orientering, men med justering av styrets møteplan for   
       2017 som endres slik at aprilmøtet holdes 24.04.17 og junimøtet 07.06.17. 
 
 
 
 

Administrerende direktørs orientering 
 

     Administrerende direktør orienterte om følgende saker: 
• Omdanning fra ANS til HF  
• Erfaringer med nytt papirskjema, reiser uten rekvisisjon 
• Oppnevning av ansattvalgte styremedlemmer og observatører samt representanter til 

brukerpanelet 
• Årshjul for aktiviteter vis a vis eierstyringsgruppen 

 

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

 
• Aktuelle områder for internrevisjonsplan 2017 
• Prosessløp i ny løsning, reiser uten rekvisisjon 

 
 

 
 
 
 
       ________________ 
       Stian Larsen 
       Styremedlem 
 
   
 
________________     ________________    
Reidun Rømo      Gunn Høvik 
Styremedlem      Styremedlem 
   
 
                                                     
     
________________     ________________    
Frode Eilertsen     Geir Kristoffersen 
Styremedlem      Styremedlem 
   
 
    
            
    
 ______________                       
Line Alfarrustad 
Styrets leder        ________________ 
                              Eirik Andersen 
                                                 Styresekretær  
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Paulke Karin Emmy Liska

Emne: Forskning ved fjæra for brukere
Vedlegg: Plakat_2017_norsk_utskrift.pdf

Fra: Myrhaug, Hilde Tinderholt [mailto:HildeTinderholt.Myrhaug@fhi.no]  
Sendt: 17. januar 2017 13:06 
Til: RHF‐Postmottak <postmottak@helse‐nord.no>; postmottak@helse‐midt.no; helse@helse‐vest.no; 
postmottak@helse‐sorost.no 
Kopi: Strømme, Hilde <Hilde.Stromme@fhi.no>; Håvelsrud, Kari <Kari.Havelsrud@fhi.no>; Simonsen, Anne Brit 
<AnneBrit.Simonsen@fhi.no>; Denison, Eva <Eva.Denison@fhi.no>; Tone Hansen <tone@blodkreftforeningen.no> 
Emne: Forskning ved fjæra for brukere 
 
Til brukerutvalget ved Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst! 
 
Hvert år avholder vi ved kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet et ukekurs i kunnskapsbasert praksis i vakre 
omgivelser på Holmsbu.  
 
Kurset består av en blanding av fellesforelesninger, gruppebasert arbeid (sortert etter interessefelt) og mye godt 
sosialt samvær. Deltakerne på kurset representerer et mangfold av ulike bakgrunner, og inkluderer helsepersonell, 
beslutningstakere i forvaltningen og politikere. De siste tre årene har vi også hatt gleden av å ha 
pasientrepresentanter med som en egen satsning.  
 
Også i år satser vi på å få en gruppe med brukerrepresentanter, og i den anledning håper vi at det der noen hos dere 
som kunne ha interesse av å melde seg på. Kurset krever ingen forkunnskaper men påmeldte brukere må ha et 
representasjonsverv. 
 
I løpet av denne uka lærer du som bruker: 
‐ hvordan du kan finne forskningsbasert kunnskap du kan stole på, for eksempel forskning som ser på effekt av ulike 
behandlinger 
‐ hvordan forskning kan informere beslutninger om blant annet om prioritering, retningslinjearbeid og valg av helse 
og velferdstjenester 
 
Deltakere på Forskning ved fjæra evaluerer generelt sett kurset svært godt, og pasientrepresentantene vi har hatt 
med de siste årene har blant annet sagt dette: 
 
«Jeg har allerede fått flere anledninger til å dra nytte av den nye kunnskapen jeg fikk. Jeg opplever at jeg har fått 
mer tyngde når jeg kritiserer brukermedvirkning og forskningsrelaterte saker. Så jeg har også blitt en bedre 
brukerrepresentant for de råd og utvalg jeg sitter i.» 
 
«Et fantastisk bra kurs som har inspirert meg masse. Som nå gjør at jeg skal stille betydelig mer relevante spørsmål 
for å hjelpe meg videre. Nå forstår jeg litt mer av «språket» til forskerne.» 
 
Se vedlegg for mer informasjon eller les mer på FHIs kurssider om Forskning ved fjæra:  
 
Vi gjør oppmerksom på at deltakere fra pasient‐ og brukerorganisasjoner tilbys grupperabatt uavhengig av antall 
deltakere fra samme organisasjon. I påmeldingsskjemaet, i feltet for «Gruppepåmelding» må en da skrive: Tilhører 
gruppe for brukere 
 
Fint om du informere om kurset, slik at vi får brukerrepresentanter som kan arbeide enda bedre for 
brukermedvirkning fremover! 
 
Med vennlig hilsen 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
16MAR2017 - saksdokumenter

side 192



2

Hilde Tinderholt Myrhaug 
PhD, Forsker 
Kunnskapssenteret for helsetjenesten | Folkehelseinstituttet 
Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo 
Pilestredet Park 7 A 
Tlf: 21077267| Mob: 46400424 
www.fhi.no  
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Den 18. nordiske workshop

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS OG HELSETJENESTE
“Forskning ved fjæra” med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet 

Holmsbu, 29. mai – 2. juni 2017

Maiworkshop
Kunnskapssenteret i  

Folkehelseinstituttet lover deg 
et spennende program - og 

hardt arbeid under denne 
workshopen i kunnskaps basert 

praksis og helse tjeneste.  
Vi skal fordype oss i hvordan vi 

kan bruke forsk ning i praksis: 
hvordan vi kan formulere gode 
spørsmål, søke etter  litteratur, 
kritisk vurdere forsk ningen og 

bruke den på en god måte i 
beslutninger i helsetjenesten. 

Noe som passer for meg?
Kurset er nyttig enten du 

arbeider i helsetjenesten, 
forsker, underviser, er beslut-

ningstaker, bibliotekar eller 
journalist. Det passer for deg 

som vil forbedre din egen bruk 
av fagkunnskap – og for deg 

som er opptatt av bedre bruk 
av forsk nings basert kunnskap 

der du jobber. Dette er en 
nordisk workshop hvor alle 

plenumsforedragene og mye 
av lese stoffet er på engelsk.

Læreformene
er en blanding av forele-

sninger, grupper og egne 
studier, basert på problem-

basert læring i smågrupper. 

20 dyktige veiledere gir råd  
og hjelp til 80 deltakere.

Kurspoeng 
Vi søker om kurspoeng/tell-
ende timer for samtlige medi-
sinske spesialiteter, for god-
kjenning til klinisk spesialitet 
i sykepleie/spesialsykepleie, 
til ergoterapeuters spesialist-
ordning og for fysioterapi-
spesifikk etterutdanning.

Pris
Individuell kursavgift for uka er 
kr 6200 ved påmelding innen 
1. mars. Deretter er avgiften 
kr 6700. I tillegg kommer kost 
og losji. Under visse forutset-
ninger vil det bli gitt gruppe-
rabatt for flere deltakere fra 
samme arbeidsplass.

Tilbakemelding tidligere år: 
”En flott kombinasjon av 
plenum, gruppe og individuelt 
arbeid!”

Spørsmål
AnneBrit.Simonsen@fhi.no 
Hilde.Stromme@fhi.no

Les mer om programmet på 
www.fhi.no
(søk etter “Kurs og konferanser”)

Etter kurset skal du kunne:

Formulere gode spørsmål som er viktige  
i jobben din

 

Effektivt finne forskningsbasert informasjon
 

Kritisk vurdere resultater fra ulike typer  
av forskning

 

Bruke kunnskapen til å ta velinformerte  
beslutninger i (eller om) sosial- og  

helsetjenesten
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1

Paulke Karin Emmy Liska

Fra: Randi Nilsen <rannil@hlkbb.no>
Sendt: 12. februar 2017 22:30
Til: Paulke Karin Emmy Liska; Haukland Hanne Husom
Kopi: Jacobsen Brite; Arne-Ketil Hafstad; 'Larsen Asbjørn'
Emne: statestikk rehab.institusjoner

Hei! 
Videresender spørsmålet som jeg hadde fått og som ble nevnt under AU møte i RBU.  
Se mail under. 
 
Hilsen Randi Nilsen 
 
 
  

Hei Randi 

  

Nå som du er blitt medlem av RBU; har du  mulighet til å sjekke om «Regional vurderingsenhet» i Helse 
Nord utgir noen form for årsrapporter.  

Her bør det jo finnes oversikt over hvor mange som har søkt om behandling på  rehabinstitusjoner som har 
avtale med Helse Nord og hvor mange som har fått avslag.  

Det kunne også vært interessant å se fordelingen  av diagnoser både blant de som har søkt og de som har fått 
avslag 

  

  

Hilsen Edgar 

  

  

Vennlig hilsen 

Edgar Wammervold 

Sisikveien 13 c 

8207 Fauske 

Mob 48116809 
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Antall henv.  Fastlege Spesialist Rett helsehj Avviste Gj.snitt vurd.

Januar 506 357 149 98

Februar 628 454 174 145

Mars 505 346 159 139

April 546 348 198 154

Mai 539 230 176 133

Juni 570 398 172 149

Juli 353 265 88 103

August 438 296 142 121

September 557 395 162 123

Oktober 524 399 125 169

November 516 360 156 158

Desember 417 297 120 128 6,77

Sum antall 6099 4145 1821 0 1620 0
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Inn i region Ut av region

Januar 0 2

Februar 2 5

Mars 1 8

April 0 13

Mai 0 7

Juni 0 16

Juli 0 4

August 0 5

September 1 4

Oktober 0 7

November 0 6

Desember 0 7

Sum antall 4 84

Rapp. 2531781     Henvist til Lokalisasjon
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Ant. Klager Ant. Omgjorte Ant. Fylkesmannen  Svar Fylkesmannen RVE medhold Pas.medhold

Januar 6 5 1 1 1 0  

Februar 11 10 1 1 1

Mars 10 6 4 4 3 1

April 24 21 3 3 2 1

Mai 13 11 2 2 2 0

Juni 9 9

Juli 11 11

August 11 9 2 2 2 0

September 5 5

Oktober 9 6 3 2 2 1 trukket søknad

November 14 11 3 3 3 0

Desember 12 12

Sum 135 116 19 18 16 2

0
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Ytelser navn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Des. 

1.a.a Hab.barn og unge 23 34 31 33 10 32 12 10 15 18 26 13 257

1.a.b Hab voksne 1 7 2 2 2 2 1 2 2 21

1.b Barn med revmatisk sykdom 1 3 1 3 1 3 1 1 14

1.c Langtidsoppf. Barn m alvorlig sykdom 2 1 1 1 5

1.1 Hab voksne CP/barn CP/muskelsyke 2 5 3 1 1 2 4 4 5 1 2 1 31

1.2 Barn og unge med revm.sykdom 0

1.3 Langtidoppf. Barn etter alvorlig sykdom/skade 1 1 1 3

1.4 Gangtrening 1 1

2 Kreft voksne 16 8 13 17 16 19 13 10 12 10 8 11 153

3.1 Overvekt barn og unge 3 2 2 6 4 3 3 3 2 4 1 33

3.2 Voksne med sykelig overvekt 13 13 19 16 23 31 8 5 13 8 3 10 162

3.3 Overvektsopererte 2 5 1 2 6 8 3 4 6 37

4 Hjerneslag  subakutt 7 1 5 3 4 4 3 6 12 5 2 3 55

5 Hjerneslag kronisk 28 28 20 21 25 18 14 15 17 20 15 14 235

6 Nevrologi, Parkinson, Epilepsi, Huntington, MS, Polio 28 37 20 44 45 40 20 22 36 23 41 35 391

7 CFC/ME 9 12 12 10 10 7 5 3 15 5 6 6 100

8 Sanseforstyrrelser 8 11 6 6 3 4 5 4 5 8 6 5 71

9 Hjertesykdommer 21 36 28 30 23 31 20 13 26 22 29 14 293

10 Kols og luftveislidelser 23 44 26 36 23 33 17 22 34 23 25 30 336

11 Ortopedi 49 60 51 27 72 32 20 70 43 20 36 15 495

12 Pas. med kompleks og sammensatt sykdom 5 6 4 5 3 1 4 4 1 3 4 6 46

13 Inflammatoriske sykdommer 34 38 26 36 20 31 13 25 39 41 34 21 358

14 Muskel‐skjelett/ikke inflammatoriske 123 118 82 81 82 95 71 78 134 129 99 83 1175

15 Arbeidsrettet rehab.  12 12 13 15 31 23 11 16 18 10 15 18 194

SUM antall 407 482 365 391 405 418 247 317 433 356 358 287 4466
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Helfo

Ant.sendte Fått tilbud Takket nei Ytelse 11 Ytelse 14

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

73 58 14

Sum 0 0 0 0 0 0
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MØTEREFERAT

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Møtedato: Onsdag 1.2.2017 kl 09.00 – 14.40
  Møtested: Møterom D1.707 Administrasjonens møterom UNN Tromsø

  Virtuelt nr 997956 Skype adresse UNN.D1-707@uc.nhn.no

Tilstede: Medlemmer: Cathrin Carlyle, Esben Haldorsen, Laila Edvardsen, Obiajulu Odu,
Margrethe Larsen, Hans-Johan Dahl, Britt-Sofie Illguth, Britt-Eva Elvejord 
Jakobsen, Martin André Moe, Frode Heggelund
Britt-Eva Elvejord Jakobsen ble permittert kl 12.30

Forfall: Klemet Anders Sara, Johanne Sundmann

Fra adm.: Leif Hovden, Hilde Anne Johannessen (referent)

Saksliste

BU-1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak Brukerutvalget godkjente innkalling og sakliste.

BU-2/17 Referat Brukerutvalgets møte 8.12.2016

Vedtak Brukerutvalget godkjente referatet.

  BU-3/17          Referatsaker
Det ble referert følgende saker:

1. Svar på høring: Brukermedvirkning på systemnivå 9.12.2016
2. Tildeling timeavtaler ved UNN 19.12.2016
3. Utfylling av skjema for pasientreiser 19.12.2016
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN 21.12.2016
5. Svar på BUs henvendelse om tilgang på HC-parkeringsplasser ved UNN
     22.12.2016.

Oppfølging
Brukerutvalget ser viktigheten av å være med på alle møter med Parkerings-
utvalget. Laila Edvardsen oppnevnes som vararepresentant i Parkeringsutvalget. 

Brukerutvalget vil følge opp arbeidet med parkeringsplassene etter ombygging.
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6. Helsebussen – stoppested 27.12.2016

Oppfølging
Brukerutvalget gjennomgikk tilbakemeldingen fra Pasientreiser og hadde flere 
innspill. Blant annet en oversikt over hvor ofte Pasientreiser må avvise pasienter 
til Helsebussen, og hvilke rutiner det er på avdelingen vedrørende Helsebussen.

Brukerutvalget inviterer Pasientreiser til Brukerutvalgets møte for redegjørelse 
av rammebetingelsene vedrørende Helsebussen. Sekretariatet sender ut 
rammebetingelsene til BU-medlemmene i forkant av møtet.

7. Skilting i sykehus til apoteket 10.1.2017

Oppfølging
Brukerutvalget ber om å få oversendt fra Drifts- og eiendomssenteret prinsipper 
for skilting ved UNN. Brukerutvalget uttrykker behov for ekstra skilting og 
utforming av disse (størrelse på teksten), spesielt i ombyggingsperioden med 
endrete innganger.

Brukerutvalget vil invitere Drifts- og eiendomssenteret til å presentere saken.

8. Referat fra BAU 24.1.2017

Vedtak Referatsakene tas til orientering med ovennevnte oppfølgingspunkter fra 
Brukerutvalget.

              BU-4/17 Direktørens time
Leder for Kvalitets- og utviklingsavdelingen Einar Bugge presenterte kommende 
styresaker.

Følgende styresaker skal behandles i styremøte 8.2.2017:

1. Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2016
2.  Kontinuerlig forbedring – Grunnleggende prinsipper, risikovurdering av
      gjennomføringsplanen og konsekvenser for styrets arbeid
3. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan – Dagens organisering og          

                  ivaretakelse av stedlig ledelse
4. Regional kvalitetsstrategi 2016-2020 – oppfølging og handlingsplan
5. Høringssak – Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
6. Høringssak – Hjerteinfarkt og PCI – Et likeverdig tilbud i Helse Nord?

Oppfølging
BU er opptatt av likebehandling og frykter for reduksjon i kvaliteten av 
pasientbehandlingen dersom det blir opprettet flere PCI senter i Nord-Norge,
ettersom pasientvolumet allerede er relativt lavt.
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Brukerutvalget ved UNN henstiller styret ved UNN om å foreslå oppnevning av 
en komité for å gjennomgå saken, med bistand fra ekstern, uavhengig 
ekspertise, gjerne noen som har erfaring fra Sverige.

10. Oppdragsdokument 2017

Behandling:
           

Vedtak Einar Bugge svarte ut styresakene, og Brukerutvalget tok informasjonen til 

orientering.

BU-5/17          Brukermedvirkning hele UNN
Brukerutvalget ved UNN har bedt om en faglig/administrativ tilrådning for    
hvordan brukeroppnevningen i KVAM-strukturen er ønsket i foretaket. Dette 
med bakgrunn i at det i 2014 ble oppnevnt brukerrepresentanter i klinikkenes 
KVAM-utvalg i forbindelse med saken om Strategisk utviklingsplan for UNN. 

Administrasjonssjef Leif Hovden orienterte om saken. Brukerutvalget kom med 
flere innspill til saken, bl.a. viktigheten av å ha en brukerrepresentant også på 
klinikkvis, overordnet nivå. Det vektlegges at en representant ikke nødvendigvis må 
ha spesifikk erfaring til den enkelte klinikk, men at kjennskap til hele virksomheten 
er viktig. Brukerutvalgets representanter vil kunne komme med viktige innspill.
Avdeling for Rus og psykiatri har gitt gode tilbakemeldinger på
brukerrepresentasjon.

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser en sluttføring og 
godkjenning av saken i direktørens ledergruppe.

             BU-6/17        Presentasjon vedrørende arbeid OU-prosjekt A-fløy
Rådgiver Gunn-Evy Olafsdatter Håkaby presenterte OU-prosjektet A-fløy og  
forskjellige ideer prosjektet har tilegnet seg. Det er behov for brukermedvirkning i 
prosjektet.

Før en diskusjon om Brukerutvalgets deltakelse, er det viktig å få klargjort hvilke 
rammer prosjektet har. Det gjelder eksempelvis økonomi, fasiliteter, drift, fysiske 
møter og elektroniske spørreskjema.

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
Brukerutvalget vil sette av tid til et tidspunkt i forbindelse med neste BAU for 
avklaringer og videre fremdrift.
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BU-7/17 Presentasjon Nasjonal Helse- og sykehusplan – framtidig organisering av 
kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik

         Rådgiver Hege Andersen presenterte prosjektet:
UNN har fått i oppdrag å utrede framtidig organisering av kirurgisk 
akuttberedskap, fødevirksomheten og elektiv kirurgi ved UNN Narvik. Det er en 
del av Helse Nord RHF sin oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan.

Brukerutvalgets leder sitter som vara i denne prosjektgruppen og Andersen 
fremhever viktigheten av å ha brukere i dette arbeidet.

Den 3.mars vil utkast til rapport legges frem til høring med to ukers frist. 
Prosjektet ønsker mange brukertilbakemeldinger.

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og oppfordrer representantene 
til å komme med innspill til høring. Dette kan sendes på e-post til BAU og vil
være med på neste BAU-innkalling.

BU-8/17 Høring NOU 201625- organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
Høringsuttalelse i saken kommer fra styrets leder.

Vedtak Brukerutvalget støtter den innstilling som styreleder har sendt til styret. 

Orienteringssaker
BU-9/17-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper

Aktivitet Ansvarlig

2016 –

2018

Status/merknader

1.   Styret ved UNN Cathrin Carlyle Referat foreligger

2.   Kvalitetsutvalget i UNN Cathrin Carlyle Referat foreligger

3.   Styringsgruppe A-fløya Cathrin Carlyle Referat foreligger

4.   Styringsgruppe for PET-

senter

Cathrin Carlyle Referat foreligger

5.   HelseOmsorg21 Cathrin Carlyle I møte i mai skal det ses på brukermedvirkning og 
brukermedvirkning i forskning. Nærmere informasjon
kommer så snart det foreligger.

6.   KSU 3 – 2015

Revisjon av avtaler

Hans Johan Dahl Ikke hørt noe fra utvalget.
Sekretariatet etterlyser henvendelse til 
brukerrepresentanten.

7. Prostatasenteret ved

UNN

Hans Johan Dahl Representanten har ikke hørt noe, sekretariatet 
etterlyser henvendelse til brukerrepresentanten.
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16. Sykehusapotekets

brukerutvalg

Martin A. Moe Ikke skjedd noe, møte i neste uke mandag og onsdag.

17. Parkeringsutvalget Obiajulu Odu Møte i mars.

18.  Pasientsentrert team Obiajulu Odu Møte i forrige uke. Rapport skal publiseres senere.

19. Samhandlings-

barometeret

(referansegruppen)

Obiajulu Odu Møte 2.2.2017.

20. KSU 5 – 2015

Felles prosedyrer UNN

+ kommuner for 5 tids-

kritiske pasientgrupper

Johanne

Sundmann

Ikke referert pga forfall.

21. Medvirkergruppen for

Idéfase psykiatri og

rusbehandling

(ephorte 12/1738)

Esben Haldorsen Nytt møte 14.2. Utredning om hva som kan beholdes av 
bygg, hvor stor tomt må de ha osv.
Vil bli dannet forskjellige arbeidsgrupper. 

22.  Prosjekt Helse/eldre Obiajulu Odu Har ikke fått invitasjon til møte.

23.  Pasienterfaringer-

Gastrokirurgisk avd. K3K

24.  Oppfølging av Nasjonal

        Helse- og sykehusplan 

UNN Narvik

Margrethe Larsen Møte 23. januar 2017. Ny tomt, Furumoen.
Nytt møte i april. Gjennomgang av status og prosjekt. 
Mye dokumenter. Oppstart 2018.

8. Prosess rundt ny avtale

for hurtigbåter

Laila Edvardsen Møte – Laila sendt håndbok med standardkrav, slik at 
dette kan legges til grunn ved videre behandling. Skjer 
ikke noe foreløpig.

9. Koordinerende utvalg

(Rehab.avdelingens

kompetanseseksjon)

Laila Edvardsen
Nytt møte i februar.

11. Vestibyleprosjektet Britt Sofie Illguth Prosjektet står på foreløpig vent av fremdriften i A-fløya
Representanten fortsatt med i utvalget, har mottatt mail-
korrespondanse. 

12. OSO (Overordnet

Samarbeidsorgan)

Britt Sofie Illguth og

Esben Haldorsen

Har vært i møte 1.12.16
OSO-referater legges inn som referatsak til BU-møtene.
Neste møte i Harstad 23. februar 2017.  Esben deltar på 
neste møte sammen med Britt Sofie.

13. Fagnettverk LMS

UNN og

samarbeidende

kommuner

Britt-Eva Jakobsen

Sekretariatet retter en henvendelse til Fagnettverk LMS 

UNN sin leder og etterspør praksis ved innkalling. Sjekk 

oppfølging her.

14. Klinisk etikkomité (KEK) Margrethe Larsen Kort referert fra møte 19.1.2017 i Harstad.

15. KSU-4

Samkjøring av

beredskapsplan for

pandemi mellom UNN

og kommuner

Margrethe

Larsen

Ikke hørt noe fra disse.
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               Vedtak 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.

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

BU-9/17-2 Orienteringssak - Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ønsker innspill på videre arbeid og rekruttering og har derfor 
invitert Brukerutvalgets leder med i deres møter.

Oppfølging
Ungdomsrådet ønsker å være et underutvalg til Brukerutvalget. Det vil bli 
utarbeidet en egen sak om dette. 

              
BU-10/17 Eventuelt

1. Brukermedvirkning – Ambulansehelikopterbase på Evenes

Det er kommet en henvendelse fra Luftambulansetjenesten ANS knyttet til behov 
for ytterligere brukermedvirkning i forbindelse med anskaffelse av utstyr til basen,
og en brukerrepresentant ønskes.

Vedtak Brukerutvalgets Martin Moe ble oppnevnt som kandidat til å være UNNs 
brukerrepresentant. Sekretariatet oversender melding om dette samt nødvendig 
kontaktinformasjon til Luftambulansetjenesten ANS.

2. Informasjon til pasientene

Brukerutvalget ønsker å sette informasjon og kommunikasjon på dagsorden i 
2017, og vil se på dette for hele pasientforløpet. Brukerutvalget ønsker å foreslå 
dette som et eget Lean-prosjekt, et samarbeidsprosjekt mellom Kvalitetsutvalget, 
Kommunikasjonsavdelingen og Brukerutvalget. Dette kan videre knyttes opp mot 
den nye handlingsplanen.

Oppfølging
Brukerutvalget ønsker å ta initiativ til utvikling av et slikt prosjekt, og bidrar gjerne 
med å utarbeide en skisse på hvordan det hele kan se ut.

Cathrin Carlyle (sign.) Hilde A Johannessen (sign.)

utvalgsleder sekretær

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 19.4.2017
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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
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Møtedato: 16. mars 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 6.3.2017 
 

RBU-sak 27-2017 Eventuelt 
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