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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2017/8 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Hanne H. Haukland/75512900 

Sted/Dato: 
Bodø, 30.10.2017 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg, den 9. november 2017– innkalling  

Vi viser til tidligere avtalt møteplan. I samråd med lederen for det Regionale brukerutvalget 
innkalles det herved til møte i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF 
 

torsdag, den 9. november 2017– fra kl. 12.30 
på Radisson BLU Hotel i Tromsø 

 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Brite Jacobsen på tlf. 
915 79 732 eller pr. e-post til brite.jacobsen@helse-nord.no. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
godkjent elektronisk. 
 
Karin Paulke 
Stabsdirektør 
 
 
 
Kopi:  Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord 
  Leder for brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord 
  Brukerorganisasjonene i Nord-Norge 
  Pasientombudene i Nord-Norge 
 
 
 
Vedlegg 
 

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


 

 

 

Møtedato: 19. oktober 2017 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 19.10.2017 

 

RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, 

rammer og føringer - endelig vedtak 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Knut Hartviksen varamedlem - møtte for Jørgen Dahl FFO 
Alf Bjørn varamedlem - møtte for Randi Nilsen FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Karsten Kristoffersen varamedlem - møtte for Kari Sletten Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Hanne Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF  
Jann-Georg Falch økonomidirektør Helse Nord RHF  
 
Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunn Strand Hutchinson nestleder - Varamedlem Liv E. 

Hammer kunne ikke møte. 
SAFO 

Asbjørn Larsen medlem - Varamedlem kunne ikke 
innkalles på grunn av kort varsel. 

RIO 

Jørgen Dahl medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Olaf B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til adm. direktørs forslag 

til budsjett 2018 for foretaksgruppen.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. RBU slutter seg til adm. direktørs forslag om håndtering av disponibelt 

handlingsrom til styrking av beredskapen på Svalbard, opprettholdelse av 
forskningsrammer, styrking av arbeidet med pasientsikkerhet og avsetning for 
usikkerhet.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
RBU-varamedlem Alf Bjørn fremmet forslag om nytt punkt 3: 
 
En reduksjon på 500 m2 av opprinnelig vedtatt areal i prosjektet Alta Nærsykehus kan 
på ingen måte aksepteres. Låneopptaket for Alta-prosjektet må økes med 50 mill. 
kroner slik at utbyggingen kan skje i henhold til opprinnelig vedtatt plan fra Helse Nord 
RHF.  
 
Forslaget falt mot én stemme (Alf Bjørn). 
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Møtedato: 9. november 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 30.10.2017 

 

RBU-sak 67-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med nestlederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord 
RHF til å vedta følgende saksliste for møtet, den 9. november 2017: 
 

Sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Saken ble behandlet i ekstraordinært RBU-møte 19. 
oktober 2017, og vedtaket protokollføres i dette møtet. 

Side 1 

Sak 67-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 3 
Sak 68-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 12. oktober 2017 
Side 5 

Sak 69-2017 Traumebehandling (psykisk helse) - evaluering av 
organiseringen, oppfølging av styresak 47-2014 

Side 12 

Sak 70-2017 Tertialrapport nr. 2-2017 Side 31 
Sak 71-2017 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene - utkast Side 77 
Sak 72-2017 Årsplan 2018 for Regionalt brukerutvalg  

i Helse Nord RHF 
Side 102 

Sak 73-2017 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB), prosjektmandat og oppnevning av 
brukerrepresentant 

Side 105 

Sak 74-2017 Orienteringssaker Side 116 
 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 
Side 117 

Sak 75-2017 Referatsaker Side 119 
 1. Referat fra møte i fagråd for habilitering 29. august 

2017 (jf. RBU-sak 53-2017 Orienteringssaker nr. 2 ad. 
informasjon fra RBU-medlemmer, første strekpunkt, 
kulepunkt 2 - RBU-møte 12. oktober 2017) 

  

 2. Referat fra møte i brukerutvalget ved 
Nordlandssykehuset HF 28. september 2017 

  

 3. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 til 
Brukerutvalget i Helse Nord RHF ad. Sak til 
brukerutvalget i Helse Nord: Anmodning om å 
ansette flere stomisykepleiere som kan ivareta 
oppfølging og opplæring av stomiopererte 

  

 4. Protokoll fra møte i brukerutvalget for 
Sykehusapotek Nord HF 18. september 2017 
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 5. Brev fra FFO Nordland av 23. oktober 2017 ad. Klage 
på dekning av reiseutgifter for pasient og ledsager 
hos pasientreiser 

  

Sak 76-2017 Eventuelt Side 140 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 30. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 9. november 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø, 30.102017 

 

RBU-sak 68-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 12. oktober 2017 

 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 12. oktober 2017 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 12. oktober 2017 
til godkjenning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 12. oktober 2017 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 30.oktober 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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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 

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2017/8/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 12.10.2017 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 12. oktober 2017 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 9. november 2017 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Knut Hartviksen varamedlem - møtte for Bjørn Helge Hansen FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Saskia Mennen medlem - møtte for Olaf B. Johnsen Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Kristian Fanghol direktør Helse Nord RHF 
Tor-Arne Haug direktør for forretningsutvikling Helse Nord RHF 
Ingvild Jakobsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Olaf B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem 

Forfall meldt sent, og det lyktes ikke å innkalle 
vararepresentant. 

Fylkeseldrerådene 

Kari Sletten medlem  
Vararepresentant ble forsøkt innkalt, men hadde 
ikke anledning å møte. 

Fylkeseldrerådene 
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RBU-sak 56-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 56-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 57-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. 

september 2017. 
Sak 58-2017 Landssamling for ledere og nestledere i brukerutvalgene i RHF-ene 

og HF-ene, forslag 
Sak 59-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt 
Sak 60-2017 Utviklingsplan 2035, mandat og oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 61-2017 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene – involvering av 

Regionalt brukerutvalg 
Sak 62-2017 Regional pasientsikkerhetskonferanse 2018- informasjon 
Sak 63-2017 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 

styresaker 
Sak 64-2017 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset i 

Nord-Norge HF 13. og 14. september 2017 
 2. Brev av 15. september 2017 fra leder av brukerutvalget ved 

Helgelandssykehuset HF til Regionalt Brukerutvalg Helse Nord 
vedrørende pasientreiseordningen (oversendt pr. e-post av 15. 
september 2017 fra Helgelandssykehuset HF) 

 3. Referat fra møte i Regionalt fagråd TSB 6. september 2017 
Sak 65-2017 Eventuelt 

A. Døgntilbud innen psykisk helsevern for personer med 
utviklingshemming 

B. Valg av flyselskap - spørsmål 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
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RBU-sak 57-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i det 
Regionale brukerutvalget 20. september 2017 

 
Vedtak 
 
1. Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. september 2017 

godkjennes.  
 
2. Informasjonen om presiseringen i RBU-sak 47-2017 Oppdragsdokument 2018 fra 

Helse- og omsorgsdepartementet - innspill fra Regionalt brukerutvalg, punkt G tas til 
orientering.  

 
 

RBU-sak 58-2017 Landssamling for ledere og nestledere i 
brukerutvalgene i RHF-ene og HF-ene, forslag 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til de synspunktene som er 

beskrevet i saken og støtter forslaget om en landssamling for ledere/nestledere i 
brukerutvalg i alle helseregioner og helseforetak.  

 
2. RBU ber Helse Nord RHF om å bidra med nødvendige ressurser for å planlegge og 

gjennomføre en landssamling for ledere og nestledere i brukerutvalgene i RHF-ene 
og HF-ene. 

 
 

RBU-sak 59-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 
– valg av tomt 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs forslag om at 

Rossmolla velges som lokalisering for Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest 
sykehus. 

 
2. RBU ber om å få lagt frem endelig konseptfaserapport, før den behandles av styret i 

Helse Nord RHF våren 2018. 
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RBU-sak 60-2017 Utviklingsplan 2035, mandat og oppnevning av 
brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til revidert versjon av 

prosjektmandatet for Utviklingsplan 2035 og vil understreke at brukerne må 
involveres både i styring av prosjektet og i medvirkning slik at planen får en tydelig 
bruker- og pasientrettet profil. 

 
2. RBU oppnevner Else Marie Isaksen til styringsgruppen for prosjekt Utviklingsplan 

2035. 
 
3. RBU har følgende innspill til det videre arbeidet med Utviklingsplan 2035:  

a. Psykisk helse/rus: Samhandling med kommuner om oppfølging av pasienter som 
skrives ut fra behandling i spesialisthelsetjenesten.  

b. Beleggsprosent i sykehusene til beste for pasienten: Kan høy beleggsprosent gå 
ut over tilbudet til pasienter innen psykisk helse/rus som trenger akutt-tilbud?  

c. Begrepsavklaring med hensyn til funksjonshemming og funksjonsnedsettelse. 
 
 

RBU-sak 61-2017 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene – 
involvering av Regionalt brukerutvalg 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til den foreslåtte tidsplan for 

brukermedvirkning ved utarbeidelse av oppdragsdokument 2018 til 
helseforetakene i Helse Nord.  

 
2. Dialogmøte mellom RBU og RHF-administrasjonen avholdes 5. januar 2018. 
 
 

RBU-sak 62-2017 Regional pasientsikkerhetskonferanse 2018- 
informasjon 

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

pasientsikkerhetskonferanse 2018 til orientering. 
 
2. RBU ønsker at brukerperspektivet ivaretas i programmet til regional 

pasientsikkerhetskonferanse 2018. 
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RBU-sak 63-2017  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Intervju - ekstern evaluering av Internrevisjonen i Helse Nord RHF 
26. september 2017: Informasjon om bakgrunnen for intervjuet og 
om internrevisjonen i Helse Nord RHF  

- Styremøte i Helse Nord RHF 27. september 2017: Informasjon om 
virksomhetsrapport nr. 8-2017, herunder den økonomiske situasjonen på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og bekymring for mulige konsekvenser 
for kvalitet og pasientbehandling samt sykefraværet i foretaksgruppen. 

- Interregionalt RBU-møte i Bodø 28. - 29. september 2017: Informasjon om 
temaer som ble tatt opp, herunder innspill til Oppdragsdokument 2018 til RHF-
ene.  

- Telefonmøte med RBU-lederne 4. oktober 2017 ad. valg av ny observatør til 
Beslutningsforum for nye metoder  

- e-post fra Mildrid Pedersen av 7. oktober 2017 ad. dekning av reise og overnatting i 
f. m. Pasientsikkerhetskonferansen og saker til møte i arbeidsgruppen for 
brukerorientering i pasientsikkerhetsprogrammet 27. oktober 2017 

- Telefonmøte i RBU-AU 9. oktober 2017 ad. kåring av brukerprisen 2017 
- Elektronisk reiseregning: Oppfordring til å ta i bruk systemet.  
- Egenevaluering av Regionalt brukerutvalg - påminnelse 
- PCI-saken - behandles av styret i Helse Nord RHF i styremøte 25. oktober 2017 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Asbjørn Larsen 

 Møte i Regionalt fagråd TSB 6. september 2017: Informasjon, jf. RBU-sak 64-
2017 Referatsaker, nr. 3 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 64-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF  

13. og 14. september 2017 
2. Brev av 15. september 2017 fra leder av brukerutvalget ved Helgelandssykehuset 

HF til Regionalt Brukerutvalg Helse Nord vedrørende pasientreiseordningen 
(oversendt pr. e-post av 15. september 2017 fra Helgelandssykehuset HF)  

3. Referat fra møte i Regionalt fagråd TSB 6. september 2017 
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Vedtak: 
 
1. Framlagte saker tas til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber arbeidsutvalget om å følge opp innspill 

fra leder av brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF vedr. 
pasientreiseordningen, jf. RBU-sak 64-2017 Referatsaker nr. 2. 

 
 

RBU-sak 65-2017  Eventuelt 
 
A. Døgntilbud innen psykisk helsevern for personer med utviklingshemming 
 
RBU-nestleder Gunn Strand Hutchinson stilte spørsmål ad. status i arbeidet med 
etablering/planlegging av et døgntilbud innen psykisk helsevern for personer med 
utviklingshemming og om det brukerrepresentanter er involvert i planleggingen. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om å få lagt frem en orientering om saken 
i et senere RBU-møte. 
 
 
B. Valg av flyselskap - spørsmål 
 
RBU-medlem Knut Hartviksen stilte spørsmål ad. muligheten for å bestille flyreiser hos 
ulike flyselskap.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen til 
orientering.  
 
 
Bodø, den 12. oktober 2017 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 12OKT2017 – kl. 13.00 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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Møtedato: 9. november 2017    
Saksnr.:       Saksbeh:     Sted/dato:  
    Linn Gros, 75512900   Bodø, 30.10.2017 

 

RBU-sak 69–2017 Traumebehandling (psykisk helse) - 

evaluering av organiseringen, oppfølging av 

styresak 47-2014 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling 
(psykisk helse), oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. styresak 31-2014 (styremøte 29. 
april 2014). Styret besluttet at det skulle legges frem en evaluering av organiseringen av 
traumetilbudet i Helse Nord innen utgangen av 2017 (jf. vedtakets punkt 5).  
 
Denne saken presenterer evalueringen av organisering av traumetilbudet i psykisk 
helsevern. 
 
Hva er et traume og en traumelidelse? 
I styresak 47-2014 Organisering av traumetilbudet (psykisk helse), oppfølging av styresak 
133-2013/7, jf. Styresak 31-2014 omtales traume som et samlebegrep som innen psykisk 
helsevern bruks for å beskrive hendelser som senere resulterer i psykiske eller fysiske 
skadevirkninger. Alvorlige og/eller gjentatte traumeerfaringer kan i konsekvens gi 
traumelidelser, dvs. lidelsessymptomer og uttrykk som kan diagnostiseres som i 
diagnosesystemet ICD-10 som posttraumatisk stresslidelse (PTSD), dissosiative lidelser 
eller kompleks posttraumatisk lidelse. De alvorligste relasjonstraumene ser en hos de 
som gjentatte ganger, i tidlig barndom, utsettes for omsorgssvikt, vold eller overgrep av 
nær omsorgsperson. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Evaluering av organisering av traumetilbudet i Helse Nord ble gjort på bakgrunn av 
helseforetakenes egenevaluering av egen organisering og dialogmøte med 
brukerorganisasjonene. Helseforetakenes traumetilbud og organisering ble tatt opp 
med helseforetakene under Helse Nord RHFs besøksrunde knyttet til gap-analysen som 
ble lagt frem for styret i sak 59-2017. Dialogmøtet ble avholdt 8. september 2017. 
Deltakere var helseforetakene,1 RVTS,2 Viken senter og Helse Nord RHF.  
 
  

                                                        
1 Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset 
2 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
09NOV2017 - innkalling og saksdokumenter

side 12



 

Brukerorganisasjonene deltok med representanter fra Mental Helse Finnmark og 
Nordland, LPP (Landsforeningen for pårørende) Nordland og Troms, Hvite Ørn, RIO og 
fra regionalt brukerutvalg. Ytterligere ni brukerorganisasjoner var invitert til å delta i 
dialogen, men deltok ikke i møtet.3  
 
I dialogmøtet presenterte helseforetakene egen organisering av traumetilbudet, 
vurderte organiseringen og traumetilbudets likeverdighet, områdefunksjon og 
samarbeid over foretaksgrensene. Dialogmøtet inneholdt også presentasjoner fra Viken 
senter om eget traumetilbud og RVTS, som presenterte det regionale 
traumekompetanseprogrammet Stø kurs. Brukerorganisasjonene Mental Helse 
Nordland og Finnmark og Hvite Ørn holdt innlegg. 
 
Oppsummering av dialogmøtet  
Det er enighet om at helseforetakene har et større fokus på traumer og 
traumeforståelse, at kompetansen er styrket og at det er viktig å videreføre faglig fokus 
på traume og traumeforståelse. Brukersiden etterlyser et høyspesialisert døgntilbud i 
regionen for særlig komplekse traumelidelser, og behandling som ivaretar hele 
mennesket. Flere fra brukersiden fremmet krav om gjenopprettelse av døgnenheten 
ved Nordlandssykehuset. Brukerorganisasjonene oppfatter tilbudet ved Viken senter 
som faglig godt, men påpeker at kapasiteten er for lav, det er for lang ventetid og for 
strenge eksklusjonskriterier.  
 
Helseforetakene anførte at dagens organisering av traumetilbudet, som del av 
behandlingstilbudet ved alle DPS, når ut til flere pasienter nært eget bosted. Det gir 
bedre tilgjengelighet for personer med traumeerfaringer, noe som er viktig fordi 
traumeerfaringer er utbredt i psykisk helsevern. De senere årenes fokus på traumer og 
traumekompetanse har ført til kompetanseheving i tjenesten, og alle helseforetak tilbyr 
spesialisert behandling både poliklinisk og som døgnbehandling. Helseforetakene 
fastholder derfor at nåværende organisering gir flest pasienter et godt 
behandlingstilbud ved traumelidelser, og at det ikke er behov for en regional døgnenhet 
for mennesker med komplekse traumelidelser.  
 
I etterkant av dialogmøtet ble utkast til møtereferat sendt deltakerne. To 
brukerorganisasjoner ønsket sitt innspill til referatets førsteutkast lagt frem, og de er 
derfor vedlagt. Endelig referat etter dialogmøtet ble justert i tråd med innspill fra 
deltakerne, og ingen innsigelser ble mottatt på vedlagte referat. 
 
Helseforetakenes egenevaluering av organisering av traumetilbudet i Helse Nord  
Behandlingstilbudet til pasienter med traumelidelser innen psykisk helsevern for 
voksne i Helse Nord gis av de fire helseforetakene, Finnmarkssykehuset, 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset. I tillegg har Viken Senter avtale om døgnbehandling av 
komplekse traumelidelser med inntil ni døgnplasser.  
 

                                                        
3 Etter innspill ble invitasjonen sendt til Landsforeningen mot seksuelle overgrep og Hvite Ørn, i tillegg til 
brukerorganisasjoner som deltok sist og som foreslått av regionalt brukerutvalg.  
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Helseforetakene og brukerorganisasjonene ble i forkant av dialogmøtet invitert til å gi 
en skriftlig tilbakemelding på følgende spørsmål:  
 Er dagens organisering av traumetilbudet god, eller er det behov for en annen 

organisering? 
 Har traumepasientene et likeverdig tilbud, der helseforetakets ressurser sees under 

ett? 
 Har helseforetaket et DPS med områdefunksjon, dvs. særlig kompetanse på traume? 
 Gis pasientene et tilbud også over foretaksgrensene ved behov? 
 Hvordan vurderes kompetanseprogrammet Stø kurs? 

 
Ingen av brukerorganisasjonene leverte skriftlig tilbakemelding, men flere 
brukerorganisasjoner holdt innlegg under dialogmøtet. Helseforetakenes skriftlige 
egenevalueringer gjennomgås nedenfor. 
  
Er dagens organisering av traumetilbudet god, eller er det behov for en annen 
organisering? 
Store deler av behandlingstilbudet i psykisk helsevern for voksne er desentralt og 
fordelt på 14 Distriktspsykiatriske senter (DPS).4 Alle helseforetak vurderte dagens 
desentrale modell som mest hensiktsmessig ettersom store pasientgrupper har 
traumeerfaringer, og tilbudet i så måte kan gis nært pasientens bosted. Alle helseforetak 
i Helse Nord har behandlingstilbud til pasienter med traumelidelser, både i form av 
poliklinisk behandling og døgntilbud.  
 
Har traumepasientene et likeverdig tilbud, der helseforetakets ressurser sees under ett? 
Det regionale traumekompetanseprogrammet Stø kurs har bidratt til økt fokus og 
kompetanse om traumer i alle deler av psykisk helsevern for voksne, og alle unntatt et 
DPS i Helse Nord har deltatt i programmet. Det har bidratt til et betydelig 
kompetanseløft i psykisk helsevern. I tillegg har helseforetakene hatt fokus på å heve 
kompetansen om traumelidelser, på opplæring/sertifisering i spesifikke 
behandlingsmetoder5 og utviklingsarbeid på prosedyrer og pasientforløp.  
 
Har helseforetaket et DPS med områdefunksjon, dvs. særlig kompetanse på traume? 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har utpekt et DPS til å ha områdefunksjon 
med særlig kompetanse på behandling av komplekse traumer i døgnavdeling. Pasienter 
med behov ut over tilbudet ved DPS, tas inn i sykehusavdeling ved Nordlandssykehuset. 
UNN sin tilbakemelding viser til at traumekompetansen er styrket over år i alle senter 
for psykisk helse og rus. Selv om ingen senter har områdefunksjon, har SPHR6 Tromsø 
et differensiert tilbud med både poliklinikk, døgnbehandling og ambulant akutt-tilbud 
med traumekompetanse. Finnmarkssykehuset bruker Viken senter når pasienter har 
omfattende behov og trenger behandling ved døgninstitusjon.   
 

                                                        
4 UNN har senter for psykisk helse og rus (SPHR). 
5 Alle helseforetak har blant annet kompetanse på EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) og TF-CBT (traumefokusert kognitiv atferdsterapi) 
6 SPHR: Senter for psykisk helse og rusbehandling 
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Gis pasientene et tilbud også over foretaksgrensene ved behov? Har UNN og 
Nordlandssykehuset hatt et særlig ansvar for traumetilbudet for pasienter fra 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset? 
Øyeblikkelig hjelp og akuttfunksjon i psykisk helsevern er funksjonsfordelt slik at UNN 
har akuttfunksjon for Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset har akuttfunksjon 
for Helgelandssykehuset. Tilbakemeldingene fra helseforetakene er at det i begrenset 
grad er behov for ytterligere særansvar over foretaksgrensene. 
  
Hvordan vurderes kompetanseprogrammet Stø kurs? 
Alle helseforetak har hatt et betydelig kompetanseløft om traume og traumeforståelse, 
både gjennom det regionale traumekompetanseprogrammet Stø kurs, gjennom fokus på 
kompetanse om traumer og traumeforståelse og egne kompetanseprogram. 13 av Helse 
Nords 14 DPS deltok i Stø kurs, og oppmerksomhet og fokus på traumer vurderes som 
styrket i hele regionen. Deler av dette kurset er åpen og tilgjengelig for alle som ønsker 
kunnskap om traumer og traumelidelser. For mer informasjon - se her: Stø Kurs - 
Traumeforståelse og behandling 
 
Konklusjon 
En stor andel av pasienter i psykisk helsevern for voksne har traumeerfaringer. 
Spesialisthelsetjenesten må derfor ha god traumeforståelse og traumekompetanse. Det 
regionale kompetanseprogrammet Stø kurs har bidratt til både å øke kunnskapen om og 
fokuset på traumer. Pasientene har i dag tilbud om både poliklinisk behandling og 
døgnbehandling i Helse Nord. Samtlige DPS i Helse Nord tilbyr poliklinisk behandling 
ved traumelidelser, og denne organiseringen vurderes å gi pasientene best 
tilgjengelighet da traumeerfaringer er utbredt. Behandlingstilbud i DPS gjør at flere kan 
få behandling nært eget bosted, samtidig som det finnes døgntilbud ved behov. 
Ettersom traumeerfaringer og traumelidelser har ulike uttrykk, vil pasientens behov for 
behandling variere.  
 
Enkelte traumepasienter har flere samtidige lidelser, og trenger behandling med 
spesialisert kompetanse på tilleggslidelsen. Hvis de andre lidelsene er mer uttalt enn 
traumelidelsen, skal pasienten gis et tilbud med spesialisert kompetanse på dette. 
Helseforetakene har både poliklinisk og døgnbasert behandling for de fleste 
problemstillinger som ofte knyttes til traumeerfaringer. For komplekse traumelidelser 
tilbys døgnbehandling både ved Viken senter og i helseforetakene. Viken senter tilbyr et 
viktig behandlingssupplement til pasienter med komplekse traumer, selv om tilbudet 
har visse faglige begrensninger. Under dialogmøtet ble det problematisert at ventetiden 
ved Viken senter er for lang, og det vil derfor tas med i betraktningen ved neste 
anskaffelse.  
 
Den regionale satsningen på kompetanseheving innen traume og traumeforståelse har 
styrket kompetansen og behandlingstilbudet til pasienter med traumer.  
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Brukerorganisasjonene er tilfreds med det økte fokuset på traumer, og understreker 
viktigheten av at kompetansefokuset fortsetter også fremover. Fra enkelte 
brukerorganisasjoner er det fremmet krav om en regional døgnenhet for pasienter med 
særlig komplekse traumelidelser. Helseforetakene må derfor sørge for at pasienter med 
komplekse traumelidelser gis et adekvat behandlingstilbud, og at tilbudet ved Viken 
senter benyttes ved behov. Oppfølging i etterkant av behandling og samhandlingen med 
kommunene må forsterkes for å sikre faglig gode pasientforløp for pasienter med 
komplekse traumelidelser. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering av 
organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord til 
orientering. 
 
 
Bodø, 9. november 2017 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Invitasjon til dialogmøte om evaluering av traumetilbudet i Helse Nord 
2. Referat etter dialogmøte om organisering av traumetilbudet i Helse Nord  
3. Innspill til referat etter dialogmøte fra Mental Helse Nordland 
4. Innspill til referat etter dialogmøte fra Hvite Ørn Troms 
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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 

 

 
 
Brukerorganisasjoner   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deres ref.:  Vår ref.: 
2014/159 
 

Saksbehandler/tlf.:  
Linn Gros, 90568027 
,  

Sted/Dato: 
Bodø, 22.6.2017 
 

 

Evaluering av traumetilbudet i Helse Nord  

 
Helse Nord styret vedtok i sak 47-2014 punkt 5. den 29.4.2014 at «organisering av 
traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne evalueres innen utgangen av 2017.»  
I samme sak punkt 4 vedtok styret at det skulle gjennomføres et regionalt 
traumekompetanseprogram i samarbeid med RVTS.1  
 
Saken vedtok følgende føringer til traumetilbudet i Helse Nord: 
1. Tilbudet skal være av faglig god kvalitet og likeverdig for alle innbyggere i regionen.  
2. Behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter skal i all hovedsak ivaretas av det enkelte 

helseforetak på DPS-nivå.  
a. Faglige ressurser og kapasitet i det enkelte helseforetak skal sees under ett.  
b. Minst ett av DPS-ene i hvert helseforetak skal ha særlig kompetanse til å behandle 

denne pasientgruppen.  
3. Foretaksgrensene skal ikke være til hinder for at pasientene får et optimalt tilbud. 

Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis et særskilt ansvar 
for å bistå henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF for pasienter 
som krever behandling ut over det etablerte tilbudet i helseforetaket.  

4. Det skal gjennomføres et tilpasset kompetanseprogram, for alle yrkesgrupper, om traume 
og traumeforståelse. I den grad det må prioriteres, skal programmet for miljøpersonalet 
gjennomføres først.  

                                                        
1 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
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Regionale kompetansehevende tiltak  
I samarbeid med helseforetakene i Helse Nord, regionalt brukerutvalg (RBU), Viken senter og 
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), 
arrangerte Helse Nord RHF en konferanse om traume og traumeforståelse den 18.-19. 
februar 2015. Konferansen hadde 68 deltakere fra helseforetak i Helse Nord og Viken senter. 
 
Traumekompetanseprogrammet Stø kurs 
RVTS sitt traumekompetanseprogram Stø kurs startet opp i 2015 og avsluttes våren 2017. 
Alle helseforetak og DPS i Helse Nord har deltatt i programmet og det har vært 1200 
fremmøter på forelesningene. 30 fagpersoner har fått veilederopplæring. Programmet er 
også kjørt for medisinerstudenter ved UiT – Norges arktiske universitet. Parallelt med det 
regionale traumekompetanseprogrammet har Nordlandssykehusets egen satsning hatt 
deltakelse fra om lag 60 fagpersoner. 
 
Egenevaluering av traumetilbudet 
Helse Nord RHF har nettopp gjennomført en egenevaluering av helseforetakenes faglige 
kompetanse og bygningsmasse i psykisk helsevern. Et av spørsmålene i egenevalueringen var 
å vurdere egen traumekompetanse.  
 
Vi har sendt følgende spørsmål til helseforetakene i Helse Nord:  

 Er dagens organisering av traumetilbudet godt, eller er det behov for en annen 
organisering? 

 Har traumepasientene et likeverdig tilbud, der helseforetakets ressurser sees under 
ett? 

 Har helseforetaket et DPS med områdefunksjon, dvs. særlig kompetanse på traume? 
 Gis pasientene et tilbud også over foretaksgrensene ved behov? 
 Har UNN og Nordlandssykehuset hatt et særlig ansvar for traumetilbudet for pasienter 

fra Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset? 
 Hvordan vurderes kompetanseprogrammet stø kurs? 

 
 
Evaluering av organisering av traumetilbudet i Helse Nord 
Egenevalueringen vil danne grunnlag for saken som fremstilles for Helse Nord styret. Saken 
vil også belyses ved evalueringer fra brukerorganisasjonene. Helse Nord RHF vil derfor 
invitere brukerorganisasjonene til å avgi sin evaluering av tilbudet. Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord vedtok i sak 39-2017 den 7. juni at Helse Nord RHF skulle invitere 
paraplyorganisasjonene FFO og SAFO til å vurdere hvilke brukerorganisasjoner som er 
aktuelle for å delta i dialogmøtet. Sakspapirene fra møtet finner dere her: https://helse-
nord.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukerutvalg-7-juni-2017-2017-06-07  
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RBU vedtok videre at RIO, Marborg og Kreftforeningen skulle inviteres til å delta. I saken 
fremkommer at også Mental helse Nordland, Troms og Finnmark, LPP sine lokallag i Nord-
Norge, Bikuben og We shall overcome blir invitert til å delta. 
 
 
Invitasjon til dialogmøte med brukerorganisasjonene 
Helse Nord RHF inviterer med dette brukerorganisasjonene til dialogmøte om organisering 
av traumetilbudet i Helse Nord, sammen med helseforetakene og Viken senter. 
 
Møtet finner sted 8. september 8.30-12.00 i Helse Nords lokaler i Bodø. 
 
Helseforetakene og Viken senter inviteres til å holde en kort (maksimalt 10 minutters) 
presentasjon av innholdet i, og hvordan helseforetakets traumetilbud er organisert. I tillegg 
vil brukerorganisasjonene få anledning til å holde innlegg. Dersom dere ønsker å holde et 
innlegg, ber vi om skriftlig tilbakemelding om dette slik at vi kan sette det opp i programmet.  
 
Frist for skriftlig tilbakemelding på spørsmål er 31. august 2017. Vi vil servere en lett lunsj, 
og trenger derfor tilbakemelding på hvem som skal delta fra dere under dialogmøtet. Hver 
brukerorganisasjon kan delta med inntil to personer.  
 
Tilbakemeldinger sendes postmottak@helse-nord.no og merkes med Dialogmøte om 
organisering av traumetilbudet i Helse Nord 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Geir Tollåli    Jon Tomas Finnsson 
Fagdirektør    seksjonsleder psykisk helse og rus 
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Mottakere at dette brevet: 
FFO  
SAFO 
RIO 
Marborg 
Kreftforeningen 
Mental helse Nordland, Troms og Finnmark 
LPP sine lokallag i Nord-Norge 
Bikuben 
We shall overcome  
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

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

 
 

Saksnr.:       Referent/tlf.:     Sted/dato:  
2014/159   Linn Gros, 90568027   Bodø, 8.9.2017 

 

Møtereferat 

 
Møtetype: Dialogmøte 
Møtedato: 8. september 2017 
Møtested: Helse Nord RHF, Oversikten 

 
Til stede 

Navn Representerer 
Randi Brendberg 
Jon Tomas Finnsson 
Linn Gros 
Anita Vaskinn 
Vemund Myrbakk 
Ann-Toril Kokaas 
Mette Moe 
Sidsel Forbergskog 
Jon Henrik Wien 
Anne-Lise Øgård 
Gøril Smiseth 
Elin Hartvigsen 
Marianne Ryeng 
Arne-Ketil Hafstad 
Ann-Kirsti Brustad 
Åse Almås Johansen 
May Lill Olsen 
Merete Hammari Haddal 
Hilde Lorentsen 
Monika Sørensen 
Siv-Helen Rydheim 
Asbjørn Larsen 

Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF 
UNN (via Skype) 
UNN (via Skype) 
Nordlandssykehuset 
Nordlandssykehuset 
Helgelandssykehuset 
Viken senter 
Viken senter 
Viken senter 
RVTS 
RVTS 
Regionalt brukerutvalg 
LPP Troms 
LPP Nordland 
LPP Nordland 
Mental Helse Finnmark 
Mental Helse Finnmark 
Mental Helse Nordland 
Hvite ørn 
RIO 

 
Forfall (inviterte parter som ikke møtte) 

Finnmarkssykehuset 
FFO 
SAFO 
Bikuben 
Marborg 
Kreftforeningen 
Mental Helse Troms  
LPP Finnmark 
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We Shall Overcome 
LMSO 

 
 
Dagsorden 

Velkommen og presentasjon av deltakerne og dagsorden 
 
Helse Nord RHF ønsket velkommen og deltakerne presenterte seg. 
 
Innlegg fra Helse Nord RHF om bakgrunn og formål med dialogmøtet 
 
Styret for Helse Nord RHF vedtok i sak 47-2014, den 29.4.2014 at «organisering av 
traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne evalueres innen utgangen av 
2017.» I sak 105-2014, den 2.10.2014 vedtok Styret for Helse Nord RHF at det skulle 
gjennomføres et regionalt traumekompetanseprogram i regi av Helse Nord RHF og i 
samarbeid med RVTS Nord.1 Traumekompetanseprogrammet «Stø kurs» ble utviklet 
som svar på denne bestillingen. 
 
Møtet inngår som del i evalueringen, sammen med helseforetakenes egenevaluering 
av organisering av eget traumetilbud.  
 
Innlegg fra UNN 
 
Vedlagte presentasjon ble gjennomgått. UNN tilbyr traumekompetanse i alle enheter 
for psykisk helse- og rus slik at behandlingstilbudet når flest mulig og tilbys lokalt der 
folk bor. UNN mener nåværende organisering gir flest pasienter et godt 
behandlingstilbud på traumelidelser.  
 
Har øyeblikkelig-hjelp funksjon for Finnmarkssykehuset. Tilbyr både poliklinisk og 
døgnbehandling. 
 
Alle, unntatt ett DPS/SPHR2 har deltatt i Stø kurs. Har fagnettverk om traumer på 
tvers av enheter i klinikken. 
 
 
Innlegg fra Nordlandssykehuset 
 
Nordlandssykehuset tilbyr traumekompetanse i alle DPS slik at behandlingstilbudet 
når flest mulig og tilbys lokalt der folk bor. Nordlandssykehuset mener nåværende 
organisering gir flest pasienter et godt behandlingstilbud på traumelidelser. 
 
Har øyeblikkelig-hjelp funksjon for Helgelandssykehuset. Tilbyr både poliklinisk og 
døgnbehandling. 
 

                                                        
1 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
2 I UNN brukes benevnelsen senter for psykisk helse og rus 
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Salten DPS har særlig kompetanse på traumelidelser. Nordlandssykehuset har 
gjennomført et eget traumekompetanseprogram. Alle DPS i Nordlandssykehuset har 
deltatt i Stø kurs. 
 
Innlegg fra Helgelandssykehuset 
 
Vedlagte presentasjon ble gjennomgått. Helgelandssykehuset tilbyr behandling for 
traumelidelser ved alle DPS slik at behandlingstilbudet når flest mulig og tilbys lokalt 
der folk bor. Mosjøen har et spesialisert døgntilbud for komplekse traumer. 
Helgelandssykehuset mener nåværende organisering gir flest pasienter et godt 
behandlingstilbud på traumelidelser. 
 
Alle DPS i Helgelelandssykehuset har deltatt i Stø kurs. 
 
Finnmarkssykehuset meldte forfall, men hadde meldt inn følgende punkter om 
organisering av eget traumetilbud: 
 

- Nesten alle polikliniske enheter har ansatte som behersker spesifikke metoder 
for å behandle traumelidelser som EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing). 

- BUP Alta deltar i nasjonalt forskningsprosjekt på TF-CBT (traumefokusert 
kognitiv atferdsterapi). 

- Søker bistand fra Modum bad eller Viken senter ved behov. 
 

Alle DPS i Finnmarkssykehuset har deltatt i Stø kurs. 
 
Innlegg fra Viken senter 
 

Vedlagte presentasjon ble gjennomgått. Pasienter med traumeerfaringer er ikke like, 
og de trenger ulike tilbud. Viken har 41 døgnplasser hvorav 10 døgnplasser for 
spesialisert traumebehandling. 4 av disse er øremerket unge 18-26 år. Har 
traumefokus og tilbyr traumebehandling også i øvrige behandlingsteam. Ventetiden 
til spesialisert traumebehandling er kort for de under 26 år, men lang for øvrige.    

 
Viken gjennomfører Stø kurs for samtlige ansatte i klinikken i løpet av 2017. 
 
RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) 
presenterte traumekompetanseprogrammet Stø kurs 
 
Vedlagte presentasjon ble gjennomgått. RVTS melder om stor etterspørsel etter Stø 
kurs for pasienter, pårørende, barn/ungdom og for rusfeltet. 
 
Bør vurdere et traumenettverk av traumeveiledere i Helse Nord. 
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Innlegg fra Hvite ørn 
 
Helse Nord mangler et regionalt spesialisert døgntilbud for komplekse 
traumelidelser. Der et gjennomgående behov for mer langvarig behandling og 
oppfølging. Hvite ørn etterlyser utpekt DPS i alle helseforetak med særlig kompetanse 
på komplekse traumer. 
 
Innlegg fra Mental Helse Nordland 
 
Helse Nord mangler et regionalt spesialisert døgntilbud for komplekse 
traumelidelser. Mental Helse Nordland krever at den tidligere døgnenheten 
gjenopprettes. Det pekes på at eksklusjonskriteriene til Viken senter gjør tilbudet 
utilgjengelig for flere som ønsker et tilbud. Mental Helse Nordland oppfatter at UNN 
ikke har et DPS med særlig relevant kompetanse, og at informasjon om hvor 
pasienter kan motta spesialisert behandling ikke er tilgjengelig. 
 
 
Innlegg fra Mental helse Finnmark «Ikke rømme fra traume» 
 
Støtter Mental Helse Nordland. Behandlingen må i større grad se hele mennesket, 
med alle menneskets dimensjoner.  
 
Dialog mellom partene  
 
Fra brukersiden påpekes at dagens behandlingstilbud har for lite fokus på 
ivaretakelse av pårørende. Pårørende er en viktig ressurs. Videre at det er behov for 
et høyspesialisert døgntilbud for de med særlig komplekse traumelidelser. Flere ber 
om at det tidligere tilbudet ved Nordlandssykehuset gjenopprettet. Helseforetakene 
fastholder at dagens organisering gir det beste pasienttilbud ved nærhet til 
behandlingstilbudet og at kompetansen om traumer og traumeforståelse er styrket i 
alle deler av tjenesten.  
  
 
Oppsummering:  
 
Brukerne og helseforetakenes syn på dagens organisering av traumetilbudet ble 
oppsummert. Brukersiden etterlyser et høyspesialisert døgntilbud for særlig 
komplekse traumelidelser. Flere ønsker den tidligere døgnenheten ved 
Nordlandssykehuset gjenopprettet. Viken senter har for lav kapasitet, lang ventetid, 
og strenge eksklusjonskriterier. Det er enighet om at dagens spesialisthelsetjeneste 
har et større fokus på traumer og traumeforståelse og at kompetansen er styrket. Det 
faglige fokuset på traume og traumeforståelse må videreføres og det er behov for et 
fagnettverk om traume. Alle parter trekker frem samhandling som en utfordring.  
 
Helseforetakenes syn er at organisering av tilbudet som del av behandlingstilbudet 
ved alle DPS når ut til flere pasienter nært eget bosted. Alle helseforetak tilbyr mer 
spesialisert behandling, både poliklinisk og døgnbehandling. Helseforetakene er 
derfor samstemte i at nåværende organisering gir flest pasienter et godt 
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behandlingstilbud på traumelidelser og at det ikke er behov for en regional 
traumeenhet. 
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Innspill fra Mental Helse Nordland 
 
Referatet er noe unyansert hva gjelder dialogen som var, spesielt i etterkant.  
For brukersiden er det viktig at den generelle kompetansen om traumeproblematikk og 
behandling styrkes i alle ledd av behandlingskjeden. Men det mangler åpenbart et spesialisert 
døgnbehandlingstilbud for oss med kompleks traumeproblematikk. Her trengs helt andre rammer 
og faglig kompetanse enn det som finnes i for eksempel akuttpsykiatri, døgnenheter i DPS og 
poliklinikker per i dag. Jon Tomas avrundet også møtet med at han forsto det slik at det var ett 
krav at en gjenopprettelse av en egen spesialisert døgnenhet for komplekse traumelidelser skjer. 
Og det er helt riktig, vi krever det. Dette kommer heller ikke frem i referatet. 
 
Fremstillingen fra helseforetakene er også unyansert. I dialogen fremkom at det ikke er 
likeverdige tilbud, og det fremkom at det ikke er sikret i behandlingskjeden. UNN har ikke et DPS 
med særlig relevant kompetanse, og det er ikke kommunisert ut til pasienter som ønsker 
henvisning til enhet med særlig relevant kompetanse/ansvar hvor de kan søke dette i UNN eller i 
Finnmarkssykehuset.  Dvs at dette mangler på DPS nivå for pasienter i opptaksområdet for UNN 
og Finnmarksykehuset. Dette strider med det vi ble lovd når traumeenheten i Bodø ble nedlagt i 
henhold til oppdragsdokumentet.  Det er samtidig trist å se at helseforetakene tilsynelatende ikke 
tar inn over seg at dagens organisering (mangel på organisering) tydelig viser at det er behov for 
en spesialisert enhet for de med kompleks traumeproblematikk. Det kan tyde på at oppdraget 
ikke er forstått. 
 Slik referatet er skrevet blir det for mildt i forhold til det jeg mener bør vektlegges og fremlegges 
til styret. Mener også at i spm til helseforetakene om hvordan ståa er nå for oss, er det litt som 
om å be bukken passe havresekken, hvem har de egentlig spurt? Jo lengre opp i systemet man 
spør jo bedre står det til og de økonomiske rammene blir fremtredende. Og det står i grell 
kontrast med hva vi brukere erfarer. 
 
Når brukerorganisasjoner som seg hør og bør inviteres med på evaluering/dialog møte,  så er det 
vi som burde ha den mest hørbare stemmen, for vi vet faktisk hvor skoen trykker. Jeg frykter det 
motsatte kommer tydeligst frem her til styret. Derfor ber jeg om at denne eposten vedlegges 
sluttrapporten som styret får. 
 
Litt oppgitt Mvh 
Monika Sørensen  
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Siv Helen Rydheim, Hvite Ørn 

 

Kommentarer til referatet, som jeg ber om blir lagt ved saken til styret i Helse Nord. Det 

regionale brukerutvalget bør også bli informert og få muligheten til å uttale seg om 

evalueringen, hvis ikke det allerede blir ivaretatt gjennom RBUs representant, som deltok på 

dialogmøtet, Arne K. Hafstad? 

Jeg støtter de kommentarene som har kommet så langt i forhold til referatet fra Asbjørn 

Larsen (RIO), Monika Helen Sørensen (MH Nordland) og sist i går kveld fra Åse Almås 

Johansen, LPP Vesterålen 

Så til mine kommentarer: 

Hvordan har evalueringene som ble framlagt på dialogmøtet foregått?  

Det ble stilt flere godt begrunnede kritiske spørsmål til hvordan evalueringen har foregått.  

Eksempelvis fra Asbjørn Larsen og Monika Helen Sørensen. 

En evaluering som består av spørsmål til ansatte, altså det som kan karakteriseres som 

«interne spørsmål» kan neppe kalles en godt gjennomført evaluering. Mitt inntrykk var at 

foretaksledere har spurt ledere ved de forskjellige enhetene? Det er etter min oppfatning 

strykkarakter på en evaluering. Når ingen som «har skoen på» blir spurt? Det holder ikke å 

ha et dialogmøte med representanter for bruker- og pårørendeorganisasjoner. Jeg oppfattet 

heller ikke at det var avsatt god nok tid på møtet. Noen av de viktige spørsmålene ble 

hengende i løse lufta og drøftet blant noen i etterkant av møtet.  

Referatet framstår i tillegg som svært «tynt» i forhold til det jeg oppfattet kom fra både 

bruker- og pårørendeorganisasjonene. Som representant for Hvite Ørn vil jeg be om at det 

blir gjort en «bruker-spør-bruker» evaluering, som den som har blitt foretatt blant pasienter 

som er underlagt TUD og som er gjort i Tromsø med pasienter som er i kontakt med ACT-

team. 

 

Eksempler på evalueringer jeg mener har god verdi: 

ACT 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/28112014%20%20Bruker%20sp%

C3%B8r%20bruker%20om%20ACT-endelig%20rapport.pdf 

TUD 

https://unn.no/seksjon-

avdeling/Documents/Avdelinger/Psykisk%20helse%20og%20rus/Bruker%20Sp%C3%B8r%20

Bruker%20evaluering%20TUD%20UNN%20Troms%C3%B8%202016.pdf 
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Jeg fikk en melding fra en person som var en av de som hadde vært på den nedlagte 

traumeenheten, og vedkommende har sagt jeg gjerne kan dele den erfaringen, som ligger 

nederst i dette dokumentet.  

Mine kommentarer etter at foretakslederne hadde lagt fram sin evaluering var blant annet: 

 

 

 

Enkelttraumer versus komplekse traumer 

Det må skilles på behov for type forståelse for og på behandling ved enkelttraumer og ved 

komplekse traumer. Det er de som har Komplekse traumer med sammensatt problematikk, 

og som følge av det som mangler god behandling/et godt tilbud etter at den spesialiserte 

traumeenheten ble lagt ned. En sånn type behandling må foregå i spesialiserte enheter. 

Noen opplyser at de blir retraumatiserte av å være innlagt ved allmenpsykiatriske poster. Ut 

ifra de evalueringene som ble presentert, så stiller jeg meg undrende til om det på ledernivå 

er forståelse for at det er svært ulike behov for de som har erfaring med «enkelttraumer» og 

de som har «komplekse traumeerfaringer». 

Kommentar nå:  

Modum Bad bruker begrepet Type 1-traumer og Type 2-traumer http://www.modum-

bad.no/behandling/traume/fakta/ 

 

UNN 

Fra UNN ble det eksempelvis opplyst at de blant annet tilbyr Kunst- og uttrykksterapi. På 

mitt spørsmål om hvor mange av enhetene eller hvor mange ansatte som har den 

kompetansen fikk jeg ikke noe klart svar. Det ble lagt fram som om det er et tilbud ved alle 

enhetene, noe jeg tviler på er tilfellet. 

UNN bekreftet at de IKKE har en enhet med spesielt fokus på komplekse traumer, slik jeg 

forsto at styret i Helse Nord hadde bedt UNN om å sørge for. Jeg oppfattet heller ingen 

beklagelse for at så ikke var gjort, eller at det var tegn til at de hadde planer om å gjøre det. 

En slik enhet skulle ha ansvar for pasienter både fra Troms og Finnmark. 

 

«Stø Kurs»  

For meg ble det uklart i hvilken grad det er satset gjennomgående på grunnopplæringen om 

traumer gjennom «Stø Kurs». Det var kun Viken senter som opplyste at alle ansatte, fra 

renholdere til direktør, hadde tatt kurset. Det er dessuten et grunnkurs som kan gi 

traumeforståelse og ikke et kurs som går direkte på behandling av komplekse traumer. Hvis 

jeg oppfattet representanten fra RVTS Nord rett, så sa hun tydelig at det nettbaserte kurset 
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«Stø Kurs» er som en grunnmur. Jeg tenker det er viktig grunnmur, men resten av bygget 

mangler. 

Viken senter 

Det ble heller ikke framlagt noen oversikt over hvor mange Viken senter avviser, men de 

bekreftet at de som har den mest sammensatte traumeproblematikken blir avvist. Det er 

dessuten ventetid på 1 ½ år for å få innleggelse ved Viken senter. Når jeg spurte direktøren 

fra Viken senter om det var slik at de hadde gitt beskjed om at de ikke har kapasitet til å ta 

unna den pasientgruppa som var ved den spesialiserte traumeenheten fikk jeg bekreftet at 

det stemte. Erfaringen viser vel også at det stemmer godt. 

Hvor finnes de ulike tilbudene i Helse Nord? 

Jeg etterlyste også «hvordan» å finne fram til hvor i Helse Nord systemet de ulike 

"tilbudene" finnes. Det burde være en samlet oversikt tilgjengelig på nett.  

 

Konklusjonen fra møtet 

Mitt inntrykk når møteleder avrundet var at han oppfattet at det er et krav om 

gjenopprettelse av en egen enhet, men det som står i referatet er mer sprikende.  

Spørsmål som burde vært tatt opp: 

TSB? Hvordan er traumeforståelsen innenfor Tverrfaglig spesialisert rusbehandling? Kom det 

overhodet fram? Jeg fikk det i hvert fall ikke med meg. 

 

Erfaringer fra en pasient: 

«Apropos Traumeenheten  

Var selv innlagt på XXX i Troms, og det var en rystende opplevelse. Jeg var svært destabilisert 

og dissosierte sikkert mye, men har tross alt en solid utredet og bekreftet PTSD-diagnose, 

likevel ble det nærmest uten videre antatt schizofreni og behandlet deretter, med store 

doser antipsykotika. Ikke med tvang, men med lovnad om et helt nytt og bedre liv...  

Har aldri noen gang hatt det så dårlig, mener selv at jeg rett og slett var forgiftet. Overlegen 

der virket å ha all makt, psykologen var helt underlagt, og kun en gang fra en pleier ble det 

antydet at det kunne være dissosiasjon det var snakk om, og det var bare overfor meg. 

Heldigvis var det aldri snakk om å bruke tvang, så jeg seponerte medisinen selv da jeg kom 

ut, ellers hadde jeg vel fortsatt vært som en zombie...  

Miljøpersonalet på XXX i Troms var ellers helt ok, men det må mangle endel på 

traumekompetansen, ettersom det virket som de var helt ukritisk i forhold til legens 

vurderinger. 

Fikk opphold på DPS Salten senere, og der er det tross alt mye bedre, men den ene skikkelig 

gode psykologen de hadde (hun brukte forresten EMDR også ved komplekse traumer og det 
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virket veldig bra for meg ) sluttet i desember, og en av sykepleierne fra Traumeenheten var 

så desillusjonert at hun vurderte å slutte.  

Jeg vet ikke hvordan det er der nå, de skulle ha hovedansvaret i Nordlandssykehuset.» 

Min kommentar til EMDR: Virkningen er som alt annet, individuell. Men EMDR er vel ikke i 

utgangspunktet en metode som er anbefalt ved komplekse traumer. 
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Møtedato: 9. november 2017   
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    I. Jakobsen, 75512900   Bodø, 30.10.2017 

 

RBU-sak 70-2017 Tertialrapport nr. 2-2017 

 
Innledning/bakgrunn 
Denne saken har som formål å gjøre rede for status for Helse Nord pr. 2. tertial 2017 
med en orientering til RBU etter at tertialrapport 2 -2017 ble vedtatt i styret i Helse 
Nord RHF 25.oktober 2017.  
 
Det gis en oversikt over nøkkeltall på ventetid, fristbrudd og andre kvalitetsindikatorer. 
 
Problemstillinger 
Styresaken har fokus på nasjonale kvalitetsparametere samt noen utvalgte indikatorer. 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styremøtet 27. september 2017 styresak 95- 2017 
Virksomhetsrapport nr. 8 -2017 som omhandler økonomi, aktivitets- og bemanningsdata 
for første tertial. Økonomi- og aktivitetsdata har derfor begrenset plass i 
tertialrapporten. 
 
Vedlegg 1 viser et utkast av Tertialrapport 2- 2017. 
 
I dette notatet presenteres et utvalg av indikatorer. Det er kommet en del nye 
indikatorer og krav fra HOD så det er noe nytt i rapporten i år kontra tidligere år.   
 
Under presenteres et kort utvalgt av rapporten.  
 
Ventetid under 60 dager 
Målet ble delvis oppnådd i andre tertial 2017. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede 
pasienter var under 60 dager i tre måneder og viser en synkende trend for alle 
fagsektorer (somatikk, psykisk helsevern for voksne (PHV), psykisk helsevern for barn 
og unge (PHBU) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)). I august 2017 har 
ventetiden økt kraftig og er over nasjonalt krav for somatikk og PHBU.  
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede for hele Helse Nord i andre tertial i 2017 var 58,5 
dager. Sammenlignet med første tertial i 2017 (57,0 dager) ses en moderat økning på 
1,5 dager (+2,6%). Grafene viser også at trenden for ventetid for avviklede pasienter er 
synkende over en to- års periode (regionalt sett), mens ser vi en økende trend i 2017 
særlig i PHV, PHBU og TSB. 
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede i første og andre tertial i 2017 og i andre tertial i 2016. Kilde: 
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
Ingen fristbrudd 
Målet er ikke nådd i perioden, men andel fristbrudd for avviklede pasienter er under 
5% i tre fagsektorer (somatikk, PHV og TSB), mens PHBU gikk over 6%. Trenden til 
andel fristbrudd over en to- års periode er synkende i de fleste fagsektor (somatikk 
stagnerer), men det vises en kraftig økning i andre tertial i 2017 i forhold til forrige 
tertial (første tertial i 2017) på PHBU. 
 
Total antall fristbrudd for avviklede pasienter (902) nesten lik enn i forrige tertial 
(900). Sammenlignet samme tertial i 2016 (833; endring +2; +8,3%) har 
Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset redusert antall fristbrudd, mens UNN og 
Helgelandssykehuset viser betydelig økning (UNN +35; +21%. Helgelandssykehuset 
+169; 104,9%). 
 

 
Tabell 2 Antall fristbrudd avviklede i første og andre tertial i 2017, og i andre tertial i 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
Den gylne regel  
Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav til at det skal være høyere vekst innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på 
regionnivå1 (den gylne regel). Videre skriver HOD at distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
 
Ventetiden innen PHBU viser en økning, og det er Finnmarkssykehuset som har en sterk 
økning. Pasienter som ble behandlet i juli 2017 hadde i gjennomsnitt ventet i 79 dager i 
Finnmarkssykehuset. Øvrige helseforetak hadde ventetid mellom 34 og 45 dager.  
 
Årsverk innen PHV reduseres i Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset som følge 
av omstillingsarbeid.   
 

                                                        
1 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).  

RHF/HF
Gj. ventetid 

avviklede 2017 T2

Gj. ventetid 

avviklede 2017 T1

Gj. ventetid 

avviklede 2016 T2

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2016 T2

Finnmarkssykehuset HF 55,6 56,8 65,1 -1,2 -9,5

Helgelandssykehuset HF 54,5 52,4 52,9 2,1 1,6

Nordlandssykehuset HF 62,0 60,7 76,7 1,3 -14,7

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 59,1 56,5 61,0 2,6 -1,9

Helse Nord RHF 58,5 57,0 64,9 1,5 -6,4

RHF/HF
Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T2

Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T1

Antall fristbrudd 

avviklede 2016 T2

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2016 T2

Finnmarkssykehuset HF 144 123 186 21 -42

Helgelandssykehuset HF 330 312 161 18 169

Nordlandssykehuset HF 227 295 320 -68 -93

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 201 170 166 31 35

Helse Nord RHF 902 900 833 2 69
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Korrigerte kostnader pr. fagområde viser sterkere vekst innen prioriterte områder, med 
unntak for Nordlandssykehuset HF, hvor kostnadene til somatikk øker mer enn øvrige 
områder.  
 
Det er usikkerhet knyttet til poliklinisk aktivitet psykisk helse og TSB rapportert fra 
Nordlandssykehuset i juni og juli 2017. Det antas at utviklingen er noe bedre enn 
rapportert.  
 
Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %. (Samlet for 24 
krefttyper)  
Alle våre helseforetak innfrir kravet. Snittet for landet er 72% og Helse Nord RHF er 
nest best av regionene med en samlet andel på 78%. 
 
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 
krefttyper) innen maksimal anbefalt forløpstid2 (skal være minst 70%). 
Snittet for landet er 64 %. Helse Nord RHF er nest best av regionene med en samlet 
andel på 66 %, men innfrir ikke kravet. Det som i hovedsak trekker ned er prostatakreft, 
hvor Helgelandssykehuset og UNN har en andel på noe over 50%. Nordlandssykehuset 
og Finnmarkssykehuset ligger lavt med en andel på ca. 25%. I tillegg er andelen litt 
lavere enn kravet innenfor tykk- og endetarmskreft både ved UNN (61%) og 
Nordlandssykehuset (67%). Helseforetakene oppgir at de fortløpende arbeider med å 
identifisere flaskehalser og iverksette tiltak for å forbedre resultatene. 
 
Sykefravær 
Trenden i foretaksgruppen per andre tertial er at korttidstids og mellomlangt fravær er 
stabilt mens langtidsfravær er på vei ned. Det er variasjon mellom foretakene. 
Finnmarkssykehuset har hatt en liten oppgang i forbindelse med flytteprosessen i nytt 
sykehus Kirkenes. Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset en nedgang og 
Universitetssykehuset Nord-Norge status quo. 
Tiltak for å få ned sykefraværet er beskrevet i tertialrapporten.  
 
I tillegg til de overnevnte områdene omtales flere i tertialrapporten.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Konklusjon 
Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene med å innfri de nasjonale 
kvalitetsindikatorene, og det er mange pågående prosjekter innen forbedringsarbeid. 
De utvalgte tiltakene for 2016/2017 i kvalitetsstrategien er også godt i gang og følges 
tett fra Helse Nord RHF. Innføring av tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet er 
høyt prioritert i helseforetakene.  
 
  

                                                        
2 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 

strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, 

kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, 

nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk 

lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, 

eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom. 
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Trenden i foretaksgruppen per andre tertial er at langtids- sykefraværet er på vei ned. 
Dette viser at helseforetakene jobber godt med å få ned sykefraværet. Resultatene for 
fristbrudd og ventetid viser at trenden er synkende over en toårs periode, med variable 
resultater for hvert tertial. Man må fortsette å jobbe for å få ned ventetid og fristbrudd i 
helseforetakene, gjennom hele året.  
  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 2-
2017 til orientering. 
 
 
Bodø, den 30. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Tertialrapport nr. 2-2017 
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter. Tertialrapporten er en viktig del av den totale styringen for å 
nå våre mål. Figur 1 illustrerer sammenhengen mellom våre plandokumenter. 
 

 
Figur 1 Tertialrapportens sammenheng i Helse Nord 
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1 Om rapporten 
Tertialrapportene for 2017 er en del av tertial- og årlig melding for 2017. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all 
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2017 og 
virksomhetsrapport nr. 8-2017. 
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametere 
som skal rapporteres til eier pr. 2. tertial 2017.  
 
Helseforetakene i Helse Nord er bedt om å rapportere konkret og konsist, og rapportene 
skal inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak.  
 
Helsenorge.no er brukt som kilde til flere av kvalitetsindikatorene vist i denne 
rapporten.  
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1.1 Sammenstilling av indikatorer  

Tabellene (Figur 2 og Figur 3) viser siste oppdaterte og publiserte tall fra helsenorge.no.  
Fargekoder: gult = mål ikke oppnådd; grønt = mål oppnådd; lilla: standard/målverdi for indikator er ikke 
fastsatt nasjonalt. 

 

 
Figur 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2017. Helse Nord og resten av landet. Kilde: 
Helsedirektoratet, databasevennlig publisering.  
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tertialvis KreftbehandlingN-093a Pakkeforløp for brystkreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - teritalvis H 70 77,6 80 69,1 75,8 72,6 81,4 78,5

tertialvis KreftbehandlingN-094a Pakkeforløp for lungekreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 60,2 61,8 56,3 65,6 59,9 80 51,7 73,7

tertialvis KreftbehandlingN-095a Pakkeforløp for prostatakreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 58 45,7 47,1 74,2 53,8 23,1 31,3 33,3 64,3

tertialvis KreftbehandlingN-096a Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - H 70 86,7 74 74,3 78,1 77,2 82,4 76,9 83,3 65,2

tertialvis KreftbehandlingN-117a Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer - andel pakkeforløp gjennomført H 70 76,5 69,5 66,5 74,5 69,9 59,5 54,5 69 73,7

tertialvis KreftbehandlingN-120a Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 84,8 42,1 55,1 57,4 58,6 40

tertialvis KreftbehandlingN-122a Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 66,66 92,85 60 51,16 63,46 90,47

tertialvis KreftbehandlingN-131a Pakkeforløp for føflekkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 95,7 88,2 90,8 87,5 90 85,7 91,3

tertialvis KreftbehandlingN-135a Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid H 70 80 75,6 71,7 60,9 70,8 62,5 83,3 71,8

tertialvis KreftbehandlingN-136a Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 72,2 84,4 58,4 66,7 65 89,7

tertialvis KreftbehandlingN-139a Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid - H 70 77,3 85,7 69,5 60,9 70,9 88,9

tertialvis KreftbehandlingN-140a Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 77,4 66,7 58,3 70,7 65,6 33,3 76,2

tertialvis KreftbehandlingN-141a Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt forløpstid -tertialvis H 70 87,3 75,5 84,1 90,4 85,4 85,7 80 73,9

tertialvis KreftbehandlingN-142a Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 100 78,6 60,9 61,5 69,9 80

tertialvis KreftbehandlingN-143a Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer H 70 79,5 80,6 74,4 86 77,9 80,4 84,6 74,1 83,9

tertialvis PHV-BU N-026a Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) - i Velg H 100 89,9 95,6 84,2 90,9 88,1 0 0 0 0

tertialvis PHV-BU N-049a Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) - andel henvisninger vurdert innen ti (10) dager H 100 99,3 97,4 97,7 99,4 98,3 97,8 97,7 98,9 96

tertialvis PHV-BU N-050a Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) – andel til behandling innen 65 dager H 100 99,4 99,9 99,8 99,9 99,8 100 100 99,6 100

tertialvis PHV-BU N-051a Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern barn og unge (PHBU) - antall dager L 60 55,5 48,7 49,6 44,5 49,2 39 51,1 52,3 50,3

tertialvis PHV-BU N-052a Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk helsevern (PHBU) - andel av L 0 1,6 7,2 0,3 0 1,3 5,9 24,8 0 0

tertialvis PHV-BU N-053a Fristbrudd for barn og unge som har begynt helsehjelp i psykisk helsevern (PHBU) - L 0 2,2 1,3 0,3 0 0,6 0,6 7 0,8 0

tertialvis PHV-V N-027a Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for voksne (PHV) - i Velg H 100 87,9 95,9 94 97 94,2 0 0 0 0

tertialvis PHV-V N-054a Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern voksne (PHV) - andel brudd på L 0 2,2 8,2 1,2 2,3 2,4 1,2 0,7 4,2 17,9

tertialvis PHV-V N-055a Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - Andel epikriser sendt innen 7 H 100 88,2 78,1 78,2 81 80,2 89,6 79,8 83,9 81,1

tertialvis PHV-V N-055b Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - Andel epikriser sendt innen 1 H 40 24,2 33,3 33,7 31,3 31,8 21,7 58,6 46,7 32,1

tertialvis PHV-V N-057a Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i psykisk helsevern voksne (PHV) - L 0 1,6 4,1 0,3 0,6 1 1,3 14,3 4,5 0,4

tertialvis PHV-V N-058a Fristbrudd for pasienter på venteliste i psykisk helsevern voksne (PHV) - Andel L 0 1,4 3,7 0,1 0,3 0,7 1,9 14,7 1 0

tertialvis PHV-V N-059a Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern voksne (PHV) - Antall dager L 60 52,3 46,3 45,9 41 46,1 39,5 41,7 47,4 46,1

tertialvis PHV-V N-083a Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni -  Voksne med schizofreni H 100 12,3 8,8 36,8 39 29,6 0 85,8 3,1 5,7

tertialvis PHV-V N-083d Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni - Antall mangler registrering L 0 137 104 178 111 530 1 6 30 70

tertialvis PHV-V N-092a Kompletthet i henvisningsformalitet ved henvisning til psykisk helsevern for voksne H 100 51,2 78,2 84,3 89,2 80,6 81,1 89 64,4 85,5

tertialvis PHV-V N-107a Tvangsinnleggelser - andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne (PHV) L 3 13,6 13,1 18,4 17,3 16,9 0,9 6,8 14,6 16,5

tertialvis Somatik N-005a Hoftebrudd operert innen 48 timer H 100 93,5 90 90,3 91,5 91 92,3 100 89,6 86,3

tertialvis Somatik N-005b Hoftebrudd operert innen 24 timer H 80 66,7 63,2 61,4 65 63 73,1 75 58,2 60

tertialvis Hjerte- og karsykdommerN-016a Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen - Andel trombolysebehandling H 20 19,1 15,8 13,9 22,7 16,6 13,8 6,5 18,8 17,1

tertialvis SykehusoppholdN-001a Korridorpasienter - andel pasienter plassert på korridor L 0 1,1 1,7 1,4 1,7 1,5 1,4 0,2 1,3 2,4

tertialvis SykehusoppholdN-002a Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 84,9 81,4 83,2 86,3 83,9 84,7 87,6 82,4 78,1

tertialvis SykehusoppholdN-002a Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 84,9 81,4 83,2 86,3 83,9 84,7 87,6 82,4 78,1

tertialvis SykehusoppholdN-002b Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 1 dag H 40 38,6 56,5 49,5 56,7 50,2 60,5 60,4 64,9 49,3

tertialvis SykehusoppholdN-006a Utsettelse (strykninger) av planlagte operasjoner - andel utsettelser L 0 5,9 6,4 5,2 4,9 5,3 7,4 12,5 9,7 4,3

tertialvis SykehusoppholdN-025a Oppdaterte ventetider innenfor for fysisk helse - i Velg behandlingssted på H 100 90,1 89,8 88,9 91,8 89,8 0 0 0 0

tertialvis SykehusoppholdN-070a Fristbrudd for voksne på venteliste i somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd L 0 0,3 1,3 0,5 1,1 0,8 4,4 1,1 0,6 0,5

tertialvis SykehusoppholdN-071a Gjennomsnittlig ventetid i somatisk helsetjeneste - antall dager L 60 54,1 57,6 55,4 59,6 56,4 53,9 57,1 61,4 56,8

tertialvis SykehusoppholdN-072a Brudd på vurderingsgarantien i somatisk helsetjeneste - Andel brudd L 0 3,1 3,6 1,7 1,8 2,2 0,9 3,4 4,5 4,1

tertialvis SykehusoppholdN-073a Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i somatisk helsetjeneste - Andel L 0 1,3 2,1 1,1 2,4 1,6 4,9 0,7 2,5 1,1

tertialvis TSB N-028a Oppdaterte ventetider innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - i Velg H 100 65,8 89,3 94,1 95,8 90,6 0 0 0 0

tertialvis TSB N-060a Brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel L 0 1,9 1,9 1,5 0,7 1,4 6,3 5,9 0,9 0,4

tertialvis TSB N-061a Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling - epikrise sendt innen H 100 90,7 72,5 74,9 70 76 84 71,4 82,9 92,2

tertialvis TSB N-061b Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling - epikrise sendt innen 0 40 47,6 38,3 22,4 21,5 27,1 20 57,2 37,1 53,2

tertialvis TSB N-062a Fristbrudd for pasienter på venteliste for rusbehandling (TSB) - Andel fristbrudd L 0 0,8 7,3 1,8 2,8 2,4 0 27,3 0 2

tertialvis TSB N-063a Fristbrudd for pasienter som har startet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - L 0 1,2 4,9 0,5 1,6 1,2 2,9 26,3 3,2 0

tertialvis TSB N-064a Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Antall dager L 60 26,7 47,4 38,9 29,5 36,5 36,6 48,6 36,5 31,7

tertialvis TSB N-147a Avbrudd i behandling i TSB - andel avbrutte behandlingsopphold for pasienter over L 0 15,8 1,8 5,4 17,8 8,8 0 0 0 0

tertialvis TSB N-147d Avbrudd i behandling i TSB - manglende rapportering om avslutningstype L 0 1,8 80,2 75,1 37,2 58,2 100 100 100 100
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årlig Graviditet og fødselN-159a Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt inntil utgangen av 12. uke S-L 0 93,3 90,5 82,6 96 87,5 85,2 87,9 88,3 95,1

årlig Graviditet og fødselN-159b Selvbestemt abort gjennomført kirurgisk inntil utgangen av 12. uke S-L 0 6,7 9,5 17,4 4 12,5 14,8 12,1 11,7 4,9

årlig KreftbehandlingN-119b Pakkeforløp for livmorhalskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 68,6 73,5 35,6 72,1 51 73,3

årlig KreftbehandlingN-121b Pakkeforløp for myelomatose innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 96,8 95 91 90,6 92,5 100

årlig KreftbehandlingN-123b Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen innen maksimal anbefalt forløpstid - H 70 88 57,1 61,5 62,5 69 56,4

årlig KreftbehandlingN-124b Pakkeforløp for akutt leukemi innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 82,4 90,5 88,7 50 82,7 89,5

årlig KreftbehandlingN-125b Pakkeforløp for testikkelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 87,5 61 68,4 67,2 69,6 60 54,5 60,9

årlig KreftbehandlingN-126b Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 80,8 58,7 59,1 51,2 60,4 33,3 77,8 60,7

årlig KreftbehandlingN-127b Pakkeforløp for hjernekreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 67,6 86,2 77,1 87,8 78,7 100 81,8

årlig KreftbehandlingN-128b Pakkeforløp for kreft hos barn innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 78,3 85,7 86,2 89,7 85,5 85,7

årlig KreftbehandlingN-129b Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt innen maksimal anbefalt H 70 75 79,3 81,3 79,3 83,3

årlig KreftbehandlingN-132b Pakkeforløp for galleveiskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 94,1 91,7 79,1 72,7 81,9 91,7

årlig KreftbehandlingN-133b Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 80 76,9

årlig KreftbehandlingN-137b Pakkeforløp for primær leverkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 50 60,5 75 56,2

årlig KreftbehandlingN-138b Pakkeforløp for peniskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 50 40 76,2 80,8 72,4

årlig Somatik N-043a 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus for lårhalsbrudd/hoftebrudd H 100 92,5 90,6 91,2 92,1 91,6 91,1 90,7 90,5 91,3

årlig Hjerte- og karsykdommerN-044a 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus for hjerteinfarkt H 100 92,2 91,9 92,5 91,7 92,1 90,2 91,7 90,3 93,5

årlig Hjerte- og karsykdommerN-045a 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus for hjerneslag H 100 87,9 87,4 87,1 88,3 87,7 87,4 87,7 88,1 87,3

årlig Somatik N-046a 30 dagers total overlevelse etter innleggelse på sykehus H 100 95,6 95,2 95,1 95,7 95,4 95,1 95,1 95,4 95,2

årlig Somatik N-078a Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt med lungebetennelse på sykehus L 10 19,9 19,4 21 21,2 20,4 20,1 20,4 20 18,8

årlig Somatik N-079a Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt med astma/KOLS på sykehus innen L 10 29,7 24,9 27,5 29,1 27,8 26,9 21,9 24,6 27

årlig Somatik N-080a Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt med brudd på sykehus innen 30 L 10 10,3 9,4 9,9 10,6 10 10,5 9,7 10,3 8,1

årlig Hjerte- og karsykdommerN-081a Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt med hjertesvikt på sykehus innen 30 L 10 24,7 19,9 23,7 25,7 23,4 20,9 22,5 23,5 17,5

årlig Hjerte- og karsykdommerN-082a Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt med hjerneslag på sykehus innen 30 L 10 12,1 10,8 10,6 11,6 11,3 11,3 11,1 11,5 10,6

årlig SykehusoppholdN-047a Reinnleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning- sannsynlighet for re-innleggelse L 0 16,3 14,4 15,8 16,8 15,8 14,8 13,4 15,9 13,9
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Fargekoder: grønt = best måloppnåelse i region / landet; rødt = lavest måloppnåelse i region/landet  
(Dette er uavhengig av om mål er nådd eller ikke, slik at rødt ikke indikerer at målet ikke er nådd.) 
(Dersom det er bare ett HF som har måltall, da ser vi alltid grønt, uansett måloppnåelse – gjelder særlig pakkeforløp kreft 
for kreftformer hvor utredning/behandling er sentralisert.)  
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tertialvis Hjerte- og karsykdommerN-016a
Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen - Andel 

trombolysebehandling 
H 20 % 13,8 6,5 18,8 17,1 19,1 15,8 13,9 22,7 16,6

tertialvis KreftbehandlingN-093a
Pakkeforløp for brystkreft innenfor maksimal anbefalt 

forløpstid - teritalvis
H 70 % 81,4 78,5 77,6 80,0 69,1 75,8 72,6

tertialvis KreftbehandlingN-094a
Pakkeforløp for lungekreft innenfor maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 80,0 51,7 73,7 60,2 61,8 56,3 65,6 59,9

tertialvis KreftbehandlingN-095a
Pakkeforløp for prostatakreft innenfor maksimal 

anbefalt forløpstid - tertialvis
H 70 % 23,1 31,3 33,3 64,3 58,0 45,7 47,1 74,2 53,8

tertialvis KreftbehandlingN-096a
Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innen maksimal 

anbefalt forløpstid - tertialvis
H 70 % 82,4 76,9 83,3 65,2 86,7 74,0 74,3 78,1 77,2

tertialvis KreftbehandlingN-117a
Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer - andel 

pakkeforløp gjennomført innen standard pakkeforløpstid
H 70 % 59,5 54,5 69,0 73,7 76,5 69,5 66,5 74,5 69,9

tertialvis KreftbehandlingN-120a
Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 40,0 84,8 42,1 55,1 57,4 58,6

tertialvis KreftbehandlingN-122a
Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 90,5 66,7 92,9 60,0 51,2 63,5

tertialvis KreftbehandlingN-131a
Pakkeforløp for føflekkreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 85,7 91,3 95,7 88,2 90,8 87,5 90,0

tertialvis KreftbehandlingN-135a
Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen 

maksimal anbefalt forløpstid
H 70 % 62,5 83,3 71,8 80,0 75,6 71,7 60,9 70,8

tertialvis KreftbehandlingN-136a
Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 89,7 72,2 84,4 58,4 66,7 65,0

tertialvis KreftbehandlingN-139a
Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen 

maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis
H 70 % 88,9 77,3 85,7 69,5 60,9 70,9

tertialvis KreftbehandlingN-140a
Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 33,3 76,2 77,4 66,7 58,3 70,7 65,6

tertialvis KreftbehandlingN-141a
Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid -tertialvis
H 70 % 85,7 80,0 73,9 87,3 75,5 84,1 90,4 85,4

tertialvis KreftbehandlingN-142a
Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 80,0 100,0 78,6 60,9 61,5 69,9

tertialvis KreftbehandlingN-143a
Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer

H 70 % 80,4 84,6 74,1 83,9 79,5 80,6 74,4 86,0 77,9

tertialvis PHV-BU N-026a
Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for 

barn og unge (PHBU) - i Velg behandlingssted på 

helsenorge.no

H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 89,9 95,6 84,2 90,9 88,1

tertialvis PHV-BU N-049a
Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) - andel henvisninger 

vurdert innen ti (10) dager
H 100 % 97,8 97,7 98,9 96,0 99,3 97,4 97,7 99,4 98,3

tertialvis PHV-BU N-050a
Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) – andel til 

behandling innen 65 dager
H 100 % 100,0 100,0 99,6 100,0 99,4 99,9 99,8 99,9 99,8

tertialvis PHV-BU N-051a
Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern barn og unge 

(PHBU) - antall dager
L 60 39,0 51,1 52,3 50,3 55,5 48,7 49,6 44,5 49,2

tertialvis PHV-BU N-052a
Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk 

helsevern (PHBU) - andel av fristbrudd
L 0 % 5,9 24,8 0,0 0,0 1,6 7,2 0,3 0,0 1,3

tertialvis PHV-BU N-053a
Fristbrudd for barn og unge som har begynt helsehjelp i 

psykisk helsevern (PHBU) - andel fristbrudd
L 0 % 0,6 7,0 0,8 0,0 2,2 1,3 0,3 0,0 0,6

tertialvis PHV-V N-027a
Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for 

voksne (PHV) - i Velg behandlingssted på helsenorge.no
H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 87,9 95,9 94,0 97,0 94,2

tertialvis PHV-V N-054a
Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern voksne 

(PHV) - andel brudd på vurderingsgarantien
L 0 % 1,2 0,7 4,2 17,9 2,2 8,2 1,2 2,3 2,4

tertialvis PHV-V N-055a
Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - 

Andel epikriser sendt innen 7 dager
H 100 % 89,6 79,8 83,9 81,1 88,2 78,1 78,2 81,0 80,2

tertialvis PHV-V N-055b
Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - 

Andel epikriser sendt innen 1 dag
H 40 % 21,7 58,6 46,7 32,1 24,2 33,3 33,7 31,3 31,8

tertialvis PHV-V N-057a
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i 

psykisk helsevern voksne (PHV) - Andel fristbrudd
L 0 % 1,3 14,3 4,5 0,4 1,6 4,1 0,3 0,6 1,0

tertialvis PHV-V N-058a
Fristbrudd for pasienter på venteliste i psykisk helsevern 

voksne (PHV) - Andel fristbrudd
L 0 % 1,9 14,7 1,0 0,0 1,4 3,7 0,1 0,3 0,7

tertialvis PHV-V N-059a
Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern voksne (PHV) - 

Antall dager
L 60 39,5 41,7 47,4 46,1 52,3 46,3 45,9 41,0 46,1

tertialvis PHV-V N-083a
Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni -  

Voksne med schizofreni som har fått individuell plan 
H 100 % 0,0 85,8 3,1 5,7 12,3 8,8 36,8 39,0 29,6

tertialvis PHV-V N-083d
Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni - 

Antall mangler registrering eller ukjent status for 

individuell plan   

L 0 % 1,0 6,0 30,0 70,0 137,0 104,0 178,0 111,0 530,0

tertialvis PHV-V N-092a
Kompletthet i henvisningsformalitet ved henvisning til 

psykisk helsevern for voksne
H 100 % 81,1 89,0 64,4 85,5 51,2 78,2 84,3 89,2 80,6

tertialvis PHV-V N-107a
Tvangsinnleggelser - andel tvangsinnleggelser i psykisk 

helsevern for voksne (PHV)
L 3 % 0,9 6,8 14,6 16,5 13,6 13,1 18,4 17,3 16,9

tertialvis Somatik N-005a
Hoftebrudd operert innen 48 timer

H 100 % 92,3 100,0 89,6 86,3 93,5 90,0 90,3 91,5 91,0

tertialvis Somatik N-005b
Hoftebrudd operert innen 24 timer

H 80 % 73,1 75,0 58,2 60,0 66,7 63,2 61,4 65,0 63,0

tertialvis SykehusoppholdN-001a
Korridorpasienter - andel pasienter plassert på korridor

L 0 % 1,4 0,2 1,3 2,4 1,1 1,7 1,4 1,7 1,5

tertialvis SykehusoppholdN-002a
Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel 

epikriser sendt innen 7 dager
H 100 % 84,7 87,6 82,4 78,1 84,9 81,4 83,2 86,3 83,9

tertialvis SykehusoppholdN-002b
Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel 

epikriser sendt innen 1 dag
H 40 % 60,5 60,4 64,9 49,3 38,6 56,5 49,5 56,7 50,2

tertialvis SykehusoppholdN-006a
Utsettelse (strykninger) av planlagte operasjoner - andel 

utsettelser
L 0 % 7,4 12,5 9,7 4,3 5,9 6,4 5,2 4,9 5,3

tertialvis SykehusoppholdN-025a
Oppdaterte ventetider innenfor for fysisk helse - i Velg 

behandlingssted på helsenorge.no
H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 90,1 89,8 88,9 91,8 89,8

tertialvis SykehusoppholdN-070a
Fristbrudd for voksne på venteliste i somatisk 

helsetjeneste - Andel fristbrudd
L 0 % 4,4 1,1 0,6 0,5 0,3 1,3 0,5 1,1 0,8

tertialvis SykehusoppholdN-071a
Gjennomsnittlig ventetid i somatisk helsetjeneste - antall 

dager
L 60 53,9 57,1 61,4 56,8 54,1 57,6 55,4 59,6 56,4

tertialvis SykehusoppholdN-072a
Brudd på vurderingsgarantien i somatisk helsetjeneste - 

Andel brudd 
L 0 % 0,9 3,4 4,5 4,1 3,1 3,6 1,7 1,8 2,2

tertialvis SykehusoppholdN-073a
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i 

somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd
L 0 % 4,9 0,7 2,5 1,1 1,3 2,1 1,1 2,4 1,6

tertialvis TSB N-028a
Oppdaterte ventetider innenfor tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) - i Velg behandlingssted på 

helsenorge.no

H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 89,3 94,1 95,8 90,6

tertialvis TSB N-060a
Brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) - Andel brudd
L 0 % 6,3 5,9 0,9 0,4 1,9 1,9 1,5 0,7 1,4

tertialvis TSB N-061a
Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling - epikrise sendt innen sju (7) dager
H 100 % 84,0 71,4 82,9 92,2 90,7 72,5 74,9 70,0 76,0

tertialvis TSB N-062a
Fristbrudd for pasienter på venteliste for rusbehandling 

(TSB) - Andel fristbrudd
L 0 % 0,0 27,3 0,0 2,0 0,8 7,3 1,8 2,8 2,4

tertialvis TSB N-063a
Fristbrudd for pasienter som har startet tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel fristbrudd
L 0 % 2,9 26,3 3,2 0,0 1,2 4,9 0,5 1,6 1,2

tertialvis TSB N-064a
Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) - Antall dager
L 60 36,6 48,6 36,5 31,7 26,7 47,4 38,9 29,5 36,5

tertialvis TSB N-147a
Avbrudd i behandling i TSB - andel avbrutte 

behandlingsopphold for pasienter over 18 år i 

døgnbehandling

L 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 1,8 5,4 17,8 8,8

tertialvis TSB N-147d
Avbrudd i behandling i TSB - manglende rapportering om 

avslutningstype
L 0 % 100,0 100,0 100,0 100,0 1,8 80,2 75,1 37,2 58,2
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Figur 3. Sammenstilling av somatiske indikatorer regionalt og nasjonalt, oppdaterte tall fra 1. tertial 2017. 
Helse Nord og resten av landet. Kilde: Helsedirektoratet, databasevennlig publisering.  

 
 

2 Pasientens helsetjeneste  
  
Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse målt ved følgende 
indikatorer:  

o Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, 
hvor planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet. 

o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten. 

o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall 
polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 

o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale 
polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 

o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast 
behandlingssted. 

 
Det skal rapporteres særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen 
psykisk helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, 
og øre-nese-hals-sykdommer, hensyntatt ev. forskjeller i den enkelte 
indikators relevans for ulike fagområder. 

Ingen av foretakene kunne i 1.tertial rapporterte på dette på en tilstrekkelig god måte. 
Derfor ble det i god tid før rapportering til andre tertial sendt ut en tabell (tabell 1) der 
de tilgjengelige tallene pr helseforetak var lagt inn for alle indikatorene sammen med 
definisjoner på indikatoren. Foretakene ble bedt om å kommentere egne tall ut fra det 
tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget.  
Disse indikatorene er fremdeles lite modne, men det er forventet at foretakene skal 
arbeide med å gjøre datagrunnlaget sikrere og ta ut potensialet for forbedring med de 
data som er tilgjengelige pr i dag.  
Helse Nord RHF jobber sammen med foretakene med å gjøre disse indikatordata lettere 
tilgjengelige, og for å kvalitetssikre dataene slik at de i fremtiden kan bli mer robuste og 
egnet til forbedringsarbeid. 
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Indikator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagområde 

Andel og antall 
pasientkontakter, for 
nyhenviste og pasienter i 
et forløp, hvor planlagt 
dato er pas-sert ved 
rapporteringstidspunktet 
 
1. tertial 2017 

Andel pasienter 
vurdert til å ikke ha 
behov for helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten 
 
 
 
 
 
 
1. tertial 2017 i %, 
(samme periode i 
fjor) 

Andel 
nyhenviste i 
spesialist-
helsetjenesten, 
sett opp mot 
totalt antall 
polikliniske 
kon-sultasjoner 
innenfor 
fagområde 
 
1. tertial 2017 
i %, (samme 
periode i fjor) 

Andel 
kontroller i 
spesialist-
helsetjenesten, 
sett opp mot 
totale 
polikliniske 
konsul-
tasjoner 
innenfor 
fagområde1 
 
1. tertial 2017 
i %, (samme 
periode i fjor) 

Andel 
polikliniske 
konsultasjoner 
der aktivitet 
utføres utenfor 
fast 
behandlingssted 
 
 
 
1. tertial 2017 
i %, (samme 
periode i fjor) 

  antall Andel i 

% 

        

psykisk 

helsevern 

 

FIN   FIN 5,8 (19,6) FIN 5,1 
(5,6) 

FIN  FIN 9,6 
(5,8) 

UNN   UNN 22,4 
(31,4) 

UNN 4,5 
(4,3) 

UNN  UNN 7,6 
(8,1) 

NLSH   NLSH 17,7 
(30,0) 

NLSH 4,6 
(4,2) 

NLSH  NLSH 12,0 
(13,1) 

HSYK   HSYK 17,4 
(26,8) 

HSYK 4,2 
(4,2) 

HSYK  HSYK 2,0 
(2,6) 

     Private 19,4 
(34,2) 

  Private 3,1 
(4,1) 

ortopedi 

 

FIN   FIN 0,9 (7,7) FIN 33,3 
(34,8) 

FIN 39,9 
(36,2) 

FIN  

UNN   UNN 7,9 (31,8) UNN 26,3 
(24,8) 

UNN 40,3 
(38,6) 

UNN  

NLSH   NLSH 1,1 (27,8) NLSH 25,5 
(24,6) 

NLSH 47,9 
(49,3) 

NLSH  

HSYK   HSYK 0,3 (16,7) HSYK 27,0 
(31,0) 

HSYK 41,9 
(39,6) 

HSYK  

Hjerte-

sykdommer 

 

FIN   FIN  FIN  FIN  FIN  

UNN   UNN  UNN  UNN  UNN  

NLSH   NLSH  NLSH  NLSH  NLSH  

HSYK   HSYK  HSYK  HSYK  HSYK  

plastikkirurgi 

 

FIN   FIN  FIN  FIN  FIN  
UNN   UNN  UNN  UNN  UNN  
NLSH   NLSH  NLSH  NLSH  NLSH  
HSYK   HSYK  HSYK  HSYK  HSYK  

øyesykdommer 

 

FIN   FIN  FIN  FIN  FIN  
UNN   UNN  UNN  UNN  UNN  
NLSH   NLSH  NLSH  NLSH  NLSH  
HSYK   HSYK  HSYK  HSYK  HSYK  

øre-nese-hals-

sykdommer 

 

FIN   FIN  FIN  FIN  FIN  
UNN   UNN  UNN  UNN  UNN  
NLSH   NLSH  NLSH  NLSH  NLSH  
HSYK   HSYK  HSYK  HSYK  HSYK  

Alle 

fagområder 

samlet 

FIN 4633 17  FIN  FIN  FIN  FIN  
UNN 8014 12 UNN  UNN  UNN  UNN  
NLSH 8916 16 NLSH  NLSH  NLSH  NLSH  
HSYK 3370 12 HSYK  HSYK  HSYK  HSYK  

Tabell 1 Kilde: https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/bf33f001-7ccf-4d91-8142-
5bf8c507041a?e=false&vo=viewonly 

                                                        
 
1 Publisert bare for hoveddiagnosegruppe «Sykdommer i skjellett-muskelsystemet og bindevev», vises hos ortopedi 
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Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor planlagt dato 
er passert ved rapporteringstidspunktet. 
For UNN er det angitt at 8014 pasientkontakter har passer planlagt dato ved utgangen 
av første tertial, tilsvarende 12 %. Nasjonalt gjennomsnitt er 10 %. Det hefter etter UNN 
sin vurdering utfordringer med denne indikatoren, som anses å være umoden. Det er 
ikke sikret at det er ensartet registreringspraksis, og grunnlaget for å sammenligne data 
mellom foretak er usikkert. 
Det pågår ved UNN en rekke prosesser for å sikre at pasienter i forløp følges opp i tide. 
Blant annet har store poliklinikker som gastrolab og hjertemedisinsk poliklinikk 
gjennomført prosesser og tiltak for å ta inn etterslep på kontroller og oppfølginger. 
Lignende arbeid pågår i flere enheter. 
 
Helgelandssykehuset angir at dette ikke er sammenligningstall og at man ikke kan 
kommentere effekt. 
 
Finnmarksykehuset har ikke kommentert sine tall for denne indikatoren.  
 
 
Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten  

For fagområdene psykisk helsevern (22,4 % for UNN) og ortopedi (7,9 % for UNN) ligger 
UNN høyere enn for andre foretak i regionen, men har foreløpig ikke tilstrekkelig 
sammenligningsgrunnlag fra andre foretak og egen virksomhet til å gjøre gode 
vurderinger av denne indikatoren. Det er utfordringer med denne indikatoren blant 
annet i forhold til øyeblikkelig hjelp pasienter, pasienter som dør og enkelte andre 
forhold. Det er fokus på riktige prioriteringer i virksomhetsstyringen i UNN, og de 
nasjonale prioriteringsveilederne brukes. 
 

Helgelandssykehuset angir at dette er redusert i forhold til sammenligning 
 
Finnmarksykehuset har ikke kommentert sine tall for denne indikatoren.  
 
 
Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske 
konsultasjoner innenfor fagområdet. 

Det angis for fagområdene psykisk helsevern (4,5 % i UNN i 1.tertial 2017) og ortopedi 
(26,3 % for UNN). For denne indikatoren skiller ikke tallene for UNN seg vesentlig fra de 
øvrige foretakene i regionen. Også denne indikatoren er ny og nok umoden og det er 
ikke angitt nasjonalt måltall. Det virker logisk at det er en langt høyere andel nyhenviste 
innen ortopedi enn innen psykisk helsevern, ettersom pasientene i sistnevnte 
fagområde gjennomgående er i pasientforløp med langt flere kontakter enn ortopediske 
pasienter. 
 

Helgelandssykehuset angir at det er ingen endring for psykisk helsevern. Lav ventetid og 
få fristbrudd i foretaket innenfor fagområdet. Redusert andel nyhenviste for ortopedi, 
henger sammen med økt andel kontroller. 
 
Finnmarksykehuset har ikke kommentert sine tall for denne indikatoren.  
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Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske konsultasjoner 
innenfor fagområdet 

Denne indikatoren er publisert kun for fagområdet ortopedi, der 40,3 % av 
konsultasjonene er registrert som kontroller for UNN. Dette skiller seg ikke vesentlig fra 
de andre foretakene i regionen. Det er usikkert om registreringene i DIPS er gode nok til 
at denne indikatoren gir gode styringsdata; det er i mange tilfelle rom for betydelig 
skjønn i forhold til å vurdere om en konsultasjon er kontroll eller behandling. UNN 
imøteser et kommende arbeid i regionen med å sikre at registrering i det 
pasientadministrative systemet gjøres enhetlig og riktig, jfr. tillegg til 
oppdragsdokumentet for 2017. 
 

Helgelandssykehuset angir at andel kontroller i ortopedi øker i forhold til 
sammenligning. 
 
Finnmarkssykehuset har i tidligere prosjekter, ledet av Fag, Forskning og Samhandling, 
skaffet seg oversikt over andel kontroller innen flere av de aktuelle fagområder. Det er 
kjent for foretaket at her er variasjon både hva angår andel kontroller og antall 
polikliniske kontroller. Arbeidet med å redusere variasjon vil videreføres og utvikles 
videre. 
 
Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast behandlingssted 

Denne indikatoren er publisert kun for fagområdet Psykisk helsevern, og i UNN er det 
registrert at 7,6 % av konsultasjonene er utført utenfor fast behandlingssted. For 
regionen forøvrig varierer tallet mellom 2 og 12 %, og UNN skiller seg således ikke 
vesentlig ut regionalt. 
Det er etablert ambulante team, og dette arbeidet videreføres. 
 
Helgelandssykehuset angir at andel reduseres i forhold til sammenligning for psykisk 
helsevern. 
 
I Finmarksykehuset har Fag, Forskning og Samhandling i 2017 ledet prosjekt innen Psykisk 
helsevern og Rus som har hatt fokus på å kartlegge både antall pasientkontakter og andel 
polikliniske konsultasjoner som er sendt utenfor fast behandlingssted. Sluttrapport for dette 
prosjektet ferdigstilles i løpet av oktober måned. 
 
Nordlandssykehuset finner det vanskelig å bruke alle disse indikatorene siden de ikke er 
godt definert eller standardisert før det skal rapporteres/vurderes, og har ikke 
kommentert noen av sine tall, men viser til rapporteringen for 1. tertial 2017. 
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Ventetider (under 60 dager)  
 

Målet ble delvis oppnådd i andre tertial 2017 – gjennomsnittlig ventetid for avviklede 
pasienter var under 60 dager i tre måneder og viser en synkende trend for alle 
fagsektorer (somatikk, psykisk helsevern for voksne (PHV), psykisk helsevern for barn 
og unge (PHBU) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)). I august 2017 har 
ventetiden økt kraftig og er over nasjonalt krav for somatikk og PHBU. Figur 4 og Figur 5 
viser at det følger et velkjent mønster, ventetiden stiger i august-september hvert år. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede for hele Helse Nord i andre tertial i 2017 var 58,5 
dager. Sammenlignet med første tertial i 2017 (57,0 dager) ses en moderat økning på 1,5 
dager (+2,6%). Grafene viser også at trenden for ventetid for avviklede pasienter er 
synkende over en to- års periode (regionalt sett), mens ser vi en økende trend i 2017 
særlig i PHV, PHBU og TSB. 
Sammenlignet med samme periode i fjor (andre tertial 2016), da gjennomsnittlig 
ventetid var 64,9 dager, ser vi at ventetiden har gått ned med 6,4 dager (-9,9%). 
Målet ble delvis oppnådd i perioden når vi analyserer data på helseforetaksnivå: 
Nordlandssykehuset var over 60 dager unntatt juli, UNN og Helgelandssykehuset var 
under 60 dager i tre måned men fikk en kraftig økning i august 2017 som løftet 
resultatet over nasjonalt krav. Kun Finnmarksykehuset var under 60 dager i hele tertial 
og har nådd målet. 
 

 
Figur 4 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2015 til 
august 2017 i Helse Nord p/fagsektor. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
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Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter mellom januar 2014 – august 2017 i Helse Nord. 
Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i perioden januar 2017 – august 2017 i Helse 
Nord p/helseforetak. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 
 

 
Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede i første og andre tertial i 2017 og i andre tertial i 2016. Kilde: 
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 

Fristbrudd  
 
Målet er ikke nådd i perioden, men andel fristbrudd for avviklede pasienter er under 5% 
i tre fagsektorer (somatikk, PHV og TSB), mens PHBU gikk over 6%, se figur 10. Trenden 
til andel fristbrudd over en to- års periode er synkende i de fleste fagsektor (somatikk 
stagnerer), men det vises en kraftig økning i andre tertial i 2017 i forhold til forrige 
tertial (første tertial i 2017) på PHBU. Andel fristbrudd på helseforetaksnivå, se figur 9, 
var under 4% for tre helseforetak (bare Helgelandssykehuset har høyere verdi: 5,3%), 
og utviklingen viser en betydelig nedgang, med en notert økende trend i fire siste tertial 
også for Helgelandssykehuset. 
Total antall fristbrudd for avviklede pasienter (902) nesten lik enn i forrige tertial (900), 
se tabell 2 og figur 8. Sammenlignet samme tertial i 2016 (833; endring +2; +8,3%) har 
Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset redusert antall fristbrudd, mens UNN og 

RHF/HF
Gj. ventetid 

avviklede 2017 T2

Gj. ventetid 

avviklede 2017 T1

Gj. ventetid 

avviklede 2016 T2

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2016 T2

Finnmarkssykehuset HF 55,6 56,8 65,1 -1,2 -9,5

Helgelandssykehuset HF 54,5 52,4 52,9 2,1 1,6

Nordlandssykehuset HF 62,0 60,7 76,7 1,3 -14,7

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 59,1 56,5 61,0 2,6 -1,9

Helse Nord RHF 58,5 57,0 64,9 1,5 -6,4
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Helgelandssykehuset viser betydelig økning (UNN +35; +21%. Helgelandssykehuset 
+169; 104,9%). 
 
 

 
Tabell 3 Antall fristbrudd avviklede i første og andre tertial i 2017, og i andre tertial i 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 

 

 
Figur 7 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2015 – august 2017 i Helse Nord 
p/fagsektor. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 

 

Figur 8 Utvikling i antall fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2015 – august 2017 i Helse Nord 
p/helseforetak p/tertial. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

RHF/HF
Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T2

Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T1

Antall fristbrudd 

avviklede 2016 T2

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2016 T2

Finnmarkssykehuset HF 144 123 186 21 -42

Helgelandssykehuset HF 330 312 161 18 169

Nordlandssykehuset HF 227 295 320 -68 -93

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 201 170 166 31 35

Helse Nord RHF 902 900 833 2 69
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Figur 9 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter p/helseforetak tertialvis i perioden januar 2015 – 
april 2017 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 

 
Figur 10 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter p/fagsektor tertialvis i perioden januar 2015 – 
april 2017 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 
 
Arbeide for overgang til rimeligere legemidler. Innen 1. mars skal det legges fram 
forslag til konkrete tiltak for hvordan det kan stimuleres til overgang til 
rimeligere, men faglig likeverdige legemidler. Arbeidet skal initieres av 
Sykehusapotek Nord.  
Sykehusapotek Nord orienterer regelmessig i fagsjefmøtene om legemiddelforbruk i HF-
ene, og om muligheter for ytterligere utnyttelse av LIS2-avtalene. Det er satt i gang et 
interregionalt prosjekt for å utarbeide en felles plan for gjennomføring av tiltaket. 
Videre arbeid avventes til notat, eventuelt plan, fra prosjektet foreligger. 

                                                        
 
2 Legemiddelinnkjøpssamarbeid 
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Helse Nord RHF må sikre at avtalespesialistene gjøres kjent med faggruppene i LIS sine 
anbefalinger og gjøres innforstått med at disse skal etterfølges.  
 
Sykehusapotek Nord har på forespørsel fra UNN levert data som viser områder der det 
er mulig å utnytte LIS-avtalene bedre enn det gjøres i dag.  
 
 
Gjennomføre risikoanalyser på tilberedning av legemidler på sykehusavdelinger, 
og definere en standard knyttet til fasiliteter, rutiner og opplæring av personell 
som skal tilberede legemidler på sykehusavdelingene. 
UNN har prioritert viktige endringer i Legemiddelhåndteringen og utarbeidet 
implementeringsplan med spesielt fokus på ansvar, opplæring og dokumentasjonsplikt. 
Endingene i prosedyresamlingen «Legemiddelhåndtering UNN DS1920» konkretiseres i 
planen og gjelder alle lokalisasjoner og enheter son håndterer legemidler. 
Det er i andre tertial ikke utført risikoanalyser på tilberedning av legemidler og definert 
standard knyttet til dette. Det er imidlertid identifisert risiko rundt kassasjon av 
legemidler og avhendingen av disse. Det er iverksatt viktige tiltak som skal begrense 
tilgang til destruerte legemidler og redusere avdunsting av flytende legemidler. 
UNN vil iverksette en mer systematisk risikovurdering av tilberedning av legemidler i 
avdelinger når resultatet fra pilot som Sykehusapotek Nord har gjennomført i 
Helgelandssykehuset er evaluert og risikovurderingsverktøy og støtteverktøy foreligger. 
Risikovurderingene vil da bli gjennomført i samarbeid med Sykehusapoteket, med 
følgende mål: 
1. Legemidlers kvalitet opprettholdes slik at de er trygge å bruke. 
2. Personell og omgivelser skal ikke eksponeres for virkestoff. 
 
Ved Nordlandssykehuset ha det har det foreløpig ikke vært kapasitet til å gjennomføre 
denne risikovurderingen. Nordlandssykehuset er i prosess med å ansette personell for 
innføringsprosjekt til elektronisk kurve og medikasjon (EMK), og ønsker å bruke bl.a. 
disse ressursene for gjennomføring av risikoanalysen. Innføring av EKM vil bli noe 
forsinket. 
 
Ved Helgeandssykehuset er det i samarbeid med Helse Midt- Norge og Sykehusapotek 
Nord er det utarbeidet et risikovurderingsverktøy med definisjon av kritiske 
suksessfaktorer for tilberedning av legemidler. Det er også utarbeidet støtteverktøy for 
farmasøyter for gjennomføring av risikovurdering i samarbeid med avdeling. 
Risikovurderingsverktøyet har vært pilotert ved 2 avdelinger i Helgelandssykehuset. De 
gjennomførte risikovurderingene har vært tidkrevende, og det arbeides derfor nå med å 
se på muligheter for forenkling av verktøyet. Det jobbes også for regional forankring av 
kritiske suksessfaktorer.  
 
Ved Finnmarkssykehuset er kartleggingsforespørsel gjennomført i Klinikk Kirkenes, 
men foreløpig ikke i Klinikk Hammerfest. Det er nå ansatt klinisk farmasøyt i Klinikk 
Hammerfest, og det planlegges gjennomføring av kartleggingen i løpet av høsten 
etterfulgt av ROS-analyse. I Kirkenes vil forutsetningene for tilberedning bli annerledes 
når aktivitet flyttes inn i Nye Kirkenes sykehus.  
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Finnmarkssykehuset har prosedyrer for Utdeling av legemidler til pasient (PR4763) og 
Cytostatika-håndtering (PR15227). Prosedyrene bidrar til trygge arbeidsforhold for de 
ansatte og sikker legemiddelbehandling for pasientene. 
 
 
Sykehusapotek Nord Bodø og Helgeland har utarbeidet et forslag til en veileder for 
gjennomføring av risikovurdering av sykehusenes legemiddeltilberedning med følgende 
målsettinger:  

1. Legemidlers kvalitet opprettholdes slik at de er trygge å bruke.  
2. Personell og omgivelser skal ikke eksponeres for virkestoff.  

Det er utarbeidet et risikovurderingsverktøy med definisjon av kritiske suksessfaktorer 
for tilberedning av legemidler. Det er også utarbeidet støtteverktøy for 
sykehusfarmasøyter for gjennomføring av risikovurdering i samarbeid med 
sykehusavdeling.  
De gjennomførte risikovurderingene har vært tidkrevende, og det arbeides derfor nå 
med å se på muligheter for forenkling av verktøyet. I tillegg er det behov for forankring 
av kritiske suksessfaktorer for tilberedning av legemidler i et regionalt samarbeid 
mellom sykehusfarmasøyter, sykepleiere og smittevern. Det er også viktig å bruke tid på 
forankring av risikovurderingsarbeidet internt i sykehuset for å sikre god forståelse av 
bakgrunnen for arbeidet. Legemiddelkomiteen og sykehusfarmasøytene vil være en 
pådriver for fortsatt kvalitetsarbeid på området.  
 
 

Pasientreiser  
Saksbehandlingstid etter at Pasientreiser ANS har overført saken skal være 
mindre enn 8 dager.   
 

 

Figur 11 Beregnet lokal saksbehandlingstid 

Særskilt krav til Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset er regional enhet for Helse 
Nord i forbindelse med saksbehandling av reiseoppgjør/refusjon av reiseutlegg for 
gjennomført pasientreise.  
 
Saksbehandlingstiden etter andre tertial viser en sterk nedadgående kurve (nede i 10 
dager). Et nytt system ble innført 01.10.2016 for saksbehandling av reiseoppgjøret. 
Saksbehandlingen av saker og ressursbruken har vært mer omfattende enn tidligere 
estimert Det er leid inn ekstra ressurser for å kompensere for dette og det vurderes 
innleie av flere. I tillegg følges produktiviteten til hver enkelt saksbehandler tett opp. 
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Finnmarkssykehuset  
Utvikle videre tolketjenesten for den samiske befolkningen. 
Tolkeprosjektet rulles ut i henhold til plan. Det er ansatt tolker i turnus og en har nå 
tilgjengelig samisk tolk 08.00 - 22.00 alle dager. Det er utarbeidet plan for utrulling og 
alle klinikker vil være implementert innen utgangen av 2017. Pasienter og fastleger kan 
nå forhåndsbestille tolk. Aktuelle kommuner, Samisk eldreråd og andre 
brukerorganisasjoner er besøkt for å informere om tilbudet.  
 
I tillegg vil Helse Nord RHF gjennom sitt nasjonale oppdrag se på løsninger som kan 
bidra til å bedre tilbudet i hele landet. 
 
 

2.1 Somatikk  
 
Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse, skal være minst 20 %. 
 
I brev fra HOD datert 4. mai ble vi informert om at det er feil i denne indikatoren. Både 
målet og formulering av målet er endret til følgende: 
Minst 50% av pasientene med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. 
 
I likhet med første tertial er siste tilgjengelige data fra helsenorge.no fra 2015. Helse 
Nord RHF rapporterer derfor samme data som for første tertial. Snittet for landet var 
59,4 %, mens Helse Nord samlet lå på 60,4 %. Kravet ble således innfridd i 2015, men 
variasjonen mellom helseforetakene var stor. I tertialrapporten sier helseforetakene at 
de arbeider aktivt for å bedre rapporteringen og øke andelen som får trombolyse innen 
40 minutter rapporteringen. 
 
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 %.  
Alle dialysepasienter i regionen får tilbud om hjemmedialyse, dersom det ikke er 
medisinske grunner til å avstå fra det. I andre tertial 2017 er andelen hjemmedialyse i 
regionen samlet sett over 30%, og kravet anses som oppfylt. Andelen varierer mellom 
helseforetakene, men siden det her er snakk om få pasienter gir små endringer store 
prosentvise utslag.  
 

Helseforetak Andel med 
hjemmedialyse 

Kommentar  

UNN 38% Samlet rapport for UNN Tromsø og Narvik, 
Finnmarkssykehuset Kirkenes og 
Hammerfest, samt satellitter i Alta, 
Finnsnes,  Storslett og Vadsø. UNN Harstad 
har rapportert egne data, og har en andel på 
7,69%. 

Nordlandssykehuset 23% Nordlandssykehuset har ansvar for 
oppfølging av alle med hjemmedialyse. 
Samlet andel er 26 % for 2. tertial. 
I Norsk nyreregister rapporterer 
Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset samlet. 

Helgelandssykehuset 31% 

Finnmarkssykehuset 36%  
Tabell 4 Andel med hjemmedialyse. Kilde: Rapportering 2. tertial fra helseforetakene 
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Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %. (Samlet for 24 
krefttyper) 3 
Alle våre helseforetak innfrir kravet. Snittet for landet er 72% og Helse Nord RHF er nest 
best av regionene med en samlet andel på 78%. 
 
 

 
Figur 12 Andel nye pasienter i pakkeforløp for 2. tertial 2017 

 
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 
krefttyper) innen maksimal anbefalt forløpstid4 skal være minst 70%. 
Snittet for landet er 64 %. Helse Nord RHF er nest best av regionene med en samlet 
andel på 66 %, men innfrir ikke kravet. Det som i hovedsak trekker ned er prostatakreft, 
hvor Helgelandssykehuset og UNN har en andel på noe over 50%. Nordlandssykehuset 
og Finnmarkssykehuset ligger lavt med en andel på ca. 25%. I tillegg er andelen litt 
lavere enn kravet innenfor tykk- og endetarmskreft både ved UNN (61%) og 
Nordlandssykehuset (67%). Helseforetakene oppgir at de fortløpende arbeider med å 
identifisere flaskehalser og iverksette tiltak for å forbedre resultatene. UNN har i tillegg  

                                                        
 
3 Andel nye pasienter som inngår i et pakkeforløp for lungekreft, brystkreft, prostatakreft og tykk- og 

endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, 

eggstokkreft, hode- halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, 

hjernekreft, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, myelomatose, akutt leukemi og kronisk lymfatisk 

leukemi. 
4 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 

strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, 

kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, 

nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk 

lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, 

eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom. 
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gjennomført internrevisjon på tre av pakkeforløpene første tertial 2017. Erfaringen fra 
internrevisjonene er delt på tvers av pakkeforløpene, og forbedringsområder er under 
oppfølging. Overordnete prosedyrer er revidert og lagt i Docmap, og det gjennomføres 
nå et systematisk pasientforløpsprosjekt og forbedringsarbeid i forhold til pasienter 
som skal ha strålebehandling. 
 

 
Figur 13 Andel behandlet innen standard forløpstid i 2. tertial - alle behandlingsformer 

 
 
 

Utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og voksen- og 
barnehabilitering. 
Alle helseforetak i Helse Nord har ambulante rehabiliteringsteam (ART) totalt ti. 
Teamene har god dialog og godt samarbeid med sine kommuner. Vi er langt fremme i 
bruk av ambulante rehabiliteringstjenester i forhold til resten av landet. Det er i tillegg 
opprettet et fagnettverk for ART som startet opp allerede i 1999. Alle foretak har også 
ambulante tilbud i habiliteringstjenesten. 
 
 
Mer enn 40 % av pasienter under 80 år med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), med 
mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, skal bli 
behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt 
eller koronar angiografi/PCI5 innen 90 minutter. 

Kravet er hentet fra rapporten til hjerteinfarktregistret for 2015. Rapport for 2016 
gjøres tilgjengelig i november, slik at eksakte data på nåværende tidspunkt er ikke 
tilgjengelig, men vil komme i årlig melding. 
 
 

                                                        
 
5 Perkutan koronar intervensjon 
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Sikre bedre og mer standardiserte pasientforløp for pasienter med hjerteinfarkt. 
Det er nylig gjennomført en fagrevisjon for behandling av NSTEMI ved fire sykehus i 
regionen. Funn fra denne revisjonen vil bli gjenstand for et regionalt arbeid for 
standardisering av disse pasientforløpene. 
 
I Tromsø er praksis lagt om slik at også stabile pasienter ikke lenger avventer kapasitet 
ved UNN før de overføres fra lokalsykehusene. For å legge bedre til rette for dette, har 
Hjertemedisinsk avdeling oppbemannet legestaben i helgene. Dermed er ventetid fra 
lokalsykehusets kontakt med invasiv kardiolog til angiografi er utført, vesentlig 
redusert. Pasientforløpet for hjertepasientene er forbedret.  
 
 

2.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)   
 
I samarbeid med kommunene skal antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 
innbyggere i helseregionen reduseres sammenliknet med 2016 
 

UNN Nordlandssykehuset 
2016 2017 2016 2017 
1,33 1,27 0,78 0,75 

Tabell 5 Andel innleggelser på tvunget psykisk helsevern per 1000 innbyggere 2. tertial 2016 og 2017. 

UNN og Nordlandssykehuset har hatt nedgang i andelen tvangsinnleggelser 
sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres som antall pasienter 
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.  
 

UNN Nordlandssykehuset 
2016 2017 2016 2017 
0,20 0,29 0,15 0,30 

Tabell 6 Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere 1. tertial 2016 og 2017. 

UNN har hatt en økning i bruk av tvangsmiddelsvedtak per 1000 innbyggere 
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall pasienter med minst ett 
tvangsmiddelvedtak pr 1000 innbyggere er tilnærmet uendret fra 0,28 i første tertial til 
0,29 i andre tertial. UNN har hatt fokus på arbeid med varighet av tvangsmiddelbruk og 
hvilke type tvangsmidler som benyttes. I denne sammenheng har en hatt en dreining 
med reduksjon av mekaniske tvangsmidler til en økning i kortvarig fastholding. Det er 
en ønsket dreining og som følges fortløpende. I de tilfeller tvangsmidler benyttes erfares 
ofte kortvarig fastholding som mindre belastende enn bruk av mekaniske tvangsmidler 
og er av den grunn mindre inngripende virkemiddel samt at varigheten som regel er 
kortere. Det arbeides konkret og målrettet med en rekke tiltak for redusert 
tvangsmiddelbruk gjennom handlingsplan for oppfølging av Sivilombudsmannens 
besøksrapport. Status på oppfølgingsarbeidet rapporteres regelmessig, senest som 
styresak 84-2017 i styremøtet for Helse Nord RHF 30.8.17. 
 
Nordlandssykehuset rapporterer at økningen trolig skyldes et langt større antall vedtak 
om kortvarig fastholding (§4-8d) på Akuttpsykiatrisk avdeling. Det kan være en reell 
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økning, eller resultat av bedret registreringspraksis i år kontra i fjor, på bakgrunn av en 
intern kvalitetsgjennomgang. 
 
Registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 
Finnmarksklinikken inngår samarbeid med kommunen i forhold til den enkelte pasient 
og melder fra hvis pasienten avbryter behandlingstilbudet. For perioden 01.01.17 - 
31.07.17 er det av totalt 53 pasienter som av ulike grunner har avbrutt behandlingen 
 
Rusavdelingens enheter på UNN har jobbet strukturert gjennom flere år for å 
implementere tiltak fra det nasjonale dropout-prosjektet. Rutiner for tettere kontakt 
med pasienten og hjelpeapparatet før innleggelse, innføring og utprøving av 
feedbackverktøy (OQ-45, KOR, Kunnskapssenterets brukerundersøkelse), samt økt bruk 
av kartlegging av kognitiv fungering er noen av tiltakene våre for å redusere manglende 
oppmøte og avbrudd i behandling. Vi har tall fra poliklinisk aktivitet som tyder på at 
tiltakene har ønsket effekt, da andelen ikke møtt ble redusert fra 20 til 17 % fra 2015 til 
2016, og andelen pasientbestemt avbestillinger ble redusert fra 7 til 6 % i samme 
periode. Historisk har andelen ikke møtt i TSB poliklinikk ligget på omkring 30 %. 
 
Nordlandssykehuset har startet telling på «dropout» i døgnavdeling TSB fra 1/1- 17. De 
teller da på ikke møtt og avbrutt behandling, og registrerer det på NPRID. Reinnleggelser 
i forbindelse med sekvensielle behandlingsforløp er utelatt fra tallene, da disse er gjort 
med individuelle avtaler om behovsprøving og endring av datoer i forhold til pasientens 
behov (høy grad av brukerstyring). 
 
Helgelandssykehuset har tre pasienter som er registrert med avbrutt døgnbehandling i 
andre tertial. 
 
 
Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang innen 1. juni. 
(Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset) 
Ved Helgelandssykehuset ses plan for riktig og redusert bruk av tvang i 
sammenheng med det pågående arbeidet med å etablere vaktberedskap innen 
psykisk helse i Helgelandssykehuset. 
 
Ved Finnmarkssykehuset er utkast til plan ikke realitetsbehandlet. Planen er under 
revidering som følge av føringer i styresak 56/2017 vedtatt 21.juni - Organisering av 
akuttilbudet i klinikken. Ferdigstilles i løpet av høsten 2017. 
 
Den gylne regel 
Helse- og omsorgsdepartementet(HOD) stiller krav til at det skal være høyere vekst innen 
psykisk helsevern(PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk 
på regionnivå6. Videre skriver HOD at distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for 
barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
  

                                                        
 
6 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).  
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Fagområde Somatikk PHV7 PHBU8 TSB9 
Ventetid - Antall dager* 68 56 63 36 
Ventetid - Endring fra 2016* -1 -6 +1 -17 
Korrigerte kostnader** + 5,2 % + 7,2 % +8,4 % + 3,4 % 
Årsverk – endring*** +2,3 % +1,8 % + 6,7 % +5,7 %  
Aktivitet poliklinikk + 1,6 % +0,3 % +1,6 % +8,6 % 

Tabell 7Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 

* Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager.  
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader PER JULI uten avskrivninger, legemidler og pensjon. Regnskap 
2016 er omregnet ved at mva. er trukket ut. Dette gjør tallene sammenlignbare med 2017.  
*** Endring per mai 2017 
 
Ventetiden innen PHBU viser en økning, og det er Finnmarkssykehuset som har en sterk 
økning. Pasienter som ble behandlet i juli 2017 hadde i gjennomsnitt ventet i 79 dager i 
Finnmarkssykehuset. Øvrige helseforetak hadde ventetid mellom 34 og 45 dager.  
 
Årsverk innen PHV reduseres i Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset som følge 
av omstillingsarbeid.   
 
Korrigerte kostnader pr. fagområde viser sterkere vekst innen prioriterte områder, med 
unntak for Nordlandssykehuset, hvor kostnadene til somatikk øker mer enn øvrige 
områder.  
 
Det er usikkerhet knyttet til poliklinisk aktivitet psykisk helse og TSB rapportert fra 
Nordlandssykehuset i juni og juli 2017. Det antas at utviklingen er noe bedre enn 
rapportert.  
 
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 helseforetak rapporterer at de er i gang med arbeid vedr. transport av ustabile 
personer. Det er ikke rapportert resultater fra alle prosjektene i denne omgang. Dette vil 
bli rapportert sammen med årlig melding, da sluttrapporter fra prosjektene skal leveres 
ved utgangen av 2017.   
 
 

2.3 Samhandling 
 
Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp10.  
Nordlandssykehuset HF deltar i læringsnettverket Gode pasientforløp. Det planlegges 
oppstart av læringsnettverk i områdene til UNN og Finnmarkssykehuset i 2018. Det er 
uvisst når KS og folkehelseinstituttet vil kontakte Helgelandssykehuset med tanke på 
oppstart der. 

                                                        
 
7 PHV: psykisk helse voksne 
8 PHBU: psykisk helse barn/ungdom 
9 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet 
10 Læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.  
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Etablere gjensidige samarbeidsavtaler med avtalespesialister innen 1. juni.  
Ingen av våre helseforetak har innfridd kravet innen frist. Finnmarkssykehuset har 
nesten i mål. I Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset pågår arbeidet, og de vil 
ferdigstille alle sine avtaler innen utgangen av året. UNN er ikke kommet i gang, og har 
gitt tilbakemelding om at de ikke vil kunne iverksette dette arbeidet før våren 2018.  
 
Gi tilbakemelding på oppfølging av tjenesteavtale 2, 5 og 10 med kommunene i 
tertialrapport 2.   
UNN 
Tjenesteavtale 2 – helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til 
pasienter med behov for koordinerte tjenester arbeides det med på flere områder; barn 
som pårørende, Individuell plan, Koordinerende enhet (KE) og Regional koordinerende 
enhet (RKE). Det er laget nye prosedyrer for behandlingshjelpemidler vedtatt av OSO. 
 
Tjenesteavtale 5, retningslinjer for utskrivning av pasienter er svært sentral innenfor 
mange tiltak; det tilbys opplæring i klinikker/avdelinger, gjennomført egne workshop 
med deltakere fra kommuner og foretak mm. Viktigst er at OSO har satt ned et eget KSU 
(klinisk samarbeidsutvalg) som lager nye retningslinjer, prosedyrer, flytskjema m.m. 
knyttet til tjenesteavtale 5. 
 
Tjenesteavtale 10, samarbeid om forebygging; har hatt noe fokus på smittespredning. 
Folkehelseindikatorer vil bli lagt ut på Samhandlingsbarometeret. 
 
 
Ved Nordlandssykehuset er tjenesteavtale 2, 5 og 10 er revidert og vil bli behandlet i 
OSO i høst. Revisjonen er gjennomført i samarbeid med klinisk samarbeidsutvalg 
oppnevnt av OSO. Helseforetaket følger opp innholdet i tjenesteavtalene på flere måter. 
Herunder avviksbehandling, dersom det avdekkes manglende oppfølging av avtalene. 
Smittevernsykepleier som arbeider ut mot kommunene, og ambulante 
rehabiliteringsteam. 
 
 
Helgelandssykehuset inviterer kommunal helsetjeneste til samarbeid i alle lærings- og 
mestringstilbud som utvikles og driftes ved foretaket. Det er innført som fast standard.  
Helgelandssykehuset (LMS/praksiskoordinator (PKO)) har utviklet og etablert 
helsepedagogisk grunnkurs i fast drift. Hovedfokus er på helsefremmende arbeid og 
pedagogisk virksomhet. Et tilbud til både spesialist- og kommunal helsetjeneste.  
 
Koordinerende enhet v/KE-rådgiver på foretaksnivå deltar i arbeidsgruppe for å 
utarbeide retningslinjer/funksjonsbeskrivelse gjeldende for alle foretak i Helse Nord 
RHF vedrørende:  
 Retningslinjer for oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten  
 Funksjonsbeskrivelse for koordinator i spesialisthelsetjenesten  

 
Når disse er ferdigstilt vil de bli implementert i Helgelandssykehuset HF, herunder 
opplæringsmodul i Campus.  
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Finnmarkssykehuset har i samarbeid med kommunene revidert overordnet 
samarbeidsavtale, samt tjenesteavtalene 1, 3, 5, 6, 7, 11 og ledsageravtalen. Det er 
påbegynt arbeid med de resterende tjenesteavtalene. OSO tar sikte på å behandle 
reviderte utgaver av disse avtalene høsten 2017. Punktene om rehabilitering og LMS er 
fulgt opp underveis blant annet i dialogmøter med alle kommuner som er gjennomført i 
vår/høst. Fokus på smittevern følges opp i revisjon av tjenesteavtale 10. Dialog om 
utskrivningsklare pasienter skjer ukentlig gjennom meldingsutveksling og gjennom 
klinikkenes samhandlingskoordinatorer. Utskrivningsklare pasienter er også tema på 
dialogmøter med kommunene. 
 
 
Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden. I 
samråd med Sykehusapotek Nord sørge for at samarbeidsavtalene mellom 
helseforetakene og kommunene sikrer pasientene kontinuerlig 
legemiddelbehandling med god kvalitet ved skifte av omsorgsnivå.  
 
Helse nord RHF har startet opp et prosjekt med Samstemming av legemiddellister i 
Helse Nord. Dette prosjektet vil lage felles rutiner for samstemming i hele regionen og 
målet er at pasienten alltid skal ha en samstemt legemiddelliste.  
 
Det er varierende om helseforetakene har revidert samarbeidsavtalene med 
kommunene vedrørende legemiddelhåndtering. Alle helseforetakene er med i prosjektet 
om samstemming, og alle helseforetakene følger opp og/eller har laget nye rutiner for 
legemiddelhåndtering. Finnmarkssykehuset har revidert avtalene for å ivareta god 
legemiddelhåndtering, mens Nordlandssykehuset har tatt dette inn i avtalene, men disse 
er ikke endelig godkjent av overordnet samarbeidsorgan (OSO).  
 
Ved UNN fremkommer det ikke om dette er sikret gjennom samarbeidsavtalene, men de 
har revidert prosedyrene for legemiddelhåndtering og laget en konkret 
implementeringsplan i tråd med prinsippene for kontinuerlig forbedring. 
 
Helgelandssykehuset har ikke revidert samarbeidsavtalene, men har undervisning i 
legemiddelhåndtering til ansatte i Helgelandssykehuset, samt til sykepleierstudenter 
ved Nord universitet. De jobber med utarbeidelse, kvalitetssikring og oppfølging av 
rutiner for legemiddelhåndtering i sykehusene. 
 
Sykehusapotek Nord bidrar med undervisning i legemiddelhåndtering til ansatte i alle 
sykehus i Helse Nord, samt til sykepleierstudenter ved Universitetet i Tromsø og Nord 
universitet. Sykehusapotek Nord har også undervisning for kommuner med avtale om 
dette.  

Sykehusapotek Nord bidrar med utarbeidelse, kvalitetssikring og oppfølging av rutiner 
for legemiddelhåndtering i sykehusene.  

I kommuner hvor en har avtale om farmasøytisk tilsyn utøves revisjoner på 
legemiddelområdet, bistand i utarbeidelse av prosedyrer og retningslinjer for 
legemiddelhåndtering samt legemiddelgjennomganger for pasienter innlagt i 
kommunehelsetjenesten.  
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Ordningen med apotekstyrte legemiddellagre og innføring av Tønsys bestillingssystem 
for legemidler bidrar også til bedre kvalitet i legemiddelhåndteringen.  

Sykehusapotek Nord tilbyr legemidler, også egenproduserte, til utskrivningsklare og 
utskrevne pasienter.  

Sykehusapotek Nord har også deltatt i Fiks-programmets prosjektgruppe for å beskrive 
løsninger for lukket legemiddelsløyfe i Helse Nord, samt at farmasøyter fra 
Sykehusapotek Nord deltar i innføringen av elektronisk kurveløsning i Helse Nord.  
 
 

3 Kvalitet og pasientsikkerhet  
 
Ingen korridorpasienter 
UNN registrerer 8-10 pasienter pr døgn i korridor. I september undersøkes det ulikheter 
i registreringspraksis av korridorpasienter. Hovedandelen av korridorpasientene 
registreres på noen få poster som vil bli gjennomgått nærmere. Pasienter legges på 
korridorer av ulike årsaker selv om det kan være ledige senger. Dette skyldes forhold 
som hensynet til kjønnsfordeling, smittevern, sykdomsbilde hos enkeltpasienter. Det 
vedvarende høye antall utskrivningsklare pasienter i UNN, ikke minst fra Tromsø 
kommune, anses å være en vesentlig årsak til at det er et høyt antall korridorpasienter. 
Etter at Tromsø kommunes nye Helsehus åpnes ved inngangen til tredje tertial er UNN 
forespeilet en vesentlig reduksjon i antall korridorpasienter. Dette forventer UNN at vil 
føre til en reduksjon i antall korridorpasienter, men ikke alene føre til god måloppnåelse 
på dette området. Videre arbeid med å sikre gode og smidige pasientforløp, videreføring 
og utvidelse av tilbudet med pasientsentrerte helsetjenesteteam, utvikle 
lokalsykehusfunksjonen i UNN Tromsø videre, best mulig utnyttelse av sykehotellene, 
systematisk planleggingsarbeid med gode plantall og kontinuerlig forbedringsarbeid for 
å redusere komplikasjoner og uheldige hendelser og dermed også liggetider og 
reinnleggelser er alle tiltak det arbeides med, og som vil kunne bidra til reduksjon i 
antall korridorpasienter. 
 
I Finmarksykehuset har klinikk Hammerfest utfordringer med korridorpasienter. Det 
jobbes med pasientforløp og vridning fra døgn til dagbehandling for å få ned antallet 
korridorpasienter. I tillegg jobbes det mot kommunene for å få utskrivningsklare 
pasienter flyttet hjem. Ledig sengekapasitet benyttes på tvers av avdelinger.  
  
Helgelandssykehuset forsøker å unngå at pasienter må ligge i korridor ved å 
samarbeide med andre avdelinger eller benytte kontorer til midlertidige 
pasientrom. I noen tilfeller dreier det seg om feilregistrerte korridorpasienter, da 
pasienter som har reist eller er på permisjon noen ganger feilregistreres som 
korridorpasient i påvente av hjelp til riktig registrering. I perioder med stort trykk 
med mange innleggelser kombinert med utskrivningsklare pasienter kan det være 
en utfordring å finne gode løsninger.  
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Figur 14  Oversikt antall korridorpasienter Helgelandssykehuset pr. enhet i 2017  

 

 
Nordlandssykehuset Bodø har omfattende ombyggingsaktiviteter, og derav fortsatt stor 
trangboddhet. Foretaket har i andre tertial hatt 220 korridorpasienter, hvorav 209 i 
Bodø, 1 i Lofoten og 10 i Vesterålen. Dette er redusert fra første tertial hvor det totale 
antallet var 375.  
For å redusere antall korridorpasienter har NLSH flere ulike strategier:  

 Øke andel sammedagskirurgi og dagkirurgi  
 Arbeid ut mot kommunene for å redusere antall døgn med utskrivningsklare 

pasienter  
 God utnyttelse av obs-enheten i Bodø  
 Forbedring av pasientforløp med reduksjon av unødvendig liggetid  

Dessverre vil nok fortsatt korridorpasienter være en problemstilling ved 
Nordlandssykehuset Bodø inntil sengepostområdene i A/B fløya (høyblokka) er ferdig 
renovert.  
  
 
Øke bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk og 
risikoanalyser, og ta i bruk samme klassifikasjonssystem som meldeordningen til 
Helsedirektoretat for bedre utnyttelse av meldingene.  
 
I Helse Nord skal Docmap benyttes som system for å melde og behandle uønskede 
hendelser og avvik. Foretakene rapporterer at de bruker systemet aktivt for å melde, og 
at registreringer benyttes som grunnlag for risikoanalyser. Det meldes i noe varierende 
grad om økning i bruk av avvikssystemet sammenlignet med tidligere år. 
 
For analyse av enkelthendelser, behandling av oversikter og statistikker basert på 
uttrekk fra Docmap har foretakene etablert ulike rutiner og retningslinjer, men uttrekk 
fra systemet benyttes i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. 
 
For pasientrelaterte hendelser som skal til meldeordningen etter §3-3 er det etablert 
elektronisk meldingsutveksling med Helsedirektoratet.  
 
Klassifikasjonssystemet for pasienthendelser ble innført og tatt i bruk av alle 
sykehusene i foretaksgruppen i januar 2017. Enkelte foretak gir tilbakemelding om at de 
ser nytteverdi av innføring av felles klassifikasjonssystem. Helse Nord RHF har i 2017 
vært representert i arbeidsgruppe for revisjon av kodeverket. 
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Sykehusapotek Nord gir tilbakemelding om at klassifikasjonssystemet er vurdert tatt i 
bruk i foretaket, men påpeker at systemet i hovedsak er tilpasset sykehusene og i 
mindre grad sykehusapotekene. Sykehusapotek Nord har i 2017 påbegynt et internt 
prosjekt i foretaket for å videreutvikle og kvalitetssikre rutiner for avvikshåndtering og 
kontinuerlig forbedring, herunder vil klassifikasjonssystemet for avvik bli gjennomgått, 
og i den grad meldeordningens klassifikasjonssystem er aktuelt vil disse 
klassifiseringene bli tatt i bruk.   
 
 
 
Tiltak i vedtatt kvalitetsstrategi for Helse Nord skal iverksettes: 

o Ta i bruk ny elektronisk løsning for GTT11-granskning og bruke 
statistikken aktivt i forbedringsarbeid.  

Den nye elektroniske løsningen for GTT-gransking er tatt i bruk av alle teamene i 
Nordlandssykehuset, og fra og med juli 2016 har GTT-teamene gransket i den nye 
portalen. Tidligere manuelt granskede GTT-data f.o.m 2010 er lagt inn i elektronisk 
løsning for å kunne følge resultater over år. Resultater for 1. tertial 2017 legges frem i 
styresak om kvalitet og pasientsikkerhet i november.  
 
Seksjon for pasientsikkerhet har i møte med pasientsikkerhetskontakter fra alle 
klinikker drøftet hvordan man kan bruke resultatene til forbedringsarbeid i klinikkene. 
Blant annet har Hode- og bevegelsesklinikken presentert resultatene i sitt månedlige 
nyhetsbrev til ansatte, og det ble også foreslått bruk av GTT-resultater i kombinasjon 
med avvik i klinikkenes KVAM-møter.  
 
Finnmarkssykehuset jobber med opplæring i bruk av elektronisk løsning for GTT-
granskning.  
 
Helgelandssykehuset har hatt opplæring i elektronisk løsning for GTT granskning og 
begynt arbeidet med å bruke og registrere i portalen. GTT-teamene har endret profil og 
organisering i 2.tertial og er slik litt i oppstartsfasen. Det arbeides med å fullføre innen 
fristene satt av HOD for leveranse av GTT data. De nye dataene i portalen er for små til å 
ta i bruk i forbedringsarbeid, men resultatene analyseres forløpende.  
 
Ved UNN har GTT-teamet gjennomført opplæring i ny elektronisk GTT-løsning. 
Kommende rapportering gjennomføres elektronisk til fristen i oktober. 
 
 

o Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. Arbeidet ledes av Helse 
Nord RHF 

Kliniske fagrevisjoner gjennomføres som pilotprosjekt i 2017. Så langt er det 
gjennomført klinisk fagrevisjon innen fagområdet NSTEMI12 ved 4 ulike enheter i Helse 
Nord (FIN Hammerfest, UNN Harstad, NLSH Bodø og HSYK Mo i Rana). Rapporter fra 
gjennomførte kliniske fagrevisjoner har vært til kvalitetssikring hos reviderte enheter 
og samlerapport ferdigstilles i løpet av oktober 2017. 
 

                                                        
 
11 Global Trigger tool 
12 Akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG 
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Klinisk fagrevisjon Kjemoterapi etter tykktarmskreft vil gjennomføres som stedlig 
gjennomgang ved NLSH Bodø og UNN Tromsø i uke 45.  
 
Nasjonalt nettverk for å utvikle kompetanse og bistå med læring og erfaringsoverføring - 
klinisk fagrevisjon er under etablering og vil avholde første møte i uke 46. 
 
 

o Delta i utvikling av modulbasert opplæringsprogram i 
forbedringsarbeid 

UNN har hatt deltaker i arbeidsgruppen som har utarbeidet innholdet i 
opplæringsprogrammet. Utarbeidede opplæringsprogram med moduler er overlevert 
prosjekteier. 
 
Finnmarkssykehuset har deltatt med representant i det regionale utviklingsarbeidet 
rundt modulbasert forbedringsarbeid. 
 
Nordlandssykehuset har deltatt i utviklingen av modulbasert opplæringsprogram med 
foretakets lokale programleder. Sluttrapport og opplæringsmateriell ble overlevert 
Helse Nord ved utgangen av august. Nordlandssykehuset har testet deler av 
opplæringsmaterialet på ulike grupper i eget foretak, men ikke som del av et 
opplæringsprogram.  
 
Helgelandssykehuset har deltatt med representant i det regionale utviklingsarbeidet. 
 
Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser som er gjennomført.   
Det er gjennomført 5 hendelsesanalyser ved UNN siden januar 2017. 
 
Det er gjennomført 1 hendelsesanalyse ved Helgelandssykehuset i 2017. 
 
Finmarksykehuset har ikke kommet i gang med dette.  
 
Hendelsesanalyser er under innføring i NLSH, men det gjenstår enda en del arbeid med 
innpassing i det ordinære kvalitetssystemet. Rutiner som skal sørge for at 
arbeidsprosessene knyttet til hendelsesanalyser, og ikke minst hvordan disse 
rapportene behandles i etterkant og fyller myndighetenes krav og intensjon, er under 
utvikling.  
 
Nordlandssykehuset har gjennomført tre hendelsesanalyser så langt, hvorav siste 
analyse var en omfattende analyse i skjæringspunktet mellom medisinsk og psykiatrisk 
klinikk. I andre tertial er denne løftet i kvalitetsutvalg for både somatikk- og psykiatri, og 
presentert for ledergruppene til de respektive klinikker.  
Nordlandssykehuset har vært med å arrangere den første nasjonale opplæringen i 
Hendelsesanalyse uten bistand fra Sverige. Nytt kurs er planlagt i november. I 
September blir den første regionale nettverkssamlingen for hendelsesanalyse arrangert 
i Bodø. Formålet er å dele erfaringer fra implementering og gjennomføring slik at det 
blir enklere for det enkelte foretak, samt at prosessene kan koordineres så langt det er 
naturlig. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge: 
Lede arbeidet med utvikling av modulbasert opplæringsprogram for 
forbedringsarbeid. 
UNN har hatt prosjektleder. Prosjektarbeidet er fullført. Utarbeidet opplæringsprogram 
med moduler er overlevert prosjekteier. 
 
 

Pasientsikkerhet  
Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene rapporteres i tertialrapport. 
Tiltakspakkene er i hovedsak innført i Nordlandssykehuset. Det er gjort et stort arbeid 
for å utarbeide en ny spredningsplan, som har følgende status basert på 
egenrapportering fra enhetene:  
 

 
Figur 15 Spredningsplan NLSH 

Grått: Innsatsområdet skal ikke innføres på enheten 
Hvit: Ingen data/ingen rutinemessige tiltak 
Lys blå: Ett eller flere tiltak gjennomføres rutinemessig 
Mørk blå: Alle tiltak gjennomføres rutinemessig. 

 
For å bli mørkeblå inngår rutinemessige målinger til bruk i forbedringsarbeid. Som 
tidligere er utfordringene at enhetene jobber med mange innsatsområder, og har behov 
for manuelle målinger for å følge opp implementeringsarbeidet på alle områder bortsett 
fra Trygg kirurgi.  
Foretakets satsningsområdene for 2017/2018 er «Tidlig oppdagelse av forverret 
tilstand» og «Tidlig oppdagelse av sepsis».  
Det er gitt opplæring i ProACT ved alle sengeposter på alle lokasjoner i foretaket for 
tidlig oppdagelse av forverret tilstand av voksne pasienter. Barneavdelingen har gitt 
opplæring i PedSAFE, og det er nylig etablert en arbeidsgruppe for utvikling av 
maternell tidlig varsling. Rutiner for intensivfaglig kompetanse (Mobilt Akutt Team) til 
de sykeste pasientene piloteres i Bodø, og man gjør seg nyttige erfaringer før rutinene 
tilpasses forholdene i Lofoten og Vesterålen. Foretaket arbeider nå for å utarbeide 
rutiner for systematisk opplæring av alt personell.  
Arbeidet med tidlig oppdagelse av sepsis er godt i gang i akuttmottaket i Bodø. Verktøy, 
prosedyrer og varslingsrutiner er testet og så godt som ferdig. Arbeidet med spredning 
til av tiltaket til Lofoten og Vesterålen vil starte innen utgangen av 2017. 
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Ved UNN rapporterer relevante enheter detaljert på enkelttiltak og målinger innenfor 
hvert enkelt innsatsområde og en grundig rapport presenteres i Kvalitets- og 
virksomhetsrapportene hvert tertial. Tiltakene er stort sett implementert på alle 
enheter der det er aktuelt, men det er varierende i hvilken grad enhetene klarer å følge 
opp det store antallet manuelle målinger som programmet legger opp til. 
Legemiddelsamstemming er fortsatt den største utfordringen. UNN deltar i et regionalt 
prosjekt for å få alle deler av legemiddelsamstemmingen bedre på plass. 
 
 
 
 
 
 
 
Helgelandssykehuset (Se tabell) 

 

Figur 16 Spredningsplan HSYK 

 

Finmarksykehuset arbeider godt med tiltakspakkene i programmet med 
målsetning om å etablere rutiner og systemer som fanger dette opp i ordinær 
drift. Det er fortsatt en vei å gå før alle pakker er implementert i ordinær drift.  
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Sykehusinfeksjoner  
 
Innføre antibiotikastyringsprogram som sikrer et nøkternt forbruk av antibiotika 
i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette skal blant annet omfatte: 

o Legge til rette for et fungerende antibiotikateam (A-team). 

A-team på UNN er fungerende og har hatt fire møter 1. halvår 2017. A-team har hatt 
fokus på fem fagområder/avdelinger første halvår, med møter med leger og sykepleiere 
for å finne lokale mål og forbedringsområder for antibiotikabruk. 
 

Ved Nordlandssykehuset er det utarbeidet et antibiotikastyringsprogram for 2017-2018 
i NLSH, og det er opprettet et antibiotika-team som driver kontinuerlig 
forbedringsarbeid innen antibiotikaforbruk.  
 
Fokus andre tertial har vært:  

 ferdigstilling av Nordlandssykehusets antibiotikaforbruksrapport for 2012-2016 
  informasjon til foretakets leger om mangelsituasjon vedr. Piperacillin-

Tazobactam 
 utarbeiding av Gentamicin-doseringskort til visitt og vaktgående leger NLSH 

Bodø 
 planlegging og oppstart av verifiseringsprosess vedr. [s-Gentamicin]-analyse ved 

NLSH Vesterålen  
 planlegging av «antibiotika visitter» ved NLSH Bodø. 

 

Ved helgelandssykehuset har Antibiotikateamet gjennomført ett møte i andre tertial. I 
tillegg har deler av teamet gjennomført kartleggingsmøter med medisinsk og kirurgisk 
avdeling i Mosjøen. Det jobbes videre med konkretisering av avdelingenes 
forbedringspunkter slik at disse enkelt kan måles og evalueres. Egen intranettside for 
riktig bruk av antibiotikabruk er utarbeidet.  
 

Ved Finnmarkssykehuset er antibiotikastyringsprogram vedtatt og A-team er i gang med 
arbeidet.  
 

Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord i sykehusenes antibiotikateam.  

 

o Årlig rapportere forbruk, fordelt på antibiotikagrupper og 

avdelinger. 

Alle våre helseforetak rapporterer nå sine data til rapporten «Pest eller Kolera». Her 
rapporteres forbruk av antibiotika fordelt på antibiotikagrupper og avdelinger i tråd 
med styringskravet. Sykehusapotek Nord bistår sykehusforetakene med å fremskaffe og 
bearbeide statistikk over forbruk av antibiotika.  
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Prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner skal utføres og rapporteres til 

Helse Nord RHF to ganger årlig. Hvert helseforetak skal etterspørre avdelingsvis 

bruk av prevalensresultater i pasientsikkerhetsarbeidet. 

Ved UNN gjennomføres prevalensmålingene i henhold til oppdraget, og resultatene 
formidles og følges aktivt opp i klinikkene og avdelingene. UNN har forekomst av 
sykehusinfeksjoner målt som prevalens som en hovedindikator, og vil fra 2017 gradvis 
øke til fire årlige prevalensmålinger. UNN har hatt et betydelig økt fokus på forbedret 
smittevernarbeid de siste årene, som gjenspeiles i en synkende forekomst av 
sykehusinfeksjoner. UNN følger opp sengepostene med smittevernvisitter, kontinuerlig 
opplæring og kampanjer. Ledere er i større grad ansvarlig for resultatene av 
infeksjonskontrollprogrammet. E-læring og obligatoriske kurs skal innføres. UNN øker 
prevalensundersøkelsene fra to til fire i året og vil behandle enhver infeksjon som avvik. 
Det nye klassifiseringssystemet for avvik tar høyde for dette. 
 
Nordlandssykehuset gjennomfører prevalensundersøkelser 4 ganger pr år. To 
obligatoriske og to frivillige undersøkelser. Data for mai viser en totalprevalens på  
3,8 %. For prevalensundersøkelse gjennomført 6. september, er ikke resultatene ferdig 
kvalitetssikret. Hvordan resultatene av prevalensundersøkelsene i 
pasientsikkerhetsarbeidet brukes i de ulike avdelingene er ikke kartlagt godt nok.  
 
Helgelandssykehuset gjennomfører prevalensundersøkelser to ganger årlig – 
mai/november. Innsamlede data presenteres for ledergruppen etter hver 
prevalensundersøkelse. Prevalens i Helgelandssykehuset 1. kvartal 2017 var 1,8 %. 
Prevalenstallene har blitt sendt til ledelsen på foretaksnivå og presentert i ledermøter 
på lik linje med andre indikatorer som følges opp 
Ved sykehusenhetene i Sandnessjøen og Mosjøen ble alle pasientene som stod på 
antibiotika ved siste prevalensundersøkelse gransket.  I tillegg til å registrere variablene 
i prevalensundersøkelsen ble dokumentasjon i DIPS gjennomgått for å se om pasientene 
ble behandlet etter nasjonale retningslinjer for oppstart av antibiotikabehandling. Lege 
ble innkalt for å diskutere caser der vi var usikre på forløpet. Smittevernlege var med på 
innsamling og bearbeiding av data. Denne rutinen er enda ikke innført ved 
sykehusenheten i Mo i Rana.  
 
Antibiotikateamet i Helgelandssykehuset ønsker å utvide prevalensundersøkelsen til 4 
ganger per år. Målet er å bruke prevalenstallene mer aktivt i 
antibiotikastyringsprogrammet og videre i forbedringsarbeid.  
Smittevern har brukt resultatene fra prevalensundersøkelser i enkelte undervisninger. 
Smitteverngruppa i Helgelandssykehuset har diskutert om hva/hvordan 
prevalenstallene bedre kan brukes i forbedringsarbeid, men har foreløpig ikke 
konkludert. Dette er et fokusområde og arbeidet med dette vil intensiveres. 
 
 
Ved Finnmarkssykehuset utføres NOIS-PIAH13 og rapporteres i virksomhetsrapporten 
og i kvalitetsutvalget. Kvartalsvis rapport til Helse Nord RHF inneholder også disse 

                                                        
 
13 Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk, NOIS-PIAH 
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dataene. Tallene for 2. kvartal 2017 viste egne helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) 
på 0,9 % mot 3,3 % nasjonalt. Total HAI 2,8 % mot nasjonale tall på 4,5 %. Andel (%) 
pasienter som fikk antibiotika var 28 mot nasjonalt 28,1. Resultatene av 
prevalensundersøkelsene presenteres i KVAM råd på klinikkene og vurdering av funn er 
en del av dialogen mellom smittevernsykepleier og avdelingene på prevalensdagen med 
tanke på å avklare mulige årsaker og vurdere tiltak.  
 
Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord bidrar i innsamling av data til 
prevalensundersøkelsene både ved Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-
Norge.  
 

NOIS14-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som 

omfattes av forskriften. Ved dyp postoperativ sårinfeksjon skal avdelingen 

gjennomgå pasientforløpet og iverksette tiltak. 

Det er god måloppnåelse på oppfølging av NOIS-registreringene på UNN, med minimum 
95 % registrering for alle aktuelle operasjonstyper. UNN har hatt en nedgang i særlig 
dype postoperative sårinfeksjoner de siste årene. Dette skyldes at klinikkene som er 
berørt av kravet, systematisk gjennomgår alle slike infeksjoner. Det er nå utarbeidet 
forslag til mal for systematisk gjennomgang av alle dype postoperative sårinfeksjoner, 
som vi forventer vil bli vedtatt i UNNs ledergruppe snarlig og deretter tatt systematisk i 
bruk. 
 
For Nordlandsykehuset ble NOIS-data for 1. tertial i år levert inn 1.september. 
Innleverte data er ennå ikke godkjent. Oppfølgingsprosent er 100 % på alle inngrep for 
uten keisersnitt som har 92,56 % i Bodø og 80% i Vesterålen. Denne gruppen har flest 
pasienter med fremmedspråk. Smittevern iverksetter nå tiltak overfor denne 
pasientgruppen for å øke svarprosenten. Vi har ikke startet systematisk gjennomgang av 
pasientforløp ved dyp postoperativ sårinfeksjon, men har startet diskusjon/dialog 
internt i foretaket i forhold til hvordan dette bør gjennomføres. 
 
Helgelandssykehusets foreløpige NOIS- tall for 1.tertial 2017, ble levert 1. september. 
Innsamlede data presenteres for ledelse og tas videre til avdelingene. 
Lavere oppfølgingsprosent enn 95%, kan relateres til følgende:  

 pasienten døde i oppfølgingsperioden, 
 ikke fått svar fra pasient  
 lite volum på pasienter som inngår i utvalgte inngrep 

 
Finnmarkssykehuset utfører NOIS-POSI15. Data for 1. tertial 2017 er levert til 
Folkehelseinstituttet 1. september 2017, så endelig rapport for denne perioden 
foreligger ikke pr. dags dato.  
 
 

                                                        
 
14 Overvåkningssystemet for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 

15 Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet (NOIS-POSI) 
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Andel sykehusinfeksjoner er redusert sammenlignet med 2016 

Data for andre tertial for dette kravet blir ikke tilgjengelig før november. Detaljert 

rapportering vil foreligge i årlig melding. 

 

Bredspekteret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenlignet med 

201216. 

Sammenlignet med 2012 er den historiske utviklingen prosentvis slik: 
UNN nedgang 8,5% 
Finnmarkssykehuset nedgang på13,9 % 
Helgelandssykehuset nedgang på 17,3% 
Nordlandssykehuset nedgang på 10,1 % 
 
Dette er de sist tilgjengelige data fra 2012-2016. Kilde: Helsenorge.no 
 

Klima- og miljøtiltak  
 
Resertifisere styringssystem etter ISO-14001:2015 innen 15.september.  

Helse Nord RHF ble resertifisert etter ISO 14001:2015 den 19.september 2017. 
Sertifikatet vil bli utstedt i oktober/november 2017. Hele miljøstyringssystemet er lagt 
om og tilpasset ny utgave standarden. Alle dokumentene er oppdatert og ledelsens 
gjennomgang er gjennomført.  
 

Tilsvarende resertifisering er gjennomført i UNN og i Nordlandssykehuset i mai og juni 
2017 og de to foretakene har i ettertid fått sine sertifikater.  Sykehusapotek Nord ble 
resertifisert tidlig i oktober. Finnmarkssykehuset HF vil bli resertifisert i november 
2017, Helse Nord IKT i desember 2017, mens Helgelandssykehuset ble resertifisert etter 
gammel standard i mai 2017 og har fått utsatt revisjon etter ny standard til mars 2018. 
 
 

Personvern og informasjonssikkerhet  
Innen 30.juni skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som følger 
av EUs nye personvernforordning.  
Både Nordlandssykehuset, UNN, Sykehusapotek Nord, og Helse Nord IKT har utnevnt en 
person som personvernombud. Dette er registrert hos Datatilsynet i henhold til fastsatte 
rutiner. Nordlandssykehuset, Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT har besluttet å ha 
ulike personer til å utføre rollene personvernombud og 
informasjonssikkerhetsansvarlig.  I UNN er det samme person som innehar rollen som 
personvernombud og informasjonssikkerhetssjef. Det pågår en prosess med å avklare 
hvorvidt IKT sikkerhetsfunksjonen og personvernombudet skal være i samme enhet, 
eller om det er hensiktsmessig å dele dette på ulike organisatoriske enheter. Dette vil bli 
besluttet i løpet av høsten 2017. 

                                                        
 
16 Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 

enzymhemmer og kinoloner) 
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I Helgelandssykehuset er det ikke konkret utpekt en person som skal være 
personvernombud, men en 50% stilling skal utlyses i løpet av høsten 2017.   
 
I Finnmarkssykehuset er denne saken behandlet av foretaksledelsen. Det arbeides med 
løsning der foretaket kjøper denne tjenesten av Universitetssykehuset Nord-Norge, 
alternativt Nordlandssykehuset. Dette for å ivareta personvern innenfor både forskning 
og andre aktuelle områder.  
 
 
 

Beredskap 
Bidra i prosjekt som skal utrede muligheten for døgnkontinuerlig samisk 
språkkompetanse i AMK-sentraler, f.eks. ved hjelp av teknologi, og mulighetene 
for samarbeid mellom landets AMK-sentraler for å sørge for slik 
språkkompetanse. Nærmere bestilling vil komme fra Helse Nord RHF. 
 
Helse Nord RHF har utarbeidet et mandat knyttet til arbeidet med at de regionale 
helseforetakene skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen. Mandatet er nå på høring. Arbeidet ledes av Helse Nord RHF. 
Egen rådgiver vil bli tilknyttet fagavdelingen med særskilt ansvar for å følge opp 
mandatet. Dette prosjektet er tiltenkt å være en del av dette arbeidet, og er foreløpig 
ikke påbegynt. 
 
 

Sikre god pasient- og brukermedvirkning  
 
Følge opp resultatene fra PasOpp17-undersøkelsen. Iverksette tiltak for å forbedre 
utskrivningsamtalen og sikre at pasient/pårørende får nødvendig informasjon: 

o om sin sykdom  
o om medikamentene 
o får med seg oppdatert medikamentliste 

 
Pas-opp undersøkelsen som omfatter voksne pasienters erfaringer med døgnopphold på 
somatiske sykehus har ikke vært gjennomført siden 2015.   
Det har vært gjennomført en nasjonal brukererfaringsundersøkelse innenfor 
døgnpsykiatrien, hvor alle landets institusjoner deltok. I 2016 gjennomførte 
Folkehelseinstituttet en nasjonal brukerundersøkelse med føde- og barselavdelinger. 
Denne vil også gjennomføres i 2017.  
Oppfølging som beskrives her er utfra resultatene fra undersøkelsen for voksne 
pasienters erfaring med døgnopphold på somatiske sykehus i 2015.  
 
Ved Nordlandssykehuset følger prosjektet «Et vennlig sykehus» resultatene fra tidligere 
PasOpp undersøkelser i somatikk. Det er i prosjektet utarbeidet tiltak, retningslinjer og 

                                                        
 
17 Nasjonale brukererfaringsundersøkelser 
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prosedyrer med bakgrunn i resultater fra indikatorene utskriving, informasjon, 
standard, pårørende og organisering.  
Ved UNN distribueres resultatene til klinikkene og avdelingene og presenteres i 
relevante fora. Klinikkene og avdelingene i UNN utfører en rekke ulike tiltak for å sikre 
at pasient og pårørende får god og nødvendig informasjon. For resultatene fra siste 
undersøkelse i Psykisk helse- og rusklinikken har flere av enhetene valgt å benytte 
denne undersøkelsen i sin faste innhenting av tilbakemeldinger fra pasientene, og kan 
dermed i større grad følge med svingninger i tilfredsheten og gå nærmere inn på hva 
som bidrar til disse.  
Ved Helgelandssykehuset har sykehusenheten i Sandessjøen startet arbeidet med å 
bedre kvaliteten på utskrivningssamtalen. Prosedyren testes ut og vil bli implementert 
ved de andre to sykehusenhetene etter testfasen.  
Alle tre sykehusenhetene har innført tiltakspakke samstemming av legemiddellister ved 
innskriving i - og utskrivning fra sykehus.  
Ved Finnmarkssykehuset er resultatene fra PasOpp gjennomgått på alle ledernivå, i alle 
avdelinger, samarbeidsforum med TV/VO og KVAM råd i klinikkene. Handlingsplaner er 
også utarbeidet for lukke "avvik".  

Arbeidet med prosedyrer for utskrivningssamtalen og sjekkliste for utskrivning er 
startet og forslag til prosedyre foreligger. Kvalitetsnettverket i foretaket i samarbeid 
med samhandlingskoordinatorene kommer til å lage en fremdriftsplan for utrulling når 
den regionale sjekklisten er klar. Enkelttiltak er gjennomført ved klinikkene allerede slik 
som å informere ansatte om krav til å gjennomføre utskrivningssamtale. 
Sykehusapotek Nord har ikke gjennomført noen særskilte tiltak, men arbeider som del 
av implementering av klinisk farmasi med å kvalitetssikre legemiddelinformasjon ved 
utskrivning. 
Sykehusapotekenes publikumsavdelinger tilbyr inhalasjonsveiledning og gir annen 
relevant informasjon om medikamentene som utleveres. 

 
 

4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  
 
Sikre systematisk rapportering av skader og uønskede hendelser på ansatte. 
Det blir vist til tertialrapport 1-2017. 
 
Styringsgruppa for interregional indikatorkatalog har nå vedtatt de nye HMS-
indikatorene; «Vold og trusler», «Fraværsskadefrekvens (H1)» og «HMS-hendelser». 
 
Det blir nå jobbet mot å få implementert HMS-indikatorene, herunder standardisere og 
kvalitetssikre registreringen. Dette omfatter kartlegging av kildedata, etablering av 
nødvendige likt oppsett og bruk av Docmap, integrasjon mellom Docmap og 
datavarehus, samt databehandleravtaler for å kunne behandle data knyttet til ulike 
HMS-hendelser og planer. 
 
Arbeidet vil pågå fram til påske 2018 med delmål 31.12.17. Nærmere orientering om 
dette kommer i årlig melding. 
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Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 
7,5 % herunder med et særskilt fokus på enheter med fravær over 10 %.  
Det blir vist til tertialrapport 1-2017 og det arbeidet foretakene gjør for å redusere 
sykefraværet/øke nærværet. Siden tertialrapport 1- 2017 har foretakene gjort følgende: 
 
Helgelandssykehuset 

- Fellesmøter for enheter med sykefravær rundt 10 % er gjennomført. 
- Informasjonsskriv til behandlere er utarbeidet 
- Samhandlingen med lederne er intensivert, verktøy tilgjengeliggjort  
- Etablert stimuleringstiltak til enheter med sykefravær lavere enn 6,5 % med 

intensjon om kunnskapsdeling rundt det gode arbeidet, til inspirasjon for andre 
 
Nordlandssykehuset 

- iBedrift er igangsatt ved 5 enheter 
- tett samarbeid mellom Medisinsk kontortjeneste i Vesterålen og HMS-seksjonen 
- videreføring av Skoprosjektet som har pågått ved Diagnostisk klinikk i 3 år 
- etablert tett samarbeid med lokale Nav-kontor, jamfør virkemidler 
- god oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen 2016 
- gjennomført lederopplæring innenfor HMS-området 

 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

- pilot for tett og tidlig oppfølging av medarbeidere som har gjentakende fravær 
- systematisk kartlegging av årsaker til sykefraværet gjennom intervju med ca. 40 

ledere så langt. Kunnskapen blir brukt for å utforme bedre og tilpassede tiltak. 
 
Finnmarkssykehuset 

- økt intern opplæring i sykefraværsoppfølging 
- særlig oppfølging i Kirkenes i forbindelse med flytteprosessen 
- de fleste prioriterte avdelingene i Nærværsprosjektet er kommet i gang 

 
Sykefravær er fast tema på ledermøter og i ledergruppene ved de fleste av foretakene, 
herunder har Helgelandssykehuset fast HMS-rapport på alle AMU-møter. Temaer som 
oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen, HMS-hendelser, sykefravær, AML-brudd, 
stikkskader og avvik er faste punkter. 
 
Det overordnede måltallet er 7,5 % i foretaksgruppen. I arbeidet fram mot måltallet er 
kun sporadisk blitt satt delmål ved det enkelte foretak. Delmål er viktig og forpliktende 
og gir bedre oppfølging i arbeidet mot målet. Under ser vi utviklingen i sykefraværet for 
tertial 2 de siste 4 årene. 
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Figur 17 sykefravær 2. tertial i foretaksgruppen 2014-2017 

 
Trenden i foretaksgruppen per andre tertial er at korttidstids og mellomlangt fravær er 
stabilt mens langtidsfravær er på vei ned. Det er variasjon mellom foretakene. 
Finnmarkssykehuset har hatt en liten oppgang i forbindelse med flytteprosessen i nytt 
sykehus Kirkenes. Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset en nedgang og 
Universitetssykehuset Nord-Norge status quo. 
 
 
Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge: 
Etablere nærværsprosjekt med tiltak for å nå målsettingene om sykefravær under 
7,5 % innen 1.7.2017. 
Nordlandsssykehuset jobber videre med etablering av nærværsprosjekt i Prehospital 

klinikk som også ble omtalt i tertialrapport 1- 2017.  

Status i dette arbeidet er at det har vært gjennomført Kick-off i alle tre avdelinger der 

fokus har vært på nærvær og utarbeidelse av lokale tiltaksplaner. Det har vært 

gjennomført egen arbeidsmiljøkartlegging for Portøravdelingen og lages nå en 

handlingsplan. Det gjennomføres lignende kartlegginger for Ambulansen og 

Akuttmottak/AMK. Ny møtestruktur etableres i klinikken og medarbeidersamtaler 

gjennomføres. Medarbeiderundersøkelsen følges opp med tiltaksplaner. Det etableres 

også et system for organisert debrifing i klinikken. 

UNN startet først sitt systematiske nærværsarbeid i juni 2017. Arbeidet startet med å ha 
samtaler med om hvordan de arbeider med å forebygge og redusere sykefraværet, hva 
som er utfordringene i dette arbeide og om tiltakene på foretaksnivå treffer. Det 
arbeides nå med å systematisere funnene til følgende konkrete tiltak: 

1. Enheter med sykefravær over 7,5% skal ha et spesielt fokus på å identifisere og 

analysere faktorer som kan føre til fravær, og sette inn tiltak som kan redusere 

dette.  

2. Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelse 

3. Gjennomføring av utviklingssamtaler med alle medarbeidere 

4. Obligatorisk IA-opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud 

5. Systematisk oppfølging av gravide arbeidstakere iht. prosedyre Oppfølging av 

gravide arbeidstakere 

6. Voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri samt rus skal jobbe med 

forebygging av vold og trusler. 
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7. Pilotprosjekt med tett og tidlig oppfølging av medarbeidere som har gjentakende 

korte og lange fravær over en periode på to til tre år. Pilot er aktuelt i én eller to 

klinikker med denne typen fravær. 

Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset: Evaluere eksisterende nærværsprosjekt 

og rapporter i tertialrapport 2.  

Helgelandssykehuset melder tilbake følgende aktiviteter for sitt nærværs-/ 
kulturprosjekt siden siste rapportering:  

1. Enhetsvise fellesmøter for ledere som har sykefravær rundt 10% 

2. Utarbeidelse av obligatorisk e-læringskurs om nærvær, rettigheter og plikter 

3. Informasjonsskriv om nærværsarbeidet i Helgelandssykehuset som skal ut til 

fastlege, og sykehusleger, våre leder og medarbeidere.  

4. Stimuleringstiltak hvor prosjektgruppa har øremerket kroner 100 000,- til 

stimuleringstiltak til avdelinger som har sykefravær på 6,5% eller lavere. Målet 

er å få kunnskap om hva disse avdelingen gjør og dele og inspirerer andre. Det er 

utarbeidet et enkelt søknadskjema og kort behandlingstid. 

 
Finnmarkssykehuset har en pågående internrevisjon av sitt nærværsprosjekt, som skal 
ferdigstilles til 9. oktober. Personal og organisasjon leder dette arbeidet. Formålet er å 
evaluere prosjektet opp mot plan, hva som er gjennomført og effekt. Revisjonsrapporten 
skal behandles i foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) 16.10, og til styret som 
orienteringssak 25.10.  
Finnmarkssykehuset mål for nærværsarbeidet er forankret i arbeidsgiverpolitisk 

handlingsplan for perioden 2017-2019, og har som overordnet mål at 

Finnmarkssykehuset gjennom systematisk og kunnskapsbasert arbeid skal oppnå en 

nærværprosent på 94 % innen utgangen av 2018.  

Nærværsprosjektet har siden forrige rapportering jobbet målrettet mot enheter med 

høyt sykefravær. Arbeidsmetodikken starter med kurs i psykososialt arbeidsmiljø for 

alle ansatte. Formålet er ansvarliggjøring av ansatte. Etter kurset er det gruppeoppgave 

der ansatte skal komme med prioriterte forbedringsforslag. Dette blir utgangspunktet 

for utarbeidelse av en nærværsplan i samarbeid med leder, tillitsvalgt og verneombud. 

Planen skal inneholde tiltak, ansvar, tidsplan og kostnader. Planen presenteres for de 

ansatte og skal evalueres etter 6 måneder. Leder får tilbud om hjelp, veiledning, 

rådgivning og oppfølging fra prosjektleder. 

Prosjektleder har også bistått med å søke om tilretteleggingstilskudd. Utarbeidelse av 

nærværsplan er et viktig grunnlag for disse søknadene. Dette har ført til en betydelig 

økning i mottatt tilretteleggingstilskudd. I 2015 fikk foretaket ca. 720 000. I 2016 økte 

dette til ca. 980 000. For 2017 ligger tallet på omtrent samme nivå som 2016.  

Prosjektleder bistår også med avklaring av langtidssykemeldte. Så langt har ca. 25 

langtidssykemeldte fått avklaring med bidrag fra prosjektet. Langtidsfraværet utgjør en 

vesentlig del av sykefraværet i foretaket. Avklaring av langtidssykemeldte er derfor et 

viktig tiltak.  
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5 Felles økonomiske krav og rammebetingelser  
 

5.1 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning  
 
Ferdigstille registrering av alle data i nasjonal database for klassifikasjons-
systemet innen 30. april.  
Alle HF er på det nærmeste ferdig med registrering i klassifikasjonssystemet. Vi mangler 
noe på Finnmarkssykehuset som avventer til Nye Kirkenes Sykehus er overtatt og til 
utformingen av Samisk helsepark og spesialistsentret i Alta er ferdig. Hammerfest er 
registrert. I Nordlandssykehuset mangler en del registrering for Bodø før ombyggingen i 
sentrum er gjennomført. Noen ligger litt etter med overføring til nasjonal base i 
Sykehusbygg, da systemet har vært nede i september. De nasjonale leverandørene av 
FDV-systemer må for Helgelandssykehuset også få ferdigstilt overføringsmoduler fra 
systemene til den nasjonale basen.  
 
 

5.2 Innkjøp  
 
Organisere kompetanse slik at bestillerrolle overfor Sykehusinnkjøp blir 
ivaretatt. 
Foretakene rapporterer om forskjellig status, hvilket ikke er unaturlig i den fasen man er 
inne i med omstrukturering av sykehusinnkjøp og etablering av regionalt prosjekt som 
nettopp skal sikre en ensartet tilnærming til denne rollen. 
 
Utgangspunktet er likevel at dette rapporteres å være under kontroll i den grad det kan 
være det. Nordlandssykehuset vil ha «sin» ressurs i Sykehusinnkjøp på plass 1.11 og har 
således pr utgangen av andre tertial verken på plass avtaleverket opp mot 
Sykehusinnkjøp eller føringer for samhandling mot dette foretaket, men blir på samme 
måte som de øvrige foretakene ivaretatt gjennom regional prosess. 
 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset opplyser at denne er på plass eller prosess 
er under kontroll, mens Universitetssykehuset har kommet lengst også med tanke på 
både kartlegging av prosesser og rollebeskrivelse. 
 
Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon, herunder:  

o Innen 30. november levere plan for anskaffelser som skal 
gjennomføres i 2018. 

 
Samtlige foretak rapporterer for så vidt at dette er under kontroll, og dette er noe som 
har vært rapportert på tidligere dog ikke så tidlig. I tillegg pågår det prosess direkte mot 
sykehusinnkjøp i forbindelse med etablering av en felles anskaffelsesplan for regionen 
(Divisjon nord) samt konsolidert med tilsvarende fra de andre regionene. 
 
Utfordringen ligger i det å redusere andel uforutsette anskaffelser 
(brekkasjeanskaffelser) samt kunne ha klar plan for investeringsanskaffelser tidligere 
enn hva som nå er praksis. Dette må det jobbes systematisk med for å få på plass. 
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o Innen 31. desember kunne rapportere detaljert for alle vare- og 
tjenesteanskaffelser på artikkelnivå mht. hvilken avtale og til hvilke 
vilkår.  

 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset rapporterer om at dette er under kontroll 
og at det går etter planen. Statistikk fra innkjøpssystemet viser ingen særlig økning i 
omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemet for disse foretakene. 
 
Nordlandsykehuset rapporterer om at de har kontroll på deler av omsetningen som går 
via innkjøpssystemet (ca. 80% av varearter), mens øvrig informasjon kun er tilgjengelig 
via eksterne datakilder. Det vises ikke til løypemelding for implementering av 
tjenestekjøp. 
 
Universitetssykehuset rapporterer om at fra årsslutt vil være mulig å begynne å 
rapportere på det som er etterspurt. Universitetssykehuset er det eneste foretaket som 
viser til en strategisk tilnærming til og plan for å fullføre utrullingen av systemet i 
foretaket. 
 
Noe som forsinker disse prosessene er at det har tatt lengre tid å få utviklet 
tjenestefunksjonaliteten i innkjøpssystemet, samt få på plass god nok integrasjon mot 
fagsystemet Medusa. Disse to områdene representerer et betydelig volum som vi vil få 
bedre kontroll med når de er på plass. 
 
De tre siste foretakene i regionen er i en etablererfase når det kommer til bruken av 
systemet. 
 
 
Samordning  
I tråd med OD 2016 har samtlige foretak levert anskaffelsesplan for 2017 innen 
31.12.2016. Selv om anskaffelser i praksis i «as is» perioden vil kunne bli gjennomført 
både i avgivende virksomhet og i Sykehusinnkjøp (divisjon nord), er det Sykehusinnkjøp 
som sitter med eierskap til denne lista. Som en konsekvens av at man ser behovene i 
større fullt ut for regionen, og opp mot tilsvarende lister i andre regioner, er det 
identifisert flere områder hvor det gjennomføres og vil bli gjennomført 
anskaffelsesprosesser på tvers av avgivende foretak. Det er også påbegynt 
anskaffelsesprosess på tvers av regionsgrensene (samarbeid mellom ressurser som kom 
fra hhv Universitetssykehuset og St. Olav på anskaffelse av prøvetakingsutstyr). Selv om 
mye av prosessene fremdeles er «as is» så ser vi at det å samle innkjøpsressursene 
reduserer noen av de barrierene man har møtt på tidligere. 
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2017/8     Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 30.10.2017 

 

RBU-sak 71-2017 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene - 

utkast 

 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Det vises til RBU-sak 61-2017 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene - involvert av 
Regionalt brukerutvalg (RBU-møte 12. oktober 2017). Regionalt brukerutvalg er invitert 
til dialogmøte 5. januar 2018 for en gjennomgang av oppdragsdokument 2018 og for å 
kunne gi innspill til dokumentet. Utkast til oppdragsdokument 2018 til helseforetakene 
legges frem for endelig behandling i RBU-møte 31. januar 2018.  
 
Vedlagt følger et første utkast til oppdragsdokument for 2018 til helseforetakene fra 
Helse Nord RHF. I dokumentet er det flere områder med bare overskrifter og uten tekst. 
Dette handler bl.a. om at utkastet er laget før kravene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet er kjent, og at dokumentet skal reflektere det Helse Nord RHF 
selv vil sette på dagsorden.  
 
Formålet med behandlingen i Regionalt brukerutvalg er å få innspill som kan tas med i 
det videre arbeidet med oppdragsdokument 2018 til helseforetakene. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til oppdragsdokument 2018 

til helseforetakene og har følgende innspill: 
a. … 
b. … 
c. … 

 
 
Bodø, den 30. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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1 Innledning 
 
Oppdragsdokumentet er svært viktig for å nå målet om best mulig behandling for våre 
pasienter. Oppdragsdokumentet viser hva helseforetakene skal prioritere det 
kommende året. Dette årlig oppdraget henger sammen med Helse Nords langsiktige 
planlegging. Det er viktig for oss å være forutsigbare og tydelige. Vi ser sammenheng 
mellom våre viktigste planer og våre formål: pasientbehandling, opplæring av pasienter 
og pårørende, utdanning av helsepersonell, samt forskning. Figur 1 illustrerer 
sammenhengen mellom våre plandokumenter. 

 

 

Figur 1: Plandokumentenes sammenheng 

 
Oppdragsdokumentet redegjør for mål og føringer i kapittel 2. Krav gis i kapittel 3–7, og 
disse er knyttet til målene. Dersom ikke annet er oppgitt, skal alle krav for 2018 
rapporteres i tertialrapport og årlig melding. Styringsparametere rapporteres som 
beskrevet i egen tabell i kapittel 8. 
 
Sykehusapotek Nord (SANO)og Helse Nord IKT har en virksomhet som på mange områder 
skiller seg fra de andre helseforetakene. For begge disse gjelder Oppdragsdokument 2018 så 
langt det passer. 
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2 Mål og føringer 
 
Helse Nords viktigste mål er: 
 

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

 

Det vises til Plan for Helse Nord 2018–2021 for nærmere beskrivelse av hvordan målene 
skal nås på lang sikt. Kravene for det kommende året gis i kapittel 3–7. 

Der er trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2018. Disse skal 
rapporteres i virksomhetsrapportering.  
 

1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata). 
2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager. 
3. Det skal ikke være fristbrudd. 
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet)1. 
6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. 

Måling fra og med andre halvår 2017.  
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012. 
8. Økonomisk resultat i tråd med plan. 

  
Se kapittel 7 for risikovurdering av måloppnåelse for disse indikatorene. 
 
Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid2 og 
i felles prosjekter. De skal følge opp tiltak og handlingsplaner som initieres av etablerte 
nasjonale og regionale samarbeidsorganer samt Helse Nord RHF.  
 
Helseforetakene er store samfunnsaktører. Regjeringen har både generelle og mer 
spesifikke forventninger til selskapene på samfunnsansvarsområdet. De spesifikke 
forventningene er knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. 
 
Helse Nord RHF og helseforetak har samarbeidsavtaler med regioner i Nordvest-
Russland, Finland og Sverige. Helseforetakene skal bidra til å følge opp regjeringens mål 
for utviklingen i nordområdene og legge til rette for god beredskap, øvelser og 
helsesamarbeid mellom helseforetak i regionen og samarbeidspartnere i Russland, 
Finland og Sverige. 

                                                      
 
1 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 
holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 
2 Eksempler er fagråd, fagnettverk, kvalitetsnettverk, kommunikasjonsforum, regionale HR-nettverk, tariffnettverk, 
forvaltningsforum for IKT-systemer og øvrige arbeidsgrupper som RHF-et ber om deltakelse i. 
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Foretaksspesifikke og generelle mål innenfor sykehusfarmasi/legemidler gis til de fire 
sykehusforetakene, som på disse områdene aktivt skal samhandle med SANO. SANO sitt 
oppdrag er å bistå de andre helseforetakene til å nå disse målene.  
 
Følgende nye dokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skal legges til 
grunn for utvikling av tjenesten: 

- Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) 
- Sammen redder vi liv – en nasjonal dugnad for å redde liv ved hjertestans og 

andre akuttmedisinske tilstander. Helsedirektoratet 2017 
- Meld. St. X (2017-2018) Kvalitet og pasientsikkerhet 2016 <Merknad: nr> 
- Regjeringens strategi for tilgjengeliggjøring av forskningsdata <Merknad: KD, 

kommer ila 2017> 
- Nasjonal hjernehelsestrategi <Merknad: forutsetter at den blir ferdig ved 

utgangen av 2017> 
 

- ny personvernforordning (se EUdirektiv) 
 

Det vises også til styresak 142-2016-4 Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord – 
felles verktøykasse.  Helse Nord forventer styrket oppmerksomhet og systematikk for å 
fremme åpenhet om uønskede hendelser og organisasjonens evne til læring og 
forbedring. 
 
Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Dette 
innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og 
behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, 
gjennom utredningsfasen og når beslutninger tas. 
 
Prinsippene for prioritering skal ligge til grunn for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder for innføring av nye legemidler, teknologi og 
endring i arbeidsprosesser. 
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3 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og 
sikkerhet i pasientbehandlingen 

 

3.1 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 
Krav for 2018: 
1. Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse målt ved følgende 

indikatorer:  
2. Raskere tilbake  
3. Samiske helsetjenester 
4. Krav til bruk av mine pasientreiser  
5. Rigges for å ta i bruk DIPS Arena 
 
 
 

 

3.2 Somatikk 
Krav for 2018 

1. Felles forvaltning av IKT systemer (FSE, FSR, FSL) 
2. Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 %.  
3. Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %. 
4. PCI 
5. Sykelig overvekt 
6. Krav til tolking og analyse av prøver  

 
 

3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 

Krav for 2018 
1. Tvang 
2. Regional sikkerhetspsykiatri 
3. Den gyldne regel 
4. Registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å 
forberede utskrivninger om disse pasientene. 

 
 
 
 

3.4 Samhandling med kommuner og private avtaleparter 
Krav for 2018 

1. Etablere gjensidige samarbeidsavtaler med avtalespesialister innen 1. juni.  
 
 

 

3.5 Kvalitet 
Krav for 2018 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
09NOV2017 - innkalling og saksdokumenter

side 83



Oppdragsdokument 2018 

7 
 

1. Be HF-ene bidra med nødvendige ressurser til arbeidet gjennom innsatsteam for 
å øke kvaliteten på registrering av data i EPJ og for å redusere variasjon i 
helsetjenesten 

2. HF-ene skal ta i bruk GTT-løsningen og bruke funn som gjøres i 
forbedringsarbeidet. 

3. Ta i bruk KPP i lokalt forbedrings- og planarbeid. 
4. Levere KPP- data i henhold til nasjonal spesifikasjon.  
5. Levere data inn i den nasjonale KPP databasen. 

 
 

 
 

3.6 Pasientsikkerhet  
Krav for 2018 

1. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene rapporteres i tertialrapport. 
 

Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 

Nordlandssykehuset 
 

1. Krav til regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet med tydelig 
oppdrag. 
 

3.7 Smittevern 
Krav for 2018 

1. Krav til redusert bruk av bredspektret antibiotika fram til 2019. 
 

 

3.8 Andre områder 
 

1. Sikre at de som har behov for datavarehustjenester i regionen bruker Helse 
Nords datavarehus Helse Nord LIS der det er mulig fremfor å kjøpe nye løsninger. 
(Kan hende Hilde kommer med en annen formulering her, men tema er ok) 

2. Digital samhandling i foretaksgruppen 
 
 

3.8.1 Klima- og miljøtiltak  
 

3.8.2 Personvern og informasjonssikkerhet 
Helse Nord skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med utgangspunkt i 
vurdering av risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll. 
Helse Nord skal gjennom systematiske tiltak sørge for at nasjonale krav til 
informasjonssikkerhet blir ivaretatt.  
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Krav for 2018 
 

1. Revidert regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet skal innføres og 
etterleves i alle helseforetak.   

2. Eventuelle avvik fra tidligere riksrevisjonsrapport, herunder gjennomføring av 
risiko- og sårbarhetsanalyser utfra fastsatt plan, som er ikke lukket innen utløpet 
av 2017 skal rapporteres til Helse Nord RHF innen 1.mars med tilhørende 
tiltaksplan.  

3. Området informasjonssikkerhet med status på risiko- og sårbarhets (ROS)-
analyser skal behandles av helseforetakets styre innen 1.6.18. 

4. Det skal rapporteres på gjennomført tilpasset opplæring innen 
informasjonssikkerhet for nytilsatte, gjennomført sikkerhetsrevisjon og 
oppsummering av rapporterte sikkerhetsavvik i andre tertial.  

5. Igangsette gjennomføring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og 
HelseCERTs generelle anbefalte tiltak for beskyttelse mot dataangrep. 

 
 

3.8.3 Beredskap 
Krav for 2018  
 

1. Helseforetakene skal utarbeide planer for legemiddelberedskap, bl.a. basert på 
ROS analyse av regional legemiddelkomite. 

2. Helseforetakene skal i samarbeid med Helse Nord RHF utarbeide planer for sivilt 
militært samarbeid, basert på nasjonale føringer. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

 
1. Iverksette helsepersonellberedskap tilknyttet Sysselmannens SAR helikoptre 

i Longyearbyen etter plan godkjent av Helse Nord RHF. 
 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset: 
 

1. Iverksette tiltak for å ivareta EU´s forfalskningsdirektiv (FMD Direktiv 
2011/62/EU) som trer i kraft 9. Februar 2019. Direktivet gjelder tiltak som 
reduserer risiko for at forfalskede legemidler kommer inn i helseforetakene." 

 
 

3.8.4 Forskning og innovasjon 
 

Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
 

4 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
Krav for 2018 
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1. Mine behandlingsvalg 
 

5 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig 
kvalifisert personell 

Krav for 2018: 
 
Krav fra tidligere som fortsatt skal gjelde: 

1. Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1 
2. Tilby nyutdannet helsepersonell hele faste stillinger i større grad. 

o Tertial rapport T1-18: framlegge plan for hvordan foretaket skal øke 
andelen 

o Tertialvis rapportering: andelen nyutdannede som har hel fast stilling 
3. Analysere rekrutteringsbehovet for helsefagarbeidere i fulltidsstillinger, og 

etablere pilotprosjekt for å teste oppgavedeling knyttet til helsefagarbeideres 
arbeidsfelt.  

4. Delta i arbeidet med regional bemanningsmodell som grunnlag for egne 
strategiske utviklings- og rekrutteringsplaner. 
 

Nye krav: 
1. Heltid/deltid: 

a. Tertial rapport T1-18: framlegge plan for reduksjon av deltidsarbeid for 
personellgrupper som har en andel deltid over 24%. I planen skal det framgå 
årlige mål for reduksjon av andelen deltid, og tilhørende tiltak for å oppnå 
reduksjon.   

2. Ledelsesutvikling:  
a. Delta i konseptutredning og oppfølging av regionale tiltak i strategi for 

leder- og ledelsesutvikling. 
b. Bidra i å utvikle felles kompetanseplan for ledere i Helse Nord.  
c. Alle foretak skal innen utgangen av 2018 publisere lederhåndboka i 

Compendialøsningen. 
3. Sykefravær: 

a. Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 
7,5% herunder med et særskilt fokus på enheter med fravær over 10%.  

b.  Delta i regionalt innsatsprosjekt for reduksjon av sykefravær og økt nærvær. 
4. Kompetanseutvikling: 

a. Delta i arbeide med å utarbeide regional kompetansestrategi som synliggjør 
hvordan det jobbes med å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos 
medarbeidere, herunder også teknologistøttet læring. 

b. Sørge for drift av Kompetansemodulen med egen ansvarlig i hvert foretak.  
5. Rekruttere og beholde: 

a. Delta i utvikling av regional annonse- og rekrutteringsveileder, og sørge for at 
den blir implementert. 

b. Ha oversikt og rapportere på bemannings behov, og bidra med innspill på 
dette til Regional utviklingsplan. 

c. Rapportere årlig på utdanningskapasitet. 
6. Teknologiutvikling: 
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a. Bidra i regionalt utviklingsarbeid om robotisering av lønns- og 
personalsystem. 

 
 
 

Foretaksspesifikke krav for 2018 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

1. Lede arbeidet med å implementere ny LIS- utdanning 
 
 

5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Krav for 2018: 
 

1. Bidra til utvikling av regional kompetanseplan for opplæring i HMS. 
2. Bidra inn i arbeidet med strategi og kompetanseplan for vernetjenesten. 
3. Bidra til å implementere indikatorer for HMS i Helse Nords 

ledelsesinformasjonssystem. 
4. Delta i regionalt arbeid med utvikling, implementering, gjennomføring og oppfølging 

av ForBedring, som er den nye sammenslåtte HMS-, medarbeider- og 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. 

 
 
 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
Nordlandssykehuset 
Lede interregionalt nettverk for e-læring fra og med 1. januar 2018. 
 
Finnmarkssykehuset 
Lede regional koordinering av prosjektet ledermobilisering 
 

6 Innfri økonomiske mål i perioden 
 

6.1 Tildeling av midler  
Helseforetakene er tildelt nødvendige midler for å gjennomføre kravene i 
oppdragsdokumentet.  
 
 
 
 

6.2 Resultatkrav 
Helseforetakene skal i 2018 basere sin virksomhet på de tildelte midler med følgende 
resultatkrav: 
 

Finnmarkssykehuset Overskudd 24 mill. kroner 
UNN Overskudd 40 mill. kroner 
Nordlandssykehuset Overskudd 5 mill. kroner 
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Helgelandssykehuset Overskudd 20 mill. kroner 
Sykehusapotek Nord 
Helse Nord IKT 

Økonomisk balanse 
Økonomisk balanse 

0 mill. kroner3 
0 mill. kroner 
 

Krav for 2018 
1. Styrebehandle tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i 

planperioden 2018–2021. Frist innen 7. april. 
2. Krav til gevinstrealisering 

 
 

 
 

6.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
Krav for 2018 

1. Gjennomføre nødvendig vedlikehold som sikrer opprettholdelse av 
bygningsmessig standard og kvalitet. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
 
Nordlandssykehuset 

1. Ferdigstille utviklingsplan innen 1. mars 2018, i tråd med veileder for 
utviklingsplan. 
 

 

6.4 Anskaffelsesområdet 
 
Krav for 2018 
 
Ressurs 

1. I alle relevante fellesanskaffelser bidra direkte eller indirekte med 

kompetanse/ressurs. 

o Rapportere pr tertial på antall bidrag i forhold til antall 

prosjekter/forespørsler 

Strategi 
1. Innfri krav i anskaffelsesstrategi 

o Realisere handlingsplan 

o Rapportere pr tertial på vedtatte styringsparametre. 

Teknologi 
Alle fakturaer skal utledes av prosess som er initiert i definert system 
 

1. Regionalt innkjøpssystem skal benyttes til alle varekjøp innenfor definert scope. 

2. Regionalt innkjøpssystem skal benyttes til alle tjenestekjøp innenfor definert 

scope etter hvert som systemfunksjonalitet utvikles. 

                                                      
 
3 Sykehusapotek Nords publikumsavdelinger skal samlet gå med overskudd i 2017. 
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o Rapportering på omsetning gjennom system i forhold til total omsetning. 
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7 Risikostyring og internkontroll 
Foretakene skal løpende vurdere hvilke vesentlige risikoer som er knyttet til 
virksomheten. Ved endringer eller etablering av prosjekt og rutiner av vesentlig 
betydning skal risikovurdering foreligge før tiltak igangsettes. 
 
Med utgangspunkt i definerte mål og strategier for virksomheten skal det minst én gang 
årlig foretas en gjennomgang av vesentlige risikoer for alle virksomhetsområder. Det 
skal for alle virksomhetsområder foretas en systematisk vurdering av om foretakets 
risikostyring og internkontroll er tilstrekkelig for å håndtere foretakets identifiserte 
risikoer på en forsvarlig måte. 
 
Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjelder fra 1. 
januar 2017 og erstatter forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord for 2017 
I kapittel 2 er det definert fire overordnede mål for Helse Nord. Det pekes på at to av 
målene, med åtte delmål, skal gjøres særlig gjenstand for risikovurdering i 
helseforetakene. Disse er: 
 
Målområde 1: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Delmål  

1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata). 
2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager. 
3. Det skal ikke være fristbrudd. 
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 
5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet)4. 
6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. 

Måling fra og med andre halvår 2017.  
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012. 

 
Målområde 4: Innfri de økonomiske mål i perioden 
 
Delmål  

8. Økonomisk resultat i tråd med plan. 
 
 
Krav for 2018 

1. Ledelsen og styret skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av 
tilstanden i foretaket med henhold til oppfølging av risikovurdering og forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring. Gjennomgangen skal omfatte og konkludere 
mht.:  
o Måloppnåelse innenfor de fire overordnede mål jf. kapittel 2.  

                                                      
 
4 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). 
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o Vurdering av om virksomhetens organisering og ledelse systematisk 
understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte. 

o Informasjonssikkerhet. 
o Klima og miljø. 
o Beredskap. 
o Risikostyring. 
 
Gjennomgangen skal være basert på relevant informasjon, inklusiv:  
o Sammenlignbar statistikk.  
o Resultater fra eksterne og interne tilsyn og revisjoner samt status for 

oppfølging av disse. 
o Gjennomførte risikovurderinger, jf. retningslinjer i Helse Nord (RL1602).  
o Lovkrav og forskrifter. 
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8 Styringsparametere 2017 
 
Helse Nord RHF vil i oppfølgingsmøtene med helseforetakene følge opp de valgte 
styringsparametere samt andre kvalitetsindikatorer ved behov.  
 
Styret og ledelsen i foretakene har et ansvar for oppfølging av kvalitetsindikatorene som 
Helsedirektoratet publiserer og iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene. 
Indikatorene i tabellen under rapporteres som beskrevet i tabellen og i mal for 
tertialrapport og årlig melding.  
 
Tabell 1. Mål 2017. Datakilder og publiseringsfrekvens.  
 

 
Tabell 2. Rapportering 2017. Datakilder og publiseringsfrekvens. 
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9 Oppfølging og rapportering 
 
I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2018 
foretaksspesifikke mål 2018 og styringsparametere 2018.  
 
Der det er mulig skal data til rapportering hentes fra virksomhetsportalen Helse Nord 
LIS.  
 
Oversikt over rapporteringsrutiner og frister  
 

Rapportering Innhold Frister 

Månedlig Månedsrapport i tråd med mal. Månedsregnskap skal være avsluttet innen fem 
virkedager i påfølgende måned.   
ØBAK og virksomhetsrapport skal oversendes RHF 
senest fire virkedager etter regnskapsavslutning.   

Tertial-rapport  
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes    
 
 

Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak): 
6. juni 2018 
8. oktober 2018 
 
Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
18. mai 2018 
28. september 2018 
NB: Fullstendig ØBAK og virksomhetsrapport 
sendes fire virkedager etter regnskapsavslutning. 

Årlig melding 
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes   
 

Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 20. 
mars 2018. 
Administrativt behandlet årlig melding: 06.februar 
2018. 
Økonomidelen tas ut av årlig melding, leveres som 
ordinær virksomhetsrapport. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av 
saksfremlegg for styrebehandling av 
årsregnskap, sendes fullstendig 
årsregnskap med noter og styrets 
årsberetning (ikke ordinær 
årsmelding) til Helse Nord RHF for 
gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap for 2017:  
20. mars 2018.  
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10  Vedlegg 
 

10.1 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering 
 
 
Inntakstall til oppdragsdokumentet (OD) 
Måltall for turnusplasser medisin 
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10.2 Vedlegg 2 Tilleggsliste til oppdragsdokument 2018 
Tilleggslisten inneholder krav fra tidligere år, som fortsatt er gjeldene. Det skal ikke 
rapporteres på krav i denne listen. 
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3 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og 
sikkerhet i pasientbehandlingen 

 

3.1 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 
 
1. Sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle barn og andre sårbare 

grupper som avhøres ved Statens barnehus, medisinsk undersøkelse ut over de 
kliniske rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet. Undersøkelser 
som ikke krever spesialisert utstyr, skal foretas på barnehuset. (2017) 

2. Ved endring i akuttfunksjoner og andre vesentlige endringer i tjenestetilbudet skal 
det gjennomføres ekstern kvalitetssikring for å sikre at prosessen er gjennomført i 
henhold til veilederen for utviklingsplaner. (2017) 

3. Gjennomføre risikoanalyser på tilberedning av legemidler på sykehusavdelinger, og 
definere en standard knyttet til fasiliteter, rutiner og opplæring av personell som 
skal tilberede legemidler på sykehusavdelingene. (2017) 

4. Bidra i arbeidet med å utvikle samordnet og kvalitetssikret informasjon til 
innbyggerne på egne nettsider og etablere digitale innbyggertjenester på den 
nasjonale helseportalen helsenorge.no. (2017) 

5. Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av 
implementering herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet. 
(2016) 

6. Legge til rette for innregistrering av PROMs i kvalitetsregistrene. (201680 % av 
telefonhenvendelsene til pasientreisekontorene skal besvares innen 90 sekunder 
(2016) 
 

Helse Nord IKT 
1. Brudd på avtalt servicenivå slik disse fremkommer på tjenestenivå skal meldes i 

Helse Nords avvikssystem Docmap. (2017) 
 

Helgelandssykehuset 
1. Saksbehandlingstid etter at Pasientreiser HF har overført saken skal være mindre 

enn 8 dager. (2017) 
 

3.2 Somatikk 
Krav for 2017 

1. Avvik fra målet om at alle fødende skal ha en jordmor hos seg, så tidlig som mulig 
i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over, skal dokumenteres i 
avvikssystemet. Resultatene skal brukes til kvalitetsforbedring. 

2. Mer enn 40 % av pasienter under 80 år med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), med 
mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, skal bli 
behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt 
eller koronar angiografi/PCI5 innen 90 minutter. 

 
 
 

                                                      
 
5 Perkutan koronar intervensjon 
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3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 

1. Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres som antall pasienter 
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere. (2017) 

2. Registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. (2017) 

3. Videreføre arbeidet med å etablere felles strukturer og rutiner for helhetlig 
oppfølging av barn og unge med psykiske lidelser i barnevernet jf. rapport fra 
2015.6  (2017) 

4. Etablere barnevernansvarlig i Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i henhold 
til anbefalingene fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet.  (2017) 

5. Etablere Narkotikaprogram med domstolkontroll.Kvinner i LAR7 skal ha 
informasjon om LAR-behandling og graviditet, tilbud om nedtrapping av LAR-
medikamenter og tilgang til gratis langtidsvirkende prevensjonsmidler i regi av 
LAR. (2017) 

6. Registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å 
forberede utskrivninger om disse pasientene. (2017) 

7. Sørge for at komplette og kvalitetssikrede data på tvangsinnleggelser, 
tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler leveres norsk pasientregister (NPR) 
ved ordinært rapporteringstidspunkt. (2017) 

8. Gjennomføre ledelsesforankrede dialogmøter med pasienter/ 
brukerorganisasjoner om erfaringer med tvang i alle psykisk helsevernenheter 
som benytter tvang, som ledd i å redusere bruken av tvang. Dette skal skje i 
samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. (2017) 

9. Sikre at omleggingen av finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern 
og rusbehandling brukes som et virkemiddel for å understøtte ønsket faglig 
innretning av disse tjenestene. (2017) 

10. Øke poliklinisk/ambulant aktivitet i TSB uten reduksjon i døgntilbudet. (2017) 
11. Etablere et eget tilbud til sped- og småbarns psykiske helse (0–3 år.) (2017) 
12. Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye spesialiteten i 

rus- og avhengighetsmedisin. (2017) 
13. Styrke det desentraliserte behandlingstilbudet (ambulant/poliklinikk/samarbeid 

førstelinjen) innen psykisk helsevern (2016). 
 
 
 

 
Foretaksspesifikke krav 
 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset 

1. Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang innen 1. juni. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

                                                      
 
6 Rapport 2015: Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. 
7 Legemiddelassistert rehabilitering 
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1. Etablere relevant følgeforskning ved innføring av medikamentfritt 
behandlingstilbud ved alvorlige psykiske lidelser.  

 

3.4 Samhandling med kommuner og private avtaleparter 
1. Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp8. (2017) 
2. Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden. 

I samråd med Sykehusapotek Nord sørge for at samarbeidsavtalene mellom 
helseforetakene og kommunene sikrer pasientene kontinuerlig 
legemiddelbehandling med god kvalitet ved skifte av omsorgsnivå.  (2017) 

3. Bruke sykehusapotek Nord aktivt i samhandling med kommunene på 
legemiddelområdet for å forebygge pasientskader og øke kompetansen. (2014) 

 
 

3.5 Kvalitet 
1. Ingen korridorpasienter. (2017) 
2. Alle ansatte skal ha nødvendig opplæring i pasientadministrative systemer, og 

opplæringen skal dokumenteres. (2017) 
3. Sikre at alle helseforetak innregistrerer data i relevante (der de har pasienter) 

nasjonale kvalitetsregistre. (2016) 
4. Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i lokalt klinisk 

forbedringsarbeid. (2016) 
5. Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som grunnlag for beslutninger 

om innføring av nye metoder og ved endring av praksis/avvikling av metoder. 
(2016) 

6. Bruke tilbakemeldingene fra Norsk pasientregister (NPR) aktivt for å redusere 
feilkoding (2016). 

7. Ha gode strukturer for formidling og kommunisering av kvalitetsresultater og 
uønskede hendelser til pasienter, pårørende og offentligheten. (2015) 

8. Skal ha etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og TSB 
får behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende, at pasienter som behandles 
for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller 
rusproblemer. (2015) 

 
 

3.6 Smittevern 
 

1. Prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner skal utføres og rapporteres til 

Helse Nord RHF to ganger årlig. Hvert helseforetak skal etterspørre avdelingsvis 

bruk av prevalensresultater i pasientsikkerhetsarbeidet.  (2017) 

2. NOIS9-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som 

omfattes av forskriften. Ved dyp postoperativ sårinfeksjon skal avdelingen 

gjennomgå pasientforløpet og iverksette tiltak. (2017) 

3. Rapportere NOIS-resultater til Helse Nord RHF tertialvis. (2017) 

                                                      
 
8 Læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.  
9 Overvåkningssystemet for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 

Slettet: ¶
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3.7 Andre områder 
 

3.7.1 Personvern og informasjonssikkerhet 
 
 

1. Sikre at anskaffelser og innføring av IKT-systemer følger Helse Nord sine drifts- 
og sikkerhetsmessige krav. (2017) 

 
 

3.7.2 Beredskap 
1. Sikre at tiltakene knyttet til Riksrevisjonens rapport om beredskap innenfor IKT, 

vann og strøm blir fulgt opp. (2017) 
 

3.7.3 Forskning og innovasjon 
1. Identifisere behov for forskning og innovasjonstiltak spesielt rettet mot den 

samiske befolkningen. (2017) 
 

 

4 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
1. Utvikle flere samvalgsverktøy for å gi pasienter mulighet til å delta aktivt i 

egen behandling og sikre at kvalitetssikret verktøy som publiseres på 
helsenorge.no, tas i bruk. (2017) 

2. Følge opp resultatene fra PasOpp10-undersøkelsen. Iverksette tiltak for å 
forbedre utskrivningsamtalen og sikre at pasient/pårørende får nødvendig 
informasjon: (2017) 

o om sin sykdom  
o om medikamentene 
o får med seg oppdatert medikamentliste 

3. Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i 
forbedringsarbeidet. (2017) 

 

5 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig 
kvalifisert personell 

1. Motivere og legge til rette for at ansatte velger høyere stillingsprosent og helst 
100 % stilling. (2017) 

2. Tilby nyutdannet helsepersonell hele faste stillinger i større grad. (2017) 
3. Legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i 

eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre 
helseforetak i landet. (2016) 
 

 
Foretaksspesifikke mål  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

                                                      
 
10 Nasjonale brukererfaringsundersøkelser 
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1. Ansvar for drift av Regionalt utdanningskontor (RegUt). Dette innebærer 
ansvar for at RegUt bemannes med tilstrekkelig og relevant kompetanse i 
henhold til de funksjoner og oppgaver som tilligger enheten. Dette er beskrevet 
i mandat for Regionalt utdanningskontor. (2017) 

 

Nordlandssykehuset 

1. Ansvar for prioritering, koordinering og utvikling av nye e-læringskurs i 
regionen. (2016) 

2. Ansvar for å bidra til at felles nasjonal kurskatalog utvikles, og at generell avtale 
om deling av kurs utarbeides. (2016) 

 
 

5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
1. Kartlegge omfanget av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og 

hvordan beredskap for forebygging og håndtering av vold og trusler ivaretas som 
en del av HMS-arbeidet. (2017) 

2. Samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet med å utvikle tiltak for 
å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av vold og trusler. (2017) 

3. Sikre systematisk rapportering av skader og uønskede hendelser på ansatte. 
(2017) 

4. Basere bemanningsplanlegging utfra aktivitet og en planleggingshorisont på 
minimum 6 måneder. (2016) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Innfri økonomiske mål i perioden 
 
 

6.1 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
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1. Gjennomføre nødvendig vedlikehold som sikrer opprettholdelse av 
bygningsmessig standard og kvalitet. (2017) 

2. Gjennomføre årlig gjennomgang av ekstern revisor av store byggeprosjekter. 
(2016) 

3. Informere berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av 
eiendom, uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak, på et så tidlig 
tidspunkt som mulig. (2011) 

4. Begrense betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og 
at de rutiner man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye 
parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling. (2011) 

 
 

6.2 Anskaffelsesområdet 
1. Organisere kompetanse slik at bestillerrolle overfor Sykehusinnkjøp blir 

ivaretatt. (2017) 
2. Sikre medvirkning i produktråd fra foretakets brukere av varer og tjenester. 

(2017) 
3. Nasjonal kategoristruktur skal implementeres i foretakenes samlede 

innkjøpsvirksomhet, og innkjøpsarbeidet skal gjennomføres i tråd med ny 
nasjonal innkjøpshåndbok. (2016) 
 

7 Risikostyring og internkontroll 
 

1. Verifisere at leverandører som innehar rollen databehandlere oppfyller de krav i 
lover og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og at nødvendige krav er 
nedfelt i leveranseavtaler. (2012) 

2. Styrebehandle alle rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder 
foretaket og vedta plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. (2011). 
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Møtedato: 9. november 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Brite Jacobsen, 915 79 732   Bodø, 30.10.2017 

 

RBU-sak 72-2017 Årsplan 2018 for Regionalt brukerutvalg i 

Helse Nord RHF 

 
 
Innledning 
Regionalt brukerutvalg behandlet RBU-sak 55-2014 Eventuelt i møte, den 12. juni 2014. 
RBU fattet følgende vedtak i sak A ad. Årsplan Regionalt brukerutvalg: 
Regionalt brukerutvalg får én gang i året lagt frem en årsplan med aktuelle og faste saker 
som skal behandles i løpet av kommende år. 
 
Problemstilling 
Vedlagte oversikt viser i all hovedsak faste saker som behandles i det Regionale 
brukerutvalget hvert år. Noen saker kommer til RBUs behandling i flere omganger, f. 
eks. 
oppdragsdokument til HF-ene og budsjett for kommende år (og plandokument). 
 
RBU får i tillegg lagt fram andre saker fortløpende til behandling, f. eks. regionale 
fagplaner, diverse høringsuttalelser m. m.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Årsplan 2018 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 30. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland 
 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Årsplan 2018 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
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Vedlegg RBU-sak - Saker til behandling i RBU i 2018 
 

Saker til behandling i RBU Når Info 
Styremøter fremover i hvert RBU-

møte 
Kort gjennomgang i f. t. status/fremdrift/medvirkning. 
Styresaker til kommende møte gjennomgås av administrasjonen. Øvrige 
saker tas opp etter innspill fra KTV/KVO. 

Tilskudd til brukerorganisasjonene Februar 2018 Brukerorganisasjonene mottar årlig tilskudd, etter søknad,  fra Helse 
Nord RHF – tildelingen skjer administrativt, men RBU-AU gir råd i 
tildelingen. 

Oppdragsdokumentet 
Oppdragsdokument 2018 – siste 
gjennomgang  
 
Oppdragsdokument 2019 – første 
gjennomgang 
 

 
JAN2018 
 
 
NOV2018 
 

 
Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir hvert år oppdrag til de 
regionale helseforetakene i form av Oppdragsdokument.  
De regionale helseforetakene utarbeider deretter oppdrag til sine 
underliggende helseforetak.  
Alle fire RBU-ledere og nestledere inviteres hvert år (i oktober) til møte 
med HOD for å komme med innspill til neste års Oppdragsdokument 
(OD). De fire regionene samarbeider om felles innspill til OD. 

Tertialrapporter 2018 etter styrets 
behandling  
AUG og NOV 
2018 

 

Budsjett 2018 - konsolidert 
 

FEB2018 Legges frem som informasjon, dersom det er vesentlige endringer i 
forhold til tidligere budsjettbehandlinger. 

Budsjett 2019 
– første gjennomgang av plan og 
premisser, plan 2019-2022, inkl. 
rullering av investeringsplan 
 
Budsjett 2019 – plan og premisser 
 
Konsolidert budsjett 2019 

 
JUN2018 
 
 
 
OKT/NOV2018 
 
JAN2019 
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Saker til behandling i RBU Når Info 
Årlig melding 2017 MAR2018 Rapportering på Oppdragsdokument fra Helse- og 

omsorgsdepartementet for 2017 
Møteplan 2019 JUN2018  
Regional Brukerkonferanse 2018 MAR2018  Konferansen avholdes 11. og 12. oktober 2018 i Bodø 

 Avklaring av aktuelle temaer 
 Nedsette en programkomité   

Årsplan for RBU 2019 NOV2018  
Felles møte mellom RBU og BU-
lederne 

NOV2018 Avholdes én gang i året. 
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Møtedato: 9. november 2017    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Jon Tomas Finnsson, 75 51 29 00  Bodø, 30.10.2017 

 

RBU-sak 73-2017 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB), prosjektmandat og 

oppnevning av brukerrepresentant 

 
Formål 
Forslag til proskjektmandat til regional fagplan for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) i Helse Nord fremlegges regionalt brukerutvalg. Brukerutvalg bes 
om å utnevne brukerrepresentasjon til arbeidet med fagplanen. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Styret i Helse Nord RHF vedtok juni 2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2016-2025. For tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) påpeker planen flere områder som indikerer behov for 
samordnet innsats i Helse Nord; uklart akuttilbud, behov for differensiering av 
tilbudet innen døgnbehandling og lav poliklinisk aktivitet. TSB er et lite 
fagområde, og samarbeid mellom foretak og private leverandører vil bidra til å 
utvikle felles mål, redusere uønsket variasjon og utvikle sammenhengende 
behandlingsforløp. Styret i Helse Nord1 ga i sin behandling av utviklingsplanen 
tilslutning til å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB):  
Det skal utarbeides en regional fagplan for TSB som skal beskrive innhold, 
organisering og kapasitet i tjenestetilbudet i dag, samt gi forslag til endringer for å 
møte utfordringene i feltet frem mot 2025 (fra tiltakspunkter i utviklingsplanen).   
 
Prosjektmandat (vedlagt) danner grunnlag for videre arbeid med planen. Når 
prosjektgruppen er etablert, skal Helse Nord RHF, i samarbeid med deltakerne, 
utarbeide et styringsdokument som skal beskrive hvordan arbeidet med fagplanen skal 
organiseres. 
 
 
  

                                                        
1 Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, punkt 6  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar prosjektmandat Fagplan TSB Helse 

Nord til orientering. 
 

2. RBU oppnevner følgende brukerrepresentanter: 
 NN oppnevnes som deltaker i styringsgruppen/prosjektstyret 
 NN oppnevnes som deltaker i arbeidsgruppen/prosjektgruppen 

 
 
Bodø, 30. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Prosjektmandat Fagplan TSB Helse Nord 
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Prosjektmandat 
 
Fagplan TSB 
Helse Nord 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ePhorte: Versjon: 

  0.8 

Behandlet dato:  Behandlet av:  Utarbeidet av: 

<dato> <navn> Frank Nohr 

Beslutning:  
   

Viser til seksjonsmøte, 24. mai 2017. Forslag til mandat for Fagplan TSB forbedres og sendes tilbake for ny vurdering 

(0.2)   

Bemanning av neste fase  

Prosjekteier ev. linjeleder: 

Neste fase: 

<navn på neste fase> 

  
Neste fase ferdig: 

Prosjektleder: Frank I. Nohr 

Andre: Linn Gros, Jon Tomas Finnsson 

<dato> 

Signatur (adm. dir/linjeleder/prosjekteier) 
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ENDRINGSLOGG 

 

Versjon Dato Endring Utført av  Godkjent 

0.1 15. mai 2017 Første utkast F. Nohr G.T 

0.2 24. mai 2017 Etter møte med Finnsson/Gros F. Nohr G.T 

0.7 15. jun. 2017 Versjon til ledermøte/direktørmøte F. Nohr G.T 

0.8 21. aug. 2017 Notat til ledermøte HN med innspill 

fra direktørmøte 

Nohr/Finn

sson 

 

 

 

 

 

DISTRIBUSJONSLOGG 

 

Versjon Dato Mottaker 

0.1 15. mai 2017 Finnsson, Gros  

0.2 24. mai 2017 Finnsson, Gros 

0.7 15. juni 2017 Ledermøte/direktørmøte 

0.8 21. august 2017 Ledermøte 

  RBU 

  Samarbeidsmøtet 

  Fagsjefmøtet 

  Direktørmøtet? 
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1. Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF vedtok juni 2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 

2016-2015. Planen gir faglige og organisatorisk retning for fagfeltene og skisserer 

utvalgte satsningsområder. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) påpeker 

planen flere områder som indikerer behov for samordnet innsats i Helse Nord; uklart 

akuttilbud, behov for differensiering av tilbudet innen døgnbehandling og lav poliklinisk 

aktivitet. TSB er et lite fagområde og samarbeid mellom foretak og private leverandører 

vil bidra til å utvikle felles mål, redusere uønsket variasjon og utvikle sammenhengende 

behandlingsforløp. Styret i Helse Nord1 ga i sin behandling av utviklingsplanen 

tilslutning til å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB). 

 

 Det skal utarbeides en regional fagplan for TSB som skal beskrive innhold, 

organisering og kapasitet i tjenestetilbudet i dag, samt gi forslag til endringer for å 

møte utfordringene i feltet frem mot 2025 (fra tiltakspunkter i utviklingsplanen).  

 

Utarbeidelse av fagplan TSB anbefales å organiseres som prosjekt fordi:  

- Arbeidet er midlertidig og foretaksovergripende og har som mål å utvikle et 

differensiert døgntilbud, tilby helhetlige pasientforløp og øke poliklinisk aktivitet.  

- Arbeidet krever mer enn å tilpasse fagområdet til nasjonale føringer og 

retningslinjer. 

- Arbeidet fordrer deltakelse fra brukerorganisasjoner, helseforetak og private 

leverandører. 

- Arbeidet betinger et godt teamarbeid, der roller, ansvar, leveranser og milepæler 

er godt forankret og lett å følge opp. 

2. Problemstillinger 
Formålet med fagplan TSB er at det skal tas stilling til –og foreslås tiltak for å nå 

følgende hovedmålsettinger om et kvalitativt godt og helhetlig behandlingstilbud til 

pasienter med avhengighetslidelser i Helse Nord (regionalt fagråd TSB har i dialog med 

Helse Nord RHF gitt tilslutning til disse fokusområdene):  

 

1) Riktig differensiering og vurdering av den samlede kapasiteten innen 
døgnbehandling herunder også akutte tjenester. 
 

I følge spesialisthelsetjenestelovens § 3-12 som omhandler øyeblikkelig hjelp skal det 
etableres akuttilbud innen TSB i helseregionene. Akutte tjenester innen TSB er ulikt 
organisert i Helse Nord og det er trolig ikke mulig å utarbeide like akuttilbud i alle 
helseforetakene. Pasientpopulasjonen varierer, organisering av TSB og samhandling 

                                                        
1 Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, punkt 6 
2  Lov om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven), Kapittel 3. Særlige plikter og oppgaver, § 3-    

1. Øyeblikkelig hjelp, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61 
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mellom TSB og psykisk helsevern og somatikk er ulik. Utviklingsplanen og regionalt 
fagråd innen TSB påpeker likevel nødvendigheten av å definere akutte tjenester 
innen TSB i Helse Nord. Fagplanen bør avklare felles forståelse for innhold og 
oppsummere status for akuttilbudet i dag, synliggjøre eventuelle konsekvenser av 
ulike måter å tilby akutte tjenester og eventuelt foreslå lokale og/eller regionale 
tiltak.   

 
Utviklingsplanen skisserer eksempler på spisskompetanse innen TSB. Fagplanen bør 
ta stilling til om slik kompetanse bør tillegges egne døgnavdelinger eller døgn- eller 
poliklinisk tilbud på regionalt nivå. Områder som krever spisskompetanse er (fra 
utviklingsplanen):  

 
• Nevropsykologisk funksjonskartlegging  
• Avrusning, nedtrapping og stabilisering  
• Forebyggende familiebehandling  
• Kortvarig stabilisering og behandling (4-6 uker)  
• Behandling av pasienter med ruslidelser som har behov for innleggelser utover                                         
4-6 uker  
• Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-2/10-3  
• Behandling av gravide med ruslidelser  
• Inntaksvurdering/oppstart av legemiddelassistert rehabilitering og bytte av

 substitusjonsmedikament (switch)  
• Pasienter med ruslidelser og samtidig nedsatt kognitivt funksjonsnivå 

  
Innad i Helse Nord er døgnkapasiteten i egne helseforetak i stor grad konsentrert i 
Universitetssykehuset i Nord-Norge (67:95). 91 døgnplasser gis av private 
leverandører med avtale med Helse Nord RHF. Helse Nord har god døgnkapasitet34 
sammenlignet med øvrige helseregioner. Arbeidet bør derfor vurdere kapasitet, 
dimensjonering og tilgjengelighet/beliggenhet til nåværende døgntilbud.  

 
2) Styrke og utvikle det polikliniske tilbudet.  

 
Rapporten, Befolkningens bruk av TSB 20155, dokumenter at Helse Nord som region 
har lav dekningsrate på polikliniske konsultasjoner. For antall innleggelser og 
liggedøgn er vi nært nasjonalt snitt. 

 

                                                        
3 Samdata, Helsedirektoratet, https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/c8558e1a-6490-
42ee-ba35-dd3e88123902?e=false&vo=viewonly 
4 Samdata, spesialisthelsetjenesten 2015, 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1219/Samdata%20Spesialisthelsetjenest
en%202015%20IS-2485.pdf 
5 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2015: Befolkningens bruk av tjenestene, 
https://statistikk.helsedirektoratet.no/HtmlViewer.ashx?Dd_ContentId=0c94e98b-33ad-410b-a911-
973fc9df8e7c&Dd_ContentType=Dashboard 
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Helse Nord RHF har siden 2015 bevilget ekstra midler til alle helseforetak i 
regionen for å styrke den polikliniske aktiviteten i TSB i regionen. Tall fra 2016 
viser at den økte finansieringen ikke har gitt tilstrekkelig effekt på tilbudet til 
befolkningen. 
 

 Fagplanen skal gi forslag til hvordan den polikliniske aktiviteten skal økes 
opp mot nasjonalt gjennomsnitt i løpet av planperioden 

 
 

3) Godkjenning av spesialistforløpsutdanning innen rus- og 

avhengighetsmedisin i Helse Nord og sikre god rekruttering av nye 

spesialister for fagområdet. 

a. Helse Nord må ha tilstrekkelig utdanningskapasitet av spesialister. 
Fagplanen må beskrive nødvendig utdanningskapasitet i regionen. 

b. Hvilke foretak skal ha enheter godkjent for utdanning av rus- og 
avhengighetsmedisinere? Dagens krav til praksis innen TSB er: 
 1 år i avdeling/enhet for avrusning:  

Tjenesten må inneholde akuttvurderinger, diagnostisering og 
abstinensbehandling av pasienter.  
Tjeneste med akuttvurderinger kan også oppnås i poliklinikk innen TSB. 

 ½ år i døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling:  
Tjenesten må inneholde utredning, behandling og rehabilitering av pasienter. 

 1 år i poliklinikk:  
Tjenesten må tilby behandling til pasienter som bruker forskjellige typer 
rusmidler. Tjenesten må innebære utredning, diagnostisering og behandling 
av pasienter. Tjenesten skal inkludere oppfølging av LAR-pasienter over 
minimum 3 måneder. 

 1 år valgfri tjeneste:  
Tjeneste i valgfri avdeling eller poliklinikk innen TSB.  
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4) Pasienter med avhengighetslidelser skal sikres oppfølging og behandling av 

komorbide tilstander innen somatikk og psykisk helsevern. 

 

Rus- og avhengighetslidelser medfører betydelige helseutfordringer som berører 

enkeltindivider, pårørende og samfunnet, og bidrar til kortere forventet 

levealder.6 Opp mot en femtedel av alle innleggelser i somatiske sykehus er 

forårsaket av rusmiddelbruk.7 Rusavhengige med omfattende hjelpebehov har 

store utfordringer med somatisk og psykisk sykdom, mangel på egnet bolig og 

med å mestre hverdagen.8 Mange pasienter trenger derfor bistand for å følge opp 

og gjennomføre behandling. Sammenhengende pasientforløp krever derfor tiltak 

på flere nivå.  

 

TSB i Helse Nord skal gi et tilpasset og helhetlig tilbud gjennom poliklinisk 

behandling, døgntilbud, ettervern, ambulante tjenester og ved muligheter for 

behandling av samtidige psykiske og somatiske lidelser. Fagplanen skal beskrive 

hvordan tjenestene skal organiseres for å sikre god integrering og 

sammenhengende pasientforløp. 

 
5) Pakkeforløp innen TSB blir implementert i tjenesten. 

Helsedirektoratet har i samarbeid med brukere og fagmiljø i helse- og 

omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører arbeidet med å utarbeide 

normgivende pakkeforløp for psykisk helse og rus. Mål for pakkeforløpene er: 

 

 Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet 

 Sammenhengende og koordinerte pasientforløp 

 Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging 

 Likeverdige tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet 

de bor 

 Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner 

 

De tre første pakkeforløpene er nå sendt ut på høring (frist 1. oktober 2017). 

Arbeidet med fagplanen må vurdere om det er gap mellom pakkeforløpenes 

normgivende forløpstenkning og dagens praksis innen TSB i Helse Nord og om 

det derav er nødvendig med nye tiltakspunkter i planen. 

 

 

                                                        
6 Psykisk syke lever kortere, Tidsskrift for Den norske legeforening Nr 2 2015 
7 I følge Nasjonal kompetansetjeneste TSB 
8 Stortingsmelding 30 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk (2011-2012): side 74 
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3. Avhengigheter 

Fagplanen blir en del av den overordnede utviklingsplanen for Helse Nord9 og vil ha nær 
sammenheng med: 
 

Hva? Hvorfor? 
Nasjonal helse- og sykehusplan Planen anbefaler at fremtidens sykehus 

samlokaliserer somatikk, psykisk 
helsevern og rusbehandling, slik at 
pasientene kan få et helhetlig tilbud på 
samme sted. 

Utviklingsplan for psykisk helsevern TSB 
2016-2025 i Helse Nord 

Utviklingsplanen skisserer føringer for 
fagfeltet og foreslår flere tiltak for 
planperioden. 

Helseforetakenes egne utviklingsplaner i 
Helse Nord 

Vedtatte planer i helseforetakene må tas 
hensyn til. 

De siste års oppdragsdokumenter -Redusere unødig venting og variasjon. 
-Prioritere psykisk helsevern og 
rusbehandling. 
-Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Opptrappingsplan for rus (2016 – 2020) Opptrappingsplanen for rusfeltet skal 
bidra til en forbedret, forsterket, 
tverrsektoriell og samordnet innsats 
overfor grupper som kan utvikle eller har 
lettere/moderate rusproblemer og for 
personer med alvorlig rusavhengighet, 
samt deres pårørende. Planen har både 
kort- og langsiktige perspektiver.  
Fagplan TSB må ivareta disse sentrale 
faglige føringene.  

Pakkeforløp Fagfeltet må innrette seg etter 
pakkeforløpene innen TSB som skal 
implementeres i første halvdel av 2018.  

Nasjonale retningslinjer og veiledere Fagplanen skal orientere seg mot 
nasjonale anbefalinger og «best practice». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Utviklingsplan for Helse Nord jamfør oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan. 
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4. Tidsplan og ressursbehov 
 

4.1 Forankring av mandat 
 

Fagplanen skal bli relevant for pasienter, helsepersonell og i helseforetakenes 

planarbeid. Derfor må mandat for planen forankres i samarbeid mellom Helse Nord 

RHF, helseforetakene, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og verneombud. Dette må 

gjenspeiles i sammensetningen av arbeidsgruppen. 

 

Overordnet milepælsplan: 

September 2017 Godkjenning av prosjekt og mandat 
Oktober 2017 Oppstart arbeids- og skrivefase 
Januar 2018 Styringsgruppen godkjenner plan før 

høringsrunde 
Februar 2018 Innspillrunde 
Mai 2018 Styrebehandles 

 

 

4.2 Ressursbehov 
Fagavdelingen i Helse Nord RHF avgir ressurs til prosjektledelse og sekretariat. 

Fagavdelingen vil også dekke løpende utgifter til møter i arbeidsgruppen. Det legges opp 

til at det meste av møtevirksomhet kan foregå på Skype/videokonferanse. Skulle det 

oppstå behov for ytterligere ressurser vil dette bli drøftet med styringsgruppen og evt. 

prosjekteier. 

 

5. Organisering og ansvar 
 

Prosjekteier:   Administrerende direktør Helse Nord RHF 

Prosjektleder:  Frank I. Nohr 

Styringsgruppe:  Fagdirektør og fagsjefer 

Arbeidsgruppe:  Fagavdelingen i helse Nord    prosjektleder, sekretariat 

 Bruker- og pårørendeorganisasjonene 1 representant 

Finnmarkssykehuset   1 representant 

 Universitetssykehuset i Nord-Norge 1 representant 

 Nordlandssykehuset    1 representant 

 Helgelandssykehuset   1 representant 

 Private leverandørene    1 representant  

 Tillitsvalgte/verneombud   1 representant 

Referansegruppe:  Regionalt fagråd TSB 

   Regionalt fagråd psykisk helsevern for voksne 
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Prosjektstyre:

Fagdirektør HN RHF

Fagsjefer HF

Prosjektgruppe:

Prosjektleder: Frank I Nohr

Representant fra alle HF med TSB i HN

Representant for private leverandører

Representant for tillitsvalgte/vernetjeneste

Representant for  brukerorganisasjoner og pårørendeorganisasjoner

Sekretariat

Referansegruppe:

Fagråd TSB og PH voksne

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
09NOV2017 - innkalling og saksdokumenter

side 115



 

 

 

Møtedato: 9. november 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    diverse     Bodø, 30.10.2017 

 

RBU-sak 74-2017 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 30. oktober 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 9. november 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906  88 713  Bodø, 30.10.2017 

 

RBU-sak 74-2017/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 22NOV2017 i 

Tromsø: 
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer, 
oppfølging av styresak 42-2016 

GT 

Traumebehandling (psykisk helse) - evaluering av organiseringen, 
oppfølging av styresak 47-2014 

GT 

Ny IKT-plattform Sykehusapotek Nord HF HiR 
Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - ny, oppfølging av 
styresak 46-2017 

HiR 

Risikovurdering og ledelsens gjennomgang  HiR 
Statsbudsjett 2019 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill 
fra alle regionale helseforetak 

HiR 

Teknologi- og automasjonskompetanse i foretaksgruppen - behov HiR 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset 
Bodø - bygging av parkeringshus, vurdering egenregi vs. OPS-avtale, 
oppfølging av styresak 150-2014/5 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 10-2017 HiR 
Valg av HF-styrer 2018-2020 - oppnevning av styrets underutvalg 
m. m. 

KIF 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring KP 
LIS (leger i spesialisering) - status og utfordringer SCH 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 10NOV2017. 
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 13DES2017 i 
Bodø:  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
PCI-behandling i Helse Nord GT 
BIM-strategi (Bygningsinformasjonsmodellering)  HiR 
Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering, oppfølging av styresak 34-
2014 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 11-2017 HiR 
Plan for internrevisjonen 2018-2019 TS 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Foreløpig foreligger ingen orienteringssaker til behandling i dette 
styremøtet. 

 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 01DES2017. 
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Møtedato: 9. november 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    diverse     Bodø, 30.10.2017 

 

RBU-sak 75-2017 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Referat fra møte i fagråd for habilitering 29. august 2017 (jf. RBU-sak 53-2017 

Orienteringssaker nr. 2 ad. informasjon fra RBU-medlemmer, første strekpunkt, 
kulepunkt 2 - RBU-møte 12. oktober 2017)  

2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 28. september 2017 
3. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 til Brukerutvalget i Helse Nord RHF ad. Sak til 

brukerutvalget i Helse Nord: Anmodning om å ansette flere stomisykepleiere som 
kan ivareta oppfølging og opplæring av stomiopererte 

4. Protokoll fra møte i brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF 18. september 2017 
5. Brev fra FFO Nordland av 23. oktober 2017 ad. Klage på dekning av reiseutgifter for 

pasient og ledsager hos pasientreiser 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 30. oktober 2017 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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MØTEREFERAT 

 

Møtetype: Møte i fagrådet for habilitering 

Møtedato: 29. august 2017, kl. 09:00 - 12:00 

Møtested: VK 

Neste møte: 
 

23.oktober 2016. kl. 11:00-15:00. Innkalling er sendt i Outlook.  
 

 
Til stede:  Ulla-Maija Ahokas (UNN), Gunn Strand Hutchinson (Regionalt Brukerutvalg), Hilde M. 

Kristiansen (Finnmarkssykehuset), Ragnhild Gundersen (Valnesfjord), Oddmar Ole 
Steinsvik (UNN), Silje Tessem (UNN), Knut Tjeldnes (Helse Nord), Frank Nohr (Helse 
Nord), Hilde Lund (Finnmarkssykehuset) og Per Wilhelmsen (UNN) 
 

Fravær:  Grete Bergerud (Nordlandssykehuset), Tone Johnsen (Nordlandssykehuset), Grete 
Willumsen (Bodø kommune) og Anne Marit Bydgnes (Kvæfjord kommune). 
 

Referent:  Hans Kr. Høgås (UNN) 
 

Saksnr. Sak Innmeldt av: 

15/17 Godkjenning av saksliste 

 Sak 19/17 hører til i møtet i regionalt ledernettverk (RNH). 

 Tre saker til «Eventuelt» 
Ellers ingen anmerkninger. 

 
 
Per 

16/17 Godkjenning av referat fra forrige møte (6.juni 2017) 
Godkjent uten anmerkninger 

 

17/17 Uavklart finansiering av utgående regional habiliteringsplan 
 
Eldre sak, vært oppe i fagrådet ved flere anledninger.  UNN har forsøkt å 
løse finansieringsspørsmålet av planen. Helse Nord har gjort en tildeling av 
midler i henhold til habiliteringsplan tidligere. Midlene er bevilget i styret, 
men ikke overført til UNN for bruk. Andre planer er heller ikke fullfinansiert i 
år. 
Problemstilling nå er at Habiliteringsseksjonen ved UNN HF har forskuttert 
alle kostnader forbundet med regionale oppgaver (ikke lønn), med en 
forventning om at dette ble dekket av RHF etter hvert. Innsparingskrav på kr 
700 000,- i seksjonen gjør at de ikke ser seg i stand til å fortsette denne 
praksisen. Seksjonen har måttet holde kliniske stillinger vakant på grunn av 
dette. E-post fra Finnson i RHF understreker at det ikke vil komme midler fra 
RHF i 2017, utover delfinansieringen tilsvarende kr 2 000 000 som er bevilget 
til UNN. 
Hva betyr dette mht: 
 - arbeidet med ny regional handlingsplan? Prinsippet er at regional rådgiver 
driver denne frem, sammen med tjenestene og fagnettverkene. Uten 
driftsmidler blir det umulig å møtes og arbeidet blir mye mer utfordrende.  

Per 
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 - regional habiliteringskonferanse? Det er ikke midler til denne, og 
egenbetaling ble vurdert som uaktuelt av møtedeltakerne. Konferansen 
avlyses dermed. 
 - samling for de regionale fagnettverkene? Ikke midler til dette heller, 
avlyses også. Noe kan løses på VK, men det har vært svært ønskelig med 
denne årlige samlingen. 
 
Øvrige tilbakemeldinger: Betenkelig at stillinger holdes vakant, dette går 
utover pasientene. Også reaksjon på at Hab.seksjonen på UNN drar inn de 
regionale stillingene til bruk i lokalt UNN-arbeid. Denne sak tilhører 
avklaringer i styringslinjen. Likevel aktuelt å drøfte dette i fagrådet.  
 
Vedtak - Fagrådet ber om at Helse Nord RHF orienteres per brev om 
konsekvenser av manglende ressurser til regionale arbeidsoppgaver. 
Brevet sendes i linja, fra UNN HF ved klinikksjef NOR-klinikken, evt direktør 
til fagdirektør i RHF. Spesielt angående ny habiliteringsplan; be RHF om et 
klart mandat og en forankring i styringsgruppe (fagdirektørmøtet) for 
denne. Ansvar og finansiering må fremkomme klart. 
 

18/17 Brev fra fagrådet til Helse Nord ved fagdirektør (20.november 2015), 
vedrørende medisinskfaglig dekning i habiliteringstjenestene 
 
Rådgivere i RHF (Nohr og Tjeldnes) vurderte det som aktuelt å ta opp aktuell 
problematisering i mandatdiskusjonen på aktuelt fagdirektørmøte.  

Per 

19/17 Feil oppført til dette møtet, utgår  

20/17 Redegjørelse av arbeidet med ny regional handlingsplan så langt 
Planutkast er oversendt fagrådet. Ref. sak 17/17 – en rekke forhold har 
endret seg. Mandat mv. avventes, men innspill fra møtet tas til referat: 
 

o Ulla-Maija: har skrevet jevnt og trutt, opprinnelig disposisjon noe 
endret. Utkastet til planen følger de 7 målsetningene i Planen for 
Helse Nord 2017-2020 for utvikling av pasientens helsetjeneste. 
Viktig å skille barn/unge og voksne bedre enn i forrige plan.  30 
tiltakspunkter i planen så langt.  

o Oddmar Ole: kommer mer tekst fra barnefeltet 
o Ragnhild: Valnesfjord (VHSS) har tilbud til voksne, må med. Kurbadet 

(RKNN) er ikke nevnt i det hele tatt. De private har fått mindre plass 
enn i forrige plan. Fokus utviklingshemmede og overvekt må med. 
Bruk av koordinerende enhet (KE)?  Side 10 – forskning på p.u. liv og 
helse – koble opp mot regional kompetansetjeneste for habilitering i 
Helse Nord? Viktig å få frem de viktige tilbudene i planen, uten å 
gjenta fra forrige plan. 

o Silje: definisjon av målgruppe -> finnes i prioritetsveilederen. Yte 
bistand i tvang og makt-problematikk, CP-tilbud; godt tilbud til barn, 
voksne avklares – foreslå løsninger? Rutine/retningslinje for 
overganger barn/ungdom – voksen må inn regionalt. Beskriv faglig 
utvikling mht minoritetsgrupper. 

Ulla-Maija 
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21/17 
 
 
 
 
 
 

Eventuelt 

 Bruk av tvang og makt; uklarheter i Pasient – og 
brukerrettighetslovens §4a. Deler av lovteksten oppfattes som uklar, 
spesielt eksempler hvor det er behov for flere undersøkelser under 
narkose. Vanskelig å få vedtak fra hver fagperson per undersøkelse, 
samt tolkningsutfordringer.  Det er få vedtak i helseregionen (for få, 
eller underrapportering?) Vedtak: fagrådet beskriver 
problemstillingen til fagdirektør i RHF, for videresending til 
Helsedirektoratet. I tillegg bes det om at problemstillingen tas opp 
med det nasjonale ledernettverket i habilitering 

 Nasjonal behandlingslinje for barn og unge med ervervet 
hjerneskade – innspill ønskes. Arbeidsgruppe etablert nasjonalt for å 
se på dette. Antall pasienter i helseregionen er marginalt (7-8 per 
år). Hvem skal behandle disse (skal være tilbud til disse ihht 
statsbudsjettet)?  Kvaliteten på behandling i akuttfase beskrives 
som jevnt over god. Mer usikkert mht senfase-behandling, disse 
pasientene trenger muligens bedre oppfølging nasjonalt. Det er for 
lite kompetanse på dette feltet i rehab.tjenestene. Arbeidsgruppen 
bør se på langsiktige perspektiver og samarbeid med kommunene. 
Hvordan skal sykehusene følge opp disse pasientene? Gunn tar med 
innspill til det videre arbeidet. 

 Nytt fagrådsmedlem fra Helgelandssykehuset HF. Helse Nord bes 
utnevne nytt medlem fra HSYK, da tidligere medlem har annen 
stilling og ikke er aktuell som medlem. (Knut/Frank tar dette?) 

 
Silje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gunn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Kr. 

 

2017-09-11 Hans Kristian S. Høgås 
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Samhandlingsavdelingen

Referat fra møte i Brukerutvalget  28.09.17

Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen
Tid:   09:30 – 15.30

Møterom/sted:

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

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Kari Bøckmann

Andre:
Viktoria Linea Høybakk
Randi Angelsen
Andreas Vassbotn, Inger-
Lise Breivik og Eivind 
Eliassen
Geir Brokstad
Desiree S. Høgmo og Marit 
Fleines

Agenda:

70/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
71/2017 Godkjenning av referat fra møtet 29.08.17
72/2017 Rehabiliteringsprosjektet i Vesterålen 
73/2017 Prosedyre for brukerrepresentasjon i Nordlandssykehuset
74/2017 Omvisning på Nordlandssykehuset Vesterålen
75/2017 Felles DPS Lofoten og Vesterålen 
76/2017 Regional Brukerkonferanse – deltakelse
77/2017 Strategisk utviklingsplan – orientering
78/2017 Styresaker
79/2017 Adm. Dir orienterer om aktuelle saker
80/2017 BUs leder orienterer om aktuelle saker

MØTEREFERAT

Samhandlingsavdelingen Referent: Kari Bøckmann

Referat fra møte i Brukerutvalget  28.09.17

Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen

Vår ref.:

Tilstede

SAFO - leder X

MARBORG, nestleder
Mental Helse X

FFO – LHL X

FFO - LPP X

Nordland fylkes eldreråd X

Kreftforeningen X

Samis repr.
Samis repr.

Adm.direktør NLSH X

Saksbehandler/sekretær X

Ungdomsrådet X

Komunikasjonssjef X

Sak 72 X

Sak 74 X

Sak 75 X

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 29.08.17
Rehabiliteringsprosjektet i Vesterålen – informasjon – status

brukerrepresentasjon i Nordlandssykehuset
Omvisning på Nordlandssykehuset Vesterålen
Felles DPS Lofoten og Vesterålen – orientering – omvisning

deltakelse
orientering

Adm. Dir orienterer om aktuelle saker
BUs leder orienterer om aktuelle saker

MØTEREFERAT

Kari Bøckmann

Side  1

Vår ref.:2016/3544 /SPP

Tilstede Forfall

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Saksnr. Saksfremstilling
70/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det vises til utsendt innkalling og saksliste.

Merknad – referat fra forrige møte og møteinnkalling er ikke lagt ut på nett. 

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes uten anmerkninger.

71/2017 Godkjenning av referat fra møtet 29.08.17

Det vises til vedlagte referat som er forhåndsgodkjent av BUs leder.

Vedtak:

1. Referatet godkjennes.

72/2017 Rehabiliteringsprosjektet i Vesterålen – status – informasjon 

Andreas Vassbotn, Inger-Lise Breivik og Eivind Eliassen ga utfyllende informasjon 
om rehabiliteringsprosjektet i Vesterålen.

Rehabiliteringsprosjektet er nå i fase 2. Det ansettes nevrolog og det er i alt 5,8 
årsverk i 7 stillinger i pleiegruppen. Fysioterapeut ansettes snarlig og det 
samarbeides med nevropsykolog i Bodø.I tillegg tilbys ergoterapeut, sosionom og 
logoped. Det betyr at Vesterålen yter kompleks rehabilitering (mer enn 6 
yrkesgrupper jobber sammen).  

Det er utarbeidet en ny rutine for henvising som tydeliggjør hva kan behandles i 
Vesterålen og hva som eventuelt skal sendes til private aktører eller til Harstad. 
Rehabiliteringstjenesten er avhengig av at helsepersonell kjenner til tilbudet i 
Vesterålen. 

Det er jobbet systematisk med å lage plan for gode pasientforløp, fra henvisning til 
kartleggingsfase, behandlingsfase og utskrivingsfase. I den siste fasen er 
samarbeidet med kommunene svært viktig. Det jobbes i tillegg mye med pårørende. 
Henvisninger behandles 3 x pr uke. Alle pasientene får en tverrfaglig rapport ved 
utskrivelse der det beskrives hva alle faggruppene har gjort. Alle skal ha vurdert 
pasienten og dokumentert dette.

Nye retningslinjer anbefaler hardere og hyppigere trening ved hjerneslag. Disse 
retningslinjene er innarbeidet i tilbudet. 

Det er utfordringer knyttet til kommunikasjon, både ift å få ut informasjon men også 
fordi det er vanskelig å finne kontaktinformasjon til Rehabiliteringstjenesten på nett 
(telefonnummer). Informasjonsbrosjyrer utarbeidet men er ikke tilstrekkelig spredd. 

Det jobbes for å få oversikt over pasientgrunnlaget. Nesten hver gang de får 
rehabiliteringspasienter er det vanskelig å finne ledige senger, også ved planlagte 
innleggelser.
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En annen utfordring er at kommunene er svært forskjellige med hensyn til hva de kan 
tilby etter utskrivelse. Mange pasienter rehabiliteres best i hjemkommunen, men små 
kommuner har ikke alltid et tilstrekkelig tilbud, og da må de kanskje vært litt lengre på 
sykehus. Kan vi stille litt kapasitet til rådighet fra oss for disse kommunene? Bør 
spesialisthelsetjenesten bidra til å få på plass interkommunale tilbud?

Det planlegges kurs og konferanse om rehabilitering i samarbeid med Seksjon for 
kunnskapsbygging: 3-4 hele kursdager og rehabiliteringskonferanse (tema: å jobbe i 
tverrfaglige team, hjerneslag og rehabilitering - motorikk, kognisjon, språk, ernæring 
og krisemestring). 

Oppsummering: Det viktigste framover blir å få til god overganger og samarbeid med 
kommunene. Rehabiliteringen gir i dag et fullt forsvarlig helhetlig og faglig oppdatert 
tilbud.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget takker for en grundig og engasjert redegjørelse om 
rehabiliteringstilbudet i Vesterålen. Vi ser at det gjøres en meget god jobb 
men at det er utfordringer knyttet til antall sengeplasser. Vi støtter at en 
vurderer en utvidelse av tilbudet, særlig med tanke på skjerminga av 
pasientgruppen ved innleggelse i døgnenhet.  

73/2017 Prosedyre for brukerrepresentasjon i Nordlandssykehuset

Gjennomgang av forslag til prosedyre for brukerrepresentasjon i prosjekter i 
Nordlandssykehuset v/Kari Bøckmann

Brukerutvalget foreslår at prosedyren også skal gjelde for brukerrepresentasjon i 
faste utvalg.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget foreslår at foreslåtte endringene innarbeides i prosedyren. 
2. Brukerutvalget vurderer at prosedyren bidrar til en nødvendig og viktig 

presisering av hvilket ansvar som ligger til alle parter når det oppnevnes 
brukerrepresentanter til prosjekter og faste utvalg i Nordlandssykehuset. 

74/2017 Omvisning Nordlandssykehuset Vesterålen

Avdelingsleder på Kir/Ort Geir Brokstad informerte om tilbudet på Vesterålen 
sykehus og gjennomførte en omvisning.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget takker for grundig informasjon. 

75/2017 Felles DPS Lofoten og Vesterålen – orienteringssak - omvisning

Avdelingsleder Desiree Høgmo og ass avdelingsleder Marit Fleines informerte om tre 
forhold: 
- Sammenslåingen av Lofoten og Vesterålen DPS
Sammenslåingen ser ut til å ha gitt positive synergieffekter, f.eks samarbeid mellom 
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de to ambulante akutteamene, større fagmiljø og felles fagutvikling. Kulturforskjeller i 
de to ulike DPS-ene med omkringliggende kommuner har framkommet. 
- Bygningsmessige forhold og renoveringsbehov
Omvisning ble gitt. Mange kontorer er stengt grunnet mugg/råte-skader og betydelig
renovering er planlagt. Mangel på kontorlokaler ifm utbedringene medfører 
betydelige utfordringer, men midlertidige løsninger finnes.  
- Transittrom og samarbeid med kommunene i hhv Lofoten og Vesterålen knyttet til 
alvorlig psykisk syke pasienter som er vurdert å ha behov for innleggelse med tvang 
og som venter på transport 
At pasienter som er kommunens ansvar får oppholde seg i rom på sykehuset i 
påvente av transport til Bodø er problematisk av mange grunner, både rettslig, 
medisinsk og med tanke på helsepersonell som settes i en uklar roller. Rommet som 
har vært benyttet som transittrom til nå er ikke lenger tilgjengelig. Det er ikke avgjort 
hvordan sykehuset skal forholde seg til det å tilby transittrom fremover. 

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

76/2017 Regional Brukerkonferanse –  12. og 13. oktober – deltakelse

Enstemmig

Vedtak:

1. På Regional  Brukerkonferanse i Bodø 12. og 13. oktober deltar Karsten 
Segland, Barbara Priesemann, Mai-Helge Walsnes, Helge Jenssen og Carl 
Eliassen.  

2. Brev sendes til Helse Nord for å etterspørres plasser på konferansen også til 
ungdomsrådet.

77/2017 Strategisk utviklingsplan - orientering

Direktør Paul Martin Strand informerte om arbeidsprosess, gjennomgikk trekanten og 
repeterte oppbygging av dokumentene i utviklingsplanen (toppdokument, 
hoveddokument og fagplaner). 

Han presenterte forslag til 6 strategiske satsningsområder for perioden 2018-2022. 
Disse områdene vil løftes fram og få særlig prioritet i årene som kommer. Forslaget 
presenteres for styret i Nordlandssykehuset 4/10.

1. Intermediærpasienten

Intermediærpasienter er pasienter som er for frisk til å få behandling ved en akuttpost 
eller en intensivavdeling, men fortsatt for syk til å være på vanlig post/sengepost. Per 
i dag har vi utfordringer med håndtering av intermediærpasientene innenfor flere 
fagområder (psykiatri, kir/ort, med, barn, nevrologi) og vi vet at omfanget vil kunne 
øke betydelig fram mot 2035 da vi får flere eldre pasienter som vil gjennomgå 
avanserte prosedyrer og behandlinger. Med intermediærpasienten som fokusområde 
vil vi kunne løse mange av dagens utfordringer, samtidig som vi forebygger 
fremtidige.

2.      Tidlig intervensjon

Tidlig intervensjon omhandler å oppdage sykdom tidlig nok til å iverksette en 
målrettet diagnostikk og god behandling og bedre prognose/behandlingsresultat. For 
å lykkes med tidlig intervensjon kreves det behandlingsforløp god samhandling 
mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, på tvers av fagområder i 
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spesialisthelsetjenesten, på tvers av poliklinisk-/dagbehandling og døgnbehandling 
innenfor den enkelte fagområdet og på tvers av profesjoner. 

3.       Kronikeromsorg

Med kronikeromsorg mener vi at vi skal tilstrebe at pasienter med kroniske 
sykdommer får rett behandling til rett tid og på riktig sted. Med en økende andel eldre 
samtidig som behandlingsmulighetene vil blir flere og mer avanserte vil vi få flere
pasienter som har behov for langvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Dette 
betyr at andre pasienter, spesielt store kronikergrupper, vil måtte få det meste av sin 
behandling og oppfølging i primærhelsetjenesten. God og pasientrettet samhandling 
vil bli avgjørende for å kunne gi pasientgruppen et best mulig tilbud.

4.       Minimal invasiv kirurgi

Minimal invasiv kirurgi er under en rivende utvikling. Teknologiske framskritt og 
invasjon stadig gir oss ny og forbedret diagnostikk og behandling. Minimal invasiv 
kirurgi vil si at i stedet for å bruke åpne kirurgiske teknikker kan benytte 
kikhullsoperasjoner, robotkirurgi osv. I tillegg vil bruk av angiografi (røntgen med 
kontrast av blodårer) med intervensjon (behandling) framover bli det foretrukne 
valget for behandling av f. eks. blødende magesår og blodpropp i hjernen. Dette vil 
være viktig for pasientene da risikoen for alvorlige komplikasjoner og pasientskader 
reduseres. For at NLSH HF skal bli førstevalget til pasienten i fremtiden, er det viktig 
at vi tar del i denne utviklingen og skaffer oss kvalifisert personell, kompetanse i 
team og utstyr.

5.       Kontinuerlig kvalitetsforbedring

For at NLSH HF skal kunne nå visjonen om å bli ledende på kvalitetsforbedring må 
kontinuerlig kvalitetsforbedring være et fokusområdet og et strategisk 
ledelsesverktøy. Kontinuerlig kvalitetsforbedring er et ledelsesansvar og vil kreve et 
kompetanseløft i organisasjonen. Samtidig, for å lykkes, må vi få på plass varige 
organisatoriske strukturer og systemer. 

6.      Bærekraftig økonomi

Kontinuerlig forbedringsarbeid er en forutsetning for en bærekraftig økonomi i 
Nordlandssykehuset, mens en sterk og bærekraftig økonomi er en forutsetning for å 
ha handlingsrom for videreutvikling av kompetanse og gjennomføring av 
framtidsrettede investeringer i teknologi, utstyr og bygg. For å oppnå bærekraftig 
økonomi må løpende drift gjennomføres med best mulig utnyttelse av de samlede
ressursene, dette omfatter både personell, materiell, rom og utstyr. Videre må driften 
skje innenfor de økonomiske rammer i samtlige områder i virksomheten.

Direktøren var i møte med Bodø kommune 26/9 og kommunen ga meget positiv 
tilbakemelding på de valgte satsningsområdene.  

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
2. Brukerutvalget ser at det er fornuftig at de fire valgte kliniske områdene er 

foreslått som satsningsområder på nåværende tidspunkt i arbeidet med 
strategisk utviklingsplan. Brukerutvalget vurderer at de valgte områdene er 
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svært viktige og støtter at det arbeides videre med dette som utgangspunkt. 
3. Brukerutvalget ber direktøren vurdere om bærekraftig økonomi skal være et 

satsningsområde eller heller plasseres i grunnmuren i trekanten . 

78/2017 Styresaker

Direktøren gjennomgikk saker til styremøtet 4/10:

- Strategisk utviklingsplan
- Budsjettprosessen, driftsrapport og tertialrapport (kvalitet, økonomi, bygg, 

sykefravær mv) 
- Orienteringssaker (inkludert noen tilsyn som har vært) 
- Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

I forkant av møtet vil det være styreseminar om TSB. Det vil også være en sak om 
teknologiutviklingen ved NLSH.

Enstemmig
Vedtak:

1. AU gis fullmakt til å uttale seg på vegne av Brukerutvalget. 

79/2017 Adm.dir orienterer om aktuelle saker

Se sak 77 og 78

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
80/2017 BUs leder orienterer om aktuelle saker

Verdensdag for psykisk helse 10 november og de som kan oppfordres til å delta. 

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

Spørsmål om minibank på NLSH. Direktøren: Dette er en banktjeneste og det er dnb som har 
ansvar for dette. Det koster oss kr 100 000 pr år å ha en minibank stående hos oss. 

NESTE MØTE I BRUKERUTVALGET ER 5.12 KL. 12:30 I ADMINISTRASJONEN BODØ KL. 12:30. 
BUs MEDLEMMER MØTER PÅ ZEFYR HOTEL 1 TIME FØR MØTESTART.
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Protokoll 

Møte i Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF 
 

Dato:  18. sept. 2017  

Tid:    kl 10:15-11:40 

Sted:  Video/skype møte 

  
Tilstede: Mai Helen Walsnes (NLSH), Anne-Lise Brygfjeld (HSYK), Martin A. Moe 

(UNN), Marianne K. Linnerud (SANO), Merethe Holm (vara – FSYK), 

 Renate Elenjord (forskningsleder) under sak 11/17 

 Marit Christensen (farmasøyt) under sak 13/17 

 

Forfall: Tove Hardersen (FSYK), 

 

 

Fra administrasjonen: 

  Espen Mælen Hauge, direktør 

Margaret Aarag Antonsen, fagsjef 

 

 

Sak 9/17: Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak: 

  Brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord godkjenner innkalling til møtet den 18. 

sept. 2017 

 

 

Sak 10/17: Godkjenning av protokoll 29. mai 2017 

 

Vedtak: 

  Brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord godkjenner protokoll fra møte 29. mai 

2017 

 

Sak 11/17: Farmasøyt i akuttmottak 

  

  

Vedtak: 

 Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord tar presentasjon av forskningssøknaden 

knyttet til prosjektet «Farmasøyt i akuttmottak» til orientering. 
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Sak 12/17:  Aktuelle styresaker 

 

Vedtak: 

 Brukerutvalget tar direktørens gjennomgang av aktuelle styresaker til 

orientering. 

  

   

Sak 13/17: Presentasjon av nytt regionalt legemiddelsamstemmingsprosjekt 

      

Vedtak: 

Brukerutvalget tar presentasjonen gitt av prosjektet til orientering. 

 

 

Sak 14/17 Eventuelt 

 

   

1) Representasjon på Regional brukerkonferanse 12.-13. oktober 2017 

https://helse-nord.no/arrangementer/regional-brukerkonferanse-2017-2017-

10-12 

 

Vedtak: 

Brukerutvalgsrepresentantene Martin Moe og Anne-Lise Brygfjeld 

representerer brukerutvalget i SANO på Regional brukerkonferanse i 2017.  

 

 

Sak 15/17: Orienteringer 

 

1) Felles nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning med tillegg for Helse Nord 

finnes på nettsiden for brukermedvirkning. 

 

https://helse-nord.no/om-oss/regionalt-brukerutvalg#veiledende-retningslinjer-for-

brukermedvirkning 

 

 

 

 

 
Margaret A. Antonsen 

Sekretær 
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FFO Nordland, Storgata 48, 8006 Bodø Tlf.nr. 958 47 680

Ffo.nordland@gmail.com

DNB 0531 25 17738 Org.nr. 971 389 575 

Pasient- og Brukerombudet i Nordland Vårt arkiv: Klage på Pasientreiser

Inger- Marie Somerset Vår fil: Innkomne saker samt avisklipp

Statens Hus
8002 Bodø Saksbehandler: IHS

Dato: 23/10-2017

insom@pobo.no

KLAGE PÅ DEKNING AV REISEUTGIFTER FOR PASIENT OG LEDSAGER HOS 
PASIENTREISER

1) Avisutklipp fra Avisa Nordland 11/10-17 «Havner hos Statsråden» Bodil fikk 
ikke dekt hjemreise fra UNN

2) Fra Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF
3) 3 ulike historier men som og mangler dekning av reiseutgifter/ eller sunn 

fornuft av reisevalg.

«FFO Nordland ønsker at Pasient og Brukerombudet ser på disse tre saker og velger 
å støtte pasienter, ledsagere og Brukerutvalget at her stemmer ikke dagens satser 
med det som betales, og at bompenger for tunell ikke dekkes om en kjører privat bil.

Som pasient med eller uten ledsager som må benytte egen bil til fra sykehus, så 

dekkes ikke bompenger/tunellpenger og man får kun kr. 2,30 pr. km. Egen bil 

benyttes da det er håpløse buss – fergeruter på strekningen.

En pasient som bor i Rana skulle til Nordlandssykehuset HF i Bodø for å gjennomgå 

en «gråstær operasjon» på begge øyer, det ene øyet den ene dagen og det andre 

øyet neste morgen kl. 09:00. 

Fikk ikke dekket overnatting i Bodø, Pasientreiser mente at vedkommende kunne ta 

toget hjem på kveld fra Bodø, for så å ta natt-toget til Bodø igjen neste morgen for å 

rekke konsultasjonen kl. 09:00.

Medfører dette virkelig riktighet, reisen er som følger

«Avstand mellom Bodø og Mo i Rana

med bil

Kjøreavstand: 229 km (142 mi)

Beregnet kjøretid: 3 timer 17 min
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Gjennomsnittshastighet: 
69.7 km/h

69.7km (43.3mi) /h

Drivstofforbruk: 16 l
7

l/100km - Prisen: 19.2 kr 
1.2

kr/l

med fly

Avstand i luftlinje: 108 km (67 mi)

Flytid: 6 minutter (
800

km/h)

Direkte avstand er informativ, og kan være nyttig for sports flyreiser.

Hvor mange kilometer fra Bodø til Mo i Rana? 

Avstanden med bil er 229 km (142 mi) en Luftlinje er 108 km (67 mi)

Hvor lang tid tar det å kjøre? 3 timer 17 min

Hvor lang tid tar det å fly fra Bodø til Mo i Rana? Reisetid: 6 minutter (800km/h).

En annen pasient fra Leknes som og skulle til Bodø og Nordlandssykehuset, måtte ta 

buss fra Leknes til Moskenes og ferge til Bodø fordi dette var billigste reisemåte

Avstand mellom Leknes og Bodø

med bil

Kjøreavstand: 182 km (113 mi)

Beregnet kjøretid: 2 timer 54 min

Gjennomsnittshastighet: 
62.8 km/h

62.8km (39mi) /h

Drivstofforbruk: 13 l
7

l/100km - Prisen: 15.6 kr 
1.2

kr/l

med fly

Avstand i luftlinje: 102 km (63 mi)

Flytid: 6 minutter (
800

km/h)

Direkte avstand er informativ, og kan være nyttig for sports flyreiser.

Hvor mange kilometer fra Leknes til Bodø? 

Avstanden med bil er 182 km (113 mi) en Luftlinje er 102 km (63 mi)

Hvor lang tid tar det å kjøre? 2 timer 54 min

Hvor lang tid tar det å fly fra Leknes til Bodø? Reisetid: 6 minutter (800km/h)»

Ferge Moskenes – Bodø tar flere timer, og i tillegg må en benytte buss mellom 

Leknes og Moskenes. Fergen går ikke så ofte og er flere ganger i året innstilt grunnet 

dårlig vær.
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Bompenger er kommet for å bli og bompenger for enkelte nye tuneller, spesielt i 

Helgelands-området.

En prostataoperert mann skulle til Helgelandssykehuset i Sandnessjøen for kontroll, 

fikk beskjed om å ta bussen fra Mo til Nesna deretter ferge over til Levang så buss 

fra Levang til Sandnessjøen, men dessverre det er ikke buss til alle fergeruter og 

som slett ikke passer til timekonsultasjonen på sykehuset. En slik reise tar mange 

timer og du må ha overnatting. Nei den dekkes ikke, må betale selv.

Men så til det siste og mest horrible, en kone reiser som ledsager med sin meget 

syke mann til UNN, reisen med ledsager opp til Tromsø dekkes av pasientreiser. 

Dessverre så dør ektefellen hennes og blir sendt hjem i kiste med hurtigruten, mens 

kona som ikke lengre kan regnes som ledsager må dekke egen hjemreise.

Dette er tre meget grove episoder som har skjedd og som må få RBU til å reagere, 

likeså pasient og Brukerombudet i Nordland.

Saken blir så oversendt til Brukermedvirker i Pasientreiser Bjørn Helge Hansen og 

FFO Nasjonalt som en orientering, dette må det arbeides med.

Statens satser bør kunne benyttes når man er pasient eller ledsager, 

bompenger/tunnelbommer må likeså dekkes, og skulle man være så uheldig at ens 

ektefelle dør mens man er på sykehus og har fått dekket til-reisen fra Pasientreiser 

så må hjemreisen kunne dekkes på samme måte.

FFO Nordland håper at regulativet som Pasientreiser her nord benytter seg av er 

sidestilt med regulativet som benyttes sør og vest i landet.

FFO Nordland ber om svar slik at våre medlemsorganisasjoner i Nordland og styret i 

FFO Nordland kan orienteres.»

Avstandene er goglet på internett.

FFO Nordland ber Pasient- og Brukerombud om å ta opp med Pasientreiser at deres 
satser er hinsides all fornuft i 2017, Statens satser på reiser må kunne benyttes, 
tunell og bompenger må kunne refunderes, alle tuneller med bompenger ligger på 
nettsidene, og FFO Nordland tviler at ikke dette dekkes på Vestlandet hvor både 
broer og tuneller i flertall tar bompenger for passering.
Dette når man i det offentlige slipper å legge ved, flybilletter, bussbillett eller togbillett.

Sakene er behandlet i FFO Nordlands styre 21/10-2017 og har bred støtte.

Det koster å være pasient og det koster å være funksjonshemmet så vi ber Pasient 
og Brukerombudet ta opp kampen med Pasientreiser.

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
09NOV2017 - innkalling og saksdokumenter

side 136



Med vennlig hilsen
FFO Nordland
Inger Helene Sydnes, daglig leder

2 vedlegg:
Avisutklipp fra 11/10-2017 samt
Brukerutvalgets på Helgelandssykehusets brev av 15/9-2017
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Møtedato: 9. november 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2017/8    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 30.10.2017 

 

RBU-sak 76-2017 Eventuelt 
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