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Møte i Regionalt brukerutvalg, den 31. januar 2018 - 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 
 

onsdag, den 31. januar 2018 - fra kl. 10.00 
på Radisson BLU Hotel i Tromsø. 

 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, administrasjonskonsulent Unn 
Hamran på tlf. 906 90 425 eller pr. e-post til unn.hamran@helse-nord.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
elektronisk godkjent 
 
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 
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Møtedato: 31. januar 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 22.1.2018 

 

RBU-sak 1-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til 
å vedta følgende saksliste for møtet, den 31. januar 2018: 
 

Sak 1-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 2-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i  

Regionalt brukerutvalg 9. november 2017 
Side 3 

Sak 3-2018 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene Side 12 
Sak 4-2018 Budsjett 2018 - konsolidert Side 52 
Sak 5-2018 ForBedring - samordnet undersøkelse av 

pasientsikkerhet, HMS1 og arbeidsmiljø 
Side 57 

Sak 6-2018 Utredning Reiser med rekvisisjon - design av fremtidens 
pasientreise 

Side 60 

Sak 7-2018 Helsetjenester for eldre - kompetanse innen geriatri Side 82 
Sak 8-2018 Hjerterehabilitering – avslag til pasienter, oppfølging av 

RBU-sak 53-2017/3b 
Side 84 

Sak 9-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk      
helsevern - oppfølging av styresak 42-2016 

Side 86 

Sak 10-2018 Regional Smittevernplan 2016-2020 og Regionalt 
Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 - oppfølging 

Side 95 

Sak 11-2018 Orienteringssaker Side 121 
 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 122 

Sak 12-2018 Referatsaker Side 124 
 1. Referat fra brukerutvalgsmøte  

Finnmarkssykehuset HF 21. september 2017 
  

 2. Referat fra møte i brukerutvalget ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
8. november 2017 

  

 3. Referat fra møte i brukerutvalget ved 
Nordlandssykehuset HF 5. desember 2017 

  

 4. Referat fra møte i regionalt fagråd - psykisk 
helsevern for voksne 7. april 2017 

  

 5. Referat fra møte i fagråd for revmatologi 
19. oktober 2017 

  

                                                        
1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
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 6. Brev av 10. januar 2018 fra Finnmark 
fylkeskommune til Helse Nord RHF v/adm. direktør 
ad. Vedtak om representasjon i regionale 
brukerutvalg 

  

 7. Referat fra møte i Regionalt fagråd for 
hudsykdommer Helse Nord 22. september 2017 

  

Sak 13-2018 Eventuelt Side 171 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 22. januar 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 31. januar 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø, 22.1.2018 

 

RBU-sak 2-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 9. november 2017 

 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 9. november 2017 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 9. november 2017 
til godkjenning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 9. november 2017 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 22. januar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
31JAN2018 - saksdokumenter

side 3



 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
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Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2017/8/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 9.11.2017 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 9. november 2017 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 31. januar 2018 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Rigmor Sæternes varamedlem - møtte for Arne Ketil Hafstad FFO 
Bjørn Helge Hansen medlem - deltok fram til kl. 12.45  FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Knut Hartviksen varamedlem - møtte for Randi Nilsen, deltok 

frem til kl. 14.00 
FFO 

Else Marie Isaksen medlem - deltok fram til kl. 13.30 FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Saskia Mennen varamedlem - møtte for Kari Sletten Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder psykisk helsevern/rus Helse Nord RHF  
Ingvild Jakobsen rådgiver Helse Nord RHF  

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Olaf B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 

 
I forkant av møtet i Regionalt brukerutvalg ble det avholdt felles møte med lederne av 
brukerutvalgene i helseforetakene.  
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RBU-sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og 

føringer - endelig vedtak 

Saken ble behandlet i ekstraordinært RBU-møte 19. oktober 
2017, og vedtaket ble protokollført i dette møtet. 

 
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 
 
 
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. 
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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). 
 
 

RBU-sak 67-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

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

Sak 67-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 68-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. 

oktober 2017 
Sak 69-2017 Traumebehandling (psykisk helse) - evaluering av organiseringen, 

oppfølging av styresak 47-2014 
Sak 70-2017 Tertialrapport nr. 2-2017 
Sak 71-2017 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene - utkast 
Sak 72-2017 Årsplan 2018 for Regionalt brukerutvalg  

i Helse Nord RHF 
Sak 73-2017 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), 

prosjektmandat og oppnevning av brukerrepresentanter 
Sak 74-2017 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 75-2017 Referatsaker 
 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 
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Sak 76-2017 Eventuelt 
A. Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning - 

oppnevning av brukerrepresentant 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

RBU-sak 68-2017  Godkjenning av protokoll fra møte i det 
Regionale brukerutvalget 12. oktober 2017 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 12. oktober 2017 godkjennes.  
 
 

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

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

organisering av traumetilbudet innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord til 
orientering. 

 
2. RBU ber Helse Nord RHF om å vurdere en bredere undersøkelse av pasientenes 

erfaringer med tilbudet i traumebehandlingen innen psykisk helsevern.  
 
 

RBU-sak 70-2017 Tertialrapport nr. 2-2017 
 
Vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 2-
2017 til orientering. 
 
 

  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
31JAN2018 - saksdokumenter

side 7



 

RBU-sak 71-2017 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene - 
utkast 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til oppdragsdokument 2018 til 
helseforetakene og har blant annet følgende innspill: 
a. Bruke også begrep «pårørende» i forbindelse med pasient- og brukermedvirkning, f. 

eks. pasient- og pårørendemedvirkning 
b. Inkludere søsken og barn i begrep «pårørende» 
c. Verdier og holdninger: Pasientene skal bli møtt på en god og verdig måte, f. eks. 

gjennom bruk av samvalg 
d. Satse på brukermedvirkning på systemnivå - følge felles retningslinjer 
 
Flere innspill som kom frem under behandling av saken, vil bli oversendt Helse Nord 
RHF av RBUs nestleder etter RBU-møte. 
 
 

RBU-sak 72-2017 Årsplan 2018 for Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF 

 
Vedtak: 
 
Årsplan 2018 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 73-2017 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB), prosjektmandat og 
oppnevning av brukerrepresentanter 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar prosjektmandat Fagplan TSB Helse 

Nord til orientering. 
 

2. RBU oppnevner følgende brukerrepresentanter: 
 Asbjørn Larsen oppnevnes som deltaker i styringsgruppen/prosjektstyret. 
 Vidar Hårvik oppnevnes som deltaker i arbeidsgruppen/prosjektgruppen. 

 
 

  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
31JAN2018 - saksdokumenter

side 8



 

RBU-sak 74-2017  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

Utgår. 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
 Regional brukerkonferanse 12. - 13. oktober 2017 Bodø - informasjon 
 Telefonmøte i RBU-AU ad. spørreskjema evaluering av pasientreiser 

18. oktober 2017 - informasjon 
 Møte i nasjonal gruppe for utarbeiding av behandlingslinje barn/ungdom med 

moderate og alvorlige hodeskader 19. oktober 2017 Gardermoen - 
informasjon 

 Telefonmøte i fagråd for habilitering 23. oktober 2017 - informasjon. 
Referatet ettersendes til Regionalt brukerutvalg. 

 Styreseminar Helse Nord 25. - 26. oktober i Tromsø - informasjon 
 Fagråd for nyremedisin, kontaktperson for Per Nordnes - informasjon om møte 

18. september 2017 
- RBU-medlem Jørgen Dahl 

 Møte i regionalt Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi 30. oktober 
2017 i Tromsø: Viktigste sak var den lave dekningsgraden og lave 
responsraten på henholdsvis 22 % og 11 % på influensavaksinering av 
helsepersonell i Helse Nord. Det er bedriftshelsetjenesten som står for mye 
av vaksineringen, og hvert helseforetak skal presentere strategier for å øke 
vaksinasjonsdekningen av helsearbeidere for sesonginfluensa i sesongen 
2017-2018. 

- RBU-medlem Asbjørn Larsen 
 Møte ad. regional utviklingsplan for avtalespesialister: RBU bes om å sende 

innspill til brukerrepresentanten (Asbjørn Larsen) som ønskes ivaretatt i 
denne planen. 

 Telefonmøte i det interregionale samarbeidsforum for RBU-ene 31. oktober 
2017 ad. Oppdragsdokument 2018  

 Møte i Helse- og omsorgsdepartementet 1. november 2017 ad. 
Oppdragsdokument 2018 

 Pasientsikkerhetskonferansen 2018: Informasjon om konferansen og 
programmet 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020: Kort informasjon om planlagt 

opplegg rundt oppnevningen 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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RBU-sak 75-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
 
Vedtak: 
 
1. Framlagte saker tas til orientering. 
 
2. I RBU-sak 76-2017 Referatsaker nr. 3 ad. 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 vedtok RBU følgende:  

 
Regionalt brukerutvalg ber fagdirektøren i Helse Nord RHF om å følge opp saken på 
en adekvat måte. 
 

3. I RBU-sak 76-2017 Referatsaker nr. 5 ad. Brev fra FFO Nordland av 23. oktober 2017 
ad. Klage på dekning av reiseutgifter for pasient og ledsager hos pasientreiser 
vedtok RBU følgende:  

 
Regionalt brukerutvalg ber brukerrepresentantene i alle organisasjoner om å følge 
opp denne saken gjennom egen organisasjon og ovenfor politiske myndigheter. 
 

 

RBU-sak 76-2017  Eventuelt 
 
A. Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning - oppnevning av 

brukerrepresentant 
 
RBU-nestleder Gunn Strand Hutchinson informerte om henvendelse fra Øystein 
Svindland i Helse Bergen HF av 31. oktober 2017 ad. deltakelse i arbeidsgruppen - 
nasjonal brukermedvirkningsveileder.  
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Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Marianne P. Brekke som 
brukerrepresentant for arbeid med nasjonal veileder for brukermedvirkning i 
helseforskning. 
 
 
Tromsø, den 9. november 2017 
 
godkjent av Gunn Strand Hutchinson, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 09NOV2017 – kl. 14.20 
____________________  
Gunn Strand Hutchinson 
RBUs nestleder 
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Møtedato: 31. januar 2018 
Arkivnr.:  2018/2  Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    I.Jakobsen, 75 51 29 00   Bodø, 22.1.2018 

 

RBU-sak 3-2018  Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene 

 
Formål 
I denne saken legges utkast til Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene (OD2018) 
fram for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for behandling, før dokumentet 
vedtas av styret i Helse Nord RHF 7. februar 2018 og overleveres til helseforetakene i 
foretaksmøte.  
 
Vedlagte utkast til OD2018 er oppdatert pr. 19. januar 2018. Eventuelle endringer i 
dokumentet fram til møtet i Regionalt brukerutvalg 31. januar 2018 vil RHF-ledelsen 
redegjøre for muntlig under behandling av saken. 
 
Problemstillinger 
OD2018 er Helse Nord RHFs prioriteringer av nasjonale krav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) og fra Helse Nord RHFs styre. 
 
Oppdragsdokument 2018 fra HOD ble overlevert Helse Nord RHF i foretaksmøtet 
16. januar 2018. Dette dokumentet, sammen med protokollen fra foretaksmøtet, gir 
eiers overordnede styringsbudskap for 2018. OD 2018 skal behandles i styret i Helse 
Nord RHF 7. februar 2018.  
 
Styresak 54-2017 Plan for Helse Nord 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018 
-2025 (styremøte 23. mai 2017) redegjør for Helse Nords strategi og tiltak for å nå Helse 
Nords overordnede mål i perioden. Oppdragsdokumentet skal bidra til at målene i 
planperioden nås.   
 
I dialogmøtene med RBU har ikke kravene i oppdragsdokumentet fra HOD (overlevert 
16. januar 2018) vært tatt inn. Disse er nå tatt inn, og merket med blått for å synliggjøre 
hvilke krav som er fra HOD. Eventuelle endringer vil bli redegjort for i RBU-møte 31. 
januar 2018. Dokumentet som følger vedlagt denne saken er ikke endelig i forhold til 
forkortelser og språk. Dette redigeres før styrets behandling i møte 7. februar 2018.  
 
Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet 
HOD har de samme styringsmål for 2018 som i 2017:   
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
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HOD er opptatt av at valgfriheten for pasienter skal økes, og at kunnskap om variasjon i 
tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid. Regjeringen vil skape 
pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt pasient oppleve 
respekt og åpenhet, og gjennom samvalg få delta i beslutninger om egen behandling og 
hvordan den skal gjennomføres. Pasientene skal oppleve helhetlige og 
sammenhengende tjenester også mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.  
Helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad får og 
opplever å få trygg og god helsehjelp.  
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en integrert del av kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeidet. Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger, 
forskningsbasert kunnskap og pasienterfaringer må brukes aktivt i utformingen av 
tjenestetilbudet og i systematisk forbedringsarbeid. Den nye strategien for psykisk 
helse Mestre hele livet1 skal ligge til grunn for de regionale helseforetakenes innretning 
av behandlingstilbudet til barn, unge, voksne og eldre. Det skal legges til rette for større 
grad av tverrfaglig og pasienttilpasset organisering av tilbudene, basert på hva 
brukerne etterspør hjelp til og oppdatert fagkunnskap.  
 
Uberettiget variasjon skal reduseres, og pasientforløpene skal være gode og effektive. 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt opplæring 
av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling.  
 
Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik 
at de ikke gjennomføres, før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene.  
 
Vedlagte utkast til oppdragsdokument 2018 for helseforetakene inneholder premissene 
fra HODs oppdragsdokument, fra styresak 54-2017 samt andre aktuelle styresaker og 
innspill framkommet gjennom den løpende kontakten med helseforetakene høsten 
2017. 
 
Samiske pasienters rettigheter har blitt ivaretatt i dialogmøter mellom Helse Nord RHF, 
Sametinget og HOD.  
 
Et utvalg av de nasjonale kvalitetsindikatorene er valgt som styringsparametre for 
HODs oppfølging av de regionale helseforetakene. Styringsparametre skal gi et best 
mulig bilde av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. Helse Nord 
RHF vil i oppfølgingsmøter med helseforetakene følge opp de valgte 
styringsparametrene og andre kvalitetsindikatorer. 
 
Tilleggslisten til oppdragsdokument er en oversikt over krav fra tidligere år som 
fortsatt er aktuelle. Denne listen er blitt revidert i år, og ligger som vedlegg 2 i 
oppdragsdokumentet. 
 
  

                                                        
1 Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) - se her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/mestre-hele-livet/id2568354/  
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Medvirkning fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF  
Medvirkning fra Regionalt brukerutvalg i arbeidet med oppdragsdokument for 2018 
har blitt ivaretatt gjennom dialogmøter mellom Regionalt brukerutvalg og RHF-
administrasjonen 5. og 19. januar 2018, samt formell RBU-behandling i møte 31. januar 
2018.  
 
Konklusjon 
Adm. direktør vurderer at oppdragsdokument 2018 til helseforetakene ivaretar krav og 
oppgaver fra Helse- og omsorgsdepartementet samt Helse Nords strategiske planer og 
styrevedtak. 
 
Det har vært gjennomført prosesser for utviklingen av dokumentet for å få innspill på 
retning og innhold. Helseforetakene, Regionalt brukerutvalg og 
konserntillitsvalgte/konsernverneombud i Helse Nord RHF har bidratt til at 
dokumentet har fått en form og innhold som utgjør et godt styringsgrunnlag for 2018. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til de krav og prioriteringer 

som framgår av utkast til Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene. 
 
2. RBU støtter Helse Nords videre satsning på pasientsikkerhet og videreutvikling av 

pasientens helsetjeneste. 
 
 
Bodø, 22. januar 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Oppdragsdokument 2018 fra Helse Nord RHF til helseforetakene  
 - utkast pr. 19. januar 2018 
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1 Innledning 
 
Oppdragsdokumentet er viktig for å nå målet om best mulig behandling for våre 
pasienter. Oppdragsdokumentet viser hva helseforetakene skal prioritere det 
kommende året. Det årlige oppdraget henger sammen med mål fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og 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 3–9, 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 3–9. 

Det er trukket ut 5 felles områder som vil være kritiske for måloppnåelse. Disse skal 
rapporteres i virksomhetsrapportene 

a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 
b) Det skal ikke være fristbrudd 
c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid   
d) Gj.snittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 

%  
e) Økonomisk resultat i tråd med plan  

 
Se kapittel 8 for sammenhengen mellom overordnede mål (1-4) og kritiske 
prosessindikatorer (KPI, punkt a-e) og krav til risikostyring og internkontroll. 
 
Helseforetakene skal bidra med faglige ressurser i regionale og nasjonale prosjekter og 
arbeidsgrupper. Utgiftene til dette skal dekkes av det enkelte helseforetak.  
 
 
Helseforetakene er store samfunnsaktører. Regjeringen har både generelle og mer 
spesifikke forventninger til helseforetakene på samfunnsansvarsområdet. Det gjelder 
fire 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. 
Foretaksspesifikke og generelle mål innenfor sykehusfarmasi/legemidler gis til de fire 
sykehusforetakene, som 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. 6 (2017-2018) Kvalitet og pasientsikkerhet 2016 
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- Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata  

- Nasjonal hjernehelsestrategi (2018-2024) 

- Nasjonal diabetesplan (2017-2021)  

- Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og 
omsorgstjenesten. (Rapportnummer IE-1012, utgitt desember 2017, utgitt av 
Direktoratet for e-helse) 

- I 2016 vedtok EU-parlamentet en ny personvernforordning, General Data 
Protection Regulation (GDPR) som vil være gjeldende fra 25. mai 2018 i hele EU 
og erstatte EUs personverndirektiv fra 1995. Dette betyr at i Norge vil 
forordningen erstatte personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. 
 

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 
betyr bruk av tolketjenester ved behov. Samiske pasienters rett til og behov for 
tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom 
utredningsfasen og når beslutninger tas.  
 
Prinsippene for prioritering 1skal ligge til grunn for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder nye legemidler, teknologi og endring i 
arbeidsprosesser. 
 

 

  

                                                        
 
1 Spesialisthelsetjenesteloven og prioriteringsforskriften 
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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. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenliknet med 2017. Gjennomsnittlig ventetid skal 

være under 50 dager innen 2021.  

2. Ingen fristbrudd. 

3. Median tid til tjenestestart skal reduseres sammenliknet med 20172.  

4. Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017 (passert planlagt tid). 

Overholde minst 95 pst. av avtalene innen 2021.  

5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn 

for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge 

skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader 

(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet 

(polikliniske opphold)3.  

6. Følge opp anbefalingene i rapporten fra de regionale helseforetakene om overgang til faglig 

likeverdige, men rimeligere legemidler og tilgrensende oppdrag, og redegjøre for denne 

oppfølgingen innen 1.mai. En viktig forutsetning for overgang til faglig likeverdige, men 

rimeligere legemidler er at helsepersonell har tilstrekkelig informasjon om legemidler på 

forskrivningstidspunktet.  

7. Registrere i pasientadministrative systemer at pasienter har vært vurdert og eventuelt fått tildelt 

kontaktlege. Det skal redegjøres for status i tertialrapport 1. 

8. Utvikle rutiner for god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste ut fra best 

tilgjengelig kunnskap. Rutinene skal omfatte overføring internt i sykehuset og mellom sykehuset 

og primærhelsetjenesten. Rutinene utarbeides i samarbeid med ungdomsrådet i helseforetakene.  

9. Stimulere og legge til rette for at ansatte kan få kompetanseheving i samisk språk og 
kulturforståelse. 

10. Bidra til kompetanseutvikling som bygger opp under Helse Nords ansvar for å sikre 
likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud til hele den samiske befolkningen i Norge. 

11. Bruken av Mine Pasientreiser (digitaliseringsgrad), skal ved utgangen av 2018 være 
55 % i Helse Nord. 

12. Etablere mottaksprosjekt for innføring av DIPS Arena i tråd med forutsetningene 
som legges innenfor FRESK-programmet (FREmtidens Systemer i Klinikkene)  

13. Beskrive status og lage videre plan for omleggingen av Raskere tilbake, innen 1.april 
2018. 

14. Ta i bruk digital kommunikasjon med pasienter og pårørende innenfor rammene av 
prosjektet digitale innbyggertjenester.  

15. Alle prosjekter/programmer som benytter IKT skal gjennomgå review (formell 
gjennomgang) i tråd med regional arkitekturstyring.  Eventuelle avvik skal 
godkjennes skriftlig. Elektroniske samhandlingsløsninger skal gjennomføres i tråd 
med nasjonal samhandlingsarkitektur. 

                                                        
 
2 Tiden mellom den dato henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og den dato pasienten mottar en tjeneste, det vil si dato for når en 

bestemt prosedyre er utført. Dette måles for et utvalg utrednings- og behandlingsprosedyrer. Liste over hvilke utrednings- og 

behandlingstjenester som inngår i målingene finnes på Helsedirektoratets nettsider: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Statistikk%20fra%20Norsk%20pasientregister/Definisjon-av-
tjenester.pdf 
3 Årsverk er tatt ut som måleparameter. Årsverkstall fra SSB gir ikke en fullstendig oversikt over årsverk etter sektor på grunn av reglene for 

innrapportering av fellespersonell. 
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16. Etablere system for å implementere lovendringene i helsepersonelloven § 10 som 
omhandler barn som pårørende. 
 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 

Helse Nord IKT 

1. Ansvar for at organisasjonen er dimensjonert til, innen rimelig tid, å kunne levere 
på konkrete bestillinger. «Rimelig tid» konkretiseres og formaliseres i 
tjenestenivåavtaler med helseforetakene og Helse Nord RHF. Det skal avklares 
om krav til responstid skal avspeiles i ulike timepriser innen 1. mars. 

2. Etablere en tett dialog med sentrale programmer/prosjekter i regionen for å 
sikre nødvendig leveransekraft. Eks:  

1. FRESK 

2. Digitale innbyggertjenester 
3. Prosjektporteføljen Nasjonal IKT HF 
4. Porteføljestyring 

Det er foretakets ansvar å stille nødvendige ressurser/leveranser tilgjengelig slik 
at fremdriften til sentrale programmer/prosjekter ikke blir unødvendig forsinket. 

3. Sikre at elektroniske meldinger til enhver tid er i tråd med siste versjon av 
nasjonale standarder. Bekrefte etterlevelse innen utløp 1. tertial.  
 
Finnmarkssykehuset 

1. Legge til rette for at eksisterende tilbud om kompetanseheving i samisk språk og 
kultur gjøres kjent nasjonalt slik at helsepersonell i hele landet har mulighet til å 
søke om deltakelse.  
 

 

3.2 Somatikk 
Krav for 2018 

1. Ta i bruk pakkeforløp hjerneslag etter nasjonale retningslinjer  

2. Minst 20 pst. av pasienter med akutt hjerneinfarkt får intravenøs trombolysebehandling.  

3. Minst 50 pst. av pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 

behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.  

4. Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 %.  
5. Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %. 
6. Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene 

skal være minst 70 pst. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på helseforetaksnivå 

skal reduseres.  

7. Redusere uberettiget variasjon i tilbudet til pasienter med kols, jf. SKDEs helseatlas.  

8. For å unngå unødig pasienttransport må pasienter fraktes til sykehus med riktig 

behandlingsnivå, uten unødig omvei til lokalsykehus, når diagnostikk og behandling ikke kan 

gis ved lokalsykehuset.  

9. Forberede innføring av Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra 2019 med utvikling av 

nytt IT-program, start rekruttering av personell, skopiskole, investeringer i endoskopisentre 

mv.  

10. Delta i informasjonskampanje for å øke antall organdonorer i 2018. Kampanjen skal også 

omfatte levende giver av nyre.  

11. Kartlegge om labrekvisisjonene inkluderer den nødvendige (kliniske) 
informasjon som er nødvendig for å vurdere om prøvene skal analyseres og for å 
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tolke analysene. Det skal også foreslås tiltak som kan iverksettes dersom 
kartleggingen skulle konkludere med at informasjonsgrunnlaget ikke er 
tilstrekkelig. Frist for rapportering 15. april.  

12. Ta i bruk nasjonal traumeplan av 2016 og de krav som stilles til akuttsykehus 
med traumefunksjon og traumesenter, jf. styrevedtak 26/2017. Oppfyllelse av 
kravene, med årlig opplæring og trening, rapporteres i årlig melding.  

13. Etablere system for å tilkalle akutt-team ved alvorlige tilstander som:  
 traumer 
 alvorlig syke barn 
 andre alvorlig syke pasienter 
 syke nyfødte 

14. Bidra til at pasienter <80 år innlagt med NSTEMI, får koronar angiografi innen 72 

timer etter innleggelse. 

15. Gjennomføre regelmessig opplæring av ambulansepersonell for å øke andelen 
prehospital trombolyse ved indikasjon på STEMI-infarkt. Rapporteres 2. tertial og 
årlig melding.   

16. Mer enn 40 % av pasienter under 80 år med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), med 
mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, skal 
behandles med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt 
eller koronar angiografi/PCI4 innen 90 minutter.5  

17. Sikre lokalsykehustilbud til pasienter med sykelig overvekt med nødvendig 
kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. 
 
 
Universitetssykehuset Nord- Norge HF 

1. Delta i en nasjonal ordning med ekspertpanel i spesialisthelsetjenesten der pasienter med 

alvorlig livsforkortende sykdom kan få en ny vurdering av sine behandlingsmuligheter for 

enten etablert eller utprøvende behandling i Norge eller i utlandet, jf. utredning gjennomført i 

2017.  

2. Sikre sosialpediatriske tjenester til Statens Barnehus i Kirkenes.  

3. Overta Flight Following av ambulansehelikoptrene i Helse Nord og koordinering 

av alle helikoptre som utfører ambulansetjeneste i regionen, innen 1. juni 

2018.  UNN skal lede den regionale prosessen slik at endringen kan gjennomføres 

kostnadseffektivt og uten uheldige konsekvense . 

4. Samorganisere forvaltningssentrene for forvaltning av kliniske IKT-systemer. 

Frist for tilbakemelding er 1. tertial. 

5. Andel pasienter <80 år innlagt med NSTEMI, som ble utredet med koronar 

angiografi innen 72 timer etter innleggelse, skal være over 80 %. 

6. Utrede etablering av trombektomitilbud ved hjerneslag ved NLSH Bodø, i 

samarbeid med Nordlandssykehuset 

7. Overføre teknisk og merkantil forvaltning av LabCraft blodbanksystem og 

Medisinsk Genetikk til Helse Nord IKT HF innen første tertial 2018. 

 

Nordlandssykehuset 

1. Sikre sosialpediatriske tjenester til Statens Barnehus i Mosjøen  

                                                        
 
4 Perkutan koronar intervensjon 
5 Kilde hjerteinfarktregisteret 
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2. Ventetiden for utredning og behandling for pasienter med sykelig overvekt ved 

sitt regionale tilbud skal være under 16 uker.  

3. I samarbeid med UNN utrede etablering av Trombektomitilbud ved hjerneslag 

ved NLSH Bodø. 

 

Helse Nord IKT  

1. Etablere teknisk og merkantil forvaltning av LabCraft blodbanksystem og 

Medisinsk Genetikk innen første tertial 2018. 

2. Verifisere og eventuelt oppgradere elektroniske meldinger for Labcraft 
Blodbanksystem slik at disse er i tråd med den nasjonale 
samhandlingsarkitekturen.  
 
Finnmarkssykehuset 

1. Det skal etableres stedlig ledelse ved Klinikk Alta. 

2. Planlegge etablering av slagalarm koblet opp mot nevrolog, slik at en kan starte 

trombolysebehandling i Alta. Rapporteres 2. tertial. 

3. Nye radiologiske tjenester i Alta skal ha tilgjengelighet og åpningstider som tilfredsstiller 

befolkningens behov. 

4. Legge til rette for at legespesialister kan etablere seg i Alta, og at det må være mulig å 

arbeide delt mellom Hammerfest og Alta, uavhengig av hvor man har bosted og fast 

arbeidstilknytning. 

 

 

3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 

Krav for 2018 
1. Færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017.  

2. Færre pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) enn i 2017.   

3. Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling.  

4. Implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 

5. Registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å forberede utskrivninger 

om disse pasientene, jf. innføring av betalingsplikt for kommunene fra 2019.  

6. Videreføre satsing på bedre helsetjenester til barn og unge i barnevernet, herunder bidra til å 

utvikle modeller for utredning av barn i barnevernet og utvide det ambulante arbeidet inn mot 

barnevernet. Bidra til at disse helsetilbudene videreutvikles slik at også samiske barns 

språklige og kulturelle bakgrunn er ivaretatt.  

7. Iverksette tiltak for å øke tilgjengeligheten til psykisk helsevern for innsatte i fengsler, 

herunder språklige og kulturelt tilrettelagte tilbud for samiske innsatte. 

8. Styrke arbeidet med tidlig diagnostisering og oppfølging/veiledning av 

autismespekterforstyrrelser (ASF), samt stimulere til forpliktende samarbeidsavtaler mellom 

helseforetak/sykehus og kommuner. 

9. Styrke kompetansen innen psykisk helsevern for behandling av psykiske lidelser 
blant personer med utviklingshemming 

10. Tilby oppfølging med formål om tilbakeføring til ordinært arbeidsliv, utdanning 
eller annen aktivitet som et ledd i behandlingen. Oppfølgingen bør gjennomføres i 
samarbeid med brukeren selv, kommunene og NAV. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  
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Nordlandssykehuset 

 
1. Etablere helseteam innen psykisk helsevern for barn og unge for å yte 

spesialisthelsetjenester til barn i Bufetats helse- og omsorgsinstitusjon. Tilbudet 

skal være i drift fra høsten 2018, med frist for tilbakemelding 2. tertial.  

1. Etablere kommunepsykologtjeneste på Svalbard i samarbeid med Lokalstyret i 

Longyearbyen. 

 
 

3.4 Samhandling med kommuner  
Krav for 2018 

1. I samarbeid med kommunene etablere en ordning for opplæring og bruk av akutthjelpere. Det 

vises til akuttmedisinforskriften § 5. 

2. Styrke samarbeidet med fastlegene, både i det daglige arbeidet og ved å etablere 

arenaer for dialog, gjensidig læring og erfaringsutveksling mv. (jf etablering av 

fastlegeråd/møter.) 

3. Utarbeide en plan med konkrete tiltak for å understøtte fastleger og 

kommunehelsetjeneste på måter som gjør det mulig å gi behandlingstilbud i 

kommunene der dette er faglig forsvarlig, herunder: 

o Økt bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis pasienter og faglige 

samarbeidsparter (fastleger mv)   

Fremdrift i dette arbeidet rapporteres tertialvis. 

4. Sørge for effektiv samhandling med kommunene både på ledernivå og klinisk 

nivå. 

5. Skal gjennom samarbeidet i OSO – bidra til bedre dokumentasjon, oppfølging og 

lukking av meldte avvik. 

6. Alle pasienter som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten og som er i behov fra kommunal oppfølging, skal ha med 

seg nødvendig informasjon for å sikre et godt og helhetlig behandlings- og 

pasientforløp. Dette innebærer blant annet at foreløpig epikrise, samstemt 

legemiddelliste og medikamenter skal følge med pasienten ved utreise jf. 

tjenesteavtale 5. Dersom opplysningene ikke er tilgjengelig for personell som skal 

ivareta pasienten, skal heller ikke pasienten reise ut fra sykehuset. 

7. Ta i bruk dialogmeldinger m/vedlegg og henvisning (2.0) m/vedlegg i løpet av 

2018. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  

 
Helse Nord IKT HF. 

1. Implementere HelseID i Helse Nord. Implementeringen må gjennomføres på en 
slik måte at den representerer et naturlig fundament for fremtidig 
dokumentdeling i sektoren.  

2. Bidra i Direktoratet for e-helses arbeid med å ferdigstille og ta i bruk nødvendige 
standarder for elektronisk samhandling, jf. forskrift om IKT-standarder i helse- 
og omsorgssektoren. 
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3. På bestilling fra Helse Nord RHF delta i utredning av mulige metoder for deling av 
helseinformasjon.  Arbeidet skal omfatte deling av informasjon på tvers av og 
innenfor helseregionene, på tvers av omsorgsnivå og med nasjonale løsninger og 
registre. Arbeidet skal sees i sammenheng med det nasjonale arbeidet som ledes 
av Direktoratet for e-helse.   

4. Etablere nødvendig kompetanse og leveransekraft til å oppfylle de nasjonale 
føringer innen fremtidig bruk av IHE-XDS og HL76.  
 

 

3.5 Samhandling med leverandører av private helsetjenester. 
Krav for 2018 

1. Rapportere på oppfølging av tiltak knyttet til samhandling med private avtaleparter, jf. rapport 

fra juni 2017, innen 1. mai.  

2. Sikre at vurderingsenheter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er tilstrekkelig kjent 

med pasientrettighetene, inkludert retten til fritt behandlingsvalg. 

 
 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 
Universitetssykehuset Nord- Norge HF 

1. Etablere samarbeidsavtaler på klinisk nivå med alle avtalespesialister innen 
01.06.18.  

2. For fagområder hvor avtaler er inngått, skal plan for videre samarbeid 
rapporteres i tertialrapport 1. 

 
 

3.6 Kvalitetsutvikling 
 
Krav for 2018  

1. Helse Nord skal i 2018 lede det interregionale arbeidet med å redusere uønsket variasjon i 

kapasitetsutnyttelse og forbruk, ref. OD til Helse Nord fra HOD 16. januar 2018. Oppdraget 

løses gjennom det interregionale prosjektet AIM (arbeidsgruppe for indikatorer og metode), 

det regionale variasjonsteamet i nært samarbeid med helseforetakene i regionen. 

Helseforetakene skal stille nødvendige ressurser og kompetanse til disposisjon slik at regionen 

samlet sett kan løse oppdraget. Forventet ressursbehov vil være omkring 50 pst stilling fra 

hvert av foretakene i det faste arbeidet gjennom året foruten deltakelse i hurtigarbeidende 

grupper. Det trengs både merkantile ressurser med god innsikt i foretakenes 

pasientadministrative rutiner og systemer og kliniske ressurser. 

2. Ingen korridorpasienter. 

3. Andel pasientskader basert på de årlige GTT-undersøkelsene er redusert med 25 pst. innen 

utgangen av 2018, målt ut fra undersøkelsen for 2012.  

4. Bruke elektronisk GTT- portal og resultatene skal brukes i lokalt 
forbedringsarbeid. 

5. Ta i bruk KPP i lokalt forbedrings- og planarbeid. 
6. Levere KPP- data etter nasjonal spesifikasjon.  
7. Levere data inn i den nasjonale KPP databasen. 
8. Helseforetakene skal stille med fagrevisorer til kliniske fagrevisjoner. 

                                                        
 
6 Standarder til bruk i fremtidige samhandlingsløsninger.  
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9. Bruke Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer i eget forbedringsarbeid og 
rapportere i årlig melding på hvilke tiltak som er satt inn.  

10. Implementere nye regionale rutiner for legemiddelssamstemming og bruk av 
legemiddelmodul i DIPS. Rapportere andel legemiddellister som er samstemt ved 
innleggelse fra og med andre halvår 2018. 

 
 
 

3.7 Pasientsikkerhet  
Krav for 2018 

1. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal være del av sykehusenes 
ordinære aktivitet og resultatene rapporteres i tertialrapport. 

2. Ha skriftlige rutiner i Docmap som beskriver utskrivingssamtale og hvordan det 
sikres at pasient/pårørende får nødvendig informasjon om sin sykdom, om 
medikamentene og får med seg oppdatert medikamentliste. 

 
 

Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 

Nordlandssykehuset 
 

1. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet skal videreføre 
nettverk for lokale programledere i regionen og legge til rette for at 
helseforetakene fortsetter å bruke tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet også etter 2018. 

2. Helse Nord RHF skal styrke innsatsen i pasientsikkerhetsprogrammet og i samarbeid med de 

øvrige regionale helseforetakene sikre at tiltakspakkene fra pasientsikkerhetsprogrammet, 

inkludert kartlegging av pasientskader og pasientsikkerhetskultur videreføres etter 2018. De 

regionale helseforetakene skal samarbeide med Helsedirektoratet og 

pasientsikkerhetsprogrammet om å fremme forslag til plan innen 1. juni 2018 for hvordan 

arbeidet med en samordnet innsats på pasientsikkerhetsområdet bør innrettes fra 2019.  

3. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet skal være en støtte for 
helseforetakene i oppgaver innenfor pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. 

4. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet skal bidra med klinisk 
kompetanse som skal bistå alle foretakene i arbeidet med at løsningen i NCAF 
benyttes til GTT-granskinger. 
 

3.8 Smittevern 
Krav for 2018 

1. Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 3,5 pst 

2. Rapportere på gjennomførte tiltak i regional Smittevernplan og 
Tuberkulosekontrollprogram.  

3. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 20 % sammenliknet med 2012.7 

4. Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og 

antibiotikabruk (NOIS-PIAH) utføres minst to ganger årlig, og HAI oppstått i eget 

sykehus rapporteres fortløpende til Helse Nord RHF. 

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

kinoloner). 
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5. Insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner i operasjonsområdet 

(NOIS-POSI) utføres tertialvis og rapporteres fortløpende til Helse Nord RHF.  

6. Ved dyp postoperativ sårinfeksjon (NOIS-POSI) skal det gjennomføres 

tverrfaglig og systematisk gjennomgang av pasientforløpet og eventuelt 

iverksettes tiltak. 

7. Helseforetakenes årsplan for internrevisjon skal inneholde minst ett punkt 

tilknyttet infeksjonskontrollprogrammet (IKP). 

8. Vaksinasjonsdekning for sesonginfluensa blant helsepersonell med direkte 

pasientkontakt skal være 75 %.  

Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 

Helgelandssykehuset 

1. Opprette og ansette 100% stilling for smittevernsykepleier med ansvar for 

kommunehelsetjenesten. 

2. Inkludere smittevern i tjenesteavtale 10 mellom helseforetaket og deres 

opptakskommuner. 

Universitetssykehuset Nord-Norge 
 

1. Regionalt forvaltnings senter EPJ skal ta kontakt med KORSN for å avklare og 
sikre levering fra DIPS ASA. 

 
Helse Nord IKT 

1. Opprette en funksjon som raskt kan bistå sykehusene ved feil og mangler i 

registrering knyttet til NOIS-POSI (insidensundersøkelse av postoperative 

sårinfeksjoner i operasjonsområdet) i EPJ.  

 

 
 

3.9 Forskning og innovasjon 
 
Krav for 2018 

1. Realisere forsknings- og innovasjonsstrategien i Helse Nord. 
2. Tilrettelegge særlig for klinisk forskning og helsetjenesteforskning, også i 

samarbeid med andre HF og universiteter i regionen 
3. Antall kliniske behandlingsstudier er økt sammenliknet med 2017.  
4. Rekruttere flere pasienter inn i kliniske behandlingsstudier, både regionale og 

større nasjonale forskningsstudier (bl.a. i KLINBEFORSK-prosjektene og den 
nasjonale studien om bruk av autolog stamcelletransplantasjon ved MS).  

5. Legge til rette for at gode forskningsmiljøer i eget helseforetak søker ekstern 
finansiering, spesielt fra Forskningsrådet og EU, og ikke bare søker regionale 
forskningsmidler fra RHF. 

6. Legge til rette for å innføre Induct som system for registrering og fremming 
av innovasjonsprosjekter. 

7. Delta i prøverapportering av aktivitetsindikatoren for innovasjonsaktivitet i 
foretakene, jf oppdrag til RHFene i oppdragsdokument 2016. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
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Universitetssykehuset Nord-Norge 

 
1. Gjennomføre en prøverapportering på antall pasienter som deltar i kliniske behandlingsstudier 

i helseforetakene, i tråd med anbefalinger i rapport fra arbeidsgruppe for utvikling av en 

indikator for kliniske behandlingsstudier.  

2. Tilrettelegge for forskning utover dr.grad og slik sikre stabil 
forskningskompetanse i alle klinikker. 

3. Delta i store søknadssamarbeid og forskningsprosjekt både i regionen og 
nasjonalt. 

4. Delta i arbeidet med utredning og pilotering av en totalkostnadsmodell for 
eksternt finansierte forskningsprosjekter, sammen med RHF.  

5. Etablere følgeforskning på etablert medikamentfritt behandlingstilbud ved 
psykoselidelser. 

6. Bidra særskilt til å realisere innovasjonstiltak, sammen med øvrige HF og RHF. 
 
Nordlandssykehuset 
 

1. Gjennomføre en prøverapportering på antall pasienter som deltar i kliniske behandlingsstudier 

i helseforetakene, i tråd med anbefalinger i rapport fra arbeidsgruppe for utvikling av en 

indikator for kliniske behandlingsstudier 

2. Legge til rette for å videreutvikle allerede sterke forskningsmiljø i eget foretak. 
 
 

 

 

4 Øvrige områder 
 
 
 
 

4.1 Klima- og miljøtiltak  
 
Helse Nords miljøpolitikk er førende for miljøarbeidet i foretakene som skal være i 
fremste rekke i arbeidet med klima- og miljøtiltak, bl.a. gjennom ledelsessystemet for 
miljø. 
 
Krav for 2018 
1. Sette mål for de nasjonale miljøindikatorene, måle og registrere disse i den nasjonale 

databasen som ligger hos Sykehusbygg HF.  

2. Stille miljøkrav i alle anskaffelser. 

3. Tilrettelegge flere møter for deltakelse via telematikk. 
4. Redusere pasientreiser ved ambulering og bruk av telematikk, med universell 

utforming av kommunikasjonshjelpemidler.  
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4.2 Personvern og informasjonssikkerhet 
I helseforetakene skal det være tilfredsstillende informasjonssikkerhet basert på 
vurdering av risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll. 
Helseforetakene skal gjennom systematiske tiltak sørge for at nasjonale krav til 
informasjonssikkerhet blir ivaretatt.  

Krav for 2018 
1. For å sikre etterlevelse av innholdet i Regionalt styringssystem for 

informasjonssikkerhet og Handlingsplan for informasjonssikkerhet8 skal 
informasjonssikkerhet rapporteres i «Ledelsens gjennomgang», og skal som 
minimum inneholde resultater fra helseforetakenes sikkerhetsrevisjoner, 
oppsummering fra avviksrapportering og trender fra gjennomførte 
risikovurderinger. 

2. Avvik fra tidligere riksrevisjonsrapport, med gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalyser utfra fastsatt plan, som ikke er lukket i løpet av 2017, skal 
rapporteres med tiltaksplan til Helse Nord RHF til1. mars 2018.   

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

4. Helse Nord IKT HF er regionenes driftsleverandør og databehandler for noen av 
systemene helseforetaket innehar databehandleransvaret for. Helse Nord IKT HF 
skal inngå databehandleravtaler med leverandører når:  

 Leverandør engasjeres av databehandler for å utføre oppdrag for 
databehandler. 

 HN IKT drifter systemer for leverandør som har avtale med HF/RHF. 
Leverandører i denne kategori skal fremgå av tjenesteavtale mellom HN IKT 
og aktuelt HF/RHF. 

Ansvaret omfatter også å gjennomførerisiko- og sårbarhetsanalyser i samarbeid 
med aktuell leverandør. 

 
5. Helseforetakene og Helse Nord IKT HF skal revidere gjeldene tjenesteavtaler (SLA) 

og databehandleravtaler for å sikre at disse endringene innarbeides i disse avtalene.  
 

Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 

Helse Nord IKT HF 
 

1. Oppdatere driftsavtalene med helseforetakene, inklusive vedlegg, innen 
1.10.2018. 

2. Ha oversikt over underleverandører og deres underleverandører (tredjeparter). 
Det skal fremgå hvorvidt underleverandør skal være dekket av en 
databehandleravtale, og om avtalen er inngått. Det skal fremgå om det behandles 
personopplysninger, helseopplysninger eller sensitive opplysninger. 
Helseforetakene skal årlig kontrollere denne oversikten, og dette skal skje før 
1.10.2018. 

 

                                                        
 
8 Regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet og Handlingsplan for informasjonssikkerhet er 
styrende dokumenter i foretaksgruppen. 
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4.3 Medisinteknisk utstyr og informasjonssikkerhet 
Medisinteknisk utstyr (MTU) kan inneholde personopplysninger. Både av kommersielle 
og tekniske hensyn skal foretakene samarbeide om anskaffelser av MTU  
 

1. Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for MTU med tilhørende 
handlingsplaner innen xx.xx.18 

2. Delta i et felles prosjekt for å klargjøre og forbedre samhandlingen mellom 
helseforetakene og mellom helseforetak og Helse Nord IKT HF rundt MTU.    

 

4.4 Beredskap 
Krav for 2018  
 

1. Gjennomføre tiltak som gjør at helseforetaket er klar for å implementere ny sikkerhetslov når 

den trer i kraft. 

2. Sørge for medikamenter, utstyr og opplært og trenet personell til Emergency Medical Team 

(EMT).  

3. Gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne beredskapsplaner og rutiner i tråd med 
revidert Nasjonal helseberedskapsplan  

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

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

6. Vurdere behov for nye tiltak for å sikre tilgang av vann og strøm for å kunne møte 
langvarig bortfall.  

7. Vurdere behov for nye tiltak for å sikre tilgang til IKT for å kunne møte langvarig 
bortfall.  
 
 

 
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." 
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5 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
Krav for 2018 

1. Sikre at pasienten får god nok kvalitet på informasjon for å kunne ta reelle 
valg for sin behandlingsmetode/behandlingssted.  

2. Publisere minimum 200 flere unike pasientbehandlinger/-undersøkelser på 
foretakets internettsider. 

3. Sikre reell brukermedvirkning i forskning, jf retningslinjene for dette vedtatt i 
styresak 19-2015. 

4. Ta i bruk tjenester på helsenorge.no. Pasientenes muligheter for kontakt skal 
forbedres ved bruk av elektroniske løsninger som er tilgjengelig. 

5. Legge til rette for god kommunikasjon også for pasienter med 
funksjonsnedsettelser. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
 

1. Lede et fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene for å samordne 

arbeidet med nye samvalgsverktøy og bidra til at eksisterende verktøy tas i 

bruk. 

 
 

6 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig 
kvalifisert personell 

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Vi må gi muligheter for kompetanseutvikling, og 
legge forholdene til rette for trivsel og et inkluderende arbeidsmiljø og vi må jobbe 
langsiktig og i lag for å dekke fremtidig kompetansebehov. Nye krav til opplæring 
innenfor IKT-system, sammen med et strammere marked for vikarer, gjør at foretakene i 
større grad enn tidligere må basere sin virksomhet på egne ressurser.   
 
 

6.1 Sikre gode arbeidsforhold 
Krav for 2018 

1. Framlegge plan for reduksjon av deltidsarbeid for andel deltid over 24% i 
tertialrapport 1. I planen skal det framgå årlige mål for reduksjon av andelen 
deltid, og tilhørende tiltak for å oppnå reduksjon. Oppfølging av planen skal 
fremgå i fremtidig tertialrapportering. 

2. Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5%, og å 
holde korttidsfravær <2% i tertialrapportene. Rapportering skal særskilt 
redegjøre for tiltak ved fravær >10%.  

3. Delta i regionalt nettverk for arbeid med reduksjon av sykefravær og økt nærvær. 
Nettverket skal ledes av Helse Nord RHF. 
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4. Følge opp hovedfunnene og anbefalingene i Riksrevisjonens undersøkelse om 

bierverv. Rapporteres tertialrapport 1. 
5. Innen utgangen av 2018 publisere digital lederhåndbok i Compendia. 

 

6.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell 
Krav for 2018 

1. Delta i utvikling av felles regionale kompetansestrategier, herunder også strategi 
for teknologistøttet læring.  

2. Utarbeide årlige og langsiktige planer for foretakets bemanningsbehov og 
utdanningskapasitet. I tertialrapportene presenteres sammenligning mellom 
faktisk bemanning og utdanningskapasitet vs plan.  

3. Redegjøre i tertialrapport 2 for foretakets handlingsplaner for arbeid med 
oppfølging av Helse Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling. 

4. Bidra i å utvikle felles kompetanseplan for ledere i Helse Nord.  

5. Sikre drift av kompestyringssystemet etter endt prosjekt mars 2018.  

6. Delta i utvikling og implementering av regional annonse- og 
rekrutteringsveileder. 

Foretaksspesifikke krav for 2018 

 
Nordlandssykehuset 

1. Lede interregionalt nettverk for e-læring fra og med 1. januar 2018. 

  
Finnmarkssykehuset 

1. Lede regional koordinering av prosjektet ledermobilisering  

 

6.3 Utdanning av legespesialister 
 

1. Forberede og implementere del 2 og 3 av spesialistutdanning for leger i henhold 
til Forskrift 8. desember 2016 nr 1482 om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger. 

2. Delta i regionalt implementeringsprosjekt for del 2 og 3 i spesialistutdanning for 
leger i henhold til styringsdokumentet. 

3. Forberede søknadsprosess for godkjenning av helseforetaket som 
utdanningsvirksomhet innen aktuelle spesialiteter 

4. Stille med to deltakere i regional kurskomite for veiledning og sørge for 
veilederkurs for leger i eget helseforetak 
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5. Utarbeide planer og læringsaktiviteter for innfasing av ny spesialitet i akutt- og 

mottaksmedisin. 

 

Foretaksspesifikke krav for 2018 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
 
 

1. Helseforetaket skal lede det regionale implementeringsprosjektet for del 2 og 3 i 
spesialistutdanning for leger 

 

6.4 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 utvikle og ta i bruk 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. 

5. Gjennomgå og oppdatere prosedyrer for varsling, oppfølgning og rapportering av 
vold, trusler og trakassering. 

 
 

7 Innfri økonomiske mål i perioden 
 

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

7.2 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 
Helgelandssykehuset Overskudd 20 mill. kroner 
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Sykehusapotek Nord 
Helse Nord IKT 

Økonomisk balanse 
Økonomisk balanse 

0 mill. kroner9 
0 mill. kroner 
 

Krav for 2018 
1. Ha tiltaksplaner som sikrer at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 

2018–2021. Styrebehandlet status rapporteres til Helse Nord RHF innen 25. april.  
2. Tertialvis redegjøre for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale 

prosjekt som: 
1) Innføring av felles kliniske system, jf tidligere styrebehandling, herunder 
forutsetningen om kompetansebygging og funksjonell forvaltning. 
2) Virksomhetsoverdragelse av pasientreiser uten rekvisisjon. 
3) Satsing på klinisk farmasi. 
4) Innkjøp. 
5) Innføring av nytt sak-/arkivsystem 
6) Innføring av kompetansemodulen i personalportalen 
7) Omfang av bruken av automatisert strukturert journalundersøkelse (NCAF), 
antall GTT-team og antall granskede journaler. 
 
 
 

 
 
 

7.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
Krav for 2018 
 
1. Avvikle kostbare spesialnumre 

2. Starte arbeidet med husleiemodell, basert på anbefalinger fra pilotprosjekt i 

Helgelandssykehuset og nasjonal rapport.    

3. Følge opp en 4-årig vedlikeholdsplan som sikrer opprettholdelse av bygningsmessig 

standard, kvalitet og verdier over tid. Planen skal samordnes med fremtidige 

nybygg/ombygging. 

4. Delta i prosjekt integrasjon av nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold 
(FDV) av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM) med 
innkjøpssystemet ClockWork. Status for arbeidet skal inngå i tertialrapport to. 

5. Delta i oppdatering av Landsverneplanen, vurdere endringer i vernestatus og 

vernemetode. 

6. Delta i arbeidsgruppe for evaluering av FDV-systemene og foreslå felles IKT-
løsninger for FDV av bygg.  

7. Ha avtaler for arealdeling av universitetsarealer.  
 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
 

 

                                                        
 
9 Sykehusapotek Nords publikumsavdelinger skal samlet gå med overskudd i 2017. 
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Finnmarkssykehuset 
1. Evaluere prosjekt Nye Kirkenes sykehus. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
 

1. Starte evaluering av PET-senteret, ferdigstilles 1.kvartal 2019 

2. Starte evaluering av A-fløy, ferdigstilles 1.kvartal 2019 

 

Helgelandssykehuset 
1. Utarbeide rapport fra arbeidet med intern husleiemodell innen 20. mai 2018. 

Rapporten skal inneholde egne erfaringer og anbefaling for videre arbeid.  

 

7.4 Anskaffelsesområdet 
 
 
Krav for 2018 
 
1. Ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter, sikre at leverandører følger lover og 

regler. Redegjøre i årlig melding resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan 
virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. 

2. Innfri krav i anskaffelsesstrategi i tråd med styresak i Helse Nord. 
o Realisere handlingsplan. 

o Rapportere vedtatte styringsparametere tertialvis. 

3. Bidra med kompetanse/ressurs i fellesanskaffelser. 
o Rapportere pr tertial på antall bidrag i forhold til antall 

prosjekter/forespørsler. 
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8 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. 
 
Overordnede mål for risikostyring i 201810 
Det vises til kapittel 2 om overordnede mål for Helse Nord, og dialog med foretakene om 
hvilke områder med underliggende kritiske prosessindikatorer som skal gjøres særlig 
gjenstand for risikovurdering i helseforetakene. Disse er: 
 
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen  

a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 
b) Det skal ikke være fristbrudd 
c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid   

 
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning 

 
3. Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 

d) Gj.snittlig sykefravær < 7,5 % og korttids sykefravær < 2 %  
 

4. Innfri de økonomiske mål i perioden 
e) Økonomisk resultat i tråd med plan  

 
Det forventes at HF-ene i tillegg har egne lokale KPI-er. 
Sykehusapoteket Nord og HN IKT utarbeider egne KPI-er tilpasset sin virksomhet. 
 
Krav for 2018 
Helseforetakene skal innen andre tertial systematisk gjennomgå og vurdere hele 
styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å 
sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av 
virksomheten.  
 
Gjennomgangen skal omfatte og konkludere mht.:  

o Måloppnåelse innenfor de fire overordnede mål jf. kapittel 2  
o Vurdering av om virksomhetens organisering og ledelse systematisk 

understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte 
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).  

                                                        
 
10 Viser til RL1602 i Docmap 
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o Lovkrav og forskrifter 
 
 
 
 

9  Særlige krav til regionale fellesfunksjoner  
Helseforetakene har flere regionale funksjoner. Dette innebærer at den regionale 
enheten har ansvar for å yte likeverdige tjenester innenfor sitt felt, til alle helseforetak i 
regionen uavhengig av hvor enheten er administrativt plassert. Når oppgaver skal løses 
og felles beslutninger tas på tvers av juridiske strukturer, krever dette stor grad av 
samarbeid på strategisk, leder-, og operativt nivå.  
 
Nedenfor listes de regionale funksjoner som vurderes å ha særlig oppmerksomhet i 
2018  
Foretaksspesifikke krav for 2018:  
NLSH:  
 
Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet  
Funksjonell forvaltning NCAF  
Regional enhet for e-læring 
 
UNN 
Forvaltningssentre for kliniske IKT-system (EPJ, lab., røntgen)  
Regionalt Utdanningskontor  
Regionalt HR-senter  
Regionalt forskningssekretariat 
 
 
Sikre at funksjonene har en handlingsplan med milepæler for 2018/2019. Denne 
rapporteres i tertialrapport 1.  
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10  Styringsparametere 2018 
 
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 2018. Datakilder og publiseringsfrekvens. 

Mål 2018 Mål Datakilde Publiserings

frekvens 

1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Redusert i regionen 

sammenliknet med 2017. 

Skal være under 50 dager 

i regionen innen 2021. 

Måles som årlig 

gjennomsnitt 

Helsedirektoratet Månedlig 

Andel fristbrudd for avviklede pasienter 0 % Helsedirektoratet Månedlig 

Median tid til tjenestestart. Tiden mellom tidspunktet 

henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og 

tjenestestartdato (dato for når prosedyre er utført) for 

spesifikke sykdomsgrupper. Målet gjelder for 

sykdomsgrupper der tid til tjenestestart er tilgjengelig som 

nasjonale tall fra NPR. 

Redusert i regionen 

sammenliknet med 2017 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid av 

totalt antall planlagte pasientkontakter. Må måles med 

samme uttrekksdato som året før.  

 

Redusert i regionen 

sammenliknet med 2017. 

Skal overholde minst 95 

% av avtalene innen 

2021 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft 

(samlet for 26 krefttyper) innen maksimal anbefalt 

forløpstid11 

Minst 70 %  

Variasjonen i 

måloppnåelse på 

helseforetaksnivå skal 

reduseres. 

Helsedirektoratet Tertialvis 

2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling. Distriktspsykiatriske sentre og 

psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen 

psykisk helsevern. Veksten måles i gjennomsnittlig 

ventetid for avviklede, kostnader (kostnader til 

Prosentvis større 

reduksjon i ventetid. 

Prosentvis større økning i 

kostnader og aktivitet.  

Gjennomsnittlig 

ventetid: 

Helsedirektoratet 

Kostnader: de 

regionale 

helseforetakenes 

regnskap  

 

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

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

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

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

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

eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom.  
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Mål 2018 Mål Datakilde Publiserings

frekvens 

avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 

holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold)12.  

 

 

Polikliniske 

opphold: 

Helsedirektoratet 

(ISF) 

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne 

per 10000 innbyggere i helseregionen.  

Redusert sammenlignet 

med 2017. Årstall, og 

differansen skal oppgis i 

Årlig melding. 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern med 

minst ett tvangsmiddelvedtak per 10000 innbyggere 

Redusert sammenlignet 

med 2017. 

Helsedirektoratet Årlig 

Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling  

Registrere 

avslutningstype og sikre 

færrest mulig avbrudd. 

Helsedirektoratet Tertialvis 

3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene Reduseres 25 % innen 

utgangen av 2018, målt 

ut fra GTT-

undersøkelsen for 2012. 

GTT-

undersøkelsene 

Helsedirektoratet 

Årlig 

Andel sykehusinfeksjoner Mindre enn 3,5 %.  Folkehelseinstituttet 2 ganger 

årlig 

Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 

2020 sammenliknet med 2012.  

(Målt som disse fem bredspektrede midlene: 

Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, 

penicillin med enzymhemmer og kinoloner) 

 

30 % reduksjon i samlet 

bruk i 2020 

sammenliknet med 2012. 

Sykehusenes 

legemiddelstatistikk 

Tertialvis 

Andel pasienter med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs 

trombolysebehandling 

Minst 20 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Andel pasienter med hjerneinfarkt som er 

trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen 40 

minutter etter innleggelse 

Minst 50 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Andel korridorpasienter på sykehus 0 % Helsedirektoratet  Tertialvis  

Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse Minst 30 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Antall kliniske behandlingsstudier er økt  Økt sammenliknet med 

2017. 

CRIStin Årlig 

 

 

 
Tabell 2 Rapportering 2018. Datakilder og publiseringsfrekvens. 

 Mål Datakilde Publiserings

frekvens 

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk 

helsevern 2016 

 Folkehelseinstituttet Publisert i 

oktober 

2017 

Brukererfaringer med fødsel- og barselomsorgen i 2016   Folkehelseinstituttet Publisert i 

desember 

2017 

                                                        
 
12 Årsverk er tatt ut som måleparameter. Årsverkstall fra SSB gir ikke en fullstendig oversikt over årsverk etter 

sektor på grunn av reglene for innrapportering av fellespersonell.  
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 Mål Datakilde Publiserings

frekvens 

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 

 Folkehelseinstituttet Publisert i 

desember 

2017 

30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2017 (uansett 

årsak til innleggelse) 

 Folkehelseinstituttet Årlig 

30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 

2017 

 Folkehelseinstituttet Årlig 

30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 

2017 

 Folkehelseinstituttet Årlig 

30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 

2017 

 Folkehelseinstituttet Årlig 

Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i 

pasientsikkerhetsprogrammet er implementert. 

100 % RHFs rapportering 

til 

pasientsikkerhetspr

ogrammet 

Årlig 

Antall helseforetak som deltar i læringsnettvettverk Gode 

pasientforløp i 2018. Det vises til Oppdragsdokument 

2017: "Helse Nord RHF skal delta i læringsnettverket 

Gode pasientforløp når kommunene i helseforetakenes 

opptaksområde deltar." 

 Helseforetakene 

rapporterer for 

perioden 1.1.2017-

31.12.2018. 

 

Andel episoder rapportert med korrekt behandlingssted til 

Norsk pasientregister 

100 % Norsk 

pasientregister 

Tertialvis 
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11 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.  
 

Tabell 3 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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12  Vedlegg 
 

12.1 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering 
 
Grunnutdanning omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter hvor 

studentene har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar for de videregående 

skolene. Fylkenes opplæringskontor skal i samarbeid med praksisarenaene sikre læreplasser i de 

yrkesfaglige utdanningene.  

Videreutdanning omfatter bl.a. ulike studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter hvor 

studentene har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr 

videreutdanning skal i forkant inngå avtaler med helseforetakene om praksisplasser. Eventuell 

uenighet skal søkes løst i samarbeidsorganet. Spesialistutdanning for leger skal ivaretas i samsvar med 

den nye Spesialistforskriften. 

Nedenfor gjengis Kunnskapsdepartementets forslag til kandidatmåltall for 2018. Kandidatmåltallet for 

den enkelte institusjon er et minstekrav. Endelige tall vil foreligge i Kunnskapsdepartementets 

tildelingsbrev for 2018 til utdanningsinstitusjonene og kan formidles fra institusjonene i de regionale 

samarbeidsorganene.  

Tabell 4 Kunnskapsdepartementets forslag til kandidatmåltall for 2018  

Høgskole 
Obligatorisk praksis Ikke obligatorisk praksis 

ABIOK-

sykepleie 
Jordmor 

Universitet 

  Syke- Radio- Bio- Fysio- Ergo- Verne- 

  pleie grafi ingeniør terapi terapi pleie 

Univ. i Tromsø 261 24 20 33 20 64 50 20 

Nord universitet 352         30 26   

 

 

Tabell 5 Kandidatmåltall fastsatt for medisin, psykologi og farmasi MA ved universitetene: 

 
Medisin Psykologi profesjonsutd. Farmasi MA 

Universitet i Tromsø 84 39 25 

 
Turnustjeneste  

Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret og fastsetter hvor mange turnusplasser for 

fysioterapeuter det skal legges til rette for. Regionansvarlige fylkesmenn er delegert myndighet til å 

skaffe turnusplasser for fysioterapeutkandidater, de informerer RHFene om forventet behov 

kommende år. Antallet turnusplasser for fysioterapeuter videreføres i tråd med økningen i 2013.  

LIS1-stillinger for leger 

Turnustjenesten for leger opphørte høsten 2017 og er erstattet av LIS1-stillinger som er første del av 

legenes spesialistutdanning. LIS1-stillingene har samme struktur som turnustjenesten, med 12 

måneder i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten, men har egne læringsmål. Antallet LIS1-

stillinger videreføres i 2018 på samme nivå som for turnustjenesten. Helsedirektoratet gis i oppdrag å 

gjøre fornyet vurdering av om dimensjoneringen av antallet stillinger er i tråd med behovene i 

tjenesten.  

Fordeling av nye legestillinger 
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Oppretting av legestillinger skal fortsatt skje i tråd med behovene i henhold til RHFenes sørge for-

ansvar, det helsepolitiske styringsbudskapet og de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. 

Gode lokale, regionale og nasjonale analyser av kompetansebehov framover skal legges til grunn for 

RHFenes fordeling av leger til HFene og mellom spesialiteter. RHFene skal særlig vurdere behovet for 

legestillinger til spesialiteter der utdanningskapasiteten i dag anses å være for lav og spesialiteter der 

behovet for legespesialister vil endre seg i årene fremover som en følge av befolkningsutvikling, 

sykdomsutvikling og organisatoriske endringer i helseforetakene.  

De regionale helseforetakene skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver tid er 

oppdatert. 

Inntakstall til oppdragsdokumentet (OD) 
Foretakenes inntak av helsefagarbeiderlærlinger skal for 2018 minimum være på samme nivå som for 

2017. Foretakene skal i tillegg gjøre egne kartlegginger av behov for helsefagarbeidere og 

helsefaglærlinger og hvis nødvendig øke inntaket av lærlinger på lengre sikt tilpasset dette.  

Tabell 6 

Foretak Kull 

2016–

2018 

  Kull 2017-

2018 

Finnmarkssykehuset 6   6 

Nordlandssykehuset 11   11 

UNN 7   6 

Helgelandssykehuset 5   6 

Sum 29   29 

 
 
Tabell 7 

Måltall for turnusplasser medisin 

 
 
 
 
 
 
 
  

Helseforetak Antall pr halvår  Totalt pr år 

Finnmarkssykehuset  14* 28* 

UNN  33 66 

NLSH  25 50 

Helgelandssykehuset  14 28 

Totalt i Helse Nord 86 172 
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12.2 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. (2016) 
7. 80 % 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 
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. (2017) 

 
 

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) 
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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 
2015.13  (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 LAR14 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 

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 pasientforløp15. (2017) 

                                                        
 
13 Rapport 2015: Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. 
14 Legemiddelassistert rehabilitering 
15 Læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.  
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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. Prinsippene i styresak 70-2002 IKT-strategi i Helse Nord skal fortsatt ligge til 
grunn for arbeidet med IKT i regionen. Helseforetakene skal ikke gjennomføre 
separate anskaffelser eller iverksette andre tiltak som kan true de ambisjoner 
som er beskrevet rundt realisering av FIKS. Behov for nye tjenester/prosjekter 
skal forankres mot Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt.  Eventuelle 
innovasjonsprosjekter og resultatet av slike skal kunne benyttes av hele 
foretaksgruppen. (2016) 

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

 
Foretaksspesifikke krav: 
 
Helse Nord IKT 

2. Sikre at elektroniske meldinger til enhver tid er i tråd med siste versjon av 
nasjonale standarder. Bekrefte etterlevelse innen utløp 1. tertial. For eventuelle 
områder med avvik fra nasjonale standarder, skal dette begrunnes. 

3. Drifte og forvalte integrasjonsbuss (ESB)16 i tråd med anbefalingene knyttet til 
tjenesteorientert arkitektur og med de standarder som defineres av Direktoratet 
for e-helse samt Nasjonal IKT.  Integrasjonsgrensesnitt som utvikles skal i så stor 
utstrekning som mulig kunne gjenbrukes i andre helseregioner. 

4. Sikre at det foreligger tilstrekkelig ressurser til å realisere regionens sentrale 
integrasjonsbehov slik disse er utledet av behov definert i prosjekt porteføljen. 
Leveransene gjennomføres uten unødvendige forsinkelser for de aktuelle 
hovedprosjekter – enten ved interne ressurser eller i form av partnerskap ved 
eksterne aktører. 

5. Helse Nord IKT har et særlig ansvar å orientere Helse Nord RHF om de tilfeller 
det iverksettes tiltak eller prosjekter som bryter med regionens vedtatte 
strategier og planer innen IKT-området. 

 
 

3.5 Kvalitet 
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) 
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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. NOIS17-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) 

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) 

                                                        
 
17 Overvåkningssystemet for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 
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2. 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 

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) 
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6 Innfri økonomiske mål i perioden 
 
 

6.1 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
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: 31. januar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bang, Monsen m. fl., 75 51 29 00  Bodø, 22.1.2018 

 

RBU-sak 4-2018  Budsjett 2018 - konsolidert 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF skal 7. februar 2018 behandle styresak om konsolidert budsjett 
for 2018.  
 
Formålet med denne saken er å gi Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF en 
orientering om innhold i saken.  
 
Med bakgrunn i budsjettpremisser fra Helse Nord RHF har helseforetakene i løpet av 
desember 2017 styrebehandlet egne saker om budsjett 2018.  
 
I denne saken gis en vurdering av helseforetakenes oppfyllelse av: 
 Aktivitetskrav og prioritering 
 Resultatkrav 
 Omstillingsplaner opp mot helsefaglige krav og føringer 
 
I tillegg redegjøres det for konsekvenser som følge av budsjettforliket i Stortinget, og 
andre endringer i budsjettpremisser.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Aktivitet og prioritering 
Krav i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet er at Helse Nord skal 
innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede styringsmål:  
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Helseforetakene planlegger med en aktivitetsvekst1 som er noe sterkere enn det som er 
lagt opp til i statsbudsjettet (om lag 2 %). Det er usikkerhet i aktivitetsplanene, blant 
annet som følge av renovering i Bodø og innflytting i nytt sykehus i Kirkenes.   
 
Det planlegges samlet med sterkere vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helse og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn i somatisk virksomhet. Nivået på 
poliklinisk aktivitet innen TSB er fremdeles lavt i Helse Nord. Adm. direktør vil arbeide 
for at ventelistene reduseres ytterligere innen alle fagområder i løpet av 2018.  

                                                        
1 Vekst i poliklinisk aktivitet varierer mellom 2,2 % og 10 % for fagområdene. DRG-poeng for somatisk 
virksomhet (egen aktivitet) viser en realvekst på + 3,4 %.  
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Prioriteringsregelen vil følges opp i styringsdialogen med helseforetakene, og det 
forventes at styrene i helseforetakene har et aktivt forhold til krav om prioritering av 
psykisk helsevern og rusbehandling.  
 
Resultatkrav 
Helseforetakene har budsjettert i tråd med eller over vedtatte resultatkrav.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har planlagt med et positivt resultat på 100 mill. 
kroner, 60 mill. kroner utover resultatkravet fra Helse Nord RHF. Finnmarkssykehuset 
HF har i perioden 2019-2025 økt planlagt overskudd med 57 mill. kroner utover 
resultatkrav fra Helse Nord RHF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF gjør dette for å 
legge til rette for økte (utstyrs-)investeringer, Finnmarkssykehuset HF for å skape 
likviditet til gjennomføring av investeringsplanen. For å forenkle oppfølgingen fra Helse 
Nord RHF har Universitetssykehuset Nord-Norge HF lagt inn en budsjettert kostnad på 
60 mill. kroner, slik at økonomioppfølgingen fra RHF-et skjer med utgangspunkt i 
resultatkravet fra Helse Nord RHF.  
 
Sykehusapotek Nord HF har budsjettert med overskudd på 4 mill. kroner, inklusive krav 
til overskudd i publikumsavdelingen. Overskuddskravet i foretaksgruppen økes 
tilsvarende, slik at det samlet budsjetteres med 279 mill. kroner i overskudd i 2018.  
 
Konsekvenser av budsjettforliket 
Budsjettforliket i Stortinget i desember 2017 medfører mindre endringer i 
rammeinntektene til Helse Nord RHF. Dette foreslås håndtert i justert budsjett. 
Effektiviseringskravet (avbyråkratiseringsreformen) øker fra 0,5 % av driftskostnader 
til 0,7 %. Dette medfører at aktivitetsavhengige inntekter til helseforetakene 
underreguleres ytterligere, og skjerpingen medfører et økt omstillingsbehov i 
størrelsesorden 8 mill. kroner for helseforetakene samlet, sammenlignet med 
budsjettforutsetningene i styresak 109-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og 
føringer (styremøte 25. oktober 2017).  
 
Andre endringer i budsjettpremisser 
Innføring av nytt kodeverk for laboratorievirksomhet ser ut til å ha medført reduserte 
inntekter for Helse Nord i størrelsesorden 30-35 mill. kroner. Dette er betydelig større 
enn antatt da budsjettrammene ble vedtatt i styresak 109-2017. Det er også 
omfordelingseffekter mellom helseforetakene som er større enn tidligere vurdert. I lys 
av dette vil adm. direktør foreslå en overgangsordning for 2018 som delvis 
kompenserer for inntektstapet for Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (justert budsjett).  
 
Omstilling  
Helseforetakene rapporterer samlet en omstillingsutfordring på om lag 280 mill. kroner 
for 2018. Samlet utgjør krav til effektivisering 1,6 % av budsjettert omsetning for 2018.  
Den langsiktige utfordringen er stor, særlig for Nordlandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF. 
 
Samlet vurderer adm. direktør at risiko for manglende økonomisk resultatoppnåelse 
samlet er moderat.  
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Finnmarkssykehuset HF har en utfordring på om lag 68 mill. kroner for 2018, og har 
identifisert tiltak på 100 mill. kroner. Disse tiltakene er risikojustert til 68 mill. kroner.  
 
Omstillingsutfordringen tiltar for helseforetaket i årene fremover til 90 mill. kroner fra 
2019, stigende til over 121 mill. kroner påfølgende år. Helseforetaket har fra 2019 valgt 
å øke overskuddskravet, utover kravet fra styret i Helse Nord RHF, for å generere 
likviditet og skape buffer i økonomien.  
 
Dersom investeringsplanen skal være mulig å gjennomføre for Finnmarkssykehuset HF, 
er helseforetaket nødt til å realisere planlagt omstilling i 2018 og egne resultatkrav i 
årene fremover. Risiko for avvik fra resultatkrav i 2018 er høy. Konsekvensen av 
manglende måloppnåelse for omstilling kan være endring i fremdriftsplanen for 
investeringer. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et omstillingsbehov på 77 mill. kroner 
(vurdert ut ifra resultatkrav på 40 mill. kroner), og har konkretisert tiltak for å realisere 
et overskudd på 100 mill. kroner i 2018. Risiko for ikke å oppnå resultatkravet fra Helse 
Nord RHF vurderes som lav.   
 
Nordlandssykehuset HF har identifisert en omstillingsutfordring i 2018 i størrelsesorden 
100 mill. kroner. I omstillingsutfordringen er det lagt inn 30 mill. kroner for å ta høyde 
for usikkerhet. Utfordringen til helseforetaket har en økning fra vurdering pr. 
september 2017 med om lag 40 mill. kroner. Helseforetaket rapporterer tiltak med 
årseffekt på 85 mill. kroner. Tiltakene for driftstilpasning som så langt er identifisert, er 
altså ikke tilstrekkelig for å løse budsjettutfordringene for 2018. 
 
Samlet vurderes risiko som høy for Nordlandssykehuset HF i 2018, og utfordringen 
tiltar i årene fremover.   
 
Helgelandssykehuset HF har et omstillingsbehov på 29 mill. kroner for 2017, og har 
identifisert tiltak med forventet effekt på ca. 30 mill. kroner etter risikovurdering. 
Risiko vurderes som moderat.    
 
Sykehusapotek Nord HF har utarbeidet tiltak for om lag 1,7 mill. kroner, og planlegger 
med overskudd på 4 mill. kroner. Risiko vurderes som lav.  
 
Helse Nord IKT HF er i en omstillingsfase knyttet til nytt kjøremiljø med endringer i 
oppgaver og kompetanseprofiler. Helseforetaket har plan for å effektivisere driften med 
20 mill. kroner i perioden 2016-2019. Helse Nord IKT HF er i en vekstfase som følge av 
nye oppgaver.  
 
Omstillingstiltakene er overordnet beskrevet i helseforetakenes budsjetter. Adm. 
direktør mener at styrene i helseforetakene bør foreta en mer eksplisitt gjennomgang 
av de enkelte tiltaks konsekvenser for pasienttilbudet.  
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Tidligere behandling i Regionalt brukerutvalg 
Konsolidert budsjett for 2018 er i tråd med premisser som er tidligere behandlet av 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - som følger: 
 
Sak 30-2017 Plan 2018-2021 – inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og 
midlertidig oppdragsdokument 2018 (RBU-møte 11. mai 2017). Følgende ble 
protokollført:  
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i arbeidet med 

Plan 2018-2021 – inkl. planpremisser, rullering av investeringsplanen og midlertidig 
oppdragsdokument 2018 til orientering. 

 
2. RBU slutter seg til adm. direktørs vurderinger om Helse Nords viktigste mål i 

planperioden samt strategi og tiltak for å realisere disse. 
 
Sak 66-2017 Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer (Saken ble behandlet i 
ekstraordinært RBU-møte 19. oktober 2017, og vedtaket ble protokollført i RBU-møte 9. 
november 2017.). Følgende ble protokollført: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til adm. direktørs forslag til 

budsjett 2018 for foretaksgruppen.  
 
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.  

 
Vurdering 
Helseforetakene har i hovedsak lagt virksomhetsplaner i tråd med oppdraget. Det 
planlegges aktivitetsvekst som legger til rette for videre reduksjon av ventetider.  
 
Foretaksgruppen må fortsatt ha sterk oppmerksomhet på prioriteringsregelen og krav 
til aktivitetsvekst og reduksjon av ventetider. Sammen med god kvalitet i 
pasientbehandlingen, er kort ventetid for pasientene et viktigere mål enn økte 
kostnader og vekst i bemanning. Dersom ikke ønsket utvikling oppnås innen ventetider 
og aktivitet, vil oppfølgingen av kostnads- og bemanningsutvikling forsterkes. 
 
Omstillingstiltakene er overordnet beskrevet i helseforetakenes budsjetter.  
 
Det planlegges med at helseforetakene gjør en mer eksplisitt gjennomgang av hvordan 
de enkelte tiltak eventuelt påvirker pasienttilbudet. Oppsummering av denne 
gjennomgangen vil legges frem for Regionalt brukerutvalg i april/mai 2018. 
 
Økonomisk risiko i 2018 og fremover vurderes som høyest for Nordlandssykehuset HF 
og Finnmarkssykehuset HF. Nødvendig omstilling i helseforetakene vil følges opp i 
styringsdialogen.   
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak. 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om budsjett 2018 - 

konsolidert til orientering. 
 

2. RBU ber om å få en orientering om helseforetakenes vurdering av om, og eventuelt 
hvordan, de enkelte omstillingstiltak påvirker pasienttilbudet. 

 
 
Bodø, den 22. januar 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Utredning  
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 31. januar 2018    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2018/2    Knut Langeland, 93 06 37 20  Bodø, 22.1.2018 

 

RBU-sak 5-2018 ForBedring – samordnet undersøkelse av 

pasientsikkerhet, HMS1 og arbeidsmiljø 

 
Bakgrunn 
Formål med denne saken er å informere Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om 
plan for gjennomføringen av undersøkelsen ForBedring i foretaksgruppen. 
 
Pasienter og medarbeidere skal være trygge og sikre i helsetjenesten. Formålet med den 
nye undersøkelsen er forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. 
Undersøkelsen har derfor fått navnet ForBedring.  
 
Den nye undersøkelsen bygger på tre tidligere undersøkelser: den nasjonale 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen fra Helse Nord, 
Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst og grovkartlegging av HMS fra Helse Vest. Det nye 
spørreskjemaet ivaretar de mest sentrale delene av disse undersøkelsene, og er 
redusert fra 119 til 38 vurderingspunkter. 
 
Undersøkelsen skal gjennomføres årlig og samtidig i alle fire helseregioner. 
 
Organisering 
I Helse Nord RHF har man vedtatt følgende organisering av arbeidet med 
undersøkelsen: 
 
Styringsgruppe for regionalt forvaltningsforum ForBedring:  
- HR2-sjef i Helse Nord RHF (styringsgruppeleder)  
- Kvalitetssjef Helse Nord RHF  
- Konsernverneombud og konserntillitsvalgt  
- Leder for Helse Nords regionale kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet  
- HR-sjefer i helseforetakene  
 
Regionalt forvaltningsforum ForBedring:  
- Rådgiver HR/Org3 (leder)  
- Rådgiver HR/Org (systemteknisk ansvar)  
- Rådgiver KvaFor4 (forankring og oppfølgning)  
- Rådgiver Kommunikasjon (kommunikasjon)  
- Representant Helse Nord IKT (systemstøtte/integrasjon)  
- En representant fra HR i hvert helseforetak (leder forvaltning i eget helseforetak)  

                                                        
1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
2 HR: Human Resources 
3 Org: Organisasjon 
4 KvaFor: kvalitets- og forskningsavdeling i Helse Nord RHF  
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Forvaltningsgruppe ForBedring i helseforetakene  
- Rådgiver HR  
- Representant kvalitet- og pasientsikkerhetsmiljø  
- Representant vernetjeneste og tillitsvalgt  
- Representant kommunikasjon  
- Representant med kompetanse på Gat5/HN-LIS6  
 
Helse Nord deltar videre i et interregionalt samarbeid med de andre helseregionene. 
 
Plan for gjennomføring 
 Undersøkelsen besvares i Gat Puls. Rapportene publiseres i Helse Nord LIS. 
 Undersøkelsen skal gjennomføres i perioden 1. - 28. februar 2018.  
 Innen 12. mars 2018 skal det foreligge aggregerte rapporter på HF-/RHF-nivå. 
 Rapporter til ledere skal være klare i Helse Nord LIS 19. mars 2018. 
 Ledere på alle nivå skal presentere resultater for diskusjon i egne enheter innen 

utgangen av uke 16. 
 Konkrete handlingsplaner for lokalt forbedringsarbeid utarbeides innen utgangen 

av uke 20. 
 Statusrapport fra hvert HF til Helse Nord RHF om hvor langt oppfølgingsarbeidet 

har kommet utarbeides innen utgangen av uke 22. 
 Det skal i samarbeid mellom de fire helseregionene utarbeides en interregional 

rapport til nasjonalt AD-møte7 innen juli 2018. Helse Vest RHF har ansvar for å sette 
sammen rapporten. 

 
Hvem skal delta i undersøkelsen ForBedring: 
- Ansatte som har en 1% stilling eller mer  
 
Oppfølging, eierskap og forankring 
Hvert helseforetak eier sine data og rapporter fra ForBedring, og er ansvarlig for å følge 
opp resultatene med konkret forbedringsarbeid. Rapportering av resultater skal 
gjennomføres slik at konfidensialiteten er ivaretatt for den enkelte medarbeider i 
henhold til personopplysningsloven. 
 
Helseforetakene har ansvar for god forankring med de tillitsvalgte, informasjon til alle 
medarbeidere, og at undersøkelsen gis prioritet og følges opp i linjen. 
Kommunikasjonsplan for undersøkelsen vil bl. a. inneholde kanaler for informasjon, 
presentasjoner og materiell. 
 
  

                                                        
5 Gat: System for bemanningsplanlegging og personalstyring 
6 HN-LIS: Helse Nords ledelsesinformasjonssystem 
7 AD-møte: Forum for adm. direktører i RHF-ene 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om ForBedring – samordnet 
undersøkelse av pasientsikkerhet, HMS og arbeidsmiljø til orientering 
 
 
Bodø, 22. januar 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 31. januar 2018 
Arkivnr.:        Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Nils Bie Normann, 40 22 65 60  Bodø, 22.1.2018 

 

RBU-sak 6-2018 Utredning Reiser med rekvisisjon - design 

av fremtidens pasientreise 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Det gjennomføres en utredning som skal foreslå mulige effektiviserings- og 
kvalitetsfremmende tiltak for reiser med rekvisisjon.  
 
Oppdraget er gitt til Pasientreiser HF via oppdragsdokumentet 2017. Utdrag fra 
oppdragsdokumentet: Pasientreiser HF skal i 2017, i samarbeid med de regionale 
helseforetakene, utrede mulige effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak innenfor 
området reiser med rekvisisjon. Resultatet av arbeidet fremlegges for helseforetakets styre 
og i rapporteringssammenheng for eier med sikte på eventuell gjennomføring fra 2018. 
 
Problemstillinger 
Utredningen beskriver dagens behov/utfordringer i forbindelse med gjennomføringen 
av en pasientreise og en ønsket situasjon/målbilde for fremtiden. Brukerperspektivet 
står sentralt i dette arbeidet.  
 
Det er viktig at alle relevante behov/utfordringer i forbindelse med gjennomføringen av 
dagens pasientreiser med rekvisisjon beskrives i utredningen. 
 
Vurdering 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomføre utredningen. Arbeidsgruppen 
består av representanter fra alle helseregionene samt fra Pasientreiser HF. Det er 
gjennomført regionale og nasjonale workshop med interessenter som har en rolle i 
dagens pasientreise.  
 
På bakgrunn av disse workshopene samt intervjuer, brukerundersøkelser og andre 
rapporter/tilbakemeldinger er det nå utarbeidet en foreløpig versjon (0.85 versjon) av 
utredningsrapporten. Det som mangler er blant annet de konkrete tiltakene som skal 
sørge for at det ønskete målbildet oppnås. 
 
Konklusjon 
Det er ønskelig med innspill og tilbakemeldinger fra Regionalt brukerutvalg (RBU) i 
Helse Nord RHF på den foreløpige rapporten som følger vedlagt. Spesielt ønskes dette 
til kap. 3.2 Pasientens behov og utfordringer samt til kap 4 Fremtidig ønsket situasjon. 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om utredning Reiser med 

rekvisisjon - design av fremtidens pasientreise til orientering 
 
2. RBU har følgende tilbakemelding/innspill til rapporten: 

A. … 
B. … 

 
 
Bodø, den 22. januar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Utredning av effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak for reiser med 

rekvisisjon - rapport (versjon 0.85) 
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1. Sammendrag 
[TODO: legges inn til slutt] 

2. Innledning 

2.1 Oppdraget 

I oppdragsdokumentet for 2017 har Pasientreiser HF fått i oppdrag å gjennomføre en utredning av 

området «reiser med rekvisisjon». Følgende tekst står i oppdragsdokumentet; «Pasientreiser HF skal i 

2017, i samarbeid med de regionale helseforetakene, utrede mulige effektiviserings- og 

kvalitetsfremmende tiltak innenfor området reiser med rekvisisjon. Resultatet av arbeidet fremlegges 

for helseforetakets styre og i rapporteringssammenheng for eier med sikte på eventuell 

gjennomføring fra 2018.»  

Mandatet for utredningen ble godkjent i styret for Pasientreiser HF i juni 2017. I mandatet er det 

beskrevet at brukerperspektivet skal stå sentralt og at utredningen skal favne bredt med tanke på 

ulike tiltak og løsninger. Utredningen skal ta hensyn til gjeldende stortingsmeldinger, RHF strategier 

og føringer fra eierne (oppdragsdokument).  Arbeidsgruppen skal søke konsensus, men der hvor det 

ikke er konsensus om tiltak og retning så skal dette komme frem i rapporten. 

2.2 Målet 

Målet er å kartlegge dagens hovedutfordringer, få et innblikk i mulighetsområde og beskrive en 

ønsket situasjon/målbilde for fremtiden. Basert på ønsket situasjon/målbilde skal en utrede og 

prioritere effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak som understøtter ønsket situasjon på kort og 

lang sikt. Resultatet av arbeidet fremlegges for helseforetakets styre og for eier med sikte på 

eventuell gjennomføring fra 2018. 

2.3 Prosess og metode 

Arbeidet har vært ledet av Pasientreiser HF med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 

de fire RHFene og ressurser fra Pasientreiser HF. Arbeidsgruppen har involvert relevante aktører for å 

sikre at disse får mulighet til å uttale seg om dagens utfordringer samt komme med forslag til mulige 

tiltak/løsninger for fremtiden.  

I mandatet står det at brukerperspektivet skal stå sentralt i utredningen. Det ble derfor tidlig 

besluttet at arbeidsgruppen skulle bruke tjenestedesign som metodikk for å kartlegge dagens 

situasjon samt beskrive en fremtidig ønsket situasjon/målbilde. Tjenestedesign sikrer brukeren i 

sentrum og er anbefalt metodikk fra regjeringen1  for å sikre at tjenestene utvikles i henhold til 

brukerens behov. Under kartleggingsfasen hadde arbeidsgruppen fokus på å forstå brukerens behov 

ved å involvere interessentene og gjennomgå ulike brukerreiser. Ved å forstå brukerens behov var 

det enklere å identifisere dagens utfordringer i brukerreisen samt skape en felles forståelse av 

fremtidige ideer og målbilder.  

De viktigste aktørene (brukere av ordningen, pasientreisekontorene, behandlere og transportører) 

ble identifisert i en tidlig fase og deretter tatt med i regionale og nasjonale 

                                                           
1 Beskrevet i digitaliseringsrundskrivet og i statsbudsjettet 
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arbeidsmøter/«workshops». Involvering av de viktigste interessentene har vært viktig for å 

synliggjøre helheten i dagens utfordringer samt at de har gitt gode innspill til hvordan en optimal 

brukerreise kan være i fremtiden.  

Det gjøres oppmerksom på at innspill til behov og utfordringer som har kommet via 

arbeidsmøter/«workshops» er sammenstilt i denne rapporten. Det vil derfor være variasjoner i hvor 

stor grad disse utfordringene og behovene er dekkende for de ulike regioner. I tillegg til innspill gitt i 

arbeidsmøter/«workshops» er nasjonal brukerundersøkelse fra 2017 og rekvirentundersøkelse fra 

2012 benyttet som underlag for å verifisere og supplere utfordringsbildet som er kommet underveis i 

kartleggingen. Virkelig statistikk og tall (RADAR) er også benyttet for å underbygge påstander med 

der det er relevant og informasjon er tilgjengelig.  

2.4 Området reiser med rekvisisjon 

Pasienter som må reise for å motta helsetjenester kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter til 

transport. Rettigheten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6. 

Pasientreiser har organisert tjenestene i «reiser uten rekvisisjon» og «reiser med rekvisisjon». Reiser 

med rekvisisjon er reiser som bestilles gjennom pasientreisekontorene, enten av behandleren eller 

pasienten selv. Dette er aktuelt når pasienten ikke kan benytte eget transportmiddel eller 

rutegående transport på grunn av helsemessige årsaker. Pasienten kan også få en reise med 

rekvisisjon på trafikalt grunnlag dersom det ikke finnes passende rutegående transport. Reiser uten 

rekvisisjon er reiser som pasienten organiserer selv, for så å søke om å få dekket utgifter i etterkant. 

En del pasientreiser er også en kombinasjon av «reiser med rekvisisjon» og «reiser uten rekvisisjon».  

2.4.1 Omfang 

Reiser med rekvisisjon omhandler alle pasientreiser hvor det foreligger en rekvirert transport fra 

pasientens oppholdssted til behandlende enhet. I 2017 ble det gjennomført i underkant av 4,3 

millioner rekvirerte pasientreiser. Pasientreisekontorene arbeider aktivt for at pasienttransporten 

skal samkjøres der dette er hensiktsmessig, og i 2017 ble disse rekvirerte reisene fordelt på i 

underkant av 3,4 millioner turer. Det aller vesentligste av reiser med rekvisisjon foregår med taxi, 

men en del foregår også med fly, helseekspress og andre egnede transportmidler. Det er regionale 

forskjeller i hvor stor grad det samkjøres og andelen transporttyper som benyttes, f.eks. er andelen 

fly større i Helse Nord enn i de andre helseregionene.  

05515 er en nasjonal telefontjeneste der det gis informasjon om pasientreiser og hjelp til å planlegge 

og bestille pasientreiser. I 2017 mottok og håndterte pasientreisekontorene ca. 1,9 millioner 

henvendelser hovedsakelig knyttet til reiser med rekvisisjon fra behandlere og pasienter. 
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Reiser med rekvisisjon utgjør per 2017 ca. 77 % av kostnadene som årlig blir brukt på pasientreiser. 

86 % av kostnadene er kostnader til transportør, mens 14 % blir brukt på administrasjon av 

ordningen ved pasientreisekontorene. Antall reiser med rekvisisjon har vokst med 1 - 2 % årlig de 

siste fire årene, men viser en reduksjon på rundt 1,2 % i 2017.  

2.4.2 Organisering av området 

Reiser med rekvisisjon er organisert ved 17 pasientreisekontorer som avdeling under de tilhørende  

lokale helseforetakene.  

 

Totalt antall årsverk som arbeider med reiser med rekvisisjon har variert mellom 310 til i overkant av 

320 de siste årene. I 2017 ser det ut til av området får en vekst på ca. 15 årsverk til i overkant av 330 

årsverk. Antall ansatte som arbeider med reiser med rekvisisjon varierer fra 5,9 årsverk ved det 

Nasjonalt

2 241 111 967      

-2,5 %

Reiser uten rekvisisjon Reiser med rekvisisjon

517 277 036                 1 723 834 931              

-14,4 % 1,8 %

Lønn/ Adm. Netto transportkost Lønn/ Adm. Netto transportkost

155 470 781  361 806 255         244 067 187  1 479 767 744       

-19,6 % -11,9 % 16,7 % -0,3 %

Antall vedtak Antall rekvisisjoner

880 436                       4 262 687                     

17,4 % -1,2 %

Oversiktsbilde Nasjonalt

% = endring fra 2016
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minste kontoret til 65,1 årsverk ved det største. Variasjonen skyldes forhold som aktivitet, geografi, 

demografi og antall innbyggere i opptaksområdet. 

Pasientreisekontorene leverer i dag en god tjeneste på dette området med høy brukertilfredshet. 

Brukerundersøkelsen viser at 87 % svarer at de er godt eller svært godt fornøyd med dagens 

pasientreisetilbud innen reiser med rekvisisjon. 

2.4.3 Utvikling 

Reiser med rekvisisjon har i siste femårsperiode vokst med 4 %, men det har vært en reduksjon i 

2017 på – 1,2 %. Økningen de siste fem år kan forklares med befolkningsvekst, en aldrende 

befolkning, økning i livsstilssykdommer og et utvidet tilbud fra behandlere. 

Befolkningsfremskrivninger frem mot 2030 (SSB) viser at vi får den største relative veksten i 

aldersgruppen over 50 år og særlig 70 +. Det er i disse aldersgruppene forbruket av reiser med 

rekvisisjon er høyest, og det er naturlig å forvente vekst i området i årene foran oss. 

2.4.5 Prosjekter innenfor området Reiser med rekvisisjon 

I 2017 og 2018 realiseres to store prosjekter; Ctrl og Samkjøring. Prosjektene har som målsetting å 

forenkle, forbedre og optimalisere prosessene som foregår både før en reise med rekvisisjon er 

gjennomført, men også etterarbeidet mot transportør i forbindelse med fakturering og kontroll av 

reiseoppgjør.   

Ctrl 

Tidligere har all kontroll av oppgjør for pasientreiser foregått manuelt ved hvert pasientreisekontor. 

Ctrl er et system som benyttes til kontroll av transportoppgjør for pasientreiser med rekvisisjon. 

Systemet automatiserer arbeidsprosessen, og gir pasientreisekontorene systemstøtte. 

Ctrl skal, gjennom automatiserte kontroller, gjøre det enklere å kontrollere oppgjør mellom 

transportører og helseforetak, og avdekke eventuelle feil. Hvert pasientreisekontor kan tilpasse 

kontrollene til sine transportøravtaler. 

Prosjektet er avsluttet og den tekniske løsningen er under utrulling ved pasientreisekontorene. 

Samkjøring 

Systemeierforum og pasientreisekontorene har lenge ønsket å få på plass en prosess og et verktøy 

for optimalisering av samkjøring for reiser med rekvisisjon. 

Samkjøring er et arbeidsområde som er høyt prioritert ved mange av pasientreisekontorene, og er et 

område som har muligheter for forbedringer og ytterligere gevinster. 

Prosjektet skal etablere ny systemløsning for planlegging og optimalisering av pasientreiser og skal 

automatisere og effektivisere planleggingen og gjennomføringen av rekvirerte pasientreiser. 

Utrulling av ny systemløsning starter i 2018. 
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2.5 Offentlige føringer og trender 

Samfunnet er i rask utvikling med stadig nye digitale muligheter innenfor helsevesenet og 

transportsektoren. Nye behandlingsformer og transportmuligheter vil påvirke tjenesteinnholdet 

innenfor pasientreiseområdet.  

I regjeringens digitaliseringsprogram står det at «digital kommunikasjon skal være hovedregelen for 

kontakt med forvaltningen». Dette betinger at pasientreiseområdet må tilrettelegge for at tjenestene 

er digitale, brukervennlige, sikre og tilgjengelige til enhver tid, samt at pasienter som selv ønsker det 

blir en aktiv part i prosessene. Pasientenes behov skal ivaretas ved utvikling av tjenestene og relevant 

informasjon skal følge pasienten. Det må også skapes en riktig balanse mellom pasientenes 

forventninger og hva man har krav på i forhold til rettigheten. 

Pasientene skal møte en felles og enhetlig tjeneste som er integrert i pasientforløpet. Utvikling av 

nasjonale og integrerte løsninger skal gjøre det enklere slik at man slipper å registrere kjent 

informasjon flere ganger. Pasientreiser skal være tilpasset pasientenes individuelle behov, også de 

som ikke kan bruke eller har tilgang til digitale løsninger.  

Kravene til kvalitet skal være like, uavhengig av region, behandlingssted eller hvem som utfører 

tjenesten. Det forutsetter at pasientene har tilgang på god informasjon når de trenger det, og 

samhandler med helsetjenesten gjennom enkle, gode og trygge elektroniske løsninger2. 

  

                                                           
2 Meld. St. 11 - Nasjonal helse- og sykehusplan - https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-
sykehusplan2/id2461509/   
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3. Dagens situasjon 

3.1 Prosess og interessenter 

 

Figur 1: Dagens prosess og hovedaktører 

 

Figur 2: Samhandling mellom hovedaktørene 
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3.2 Pasientens behov og hovedutfordringer  

De fleste er fornøyde med pasientreisetjenesten, med servicen de får når de ringer 05515 og med 

gjennomføringen av reisen. Dette har kommet frem i workshoper og intervjuer, samt bekreftes i 

brukerundersøkelsen for pasientreiser 2017. 3 

Pasientene har fokus på behandlingen de skal til. De ønsker å bruke minst mulig tid på reisen til og 

fra behandling. Vennlighet og respekt er viktig for pasientene. De ønsker god informasjon om 

pasientreisen, for å være trygge på at de kommer frem til behandlingen i tide og at deres behov 

ivaretas.  

3.2.1 Pasientens behov 

Informasjon og forutsigbarhet 

Behov for informasjon om egen reise og oversikt over hele reisen er viktig for pasientene. Pasientene 

vil vite at reisen er bestilt, hvordan de skal reise, når transportmiddelet kommer, at eventuelle 

spesielle behov er ivaretatt og at det er gitt informasjon om egenandeler og betaling.  

Venting og samkjøring er som oftest greit, så lenge det er avklart på forhånd hvor mye ventetid som 

må påregnes og at dette samlet ikke fører til ekstra lang reisetid.  

Pasientene har behov for å få informasjon om reisene på et sted og ønsker å kunne komme i kontakt 

med pasientreiser på kveldene og i helgene.  

Påvirke egen reise  

Flere av pasientene som ble intervjuet uttrykte behov for å kunne bestille, endre eller avbestille 

pasientreiser. Enkle og brukervennlige løsninger hvor man selv kan påvirke egne reiser er ønsket.  

Pasientene ønsker også trygghet for at pasientreisen er tilpasset den enkeltes individuelle behov.  

Brukerundersøkelsen for 2017 viser at majoriteten av pasientene er fornøyd med at behandler 

bestiller pasientreisen. Pasienter som trenger hjelp og veiledning eller ikke kan benytte selvbetjening 

må bli ivaretatt i en fremtidig løsning.  

3.2.2 Pasientenes utfordringer 

Manglende informasjon 

Kommunikasjon mellom aktørene foregår primært ved å ringe pasientreisekontorene på 05515. Det 

finnes ingen digital løsning hvor pasienten ser informasjon om sin reise og der relevant informasjon 

deles med de ulike aktørene. 

Praksis og rutiner for informasjon om reiserutene varierer mellom pasientreisekontorene. Noen 

pasienter mottar kun muntlig informasjon om reisetidspunkter fra behandler eller per telefon, mens 

andre mottar en SMS-bekreftelse dagen før reisen. Ved flyreiser mottar ofte pasientene en e-

postbekreftelse på forhånd.  

                                                           
3 Pasientreisers brukerundersøkelser 2017 - https://pasientreiser.no/om-pasientreiser/pasientreiser-hf#brukerunders%C3%B8kelser  
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Pasienten får ingen helhetlig reiseplan tilsendt, noe som oppleves som spesielt utfordrende ved 

lange reiser med ulike transportetapper og kombinasjonsreiser4. 

Pasientreisekontorene har ulike krav til hva som skal dokumenteres før flyreiser bestilles. Pasienten 

må i noen tilfeller sende tilbake innkallingsbrev per post til helseforetaket som dokumentasjon før 

flyreiser kan bestilles. 

Pasientene beskriver misnøye med at satsene for overnatting ikke dekker de faktiske utgiftene. 

Telefonkontakt 

Kommunikasjon mellom aktørene foregår primært per telefon. Pasientene opplever å ringe 05515 

som dyrt, og er opptatt av at ventetiden på telefonen ikke skal være for lang.  

Påvirkning 

Det er ønsker om å kunne påvirke egne reiser. De ønsker fleksibilitet til å velge alternative 

reisemåter, i stedet for å måtte reise med det transportmiddelet pasientreisekontoret har tilbudt. 

Det oppleves som tungvint og vanskelig å endre eller avbestille reiser. Behov for endringer må 

dokumenteres av pasienten, da slike endringer ofte innebærer økte kostnader for helseforetakene.  

Transport 

En del pasienter opplever å komme for sent til behandling. Brukerundersøkelsen i 2017 viser at 18 % 

har opplevd ikke å bli levert i tide. Statistikk i systemet viser at 25 % av turene er avsluttet etter avtalt 

leveringstid.  

Samkjøring 

Pasientene som ikke tidligere har samkjørt er mer skeptiske til samkjøring, men de som tidligere har 

samkjørt er godt fornøyd. De er mer fornøyde med samkjøring når dette er orientert om på forhånd. 

Dette underbygges av brukerundersøkelsen for 2017.  

 

Noen pasientgrupper opplever det som utfordrende med ekstra vente- og reisetid ved samkjøring 

med andre pasienter på grunn av deres medisinske tilstand.  

3.3 Andre aktørers behov og hovedutfordringer   

3.3.1 Rekvirent 

Under kartleggingen med rekvirentene har det kommet en del innspill og påstander i forhold til 

utfordringer og behov i forhold til deres opplevelse av pasientreiser. Hovedutfordringene fra 

rekvirentene er beskrevet under og innspillene er delvis verifisert og understøttet av tidligere 

rekvirentundersøkelse.  

Rekvirering 

                                                           
4 En kombinasjon av reiser med og uten rekvisisjon. 
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Majoriteten av rekvisisjonene utføres elektronisk. Behandlerne synes det er tungvint å rekvirere, og 

synes de bruker for mye tid på pasientreiser. De aller fleste rekvirerer sjeldent og synes derfor at det 

er vanskelig å måtte logge inn i et eget system, huske brukernavn og passord og fylle ut mye av den 

samme informasjonen på nytt i bestillingen. I henhold til rekvirentundersøkelsen rekvirerer 70 % av 

rekvirentene mellom 1 – 5 ganger i uka eller sjeldnere.  

 

Det er utfordrende å bestille reiser for pasienter uten personnummer eller d-nummer. Bestillinger 

per fax oppleves som tidkrevende og tungvint. Dessuten bruker helsepersonell mye tid på å diskutere 

med pasienter om de har rett på rekvirert reise eller ikke. De må også bruke tid på å ringe 

pasientreisekontorene for avklaringer, bestillinger, endringer og avbestillinger.  

Enkelte opplever ventetiden på telefon som lang og at det er utfordrende å ikke kunne komme i 

kontakt med pasientreisekontor på kvelden og i helgene. Resultatene fra rekvirentundersøkelsene 

viser at rekvirentene har større krav til raskere responstid enn brukerne. 

Flere av behandlerne har under kartleggingen ytret misnøye med at de ikke får økonomisk dekning 

for tiden brukt til transportbestilling.  

Behandler kan se sine egne bestillinger, men ikke endre eller avbestille. De har heller ikke mulighet til 

å se bestillinger som andre har lagt inn. Dette gjør at de ofte må henvise pasienten videre for 

informasjon.  

Rekvisisjonspraksis 

Dagens rekvisisjonspraksis er ikke godt nok kjent blant rekvirentene og dette fører ofte til uklarheter i 

forhold til roller og ansvar. Det er uklart hvem som har ansvar for å bestille og vurdere transport ved 

behandlingsforløp på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten (eks. pasient ringer ofte sykehuset 

ved innkalling selv om det er fastlegen som har henvist og skal bestille transporten). Det mangler 

felles retningslinjer for medisinsk vurdering av tilrettelagt transport.  

Behandler er ikke alltid tilgjengelig for en medisinsk vurdering og helsesekretær har ikke alltid 

nødvendig informasjon om godkjent tilrettelagt transport når reisen skal bestilles. Helsesekretærer 

opplever at det rekvireres transport uten at det er medisinsk grunnlag for tilrettelagt transport. 

Behandlere beskriver at det til tider er utfordrende å avgjøre om en pasient trenger ambulanse, 

tilrettelagt transport eller kan reise på egenhånd. 

 

Rekvirentundersøkelsen viser at 65 % av rekvirentene vektlegger pasientens egen vurdering av 

spesielle behov i stor eller svært stor grad ved rekvirering av transport. Nesten 90 % svarer at de 

sjelden eller svært sjeldent rekvirerer annerledes enn det pasienten ber om. 

Regelverk 

Det oppstår noen ganger diskusjon med pasient om de har rett til rekvisisjon. Behandlere har ofte 

liten kunnskap om rettighet, regelverk og rekvisisjonspraksis. Rekvirentene synes det er utfordrende 

å vite når pasienten har rett til tilrettelagt transport, rett til ledsager, hvilke behandlingssteder som 

er godkjente m.m. Rekvirentundersøkelsen underbygger dette og viser at en stor del av rekvirentene 

har liten kjennskap til syketransportforskriften eller reglene rundt spesielle behov.  
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System 

Behandler ønsker et grensesnitt for oppgavene de skal utføre. Det er i dag ingen god integrasjon 

mellom EPJ5 og systemene som brukes av Pasientreiser. Det er stort sprik i hvor fornøyd rekvirentene 

er, basert på hvor ofte personen benytter systemet. Sporadiske brukere av systemet glemmer ofte 

passordet sitt, og opplever det som vanskelig å få nytt passord. De har i dag ikke mulighet til å 

redigere bestillingen når den først er sendt over. Det er også et stort behov for mer opplæring i 

funksjonaliteten og mulighetene i bruk av EPJ-løsningene og Nissy6. Nissy oppleves som tungvint 

fordi man må oppgi den samme informasjon som allerede er lagt inn i EPJ. 

Behandling 

En lang og slitsom pasientreise før og etter behandling kan påvirke allmenntilstanden til pasient og 

derfor påvirke behandlingen negativt. Det er utfordrende og medfører mye ekstraarbeid for 

behandlingsstedet når pasient kommer for sent til timen.  

Behandler opplever noen ganger at informasjon som er lagt inn i bestilling ikke ivaretas i transporten. 

Pasient må i noen tilfeller vente lenge på transport etter behandling, spesielt ved behov for 

rullestolbil eller andre transportkategorier med lengre responstid enn ordinær drosje.  

3.3.2 Transportør 

Under kartleggingen med transportørene har det kommet en del innspill og påstander i forhold til 

utfordringer og behov i forhold til deres opplevelse av pasientreiser. Hovedutfordringene fra 

transportørene er beskrevet under.  

Pris 

Transportørene mener det er utfordrende å tilby en tjeneste med god nok kvalitet på grunn av press 

på pris. Riktig prising kan føre til bedre konkurranse og at flere ønsker å tilby tjenester til 

pasientreiser. Det oppleves som vanskelig å prise tilbud på grunn av ulike prismodeller som igjen 

fører til ulike priser fra kommune til kommune.  

Anbud og avtaler 

Det er utfordrende å gi tilbud på grunn av store variasjoner i anbudene. Anbudene oppleves av 

transportørene som komplekse og lite forutsigbare. Dette gir også utfordringer i forhold til 

oppfølging av kvaliteten på tjenesten.  

Transportørene mener de er gode på logistikk og at pasientreiser ikke alltid benytter muligheten 

transportørene har til samkjøring og optimering av pasientreisene.  

Kvalitet 

                                                           
5 EPJ – Elektronisk pasientjournal 
6 Nissy – Nasjonalt Informasjonssystem for syketransport 
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Innføring av mange kvalitetsparametere kan føre til at det blir utfordrende å gi tilbud. Det oppleves 

også at transportør og pasientreiser har ulikt syn på tolkningen av kvalitetsparametere og disse kan 

være vanskelig å følge opp i forbindelse med oppfølging av avtalen.  

Transportørene opplever til tider lang ventetid ved kontakt med pasientreiser som igjen kan føre til 

dårligere kvalitet på tjenesten til pasient.  

I noen tilfeller er det manglende eller feil informasjon til transportør i forbindelse med bestillinger.  

Sjåfør opplever i noen tilfeller lang ventetid på oppdraget fordi pasient ikke er klar ved henting. 

Gjennomføring av tur 

Innkreving av egenandeler er utfordrende, spesielt når pasient ikke har mulighet til å betale.  

Det er lite direkte kontakt mellom transportør og pasient i forkant av reisen. Transportøren opplever 

at pasienten ikke er informert i forkant og pasienten blir overrasket ved samkjøring med andre 

pasienter. 

Transportør får lite informasjon om pasientene i forkant av tur (eks. smittefarlige pasienter).  

Transportøren har lite forutsigbarhet og vet ikke alltid hvor lenge en rundtur med pasientreiser varer. 

Dette kan føre til at avtaler med andre kunder brytes. 

Administrasjon og kostnader 

Transportørene påføres kostnader knyttet til it-utvikling av sine systemer for å tilpasse seg 

pasientreiser.  

Kreditt på betaling av fakturaer påfører transportørene ekstrakostnader.  

Transportørene opplever det som tidkrevende å håndtere avvik, registrering/godkjenning av 

bomturer og utsendelse/innkreving av faktura.  

Det oppleves som dyrt og av og til vanskelig å komme igjennom på 05515.  

3.3.3 Pasientreisekontor 

Under kartleggingen med pasientreisekontorene har det kommet en del innspill i forhold til 

utfordringer og behov. Hovedutfordringene fra pasientreisekontorene er beskrevet under.  

Det er mange utfordringer pasientreisekontorene har for å ivareta pasientene og gjøre tjenesten så 

sømløs som mulig med dagens systemer. 

Informasjonen og systemene knyttet til pasientreisekontorenes utøvende ansvar og kommunikasjon 

ved reise med rekvisisjon samsvarer i liten grad. Dette gjenspeiles i dagens retningslinjer/praksis og 

krav til kontroll og oppfølging.  

Pasientreisekontorene, som er bindeleddet mellom partene og er ansvarlig for tjenesten, er i stor 

grad nødt til å drive med manuell kontroll og måling, støttesystemer og manuell oppdatering og 
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korrigering av registre og informasjon kontinuerlig for å legge til rette for pasient, rekvirent og 

transportør.   

Regelverk, krav til tjenesten, rekvisisjonspraksis, avtaler og systemer/oppslag medfører utfordringer 

og tilpasninger mot aktørene. Pasientreisekontorene må gjøre mange tilpasninger for å levere og 

følge opp tjenesten.    

Pasientreiser får i dag ikke løpende informasjon om hvordan pasienten opplever tjenesten. For at 

pasientreisekontorene skal kunne utføre en enda bedre tjeneste, så er man avhengig av 

tilbakemelding fra pasienten på avvik i pasientreisen. Det må være enkelt for brukerne å rapportere 

inn avvik. 

Systemstøtte 

En god og tett dialog med rekvirenten er avgjørende for å kunne levere en god tjeneste til 

pasientene. Integrasjonen mellom systemene hos rekvirent og pasientreisekontorene er 

mangelfull/fraværende. Det er ikke systemstøtte for toveis kommunikasjon, eller at 

pasientreisekontorene får innsyn i relevant informasjon om pasienters behov fra EPJ-systemene. Krav 

til personvern fører til utstrakt bruk av fax og det er behov for sikre løsninger for å kunne sende 

sensitiv pasientinformasjon mellom pasient og aktørene.   

Det brukes ulike systemer for å bestille drosje, fly og hotell. Det er manglende funksjonalitet i 

systemet for å planlegge reiser i egen regi, samt manglende oversikt over kollektivtrafikk, trafikk- og 

værinformasjon i dagens løsninger. I Nissy er det manglende tilgang til relevante 

registre/oppslagsverk som medfører tidkrevende manuelle prosesser. Spesielt er det trukket frem at 

det vil gi stor verdi å få tilgang til et innkallingsregister. Dette vil gi pasientreisekontorene mulighet til 

å planlegge reisene på et tidligere tidspunkt. Det mangler også funksjonalitet for å vise tilgjengelige 

biler i oppdrag, reiserute og destinasjonssted. 

Løsning for å bestille fly (Egencia) oppleves som ustabil og medfører mye ekstra arbeid. 

Forventninger 

Pasientreisekontorene har en felles opplevelse av at forventingene fra endel pasienter er høyere enn 

rettighetene som er definert i regelverket. I tillegg oppleves det at en del rekvirenter har manglende 

kunnskap om regelverk og rettigheter samt hvem som har ansvar for å rekvirere transport, og 

vurderinger som legges til grunn for å utstede rekvisisjoner. Pasientreisekontorene opplever at det 

utstedes rekvisisjoner på feilaktig grunnlag.  

Bestilling/rekvisisjoner 

Bestillinger som ofte kommer sent eller har mangelfull informasjon kan skape vansker med å bestille 

riktig transportmiddel til pasient samt samkjøre pasientene. Tidsaspektet er vesentlig for 

billettkostnadene på flyreiser og fleksibilitet for pasienter.  

De som innkaller pasientene må ha informasjon om rutetider og tidtabeller, slik at de kan innkalle i 

forhold til dette. Per i dag er det ikke stor grad av systemstøtte for dette.   
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Det er lokale variasjoner i informasjonen om selve reisen som gis til pasienten blant annet gjennom 

SMS-varslinger.   

Helhetlig pasientforløp 

Det er mye manuell samhandling mellom pasientreisekontorene, pasientene og andre aktører.  

Manglende informasjon og samhandling mellom aktørene kan være en faktor i at pasientreiser ikke 

sees på som en del av det helhetlige pasientforløpet i alle foretak.   

Enkelte pasientreisekontor har i workshopene uttrykt ønske om mer standardisering i bruk av 

systemene og reisepolicyer, samt en felles overordnet pasientreisestrategi. Strategiplanen må sikre 

at pasientreiser er en del av det helhetlige pasientforløpet. 

Pasientreiser opplever bomturer når oppsatt time/behandling blir utsatt eller avbestilt fordi endring i 

timen ikke automatisk endrer pasienttransporten 

Kompetanse og opplæring 

Det er behov for å heve kompetansen knyttet til regelverk, bruk av styringsinformasjon og analyser i 

forbedringsarbeid, videreutvikle opplæringsprogram for transportører, «vanskelige samtaler», felles 

opplæringsprogram med mer. 

Regelverk 

Flere har påpekt at regelverket bør forenkles. Det er krevende å håndtere gjeldende regelverk.    

Etter at reiser uten rekvisisjon ble sentralisert/virksomhetsoverdratt er det fokus på å vedlikeholde 

og øke kompetanse knyttet til regelverk, som også er gjeldende for ansvarsområdet Reiser med 

rekvisisjon.  

Transportør 

Det er utfordrende at Pasientreiser ikke vet hvilken tilgjengelig kapasitet transportørene til enhver tid 

har. Det er derfor en forutsetning at vi har gode avtaler med ulike transportører og reisebyrå for å 

sikre nødvendig kapasitet. Pasientreiser konkurrerer med annen offentlig betalt persontransport 

(skolekjøring, TT kjøring osv.) som i perioder kan gi en kapasitetsutfordring.  

Det er behov for å få informasjon underveis fra transportør om forsinkelser i transporten, særlig hvis 

disse medfører at pasienten ikke rekker den oppsatte timen. Det er uklart hvor stor denne 

utfordringen er, noen pasientreisekontor får god informasjon om dette fra sine transportører. 

 

Samspillet med dagens transportører fungerer stort sett bra, men det er noen regionale forskjeller. 

Det er også store regionale forskjeller på hvordan anbudsarbeidet knyttet til anskaffelse av 

landeveistransport er organisert. I Helse Nord og Helse Midt, så er det regionale prosesser som eies 

og gjennomføres av de regionale helseforetakene, mens i Helse Vest og Helse Sør-Øst styres dette 

per helseforetak.  

 

Ved endring i konkurransegrunnlag, så kreves det gode forberedelser, samt en tett og god dialog 
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med potensielle tilbydere, både i forkant av utlysningen og fram mot tildelingen. Det kan ofte være 

en utfordring å få tilbud eller tilfredsstillende tilbud fra aktuelle tilbydere i områder hvor det er gjort 

store endringer i grunnlaget og ikke gjort tilstrekkelig forberedelser før utlysningen. 

 

For å få gode avtaler forutsettes det at man i avtaleperioden har skapt et tillitsforhold med 

tilbyderne. Manglende rapportering og strukturell tilnærming rundt avtaleoppfølgingen kan 

medvirke til å redusere tillitsforhold og skape utfordringer for fremtidige avtaler. Spesielt er dette 

viktig i områder med få tilbydere. 

 

I mange områder er det liten eller ingen konkurranse. En av utfordringene er at man ikke i 

tilstrekkelig grad tilpasser og differensierer mellom by/land i konkurransene. 

 

Egenandeler er utfordrende å håndtere for våre transportører og håndteringen av dette blir ofte 

trukket frem i kontraktsforhandlingene som et fordyrende element for avtalene. 

 

En av de største utfordringene i dag, er at det i veldig liten grad er noe systematiske 

erfaringsutveksling mellom regionene i forhold til anskaffelse av landeveistransport og at det i liten 

grad er deling av «beste praksis» på dette området. 

 

Det er viktig at prisene som inngås blir på et slikt nivå at det blir levelig for både helseforetakene og 

deres kontraktsparter (riktig pris). Dersom man får for lave priser, slik at helsekjøringen ikke blir 

bærekraftig for avtalepartene er det en stor utfordring. Pasientene blir rammet når avtaleparten 

nedprioriterer pasienttransport. Denne utfordringen oppleves størst i områder hvor det er 

konkurranse mellom flere aktører og den vinnende parten prioriterer andre kunder med høyere 

inntjening.  

 

Pasientreiser opplever at den lokale drosjenæringen i liten grad samkjører på eget initiativ, selv om 

det er oppfordret til det i mange avtaler. Dette fremgår ved at det er lav samkjøringsgrad på de 

kommuneinterne turene hvor pasientreisekontorene ikke samkjører. 

 

Det er ofte utfordringer der det er sterke paraplytilslutninger eller store sentraler. Dette medfører 

ofte en prissetting som er lite differensiert og lik for alle kommunene. 

Innføring av CTRL systemet vil kunne avdekke feilfakturering i mye større grad enn tidligere og på sikt 

virke preventivt og forbedre tillitsforholdet til våre transportører.  

Det må legges til at resultatene fra brukerundersøkelsene indikerer at brukerne er veldig fornøyd 

med den tjenesten våre avtaleparter og sjåfører utøver på dette området. Det er i dag et tett 

samarbeid mellom helseforetakene /pasientreisekontorene og transportørene/sjåførene for å løse 

transportoppdraget i det daglige på en best mulig måte. 

Finansiering 

Det er en utfordring at primærhelsetjenesten ikke dekker kostnadene som de selv genererer. Det er 

en hypotese om at dette kan medføre overforbruk av tjenesten.  
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4. Fremtidig ønsket situasjon 
Den fremtidige ønskede situasjonen beskriver hvordan pasientreisetjenesten oppleves og 

gjennomføres om 10 år. Det er ved gjennomføring av kartleggingene kommet opp mange innspill til 

målbildet og fellestrekkene fra disse er oppsummert under.  

I fremtiden tilrettelegges det for en «sømløs digital samhandling» mellom pasient og de involverte 

aktørene. Dette beskrives i hovedtrekk på følgende måte: 

 

Figur 3: Fremtidig prosess og hovedaktører 

 

Det er færre aktører involvert i pasientreisen, og pasienten vil i stor grad få elektronisk støtte via en 

digital ledsager. De pasientene som ikke kan benytte digitale løsninger vil bli ivaretatt på andre 

måter.  
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Figur 4: Fremtidig samhandling 

Pasient 

Reiser uten rekvisisjon og reiser med rekvisisjon fremstår samlet som en tjeneste til pasient og 

tjenesten er integrert i et helhetlig pasientforløp. En digital ledsager vil hjelpe pasienten med rett 

reise i forhold til sine behov og godkjenninger og legger til rette for enkel søknad om kompensasjon 

når pasienten har lagt ut for reisen selv.  

Pasienten gis mulighet til å ta en mer aktiv rolle og gis valgmulighet i forhold til reisen sin innenfor 

rammene av rettigheten og politiske føringer. Pasienten gis mulighet til selv å bestille, endre og 

avbestille reisen og eventuelt velge mellom ulike reisealternativer. 

Pasienten veiledes før, under og etter reisen av en «digital ledsager» tilpasset den enkelte. Denne 

løsningen tilbys som en tjeneste, integrert med helsenorge.no, på en enhet som pasienten har med 

seg (en smarttelefon/klokke). Den digitale ledsageren gir informasjon om reisen som pasienten skal 

gjennomføre, veileder underveis og gir mulighet for dialog med de involverte aktørene. Pasienten gis 

en samlet oversikt over pasientforløpet, beskrivelse av rettigheten, veileder pasienten til å finne frem 

på sykehus og sikrer at alle aktørene har felles informasjon. Komplett reiseoversikt med eventuelt 

tilhørende billetter er tilgjengelig i den «digitale ledsageren». Personvern og sikkerhet er godt 

ivaretatt og det er enkel og trygg identifisering av pasienten.  

Vurdering av behov for tilrettelagt transport baseres på tillitt og ivaretas av pasienten selv med et 

tilhørende sett av regler og kriterier. Regler og kriterier må ivareta et mål om likebehandling og 

tilfredsstille de økonomiske rammene for pasientreiser. De overordnede føringene for ordningen må 

ivaretas og det må være et mål om fortsatt lav kostnadsvekst eller kostnadsreduksjon. 

Løsningene veileder pasienten i forhold til riktig transport, og gir mulighet for at pasienten selv kan 

bestille tilrettelagt transport.  

Behandler 
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Behandlers systemer for innkalling får forslag til optimale tidspunkt for behandling i forhold til 

planlagt, rutegående transport og faste ruter i regi av helseforetaket. Behandler gjør kun unntaksvis 

vurdering av behov for tilrettelagt transport der systemet har identifisert behov for manuell 

oppfølging. 

Transport 

Transporten som tilbys er miljøvennlig og autonom/selvkjørende. En del av transporten kan 

håndteres i regi av pasientreiser med egne transportmidler. 

Nasjonale standarder og rammeverk for anbud landeveistransport legger til rette for avtaler som i 

enda større grad ivaretar de ulike behovene mellom by og land. 

All offentlig betalt transport sees samlet slik at forholdene ligger til rette for planlegging og 

optimalisering på tvers av behov og tilgjengelige ressurser, uavhengig av om dette er pasientreiser, 

skolekjøring, TT e.l.  

Teknologi 

Prosessene og systemene legger til rette for digital samhandling med alle aktørene.  

Et helhetlig system kobler behovene for transport med tilgjengelige transportressurser. Systemet er 

helautomatisert og smart teknologi (som f.eks. kunstig intelligens) brukes aktivt i planleggingen, 

forbedring og gjennomføringen av transporten.  

Systemløsningene er integrert med helsenorge.no, benytter nasjonale registre med komplett og 

kvalitetssikret informasjon og knyttes opp mot et helhetlig behandlingsforløp og tilhørende 

løsninger.  

Systemløsningene tilbyr åpne tekniske grensesnitt slik at de kan integreres med og understøtter 

regionale og nasjonale løsninger og initiativer.  

Regelverk 

Regelverk og forskrift er endret og forenklet i tråd med fremtidig målbilde for pasient. Det foreligger 

hjemmel til bruk av personopplysninger i systemene/registrene for å kunne forenkle og automatisere 

prosessene. 

Helseregionene forventer at det i fremtiden vil bli en tøffere prioritering av hva midlene innen helse 

brukes til og en konsekvensene av dette kan bli en behovsvurdering av hvem som får dekket 

pasientreiser.   
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5. Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak 

5.1 Prioriteringskriterier 

5.2 Beskrivelse av prioriterte tiltak 

5.3 Overordnede gevinstvurderinger 

6. Anbefaling 

6.1 Anbefaling på kort sikt 

6.2 Anbefaling på mellomlang sikt 

6.3 Anbefaling på lang sikt 

7. Vedlegg 

7.1 Mandat 

7.2 Oversikt over foreslåtte tiltak   
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Møtedato: 31. januar 2018  
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2018/2    Raymond Dokmo, 944 86 738  Bodø, 22.1.2018 

 

RBU-sak 7–2018 Helsetjenester for eldre - kompetanse innen 

geriatri 

 
Formål 
Saken fremmes på bakgrunn av at antall geriatere i regionen er svært få, og det har vært 
vanskelig å rekruttere. I arbeidet med planen Helsetjenester for eldre kom nettopp dette 
tydelig frem. Helse Nord RHF ønsker å orientere Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF om status. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Regjeringen har i Nasjonal Helse- og sykehusplan beskrevet at store akuttsykehus med 
60-80 000 innbyggere skal ha geriatrisk kompetanse. I Helse Nord har vi i to store 
akuttsykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø. 
Ingen sykehus i Finnmark eller Helgeland faller inn under denne definisjonen. 
 
Den demografiske utviklingen i vår region er spesielt utfordrende. Vi vil i løpet av 20 år 
få omtrent en dobling (fra 7 til 13 prosent) av andelen mennesker over 75 år i Nord-
Norge. Siden denne gruppen har flest sykdommer og bruker spesialisthelsetjenesten 
relativt sett mest, er det nødvendig å avklare om vi skal satse på å utvikle geriatrisk 
kompetanse ytterligere, eller satse på kompetanseoverføring til de indremedisinske 
fagene. 
 
Vi vet også at denne pasientgruppen profiterer på tverrfaglig behandling og 
sannsynligvis profiterer på å ligge litt lengre i sykehus. Forskning viser blant annet at 
ortogeriatriske avdelinger er gunstig for eldre pasienter med bruddskader. 
 
Det finnes pr. dags dato ingen ferdigutdannede geriatere ved Helgelandssykehuset HF 
og Nordlandssykehuset HF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fire geriatere ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og en ved Universitetssykehuset Nord-
Norge Narvik. Finnmarkssykehuset HF har en geriater i Kirkenes. 
 
Det ble opprettet utdanningsprogram for geriatri i Helse Nord i 2007. 38 LIS (leger i 
spesialisering) har vært gjennom programmet. Bare tre er igjen i vår region som 
ferdig geriater.  
 
Alle utdanningsprogrammene skal nå evalueres for å se om vi skal ha samme innretning 
videre fremover. 
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Pr. dags dato er fordelingen av utdanningskandidatene i utdanningsprogrammet slik: 
 Finnmarkssykehuset HF: En LIS, hvor den ene mangler et halvt år gruppe 1-tjeneste. 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF: En LIS som er ferdig og har søkt om 

godkjenning, og som vil arbeide ved områdegeriatrisk team (OGT) i Lenvik 
kommune. Fem LIS, hvorav fire planlegger å bli i Universitetssykehuset Nord-Norge, 
og en vil flytte etter endt spesialisering.  

 Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har ingen LIS i programmet. 
 
Det er «øremerkede» senger for geriatriske pasienter ved: 
 Finnmarkssykehuset Hammerfest: 4 senger 
 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø: 7 senger 
 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik: 3 senger 
 Helgelandssykehuset Mo i Rana: 6 senger 
 Nordlandssykehuset Bodø: 4 senger 
 Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms: 6 senger 
 Områdegeriatrisk tjeneste Nord-Troms: 6 senger 

 
Poliklinisk tilbud finnes ved: 
 Finnmarkssykehuset Kirkenes og Hammerfest 
 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, Harstad og Narvik  
 Helgelandssykehuset Mo i Rana  
 Nordlandssykehuset Bodø 
 Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 
 
Konklusjon 
Saken har vært løftet for diskusjon og avklaring i fagsjefmøtet og direktørmøtet i Helse 
Nord. Oppsummeringen fra disse diskusjonene er at det skal være et visst omfang av 
geriaterkompetanse som del av den indremedisinske legestaben ved lokalsykehusene. I 
tillegg skal Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø ha 
geriatrikompetanse og -kapasitet til bedre utredning. Det er ikke snakk om å gå tilbake 
til store geriatriske sengeposter som tidligere, men HF-ene må sørge for å styrke 
tilbudet med kompetanse innen geriatri. 
 
Helse Nord RHF vil i planen Helsetjenester for eldre beskrive tilbudet nærmere. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helsetjenester for eldre - 
kompetanse innen geriatri til orientering. 
 
 
Bodø, 22.januar 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 31. januar 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2     Raymond Dokmo, 944 86 738  Bodø, 22.1.2018 

 

RBU-sak 8-2018 Hjerterehabilitering - avslag til pasienter, 

oppfølging av RBU-sak 53-2017/3b 

 
 
Formål 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF behandlet RBU-sak 53-2017, sak 3b 
Hjerterehabilitering vs. LMS-kurs, ref. brev fra LHL-klinikkene Skibotn i møte 20. 
september 2017. Følgende ble protokollført: Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
ber om en tilbakemelding i et senere RBU-møte om årsakene til avslag som gis til 
pasienter som er henvist til hjerterehabilitering. 
 
Formålet med denne saken er å gi Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF en 
orientering om bakgrunnen for økt avslag til hjerterehabilitering, jf. RBU-sak 53-2017/3 
b. 
 
Bakgrunn 
I ytelsesavtalen mellom Helse Nord RHF og LHL klinikken Skibotn er det beskrevet:  
 Tilbudet er for pasienter som har gjennomgått kirurgi eller har alvorlig hjertesykdom 

med risikofaktorer som fedme, høyt BT, røyking, angstproblematikk ift 
trening/aktivitet etter hjertesykdom, og der enkle intervensjoner som hjerteskole ikke 
vurderes som tilstrekkelig for å oppnå ønskelig og varige endring. 

 
Hovedregel er at hjerterehabilitering innvilges som regel en gang og da som et 
mestringstilbud. 
 
Bakgrunnen for avslag til hjerterehabilitering er i all hovedsak to: 
1. Det er mindre behov for rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Mange flere av 

pasientene har gått fra omfattende kirurgi til mer dagkirurgisk og poliklinisk 
behandling. Flere blir dermed anbefalt lærings- og mestringskurs i stedet for 
rehabilitering. 

2. Pasienten har nylig vært eller har vært flere ganger på rehabiliteringsopphold, og 
det er ikke beskrevet i henvisningen behov eller nye problemstillinger som skulle 
tilsi behov for et nytt rehabiliteringsopphold. Da blir det i stedet anbefalt 
igangsettelse eller intensivering av lokale tiltak. 
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Når det gjelder antall henvisninger og avslag er statistikken for de tre siste årene 
følgende: 
 

 2015 2016 2017  
(t.o.m. 19.9.2017) 

Henvisninger totalt 342 331 270 
Henvising fra spesialisthelsetjenesten 113 116 98 
Henvisning fra fastlege 229 215 172 
Avslag totalt 38 39 85 
Avslag fra spesialisthelsetjenesten 5 5 23 
Avslag fra fastlege 33 34 62 

 
Pr. medio november 2017 er 36,7 % av alle henvisninger for alle ytelser avslått, mot 
26,6 % på samme tid i 2017.  
 
Hjerteskoler i Helse Nord 
Som en del av oppfølgingen av våre hjertepasienter er det opprettet tilbud om 
hjerteskole som del av rehabiliteringen. Utskrivende lege informerer mer om disse 
tilbudene, og kan henvise videre til hjerteskolen som er nærmest der pasienten bor. Alle 
helseforetak i Helse Nord har hjerteskoler. Disse er lokalisert i Kirkenes, Tromsø, 
Harstad, Narvik, Bodø og Mo i Rana. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om hjerterehabilitering - 
avslag til pasienter til orientering. 
 
 
Bodø, 22. januar 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 31. januar 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2     Jon Tomas Finnsson, 75 51 29 00  Bodø, 22.1.2018 

 

RBU-sak 9-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk      

helsevern - oppfølging av styresak 42-2016 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i møtet 6. april 2016 styresak 42-2016 
Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern – innhold og dimensjoner for 
tilbudet, oppfølging av styresak 143-2015. Styret vedtok da at en orientering skulle 
legges frem høsten 2017, når de første erfaringene foreligger. Den medikamentfrie 
behandlingsenheten mottok sine første pasienter fra januar 2017, og saken beskriver 
derfor enhetens første driftsår.  
 
De regionale helseforetakene ble gitt i oppdrag å opprette medikamentfritt 
behandlingstilbud i psykisk helsevern i Oppdragsdokument 2015. Målgruppen er 
personer med alvorlige psykiske lidelser, som bipolare lidelser og psykoselidelser.  
 
Helse Nords tilbud drives i tråd med en protokoll som ble utformet sammen med 
Regionalt brukerutvalg, Mental Helse Nordland, Mental Helse Troms, Landsforeningen 
for pårørende innen Psykisk helse (LPP), Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 
(RIO), Hvite Ørn, erfaringskonsulent fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), 
fagpersoner fra UNN og fagavdelingen i Helse Nord RHF. Protokollen ble lagt frem for 
styret i Helse Nord RHF i styresak 42-2016 og ligger vedlagt saken. 
 
Om enhet for medikamentfri behandling 
Medikamentfritt behandlingstilbud er en regional døgnenhet ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF. Målgruppen er pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ønsker et 
behandlingstilbud uten bruk av nevroleptika (antipsykotisk medisin). Pasienter med 
bipolare lidelser og psykoselidelser er prioritert.  
 
Enheten har vært i drift siden januar 2017, og mottok de første pasientene i uke 2 
samme år. I løpet av første driftsår hadde enheten 66 innleggelser. Enheten mottok om 
lag 80 henvisninger, hvorav 15 % av henvisningene ble avvist. Pasientene som ble 
avvist er pasienter utenfor målgruppen, som pasienter underlagt tvunget psykisk 
helsevern. Etter ønske fra brukerorganisasjonene fastslår protokollen at enheten skal 
drive elektiv behandling på frivillig paragraf, uten tvang eller tiltak som kan oppleves 
som tvang. Dette ekskluderer derfor alle pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern, 
også pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.  
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Enheten er et regionalt behandlingstilbud med seks senger. I 2017 fordelte 
henvisningene seg geografisk slik: Troms 59 %, Finnmark 24 % og Nordland 17 %. De 
fleste pasientene (59 %) er henvist fra distriktspsykiatriske sentre (DPS). 38 % er 
henvist fra andre døgnavdelinger i sykehus, og 3 % er henvist fra fastleger. 
 
Alle pasienter gis tilbud om sluttsamtale ved utskrivning. Etter innleggelse følges de 
opp ved behov. Oppfølging skjer poliklinisk, primært ved at behandlere via 
telefon/Skype4B1/video har samtaler med pasient og lokalt hjelpeapparat. Om lag en 
tredjedel av pasientene har hatt poliklinisk oppfølging. 
 
Om pasientene 
I henhold til protokollen skal pasienter med alvorlige psykiske lidelser, dvs. bipolare og 
psykoselidelser, prioriteres. Det har vært en klar overvekt av pasienter med 
psykoselidelser (59 %), mens 24 % har hatt bipolare lidelser. Øvrige pasienter er under 
utredning for psykoselidelser eller bipolare lidelser. Pasientene som ble avvist har hatt 
problematikk som lå utenfor målgruppen for tilbudet, vært i behandling underlagt 
tvunget psykisk helsevern eller avsluttet behandling, før det ble aktuelt med 
innleggelse. 90 % av pasientene har hatt re-innleggelser, og 17 % har hatt tre eller flere 
innleggelser (elektiv og akutt). Lengden på innleggelsene varierer mellom 2 og 120 
dager, med et gjennomsnitt på 25 dager. De fleste pasientene som er i et 
behandlingsforløp har flere planlagte innleggelser av kort varighet (1-2 uker).  
 
Nesten halvparten av pasientene (48 %) brukte eller har tidligere brukt nevroleptika 
ved innleggelse, og enkelte har hatt behov for nevroleptika under innleggelsen. I 
protokollen for tilbudet fremgår det at «nedtrapping av antipsykotisk medikasjon skal 
som hovedregel skje i forkant av innleggelse». Denne begrensningen har i praksis vist 
seg vanskelig å gjennomføre, dels fordi det er lite erfaring og kunnskap om hvordan 
nedtrapping bør foregå, og ikke minst fordi nedtrapping innebærer store utfordringer 
og behov for omfattende støtte. De som har benyttet nevroleptika i forbindelse med 
innleggelse, har i hovedsak gjort dette i forbindelse med nedtrapping, hvor deres 
langsiktige mål er å klare seg uten medisiner.  
 
Flest kvinner (62 %) har vært innlagt på enheten. Aldersvariasjonen er fra 19 til 57 år, 
og gjennomsnittsalderen er 36 år. 
 
Behandlingen 
Medikamentfritt behandlingstilbud er basert på grunntankene i Fellesaksjonen for 
medikamentfrie tilbud, slik det er beskrevet i protokollen for tilbudet. Utgangspunktet 
for behandlingen er å mestre symptomer og vansker forbundet med den psykiske 
lidelsen uten bruk av medisin. Det er i hovedsak antipsykotisk medikasjon som skal 
unngås, og det er lagt opp til sterk brukermedvirkning i alle faser av behandlingen.  
 
  

                                                        
1 Skype 4B: Skype for Business 
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Behandlingsenheten har fokus på: 
- Tilfriskning og bedring gjennom arbeid med pasientenes egne mål 
- Nettverksarbeid hvor tilbudet som gis i enheten henger sammen med lokale 

hjelpetilbud og pasientens eget nettverk (pårørende, familie, venner). 
- Behandlingstilbud i grupper 

o «Recovery»-verksted: Et forum for dialog, refleksjon, kunnskapsformidling og 
diskusjon om tilfriskning og hverdagslivet, med et tema for hver uke - 4 ganger 
pr. uke. 

o Fysisk aktivitet ute eller i gymsal - 3 ganger pr. uke. 
o Kreativ gruppe/kunstterapi i gruppe - 1 gang pr. uke. 
o Møte med behandlingsteamet - 1 gang pr. uke. 

- Individuelle behandlingstilbud: 
o Samtaleterapi 
o Fysioterapi 
o Kunstterapi 

- Arbeid med planer: 
o «Recovery»-/behandlingsplan 
o Mestringsplan for kriser 
o Nedtrappingsplan vedr medisiner 

 
Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning er sterkt vektlagt i utforming av behandlingstilbudet. Det deltok 
seks brukerrepresentanter i protokollgruppen som utformet grunnlaget for enheten. I 
det daglige har enheten to ansatte med erfaringskompetanse. Det avholdes jevnlig 
møter med en samarbeidsgruppe bestående av brukerorganisasjonene Mental Helse, 
LPP og Hvite Ørn. Enheten har to ansatte med brukererfaring fra psykisk helsevern, den 
ene i lederteamet og den andre i en 50 % sykepleierstilling.  
 
Brukerundersøkelser 
Enheten tilbyr alle pasienter å delta i en brukerundersøkelse. Skjemaet fylles ut i 
etterkant av oppholdet. Det har mange spørsmål knyttet til brukertilfredshet på 
ivaretakelse og forståelse for pasientens situasjon, medvirkning i egen behandling, 
samarbeid med pårørende og vurdering av oppholdets behandlingseffekt.  
 
Konklusjon 
Helse Nords regionale medikamentfrie behandlingstilbud til pasienter med alvorlige 
psykiske lidelser viser hvordan brukermedvirkning kan omsettes i praksis. Tilbudet er 
et svar på pasientorganisasjonenes ønske om et alternativt tilbud til pasienter med 
alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser og bipolare lidelser, og styrker 
pasientenes rett til medvirkning i egen behandling.  
 
Enheten vurderer inntak av pasienter i tråd med protokollen som ble utformet i et 
samarbeid med brukerorganisasjoner. Behandling og målgruppe drøftes regelmessig i 
et etablert samarbeid med brukerorganisasjonene. Enheten har ansatte med 
erfaringskompetanse, både i ledelsen og i den kliniske hverdagen. I første driftsår har 
enheten hatt 66 innleggelser, der pasientenes inntak og utskrivninger har skjedd etter 
ønske og medvirkning fra pasientene selv. Enheten tilbyr stor grad av fleksibilitet og 
individuell tilrettelegging etter pasientenes ønske og behov.  
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Det første året har vært brukt til å samle erfaringer med en ny måte å møte mennesker 
med alvorlige psykiske lidelser på. Tilbudet representerer noe annet enn hva 
spesialisthelsetjenesten vanligvis tilbyr, og det har derfor tatt tid å informere tjenesten 
om tilbudet, hvem som er målgruppen og hvilken behandling som tilbys. Det er en klar 
målsetning at alle pasienter i regionen skal ha informasjon om sine valgmuligheter for 
behandling i psykisk helsevern, herunder også medikamentfri behandling.  
 
Pasienterfaringene er til nå svært positive, og de som har respondert på 
brukerundersøkelsen har vurdert behandlingen som virksom, og at de er møtt på en 
god måte. Erfaringene så langt tyder på at det medikamentfrie tilbudet har vært et godt 
supplement til de etablerte behandlingstilbudene, og at de yter tjenester av god kvalitet. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om medikamentfritt 
behandlingstilbud i psykisk helsevern til orientering. 
 
 
Bodø, 22. januar 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Signert protokoll om medikamentfritt døgntilbud i Helse Nord av 1. mars 2016 
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Møtedato: 31. januar 2018    
Saksnr.:2018/2       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Raymond Dokmo/944 86 738  Bodø, 22.01.2018 

 

RBU-sak 10–2018 Regional Smittevernplan 2016-2020 og 

Regionalt Tuberkulosekontrollprogram 2016-

2020 - oppfølging 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 14-2017 14-2017 Smittevernplan 2016-
2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 for Helse Nord i styremøte 22. februar 
2017. Styret fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret ber om å få lagt frem årlig rapport 
fra fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi, herunder status for regionen. 
 
Denne saken følger opp vedtakets punkt 3 i styresak 14-2017. En slik tilbakemelding er 
svært viktig for at foretaksgruppen skal nå null-visjonen for helsetjenesteassosierte 
infeksjoner i Helse Nord. Vi skal sikre en god tuberkulosekontroll, slik at alle 
tuberkulosetilfeller blir oppdaget og behandlet etter gjeldende retningslinjer, pasienten 
blir frisk og nysmitte hindres. Dette er med på å oppfylle våre kjerneverdier kvalitet, 
trygghet og respekt. 
 
Bakgrunn 
Helseforetakene har rapportert egen måloppnåelse for Regional smittevernplan og 
Regionalt tuberkulosekontrollprogram (2016-2020) for året 2017 til Helse Nord RHF. 
Regionalt fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi har oppsummert svarene fra 
helseforetakene. Se vedlegg 1 og 3. 
  
Helse Nord RHF ved fagdirektør etterspurte 15. september 2017 rapportering for 
Regional Smittevernplan og Regionalt Tuberkulosekontrollprogram fra fagsjefene i 
hvert helseforetak med svarfrist 24. oktober 2017. Hvert helseforetak returnerte utfylte 
sjekklister til fagdirektør i Helse Nord RHF. 
 
Det er viktig å poengtere at bruk av hensiktsmessige IKT-løsninger vil bli nødvendig i 
arbeidet fremover, og anses som et prioritert område. 
 

Fagdirektøren videresendte rapportene for Smittevernplanen til Fagråd for infeksjon, 
smittevern og mikrobiologi, som har gjennomgått alle svar. Rådgivingsgruppen for 
tuberkulose i Helse Nord har vært forelagt helseforetakenes rapporter for 
Tuberkulosekontrollprogrammet.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av 
Regional Smittevernplan 2016-2020 og Regionalt Tuberkulosekontrollprogram 2016-
2020 til orientering. 
 
 
Bodø, 22. januar 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
1) Fagrådets oppsummering av rapportene for Smittevernplanen. 
2) Hele sjekklista for Smittevernplanen med svar fra HF-ene, inklusive kommentarer 

og anbefalinger fra fagrådet til hvert punkt. 
3) Rådgivingsgruppens oppsummering av rapportene for 

Tuberkulosekontrollprogrammet. 
4) Hele sjekklista for Tuberkulosekontrollprogrammet med svar fra HF-ene, inklusive 

kommentarer og anbefalinger fra rådgivingsgruppen. 
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Fagrådets oppsummering og anbefalinger til fagdirektør av rapportering for 
Smittevernplan 2016-2020 for året 2017

4.1 Implementering av Smittevernplanen
4.1.1 Det skal være tydelig ansvarsplassering og ledelsesforankring av smitteverntiltak i HF-ene i 
Helse Nord. Anbefaling: UNN, NLSH og HSYK bør beskrive ansvarsplassering og ledelsesforankring av 
smitteverntiltak i eget HF.

4.1.1 Internrevisjon
Alle HF skal ha en plan for gjennomføring av internrevisjon av sitt infeksjonskontrollprogram (IKP) i 
sine årsplaner. UNN og NLSH har etablert årlig revisjon av IKP. Anbefaling: FIN  og HSYK bør inkludere 
internrevisjon av IKP i sine årsplaner (minimum ett punkt) og iverksette planene.

4.2.1 Antibiotikabruk
4.2.1.1/2. Alle HF oppgir at de har utformet antibiotikastyringsprogram tilpasset egen virksomhet 
med  konkrete tiltak: rapportering av forbruk, implementering av nasjonalfaglig retningslinje og fokus 
på,  og kunnskap om rasjonell antibiotikabruk. Det varierer mellom HF-ene hvor langt de er kommet i 
implementering av programmet. Anbefaling: Alle HF må få på plass en oppdatert milepælsplan for 
implementering av tiltak i antibiotikastyringsprogrammet, og iverksette planen.

4.2.1.3 Nasjonalt mål for reduksjon av bredspektret antibiotika fra 2012 til 2020 er 30%. Alle HF 
rapporterte forbruk av bredspektret antibiotika i 2016 (første gang for NLSH), men bare UNN anga 
eksakt reduksjon fra 2012 til 2016. Anbefaling: I 2018 skal hvert HF med utgangspunkt i sin egen 
antibiotikastatistikk rapportere sin %-vise reduksjon fra 2012 til 2017, og vurdere sin mulighet for å
nå målet på 30% i 2020.

4.2.2 Resistente bakterier
4.2.2.1 Det skal være mulighet for rask og sikker påvisning av multiresistente bakterier ved de 
mikrobiologiske sykehuslaboratoriene i Helse Nord. Kommentar: Laboratoriene oppgir at de ikke kan 
løse oppgaven  innenfor dagens økonomiske rammer. Det mangler instrumentering til å svare kliniske 
avdelinger  raskt nok om bærerskap av multiresistente bakterier, samt ressurser til bemanning 
utenom ordinær arbeidstid på lab. Dette har konsekvenser for drift mht. isolering og 
pasientplassering, og  medfører økte kostnader på sengepostnivå. Anbefaling: UNN og NLSH bør ruste 
opp hurtigdiagnostikk av multiresistente bakterier.

4.2.2.2 Tiltak for å begrense spredning av multiresistente bakterier skal konkretiseres og inngå i 
tjenesteavtaler mellom hvert HF og deres opptakskommuner. FIN, UNN og NLSH har etablert dette, 
men ikke HSYK som fortsatt mangler stilling for smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten.
Anbefaling: HSYK bør i 2018 benytte tildelte midler fra Helse Nord til å etablere stilling og  ansette 
smittevernsykepleier som skal arbeide mot kommunehelsetjenesten, slik at samhandling om 
smittevern kan inkluderes i HSYKs  Tjenesteavtale 10, jf. Smittevernplanen og Helse Nords OD 2017 til 
HF-ene, kap. 3.7. punkt 2.

4.3 Infeksjonsovervåking
4.3.3 HF-ene skal etablere rutiner for å bruke resultater fra infeksjonsovervåkingen (NOIS-PIAH,
NOIS-POSI) i sitt eget forbedringsarbeid. FIN, UNN og NLSH har etablert, eller jobber med å etablere, 
systematisk arbeid for dette. Anbefaling: HSYK bør i likehet med de andre helseforetakene utarbeide 
plan for systematisk bruk av resultater  fra infeksjonsovervåking i eget forbedringsarbeid jf. 
Smittevernplanen og Helse Nord OD 2017 til HF- ene, kap 3.7, 4-5. 

4.4.1 Smittevern
4.4.1.1 Bemanning av smittevernpersonell er stort sett oppfylt. FIN har ikke fulltidsstillinger for sine 2 
hygienesykepleiere. UNN er underbemannet mht. smittevernoverlege (kun én 100% stilling). 
Fagrådet anbefaler å bruke aktivitetstall (ikke sengetall) ved beregning av behov for 
smittevernpersonell. Anbefaling: FIN bør øke stillinger for hygienesykepleier fra 65%x2 til 100%x2. 
UNN bør etablere ny 50% stilling for smittevernoverlege. 

4.4.1.3 Smittevern skal forankres i ledelsen ved  jevnlige møter med smittevernpersonell. Dette 
fungerer i FIN og UNN. NLSH har ikke formalisert rapportering til ledelsen. HSYK mangler 
funksjonsbeskrivelse for smittevernlege, og rapporteringsvei
til ledelsen er ikke beskrevet. Anbefaling: Funksjonsbeskrivelse for smittevernlege utarbeides
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(HSYK). Rapporteringsvei fra smittevernpersonell til ledelsen skal utarbeides og formaliseres (NLSH, 
HSYK).

4.4.1.4 Smittevern skal forankres i ledelsen ved jevnlige møter med smittevernpersonell. Systemer 
for dette er etablert ved FIN og UNN, men ikke ved NLSH og HSYK. Anbefaling: NLSH og HSYK etablerer 
faste møter mellom smittevernpersonell og ledelsen. Smittevernoverlegen ved HSYK bør inkluderes i 
formelle utvalg som jobber med kvalitet, pasientsikkerhet og smittevern.

4.5 Bygg og infrastruktur i sykehus
4.5.1.1 Det sikres at smittevernpersonell er systematisk involvert fra start og gjennom hele bygge- 
prosessen ved nybygg/ombygging i eget HF. Dette nedfelles skriftlig i byggeplanene i alle byggefaser. 
UNN og NLSH har dette på plass, men ikke FIN og HSYK. Anbefaling: FIN/HSYK skal etablere skriftlige 
rutiner for systematisk deltakelse av smittevernpersonell i hele byggeprosessen ved ny-/ombygging.

4.5.1.2 Det bør være tilstrekkelige smittevernressurser i hvert HF til å ivareta 
smittevernsperspektivet  ved nybygg og ombygging. FIN vurderes å ha utilstrekkelige ressurser av 
smittevernpersonell til å dekke mange  og store byggeprosjekter i de neste årene. Anbefaling: 
Ressurser for smittevernpersonell i FIN skal  tilpasses den betydelig økte byggeaktiviteten i de neste 
årene.

4.5.5 Renhold
4.5.5.1 Alle grupper som utfører renhold skal ha god nok opplæring og tid avsatt til å gjennomføre 
renholdet. Ansvarsfordeling for hvem som utfører hva av renhold må foreligge skriftlig, og renholdet 
bør behovstilpasses ut fra et smittevernperspektiv. Det skal i tillegg sikres at man har et godt nok 
system for kontroll av renholdskvaliteten. Anbefaling: Alle HF skal sikre at bruk av standarden INSTA 
800 suppleres med fysiske tester for kontroll av renholdskvalitet. Det skal sikres god nok opplæring/ 
utdanning av renholdspersonell. Ambisjonen kan feks være fagbrev for fast ansatt renholdspersonell.

4.5.5.3 Rutiner for rengjøring av pasientsenger skal gjennomgås og kvalitetssikres. UNN og nye 
Kirkenes sykehus har etablert rutiner, men ikke de øvrige. Anbefaling: FIN: Rutiner skal etableres på 
Hammerfest sykehus og inkluderes i driftsplan for Alta nærsykehus. NLSH: Skal fullføre arbeid med 
sine rutiner. HSYK: Rutiner for rengjøring av pasientsenger skal gjennomgås og kvalitetssikres.

4.6 IKT og smittevern
4.6.1 Roller og ansvar i forvaltning av IKT-systemene må avklares, formidles og synliggjøres. IKT i 
infeksjonsovervåking og smittevern er et vedvarende problemområde for smittevernpersonell og 
andre brukere i alle HF. Ansvarslinjene er utydelige. Anbefaling: HN-IKT bør etablere regionalt 
samarbeid mellom eget personell og bestillerenhet/brukere i hvert HF som jobber frem løsninger. 
Roller og ansvar for IKT i infeksjonsovervåking skal gjøres forståelig for helsepersonell/brukere.

4.6.3 Ved behov for funksjonell eller teknisk bistand til IKT-systemer i infeksjonsovervåking skal 
brukerne ha én effektiv vei inn til personell med rett kompetanse. Anbefaling: HN-IKT bør sikre at 
brukerne har én effektiv vei inn til personell med rett kompetanse ved behov for funksjonell og 
teknisk bistand til IKT-systemer (for eksempel ved bruk av NOIS-POSI i DIPS-EPJ).

4.7 Dekontaminering og sterilisering
4.7.1-8 Her beskrives behov for å gjenoppta drift i regionalt fagnettverk for sterilforsyning, etablere 
egen plan for dekontaminering av medisinsk gjenbruksutstyr, rutinekontroll og validering av 
dekontaminerings- og steriliseringsprosesser, implementere elektronisk sporingssystem for 
registrering/sporing av utstyr, lagerhold og dokumentasjon av dekontamineringsprosesser, og 
utdanning av sterilforsyningsledere/-teknikere. Anbefaling: Detaljerte anbefalinger i sjekklista.

4.8 Samhandling om smittevern
4.8.1/2/5 Som nevnt mangler HSYK stillingen smittevernsykepleier for KHT, og det bremser utvikling 
av samhandling om smittevern med kommunene. Alle HF mangler sikre systemer for varsling og gi 
tilpassede råd ved utskriving av smitteførende pasienter til kommunehelsetjenesten. Anbefaling: HSYK 
oppretter stilling for smittevernsykepleier KHT, og formaliserer samhandling om smittevern i 
Tjenesteavtale 10, tilsvarende de øvrige tre HF. Alle HF skal etablere sikre systemer/rutiner for 
varsling og råd vedrørende utskriving av smitteførende pasient fra sykehus til 
kommunehelsetjenesten.

Tromsø 9. januar 2018, Kirsten Gravningen på vegne av fagrådet

2
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Vedlegg 7B – sjekklister for helseforetakene I Helse Nord -  RAPPORTER FOR 2017 

Kap 7B. Oppfølging i helseforetakene av 
Smittevernplanen 

Ansvar Svar fra hvert HF for året 2017 Fagrådets kommentarer og 
anbefalinger for 2018 

4.1 Implementering    

1. Smittevernplanens oppfølging i helseforetakene 
gjennomgås årlig ved at HF-ene fyller ut sjekkliste i 
Vedlegg 7B. Fagsjef i hvert HF oppsummerer status 
for planen basert på 7B. Sjekkliste 7B og 
oppsummering sendes til Helse Nord RHF. Se for 
øvrig Forord side 4 og Vedlegg 8 om rapportering 
fra HF-ene til Helse Nord RHF. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/UNN/NLSH/HSYK: Levert utfylte 
sjekklister og oppsummering av 
resultater. 
Per 12.12.2017 har HN-IKT ikke levert. 

Anbefaling: Fagsjefen og aktuelle 
fagmiljøer i HF-et skal samarbeide om 
oppsummeringen for sitt HF i rapport 
for 2018. 

2. Det skal være tydelige ansvarsplassering for og 
ledelsesforankring av smitteverntiltak i 
helseforetakene i Helse Nord 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Implementert på øverste trinn i 
ledelsen, men ikke hos mellomledere.  
UNN: ikke svart. 
NLSH/HSYK: ok 

Anbefaling: UNN/NLSH/HSYK skal 
beskrive ansvarsplassering og 
ledelsesforankring av smitteverntiltak 
nærmere. 

3. Smittevern skal inngå som en obligatorisk del av 
opplæring av nyansatte og ledere, samt i 
internundervisning av ansatte i HF-ene. 
Avdelingsledelsen sikrer at opplæring 
dokumenteres. 

Ledelsen i hver HF i 
samarbeid med sitt 
smittevernpersonell 

FIN: Håndhygiene, stikkskade-
prosedyre og arbeidsantrekk i 
kompetanseportal.  
UNN: prosess med å sikre 
kompetanse krav til nyansatte og at 
opplæringen dokumenteres i 
kompetanseportalen. 
NLSH/HSYK: Opplæring av nyansatte 
og ledere er ikke/kun delvis satt i 
system. Internundervisning av ansatte 
i HF-ene på forespørsel. Obligatorisk 
E-læringskurs i håndhygiene. 

Anbefaling: Alle HF skal etablere system 
for opplæring i smittevern av 
nyansatte/ledere og intern-
undervisning av ansatte og 
dokumentere at det er gjennomført. 

4. Ansatte i Helse Nord gjennomfører aktuelle e-
læringskurs i smittevern. Avdelingsledelsen sikrer 
at det er avsatt tid og at opplæring gjennomføres. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

E-læringskurs i håndhygiene er 
obligatorisk kurs i FIN/UNN/ NLSH/ 
HSYK. UNN: Noen avdelinger har også 
obligatorisk e-læring i isolering. 
Ingen opplyser om ev. avsatt tid til 
kurs  

 

5. Identifikasjon av barrierer mot implementering av 
infeksjonsforebyggende retningslinjer 

Den enkelte ansatte og 
ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/HSYK: ikke utført. 
UNN: ikke svart 
NLSH: usikker på hva dette betyr. 

Kommentar: Dette var vanskelig å 
rapportere på, derfor fjernes det fra 
rapport 2017. 

6. Reduksjon av barrierer mot implementering av 
infeksjonsforebyggende retningslinjer 

Den enkelte ansatte og 
ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/HSYK: ikke utført. 
UNN: ikke svart 
NLSH: usikker på hva dette betyr. 

Kommentar: Dette var vanskelig å 
rapportere på, derfor fjernes det fra 
rapport 2017. 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
31JAN2018 - saksdokumenter

side 99



Smittevernplan 2016-2020 Helse Nord 

 

2 
 

4.1.1 Internrevisjon    
1. Alle helseforetak skal ha en plan for gjennomføring 

av internrevisjoner av sine 
infeksjonskontrollprogram, både årsplan (min. ett 
punkt) og en mer langsiktig plan 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Revisjon av innleggelse av SVK er 
gjennomført i 2017. Stikkskader er 
satt opp som revisjonsområde våren 
2019.  
UNN: etablert. 
NLSH/HSYK: i årsplanen. NLSH har 
gjennomført, men ikke HSYK. 

Kommentar: Fagrådet erkjenner av 
revisjonstema bør være aktuelt og 
relevant. Anbefaler ikke langtidsplan. 
Anbefaling: FIN og HSYK skal få på plass 
internrevisjon av sine IKP i sin årsplan 
(minimum ett punkt) og iverksette 
planen. 

4.1.2 E-læring i smittevern    
1. Behov for nye e-læringskurs i smittevern meldes til 

KORSN. Nettverksforum for smittevern i 
spesialisthelsetjenesten og tverregionalt e-
læringsnettverk behandler forslag og beslutter om 
kurset skal lages, og hvem som eventuelt skal gjøre 
det. 

KORSN Ingen har meldt behov.  

4.2.1 Antibiotikabruk    
1. HF-ene skal utvikle antibiotikastyringsprogram 

tilpasset sin virksomhet (rapportering av forbruk, 
implementering av nasjonalfaglig retningslinje, 
fokus på og kunnskap om rasjonell 
antibiotikabruk). 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/UNN/NLSH/HSYK: ok  

2. HF-ene skal implementere 
antibiotikastyringsprogrammet (ASP) 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Er i gang.  
UNN: Pågående arbeid. 
NLSH: Implementering har startet, 
men er ikke fullt ut gjennomført i hele 
organisasjonen. 
HSYK: Implementering pågår.  

Kommentar: Implementering tar tid. 
Anbefaling: Alle HF skal få på plass en 
oppdatert milepælsplan for 
implementering av tiltak i 
antibiotikastyrings programmet, og 
iverksette planen.  

3. Alle HF i Helse Nord skal redusere forbruket av 
bredspektret antibiotika (karbapenemer, 2. og 3. 
generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner) med 30% fra 2012 til 
2020. Forbruk av bredspektret antibiotika 
rapporteres årlig. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: følger utviklingen tett gjennom 
ASP og forbruksdata. Riktig bruk av 
retningslinjen vurderes på 
smittevernvisitt  
UNN: har i perioden ligget lavt på 
landsgjennomsnitt i forbruk av 
bredspektret antibiotika. Har redusert 
med 8,4 % i 2016 sammenliknet med 
2012. 
NLSH/HSYK: ok 

Anbefaling: I 2018 skal hvert HF med 
utgangspunkt i egen antibiotika- 
statistikk rapportere sin %-vise 
reduksjon fra 2012 til 2017, og 
vurdere sin mulighet for å nå målet på 
30% i 2020. 

4. HF-ene skal ha oppdaterte og implementerte 
infeksjonskontrollprogram (IKP) for å forebygge 

Smittevernpersonell 
oppdaterer IKP. 
Ledelsen i hvert HF har 

FIN: Pågående arbeid med tilpassing 
av UNNs IKP til FINs IKP.  
UNN: Etablert (dvs. oppdatert)  

Anbefaling: FIN/UNN/HSYK skal 
beskrive implementering av sitt IKP, 
for eks. basert på internrevisjon av 
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infeksjoner og spredning av multiresistente 
bakterier. 

ansvar for 
implementering av IKP. 

NLSH: Prosedyrene i IKP gjennomgås 
jevnlig iht. revisjonsplan for å øke 
implementering. Ikke alle prosedyrer er 
oppdatert, dette jobbes det med 
HSYK: Revisjon pågår kontinuerlig.  

prosedyrer i IKP, observasjoner, 
smittevernvisitter, mm. 

4.2.2 Resistente bakterier    
1. Det skal være mulighet for rask og sikker påvisning 

av multiresistente bakterier ved de mikrobiologiske 
sykehuslaboratoriene i Helse Nord.  

Laboratoriene ved UNN 
Tromsø og NLSH Bodø 

UNN: gjør omfattende screening av 
multiresistente bakterier. Innføring av 
PCR-basert hurtigscreening 
forutsetter investeringsmidler. 
NLSH: ok  

Kommentar: Laboratoriene kan ikke løse 
oppgaven innenfor dagens 
økonomiske rammer. Det mangler 
instrumentering til å svare kliniske 
avdelinger raskt nok om bærerskap av 
multiresistente bakterier, samt 
ressurser til bemanning utenom vanlig 
arbeidstid på lab, noe som har store 
konsekvenser for drift mht. isolering 
og pasientplassering, og medfører 
økte kostnader på sengepostnivå. 
Anbefaling: UNN/NLSH skal ruste opp 
hurtigdiagnostikk av multiresistente 
bakterier. 

2. Tiltak for å begrense spredning av multiresistente 
bakterier skal konkretiseres og inngå i 
tjenesteavtaler mellom hvert HF og deres 
opptakskommuner.  

Samhandlingsenheten i 
hvert HF i samarbeid 
med KORSN og 
smittevernsykepleiere 
KHT 

FIN har sendt ut tjenesteavtale 10 
med tekst om smittevern for 
signering. 
UNN: Tj.avtale 10 med tekst om 
smittevern er revidert og signert i 
2017. Krav om screeningsrutiner i KHT 
og informasjonsflyt mellom sykehus 
og kommuner er konkretisert.  
NLSH: tj. avtale 10 «under arbeid».  
HSYK: ikke beskrevet.  

Kommentar: HSYK mangler Smitte-
vernsykepleier for kommunehelse-
tjenesten og dermed en dedikert 
ansatt til å samhandle i smittevern og 
påta seg ansvar iht. Tj.avtale 10. De 
øvrige HF har nå både stilling og 
tjenesteavtale 10 på plass.  
Anbefaling: HSYK skal benytte allerede 
tildelte midler fra Helse Nord til å 
etablere stilling og ansette 
smittevernsykepleier KHT, og 
inkludere smittevern i Tj.avtale 10 jf. 
Helse Nords OD 2017 til HF-ene, kap. 
3.7. punkt 2. 

3. HF-ene skal ha prosedyrer i tråd med nasjonale 
anbefalinger fra FHI for smitteverntiltak ved 
mistenkte/påviste multiresistente bakterier. 
Prosedyren skal også beskrive varsling og 
samhandling internt og med andre 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Prosedyrer for varsling/ 
samhandling ikke etablert, arbeid 
pågår som ledd i IKP-arbeidet. 
UNN: Etablert prosedyre for 
smitteverntiltak. Denne omhandler 
ikke varsling og samhandling.  

Anbefaling: Alle 4 HF skal etablere 
prosedyrer som beskriver varsling og 
samhandling med andre helse- 
institusjoner eller kommuner som har 
hatt/vil få ansvar for pasienter med 
multiresistente bakterier. 
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helseinstitusjoner eller kommuner som har hatt 
eller vil få ansvar for pasienten.  

NLSH: Ikke etablert prosedyrer.  
HSYK: Viser til tjenesteavtale 5 uten å 
angi detaljer. 

4. IKT-systemer i mikrobiologiske laboratorier og EPJ 
skal anvendes for overvåking og rapportering av 
alarmbakterier.  

Mikrobiologiske 
laboratorier v. UNN 
Tromsø/NLSH Bodø i 
samarbeid m. IKT-
leverandører og Helse 
Nord IKT 

UNN: Foreløpig produseres årlig 
rapport, men løpende epidemiologisk 
oversikt og flagging av alarmbakterier 
blir først mulig innenfor rammen av 
planlagt HN-prosjekt med bruk av 
SAS. 
NLSH: mangler IKT-systemer for 
løpende overvåking og rapportering 
av alarmbakterier.  
 

Kommentar: Dette arbeidet er satt i 
gang. 
Anbefaling: Helse Nord og HN-IKT skal 
følge opp arbeidet som er startet og 
sørge for nødvendig prioritering og 
tildeling av nødvendige ressurser for 
gjennomføring. 

4.3 Infeksjonsovervåking    
1. Utføre prevalensundersøkelse av HAI og 

antibiotikabruk min. 2 ganger årlig. Hvert HF skal 
rapportere og kommentere sine prevalenstall min. 
2 ganger årlig til Helse Nord RHF. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/HSYK: ok. 
UNN/NLSH: ok, gjør prevalens 4x årlig. 
 

 

2. Det skal være minst 95% oppfølging for alle NOIS-
inngrep som omfattes av NOIS-forskriften. Hvert 
HF skal rapportere og kommentere sine 
infeksjonstall tertialvis til Helse Nord RHF.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Oppfølging >95%. Tertialvis 
rapportering/kommentering er under 
etablering.  
UNN: Oppfølging>95% Rapportering 
ok 
NLSH: <95% oppfølging for keisersnitt, 
men iverksatt tiltak for forbedring. 
HSYK: ok. 

 

3. HF-ene skal etablere rutiner for å bruke resultater 
fra infeksjonsovervåkingen i eget 
forbedringsarbeid.  

Klinikerne og ledelsen i 
hvert helseforetak 

FIN: Infeksjonsdata refereres i 
kvalitetsutvalg. Årsmelding behandles 
i HF-ledelsen. Pågående arbeid med 
gjennomgang av pasientforløp ved 
dype sårinfeksjoner. Infeksjonsdata 
refereres i klinikkenes KVAM-råd. 
UNN: HF-ledelse har vedtatt 
prosedyre for systematisk 
gjennomgang av dype sårinfeksjoner. 
Implementeres i 2018.   
NLSH: samarbeid med Seksjon for 
pasientsikkerhet for å få det på plass. 
HSYK: Ingen etablerte system for 
dette, brukes mer tilfeldig. 

Anbefaling: HSYK skal utarbeide plan for 
systematisk bruk av resultater fra 
infeksjonsovervåking i eget 
forbedringsarbeid jf. Smittevernplan 
og Helse Nords Oppdragsdokument 
2017 kap 3.7 p4-5. 
FIN, UNN og NLSH skal jobbe videre 
med dette. 
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4.4 Kompetanse i smittevern, infeksjonssykdommer og 
mikrobiologi 

   

4.4.1 Smittevern    
1. Oppfylle målsettingen om bemanning av 

smittevernpersonell som er 1/100-1/125 senger, 
alternativt 1/5000 innleggelser. For smittevernleger 
1/25 000 innleggelser. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/NLSH: ok.  
UNN: totalt ca 750 senger og 6,4 
årsverk smittevernpersonell. Oppfylt 
målsetting for smittevernpersonell. 
UNN hadde 37,124 innleggelser i 
2016, kun 1 årsverk 
smittevernoverlege Målsetting på 1,5 
årsverk for smittevernlege er ikke 
oppfylt. 
HSYK: 2,4 smittevernsykepleiere/151 
senger. 100% smittevernlege. 

Kommentar: Økt aktivitet innen 
dagbehandling/-kirurgi krever økt 
bistand fra smittevernpersonell. 
Moderne sykehusdrift er mer basert 
på aktivitet (økende) og mindre på 
sengetall (minkende). Fagrådet 
tilråder derfor å bruke aktivitetstall 
(fremfor sengetall) ved beregning av 
behov for smittevernpersonell. 
Anbefaling:  
FIN: se punkt 5 under. 
UNN: skal etablere ny stilling for 50% 
smittevernlege. 
HSYK: Tross tallmessig dekning basert 
på antall smittevern-personell per 
senger i sykehus, skal HSYK benytte 
allerede tildelte midler til å etablere 
stilling/ansette smittevernsykepleier 
for KHT jf. smittevernplan og OD 2017. 

2. Smittevernlegen skal ha klart definert arbeidstid til 
smittevernarbeid på dagtid, uavhengig av 
stillingsbrøk.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Etablert i Hammerfest. 
Smittevern lege Kirkenes bruker sin 
admin. tid.  
UNN/NLSH/HSYK: ok 

Kommentar: FIN har i tillegg en 
rådgivende smittevernoverlege 100% 
for FIN, organisert ved KORSN. 

3. Smittevernlegen skal rapportere direkte til 
ledelsen.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/UNN: Etablert 
NLSH: Fungerer slik i praksis, men 
rapporteringsvei er ikke formalisert. 
HSYK: Funksjonsbeskrivelse for 
smittevernlege mangler. 
Rapporteringsvei er ikke beskrevet. I 
praksis rapporterer smittevernlege på 
sak til Medisinsk direktør i Senter for 
fag/forskning/ utdanning, som er i 
stab med adm.dir.  

Anbefaling:  
NLSH: rapporteringsvei direkte fra 
smittevernlege til ledelsen skal 
formaliseres. 
HSYK: Funksjonsbeskrivelse og 
rapporteringsvei fra smittevernlege til 
ledelsen skal utarbeides og 
formaliseres. 

4. Smittevern skal forankres i ledelsen ved jevnlige 
møter med smittevernpersonell. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Medisinsk fagsjef møter i 
smittevernråd m. 
smittevernpersonell. Smittevern tas 
opp i kvalitetsutvalg, er fast sak i 

Kommentar: Rådgivende 
smittevernoverlege for FIN er medlem 
i smittevernråd og innkalles i 
Kvalitetsutvalg og KVAM-råd på sak. 
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KVAM-råd hvor hygienesykepleier og 
smittevernlege er faste medlemmer.  
UNN: månedlige møter mellom 
smittevernoverlege, seksjonsleder 
smittevern og direktør i smittevern. 
NLSH: ikke etablert.  
HSYK: Smittevernoverlegen i HSYK har 
ikke jevnlige møter med ledelsen. 
Smittevernsykepleier i hvert sykehus 
er med i kvalitetsutvalg der enhets-
direktør er leder. Smittev.sykepleier 
på HF-nivå deltar i Kvalitets og 
pasientsikkerhetsutvalget med 
medisinsk direktør og en 
enhetsdirektør.  

Anbefaling:  
NLSH: skal etablere faste møter 
mellom smittevernpersonell og 
ledelsen. 
HSYK: skal etablere faste møter 
mellom ledelsen og 
smittevernpersonell, inklusive 
smittevernoverlegen, i HSYK. 
 

5. Øke stillingsbrøk til 100 % for alle 
smittevernsykepleiere.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Har 100% stilling for 
smittevernspl KHT. Øvrige 2 stillinger 
er kombinert hygienesykepleier 
(65%)/tuberkulose-koordinator (35%).  
UNN: etablert 
NLSH: Nei. NLSH Vesterålen og 
Lofoten har begge hver sin 50% smv 
sykepleier.  
HSYK: Mo i Rana økte i 2017 fra 50% 
til 100 % stilling for smittevern-
sykepleier på HF-nivå. Ingen planer 
om ytterligere økning da total dekning 
oppfyller kravene. 

Anbefaling: 

FIN skal øke andel 
smittevernsykepleier stillinger i 
sykehus fra 65%x2 til 100%x2. 
NLSH skal i samarbeid med sitt 
smittevernpersonell vurdere 
stillingsbrøkene for smittevern-
sykepleiere i Lofoten og Vesterålen. 
HSYK skal benytte allerede tildelte 
midler til å etablere stilling/ansette 
smittevernsykepleier for KHT jf. 
smittevernplan og OD 2017. 

6. Legge til rette for at smittevernpersonell tar 
nødvendig etterutdanning i smittevern.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN/NLSH/HSYK: per i dag ikke 
utdanning i Norge. 

Kommentar: Helse Nord og KORSN 
bidrar nasjonalt for å etablere slik 
utdanning. FHI vurderer Gøteborg 
som mulig lokalisasjon (nov 2017). 

 
4.4.2 

Infeksjonsmedisin    

1. Øke antall overlegeårsverk i infeksjon ved NLSH 
Bodø til 4,0 i 2018. 

NLSH Bodø NLSH HF-ledelse har bedt Medisinsk 
klinikk ansette 4 overleger, men man 
får ikke tak i kvalifisert personell. 

 

2. Ansette lege i spesialisering i infeksjonssykdommer 
ved NLSH Bodø.  

NLSH Bodø NLSH lyser ut LIS-stilling i infeksjon  
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3. Det må fokuseres på godt et samarbeid om 
utdanning innen infeksjonsmedisin, for eks. ved 
gruppe-1 tjeneste ved UNN Tromsø 

NLSH Bodø og UNN 
Tromsø 

NLSH: ok  
UNN: ikke svart 

 

4. Sikre at min. 4 sykepleiere ved NLSH Bodø får 
tilbud om lønnet videreutdanning i 
infeksjonssykepleie, samt tilbud om fast ansettelse 
ved ny infeksjonspost i 2018. 

NLSH Bodø NLSH: skal ikke ha egen sengepost for 
infeksjonsmedisin. NLSH planlegger 
videreutdanning av 2 infeksjons-
sykepleiere ved neste opptak. 

Kommentar: Ingen tilbakemelding på 
dette fra infeksjon NLSH 

5. Tilrettelegge for forskning i infeksjonsmedisin ved 
blant annet å finansiere fordypningsstilling for lege 
i spesialisering i infeksjonsmedisin ved UNN 
Tromsø.  

UNN Tromsø UNN: Seksjonen har 2 LIS (b-gren). Kommentar: Tiltaket utgår pga. at de 
tidligere D-fordypningsstillingene er 
faset ut til fordel for søknadsbaserte 
forskningsmidler fra Helse Nord.  

4.4.3 Mikrobiologi    
1. Det skal etableres én ny overlegestilling slik at det 

blir totalt minimum 3 overlegeårsverk ved 
Mikrobiologisk fagområde NLSH Bodø 

NLSH Bodø (i samarbeid 
med Helse Nord RHF) 

NLSH har per dato ikke tilstrekkelig 
antall spesialister for å fylle 3 
overlegeårsverk i mikrobiologi. 

Kommentar: Fungerende 
spesialistmiljøer bør ha minimum 3 
legespesialister for å være robuste ved 
fravær og skifte av ansatte. NLSH har 
allerede opprettet én ny tredje 
overlegestilling, men den er foreløpig 
ikke besatt. 

2. Det må fokuseres på godt et samarbeid i regionen 
om utdanning innen medisinsk mikrobiologi, for 
eks. ved gruppe-1 tjeneste ved UNN Tromsø 

NLSH Bodø og UNN 
Tromsø 

NLSH: Uheldig at vi delvis må dekke 
lønn for LIS med tjeneste på UNN.  
UNN: UNN har LIS-hjemler for 
videreutdanning av spesialister fra 
NSLH, men så vidt vites har NLSH ikke 
fått på plass utdanningsplaner for sine 
LIS inkludert tjeneste ved UNN. 

Anbefaling: NLSH skal utarbeide 
komplette utdanningsplaner i 
medisinsk mikrobiologi for sine LIS, 
inkludert gruppe-1 tjeneste. NLSH skal 
løpende presentere planene for UNN 
slik at gruppe-1 tjeneste for LIS fra 
NLSH kan inkluderes i langtidsplanen 
på UNN mht. ledig hjemler. 

3. Det skal legges til rette for at gruppe-1 tjeneste for 
LIS ved NLSH Bodø kan utføres ved UNN Tromsø  

NLSH Bodø og UNN 
Tromsø 

NLSH: se overfor 
UNN: se overfor  

Anbefaling: Dersom NLSH har LIS med 
behov for gruppe-1 tjeneste i 
medisinsk mikrobiologi, skal UNN 
prioritere LIS fra NLSH fremfor 
kandidater utenfor sykehus i Helse 
Nord, forutsatt at NLSH har oppfylt 
forrige punkt. 

4. Mikrobiologisk fagområde NLSH Bodø skal fortsatt 
ha 2 LIS-stillinger (i tillegg til minimum 3 
overlegestillinger)  

NLSH Bodø NLSH: ikke etablert at det er vårt 
behov for leger i mikrobiologi. Må 
vurderes når flere spesialister er på 
plass. 

 

5. Samarbeidsavtalen mellom AMS, UNN Tromsø og 
Mikrobiologisk fagområde, NLSH Bodø videreføres 

NLSH Bodø og UNN 
Tromsø 

UNN: Avtaleperioden avsluttet 
1.10.17 i samråd med NLSH. 
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så lenge Bodø kun har én spesialist i medisinsk 
mikrobiologi 

4.4.4 Regionalt fagråd for 
infeksjonsmedisin/smittevern/mikrobiologi 

   

1. Bruke Regionalt fagråd for 
infeksjonsmedisin/smittevern/mikrobiologi som en 
ressurs ved å foreslå aktuelle saker til fagrådet 

Ansatte i alle 
helseforetak i Helse 
Nord 

FIN/UNN/NLSH/HSYK: ok  

4.5 Bygg og infrastruktur    
4.5.1 Nybygg og ombygging    

1. Det skal sikres at smittevernpersonell er 
systematisk involvert fra start og gjennom hele 
byggeprosessen ved nybygg/ombygging i eget HF. 
Dette nedfelles skriftlig i byggeplanene i alle 
byggefaser.  

Ledelsen i hvert 
helseforetak, som 
byggherre 

FIN: Rutiner for deltakelse av 
hygienesykepleier i nybygg er ikke 
etablert. Hygienesykepleier har vært 
involvert i byggeprosess for nye 
Kirkenes Sykehus. Hygienesykepleier 
deltar i OTG i nye Hammerfest sykeh. 
UNN: Interne rutiner for bygge- 
prosjekter har nedfelt at smittevern 
skal være en del av medvirkergrupper 
på lik linje med vernetjeneste.  
NLSH: ok.  
HSYK: usikker 

Anbefaling: FIN/HSYK skal etablere 
skriftlige rutiner for systematisk 
deltakelse av smittevernpersonell i 
hele byggeprosessen ved nybygg/ 
ombygging, jf. eget skriv fra 
administrerende direktør Lars Vorland 
om «smittevern og bygg» datert 
22.05.2015. 
 
 

2. Det skal være tilstrekkelig smittevernressurser i 
hvert HF til å ivareta smittevernsperspektivet ved 
nybygg og ombygging. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak, som 
byggherre 

FIN: Ikke tilført nye ressurser til tross 
for mange nybygg 
UNN: Smittevern innkalles til alle 
relevante møter og følger opp iht. 
sine ressurser. I tillegg har UNN en 
prosjektavdeling med en klinisk 
rådgiver med smittevern bakgrunn 
som sikrer faglig forankring. 
NLSH/HSYK: ok  

Kommentar: FIN har utilstrekkelige 
ressurser av smittevernpersonell til å 
dekke mange fremtidige store 
byggeprosjekter i FIN: Nye Kirkenes 
sykehus, Alta nærsykehus, Samisk 
Helsepark, Nybygg Finnmarksklinikken 
og Nye Hammerfest sykehus. 
Anbefaling: Ressurser for 
smittevernpersonell i FIN skal tilpasses 
den betydelig økte byggeaktiviteten i 
de neste årene. 

4.5.2 Pasientrom og isolater    
1. Holde løpende oversikt over isolater i sykehusene 

ved årlig gjennomgang av smittevernplanen 
Ledelsen i hvert 
helseforetak 

NLSH/HSYK: ok Kommentar: ved en feil mottok ikke FIN 
og UNN spørsmål 4.5.2 - 1 og har 
derfor ikke svart. 

2. Det må gjøres risiko- og behovsanalyser for nybygg 
og eksisterende bygg med tanke på behov for 
isolater 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Bruk av DIPS-rapport som eneste 
grunnlag er ikke godt nok registrerings 
grunnlag for slike beregninger. Nye 

Anbefaling: Alle HF må sikre involvering 
av smittevernpersonell i behovs- og 
risikoanalyse ved nybygg og 
ombygging. 
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Kirkenes sykehus har 1 luftsmitteisolat 
på intensiv og 7 kontaktsmitteisolat. 
UNN: Utført behovsanalyse for 
isolater ved planlegging av ny A-fløy. 
Dette må følges opp med ny vurdering 
etter ibruktakelse av bygget. 
NLSH: Gjennomført i forprosjektfasen. 
Sintef Helse har bla. fremskrevet 
behov for isolat. Lagt inn i den 
arkitektoniske plassering av isolater.  
HSYK: ikke svart. 

3. Ved nybygg/ombygging bygges kun enerom med 
eget bad/toalett. I eksisterende bygg må 
muligheten for å få flere enerom med eget 
bad/toalett vurderes 

Ledelsen i 
helseforetaket (som 
byggherre) 

FIN: Ok for nybygg.  
UNN: Plan for overgang til 
ensengsrom er ivaretatt i arealplan 
for UNN Breivika og Nye UNN Narvik. 
For UNN Harstad vil det i 2018 
utarbeides slik plan i forbindelse med 
arealplan. 
NLSH: fra forprosjekteringsfasen var 
det klart at nytt sykehus ville få flere 
2-sengsrom enn anbefalt i nye 
sykehus. Pt er andel enerom 50%, de 
fleste m. eget wc/bad.  
HSYK: ikke svart 

Anbefaling: Alle HF skal sikre involvering 
av smittevernpersonell i behovs- og 
risikoanalyse både ved nybygg og 
ombygging. 

4.5.3 Behandlingsrom, undersøkelsesrom og andre 
arealer 

   

1. Pasienter skal ikke ligge på rom eller motta 
behandling på rom som ikke er godkjent til dette 
formålet. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Mange pasienter på korridor i 
Hammerfest til tross for at klinikken 
har prosedyrer for å unngå det.  
UNN: ikke oppfylt 
NLSH: Deler av sykehuset hvor det 
foregår pasientbehandling er under 
ombygging noe som gir færre 
pasientrom og undersøkelsesrom. 
HSYK: ok 

Anbefaling:  
FIN: Hammerfest sykehus skal sikre at 
prosedyrer følges for å minimere 
antall korridorpasienter. Erfaringer 
med korridorpasienter må tas med i 
planer for nybygg og ombygg. 
UNN: skal etablere plan for å hindre at 
pasienter ligger på rom eller mottar 
behandling på rom som ikke er 
godkjent til formålet 

2. Det må sikres at smittevern er hensiktsmessig 
ivaretatt på behandlingsrom, støtterom og andre 
arealer. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Ivaretatt i nye Kirkenes sykehus.  
Ikke tilfredsstillende ivaretatt i 
gammel bygningsmasse og andre 
nybygg.  

Anbefaling:  
Alle HF: Smittevernpersonell skal 
sikres deltakelse i arealplanlegging. 
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UNN: ikke oppfylt 
NLSH/HSYK: ok 

UNN: skal etablere plan for å sikre at 
smittevern er hensiktsmessig ivaretatt 
på behandlingsrom, støtterom 
(desinfeksjonsrom, avfallsrom) og 
andre arealer. 

4.5.4 Pasienthotell    
1. Ved nybygging og ombygging av pasienthotell i 

Helse Nord ivaretas smittevern i form av 
hensiktsmessige utforminger og materialer. Dette 
nedfelles skriftlig i planene for alle byggefaser. 

Ledelsen i 
helseforetaket (som 
byggherre) 

FIN: Forutsetter at 
smittevernpersonell blir aktivt 
involvert, noe de har vært i 
varierende grad. Pasienthotell ved 
nye Kirkenes er utformet som 
ordinært sengetun i samarbeid med 
smittevern personell, men er blitt 
midlertidig konvertert til sengepost.  
UNN: Pingvinhotellet UNN Breivika er 
planlagt for å ivareta smittevernkrav I 
utforming og materialer. Hoteller i 
øvrige lokalisasjoner blir ivaretatt på 
liknende måte. UNN motsier her 
smittevernplanens tekst. 
NLSH: ikke aktuelt.  
HSYK: har ikke pasienthotell. 

Kommentar: Smittevernplanen side 28 
kap 4.5.4 sier at Pingvinhotellet i UNN 
Breivika ikke er utformet for å 
håndtere smitte. 
Anbefaling: Pingvinhotellet i UNN 
Breivika skal tilpasse tekstiler og flater 
slik at godt smittevern kan ivaretas, og 
pasienter med multiresistente 
bakterier kan bo på hotellet. Dette vil 
hindre at pasienter med 
multiresistente bakterier fyller opp 
pasientsenger på UNN Tromsø, som 
kunne vært brukt til sykere pasienter 
uten slik smitte. 

2. HF-ene avgjør hvilke pasienter som kan bo på 
pasienthotellet. Smittevernpersonell kan bidra til å 
utarbeide smittevernrutiner for matservering, 
håndtering av tøy, avfall, osv. for pasienthotell i 
egen HF. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Smittevernpersonell bistår med 
risikovurdering av hvilke pasienter 
som kan bo på pasienthotellet. 
UNN/NLSH: ok.  
HSYK: ikke pasienthotell. 

 

4.5.5 Renhold    
1. Alle grupper som utfører renhold skal ha god nok 

opplæring og tid avsatt til å gjennomføre 
renholdet. Ansvarsfordeling for hvem som utfører 
hva av renhold må foreligge skriftlig, og renholdet 
bør behovstilpasses ut fra et smittevernperspektiv. 
Det skal i tillegg sikres at man har et godt nok 
system for kontroll av renholdskvaliteten. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Bruker renholdsplan renplan/ 
plania og har prosedyrer som skal 
sikre renholdskvalitet iht Insta 800. 
Ikke god nok skriftlig arbeidsdeling 
mellom pleiepersonale/renhold. 
Serviceavtale mlm. enheter og 
Renhold/tekstil service i Kirkenes skal 
utarbeides for å sikre tydelig ansvars 
fordeling.  
UNN: Følger INSTA 800. Ikke etablert 
god nok kontroll av renholdskvalitet. 

Anbefaling:  
Alle HF: Skal sikre at INSTA 800 for å 
sjekke standard på renhold i sykehus, 
suppleres med fysiske tester.  
Det skal sikres god nok opplæring og 
utdanning av renholdspersonell, og 
man kan for eksempel ha ambisjon om 
oppnåelse av fagbrev for fast ansatt 
renholdspersonell. 
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NLSH: Opplæring gis alle nyansatte 
iht. plan. Årlige smittevernkurs, HRL 
og fagsamlinger. Ansvarsfordeling: 
egen prosedyre over avdelingens 
ansvar. Tid: Alle ansatte vasker iht 
områdefordeling beregnet i 
renholdsprogram Jonathan. 
Smittekontakt på renhold har mindre 
område/areal for å betjene 
smittevask. Følger INSTA 800, ingen 
fysiske tester. 
HSYK: Opplæring ved ansettelse, 
følges opp ved behov. Rutiner i 
Docmap. Følger INSTA 800 (renholds 
program Jonathan Clean Pilot), ingen 
fysiske tester. Husøkonom SSJ vil 
starte med ATP-måling og inspeksjon 
med UV-lys.  

2. Smittevernpersonell skal bidra i undervisning til 
grupper som utfører renhold, i tillegg til rådgivning 
mot ledelsen vedrørende et behovs- og 
kvalitetsstyrt renhold. 

Smittevernpersonell i 
hvert helseforetak 

FIN: Smittevernpersonell er ikke 
direkte involvert i opplæring innen 
renhold, men kan bidra på 
forespørsel. 
UNN: underviser på forespørsel 
NLSH/HSYK: ok.  

 

3. Rutiner for rengjøring av pasientsenger skal 
gjennomgås og kvalitetssikres. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak 

FIN: Nye Kirkenes sykehus har 
utarbeidet prosedyre som skal sikre 
gode rutiner/ansvarsfordeling for 
sengerengjøring. Serviceavtale 
mellom avdelinger og renhold vil 
tydeliggjøre ansvarsfordeling av 
sengerengjøring på ulike lokasjoner. 
UNN: Etablert. 
NLSH: Pågående arbeid med rutiner 
for å se på rengjøring av senger.  
HSYK: ikke utført 2016-2017. 

Anbefaling:  
FIN: Rutiner skal etableres på 
Hammerfest sykehus og må inn i 
driftsplan for Alta nærsykehus. 
NLSH: skal fullføre arbeid med sine 
rutiner. 
HSYK: Rutiner for rengjøring av 
pasientsenger skal gjennomgås og 
kvalitetssikres.  

4.6 IKT og smittevern    
1. Roller og ansvar i forvaltning av IKT-systemene må 

avklares, formidles og synliggjøres. 
Hvert helseforetak, som 
IKT-systemeier, og 
bestillerfunksjons-

FIN: Ikke avklart, synliggjort eller 
formidlet.  

Kommentar: IKT i infeksjonsovervåking 
og smittevern er et vedvarende 
problemområde for 
smittevernpersonell i alle HF. 
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enheten for IKT i hvert 
HF 

UNN: lang tekst om roller og ansvar 
innen IKT-eierskap vs. IKT-forvaltning, 
se UNNs egen rapport. 
NLSH: Regionalt ansvar.  
HSYK: Ikke svart 

Ansvarslinjene er utydelige for 
brukerne. Teksten i kap 4.6 var 
kvalitetssikret av HN-IKT (ved Susann 
Beckstrøm), likevel er den ikke 
forståelig for brukerne. 
Anbefaling: HN-IKT skal etablere 
regionalt samarbeid mellom eget 
personell og bestillerenhet/brukere i 
hvert HF som jobber frem løsninger. 
Roller og ansvar for IKT i infeksjons-
overvåking skal gjøres forståelig for 
helsepersonell/brukere. 

2. Det må sikres nødvendig opplæring og kompetanse 
blant ansatte som bruker IKT-systemer i 
infeksjonsforebyggende arbeid. 

Hvert helseforetak, som 
IKT-systemeier 

FIN: Ikke tilfredsstillende 
UNN: uklart hvilke systemer det 
refereres til. 
NLSH: System for opplæring har vært 
ufullstendig og dette gjennomgås nå.  
HSYK: ok 

Kommentar: gjelder først og fremst 
infeksjonsregistrering for NOIS-POSI i 
DIPS-EPJ som utføres hvert tertial. 
Anbefaling: Se forrige punkt. 

3. Ved behov for funksjonell eller teknisk bistand til 
IKT-systemer for infeksjonsovervåking skal 
brukerne ha én effektiv vei inn til personell med 
rett kompetanse. 

Hvert helseforetak i 
samarbeid med Helse 
Nord RHF og Helse Nord 
IKT 

FIN: Helt fraværende 
UNN: uklart hvilke systemer det 
refereres til.  
NLSH: Tilbakevendende problem med 
infeksjonsregistrering i DIPS, meldt 
utallige ganger til HN-IKT. 
HSYK: Ikke på plass. 

Kommentar: Problemområde i alle HF.  
Anbefaling: HN-IKT skal sikre at 
brukerne har én effektiv vei inn til 
personell med rett kompetanse ved 
behov for funksjonell og teknisk 
bistand til IKT-systemer (NOIS-POSI i 
DIPS-EPJ og liknende) 

4.7 Dekontaminering og sterilisering    
1. Gjenoppta drift av regionalt fagnettverk for å 

etablere en felles plattform for kvalitetssikring av 
sterilforsyning i Helse Nord. Det utpekes en 
ansvarlig leder ved etablering. 

Sterilforsyningsledere 
ved UNN Tromsø og 
NLSH Bodø initierer i 
2017. Ledelsen i hvert 
sykehus: dekker 
deltakerutgifter  

UNN: første i møte i regionalt 
fagnettverk avholdes i desember 
2017. Nettverket etableres i 2018. 
FIN: Ikke etablert 
NLSH: første møte i november 2017. 
HSYK: ok 

Kommentar: Fagrådet støtter at 
regionalt fagnettverk etableres i 2018. 

2. Sykehusene skal ha egen plan for dekontaminering 
av medisinsk gjenbruksutstyr som en del av IKP. 
Planen bør som et min. inneholde beskrivelse av 
roller og ansvar, system for dokumentasjon i 
produksjonsprosesser, og system for internrevisjon 
av sykehusets dekontamineringsrutiner. 

Sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: Ikke etablert. Mangler budsjett 
for validering av autoklaver. 
Smittevernpersonell har ikke tilgang 
til rapporter for validering og kontroll. 
UNN: drøftes i regionalt fagnettverk i 
2018. 
NLSH/HSYK: ikke etablert.  

Anbefaling: Alle sykehus skal etablere 
en egen plan for dekontaminering av 
medisinsk gjenbruksutstyr som del av 
IKP. Planen bør som et min. inneholde 
beskrivelse av roller og ansvar, system 
for dokumentasjon i 
produksjonsprosesser, og system for 
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internrevisjon av sykehusets 
dekontamineringsrutiner. 

3. Det skal gjøres rutinekontroll og validering av 
dekontaminerings- og steriliseringsprosesser, 
inkludert årlig validering av autoklaver iht. Prosjekt 
sterilforsyning 2010 

Ledelsen i hvert HF i 
samarbeid med 
sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: Mangler budsjett for validering av 
autoklaver. Ulike rutinekontroller av 
prosesser: vaskeprosess (TOSI), 
Bowie-Dick, lekkasjetester og 
sporeprøver. Gjennomført 
valideringer (tilnærmet årlig), 
bestilles/admin. av teknisk avd. 
Ukjent hvordan teknisk avd. 
håndterer rapportene som kommer 
som følge av disse prosessene. 
UNN: årlig validering av 
vaskedekonta- minatorer er ikke 
implementert i UNN. Må på plass i iht. 
NS-EN ISO 15883-1:2009. 
Implementeres 2018. 
NLSH: årlig validering av 
vaskedekonta- minatorer ikke 
implementert. Arbeider med å få 
dette på plass i hht. NS-EN ISO 15883-
1:2009.  
HSYK: ok 

Kommentar: Problemområde i alle HF. 
Validering av autoklaver er pålagt, kan 
ikke budsjetteres bort. 
Anbefaling: Validering skal på plass i 
alle HF i 2018. 
 

4. Alle sterilforsyninger skal ta i bruk elektronisk 
sporingssystem for registrering og sporing av 
utstyr, lagerhold og dokumentasjon av 
dekontamineringsprosesser, også for fleksible 
skop. 

Ledelsen i hvert HF i 
samarbeid med 
sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: Ikke etablert. Kirkenes har bedt 
om prioritering av innkjøp av 
elektronisk sporingssystem i neste års 
MTU budsjett ved innflytting i nytt 
sykehus. System/rutiner for validering 
er ikke nedfelt i prosedyre. 
UNN: Mangler sporingssystem for 
enkeltpakket sterilt gods og fleksible 
skop. Kostnad ca 300.000,- for dette.   
NLSH: tatt i bruk T-doc, men ikke for 
fleksible skop siden dekontaminering 
ikke utføres i sterilsentral.  
HSYK: nei MSj/MiR, ok SSJ. 
Kommentar: SSJ har kun tatt i bruk 
delfunksjonalitet i T-doc. 

Anbefaling: Sterilforsyningene skal 
implementere felles regionalt IKT-
system for dokumentasjon av 
dekontamineringsprosesser, 
sporbarhet og produksjonstall, også 
for fleksible skop/sterile gjenbruks 
produkter.  
UNN skal få på plass sporingssystem 
for enkeltpakket sterilt gods og 
fleksible skop. 

5. Sterilforsyningene ved UNN Tromsø og NLSH Bodø 
skal starte arbeidet med ISO-sertifisering etter NS-
EN 2001:2008 av deler av sin virksomhet 

Sterilforsyningsledere 
ved UNN Tromsø og 
NLSH Bodø 

NLSH: arbeidet er ikke er påbegynt. 
UNN: forespeilet oppstart i 2019. 
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6. Sterilforsyningsledere i Helse Nord skal ha formell 
utdanning som sterilforsyningsleder, enten ved 
ansettelse eller snarest mulig. Mindre enheter 
(maks. 3 ansatte) kan ha faglig leder med 
sterilforsyningsteknikerutdanning. 

Ledelsen i hvert 
helseforetak legger til 
rette for gjennomføring 
av utdanning 

FIN: ikke etablert 
UNN: oppstart utdanning (for 
sterilforsyningstekniker) august 2018  
NLSH: nei, studietilbud for 
sterilforsyningsledere fins ikke i 
Norge.  
HSYK: ikke svart 

Kommentar: Utdanning som 
sterilforsyningsleder er foreløpig ikke 
tilgjengelig i Norge. 

7. Utarbeide en plan for at ufaglært personell i hver 
sterilforsyning kan gjennomføre utdanning som 
sterilforsyningstekniker. Nyansatte skal forplikte 
seg til å gjennomføre slik utdanning.  

Sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: Ikke etablert plan. En ansatt i 
Hammerfest har påbegynt utdanning. 
UNN: pågående, 3 teknikere ferdig vår 
2018. Håper studiestart for 4 i 2018. 
NLSH: ok.  
HSYK: ikke etablert plan for utdanning 
av sterilforsyningsteknikere, én ansatt 
i MiR startet utdanning høsten 2016. 

Anbefaling: FIN/HSYK skal lage plan for 
at ufaglært personell i hver 
sterilforsyning kan gjennomføre 
utdanning som 
sterilforsyningstekniker. 

8. Ufaglærte som ikke tar utdanning som 
sterilforsyningstekniker, skal delta på kurs/ 
konferanse eller hospitere i større sterilforsyning 
min. én gang årlig. 

Sterilforsyningsleder i 
hvert sykehus 

FIN: ikke etablert fast årlig. 
UNN: Pågående 
NLSH: ok 
HSYK: MSJ – en hjelpepleier som 
deltar på 
kurs/konferanse/hospitering. SSJ – en 
spl som deltar på kurs/konferanse 

Anbefaling: FIN/HSYK skal etablere 
system for at ufaglærte som ikke tar 
utdanning deltar på kurs/konferanse 
eller hospitere i større sterilforsyning 
min. én gang årlig. 

4.8 Samhandling om smittevern    
1. Opprette stilling som smittevernsykepleier KHT ved 

Helgelandssykehuset 
Ledelsen ved 
Helgelandssykehuset 

HSYK: ikke etablert.  Anbefaling: HSYK skal benytte allerede 
tildelte midler fra Helse Nord til å 
etablere stilling/ansette smittevern-
sykepleier KHT jf. Smittevernplanen og 
Helse Nords oppdragsdokument 2017 
til HF-ene, kap. 3.7, Foretaksspesifikke 
krav 2017, pkt 1.   

2. Inkludere smittevern i tjenesteavtale 10 mellom 
hvert HF og deres opptakskommuner. 

Samhandlingsenheten i 
hvert HF i samarbeid 
med 
opptakskommunene 

FIN/UNN/NLSH: ok  
HSYK: ingen anmerkning.  
Kommentar: HSYK har ikke inkludert 
tekst om smittevern Tjenesteavtale 
10, og oppfyller derfor ikke krav i OD 
2017 fra Helse Nord kap. 3.7 pkt 2. 

Anbefaling: HSYK skal inkludere 
samhandling om smittevern i 
Tjenesteavtale 10 på linje med 3 
øvrige HF. 

3. Formalisere samarbeidet mellom 
smittevernsykepleier KHT i helseforetaket og 
opptakskommunene (kommuneoverlegen ev. 
kommunal smittevernlege) 

Smittevernsykepleier 
KHT i samarbeid med 
kommunene 

FIN/UNN/NLSH: ok, Tjenesteavtale 10  
HSYK: ikke gjort.  

Kommentar: Siden HSYK mangler 
Smittevernsykepleier KHT, er det ikke 
mulig å formalisere samarbeidet med 
opptakskommunene.  
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Smittevernplan 2016-2020 Helse Nord 

 

15 
 

Anbefaling: HSYK skal sikre at stillingen 
opprettes og samarbeidet 
formaliseres i Tjenesteavtale 10, 
tilsvarende øvrige tre HF. 

4. Styrke kommunikasjon om smittevern ved å ha 
varslingsrutiner og gi tilpassede råd ved utskriving 
av smitteførende pasienter til 
kommunehelsetjenesten. 

Utskrivende 
sykehusavdeling i 
samarbeid med 
smittevernpersonell 

FIN: delvis etablert 
UNN: Gjøres i tj. avtale 10 
NLSH: Nei, mangler system for 
varsling fra avdeling til 
smittevernsykepleier KHT før 
utskrivelse av smitteførende pasient 
til kommunen.  
HSYK viser til Tjenesteavtale 5 som 
ikke omhandler smittevern spesielt.  

Anbefaling: Alle HF-ene skal etablere 
sikre systemer/rutiner for varsling/ 
råd vedrørende smitte knyttet direkte 
til utskriving av smitteførende pasient.  

5. Gjennom å inkludere smittevern i tjenesteavtaler 
sikre at kommunen har rutiner for screening av 
multiresistente bakterier og varsling når pasient 
henvises til eller innlegges i sykehus. 

Samhandlingsenheten i 
hvert HF i samarbeid 
med opptaks-
kommunene 

FIN: ok 
UNN: Gjort i tjenesteavtale 10. 
NLSH: ok 
HSYK: nei 

Anbefaling: HSYK skal inkludere 
smittevern i tjenesteavtale 10 for å 
sikre at kommunen har rutiner for 
screening og varsling når pasient 
henvises/ innlegges i sykehus. 

4.9 Forskning og undervisning    
 -    
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Rådgivingsgruppens oppsummering og anbefalinger til fagdirektør av rapportering for 
Tuberkulosekontrollprogram 2017

Rådgivingsgruppen ser at ikke alle HF-ene har brukt sjekklista for rapportering av Tuberkulose- 
kontrollprogrammet, og flere tilbakemeldinger kom sent. NLSH og HSYK svarte i fri tekst og ikke alltid 
i henhold til sjekklista. For 2018 skal HF-ene benytte sjekklista for Tuberkulosekontrollprogrammet.

Mange av de anbefalte tiltakene i Tuberkulosekontrollprogrammet er faglige anbefalinger. Det 
rapporteres gjennomgående at faglige anbefalinger følges. NLSH rapporterer at de ikke har på plass 
alle prosedyrer/retningslinjer for håndtering av tuberkulosepasientene i kvalitetssystemet Docmap, 
og oppgir at de fremover skal jobbe med å få nødvendige prosedyrer/retningslinjer på plass.

Rådgivingsgruppen anbefaler at HF-ene skal etablere prosedyrer og retningslinjer der de mangler.

    

 

   

  

  

   

  

 

     

   

   

 

 

 

    

   

 

   

     

 

 

 

  

 

Særlig tre anbefalte tiltak i Tuberkulosekontrollprogrammet er kostnadskrevende og bør derfor 
planlegges inn i de aktuelle HF-enes driftsbudsjett:

2.1. Anbefalt tiltak punkt 4: Øke tuberkulosekoordinatorstilling i Finnmarkssykehuset til totalt ett 
årsverk. Ansvarlig: HN RHF og FIN. FIN rapporterer at dette ikke er oppfylt og det er ingen beskrivelse

av at dette er planlagt.

Rådgivingsgruppen anbefaler at FIN skal starte prosessen med å øke TB-koordinatorstillingen i 2018.

4.2 Anbefalt tiltak punkt 3: Etablering av molekylær tuberkulosediagnostikk med mulighet for

påvisning av rifampicin resistensgen. Ansvarlig: Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN 
oppfordres til å etablere slik diagnostikk. UNN rapporterer at dette ikke er etablert, og det er ingen 
beskrivelse av at dette er planlagt.

Rådgivingsgruppen anbefaler at UNN kartlegger mulighet for etablering av molekylær 
tuberkulosediagnostikk i 2018

7.0 Anbefalt tiltak Punkt 4: Rom til ekspektoratprøvetaking skal ha tilfredsstillende standard. Ved 
manglende/ikke optimalt rom, må dette etableres/oppgraderes. Oppgradering gjelder disse HF:

 FIN rapporterer at midlertidige løsninger er etablert både i Kirkenes og Hammerfest. Det

gjennomføres ekspektoratprøvetaking «under ikke tilfredsstillende omstendigheter» i Alta.

 UNN Harstad rapporterer at oppgradering og utbygging av eksisterende rom pågår. Dette

forventes ferdigstilt i løpet av våren 2018.

 HSYK Sandnessjøen rapportere at rom til ekspektoratprøvetaking ikke er av tilfredsstillende

standard, og det er ikke planlagt eller påbegynt oppgradering.

Rådgivingsgruppen anbefaler at FIN, UNN Harstad og HSYK Sandnessjøen skal prioritere oppgradering 
av rom til ekspektoratprøvetaking i 2018  

 

 

Tromsø 9. januar 2018,  

Tone Ovesen på vegne av Rådgivingsgruppen for tuberkulose  
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Vedlegg 4: Anbefalte tiltak i Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020, svar fra HF-ene og kommentarer fra Rådgivingsgruppen for tuberkulose i Helse Nord 

Kap. Anbefalte tiltak Ansvar Svar fra HF-ene for 2017 Rådgivingsgruppens 
kommentarer og anbefalinger 
for 2018 

1.4 Implementering av Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020    

1. TB-kontrollprogrammets anbefalinger på regionalt nivå gjennomgås årlig (sjekkliste i vedlegg 2). 
Rådgivingsgruppen for tuberkulose kan eventuelt bidra til dette. 

HN RHF.   

2. TB-kontrollprogrammets anbefalinger på helseforetaksnivå etterspørres årlig i hvert helseforetak. 
Se beskrivelse i forord samt vedlegg 5: Figur for bruk av sjekkliste i vedlegg 2. 

HN RHF.   

3. TBkontrollprogrammets anbefalinger på helseforetaksnivå gjennomgås årlig og status gis i 
tilbakemelding til Helse Nord RHF. Se beskrivelse i forord samt vedlegg 5: Figur for bruk av 
sjekkliste i vedlegg 2.  

Ledelsen i hvert HF. FIN/UNN: leverte utfylte 
sjekklister.  
NLSH: kort rapport (ikke fylt ut 
sjekklisten) 
HSYK: lengre rapport (ikke fylt 
ut sjekkliste).  

 

4. Helse Nord RHF skal jevnlig utføre internrevisjon av tuberkulosekontrollprogrammet.  HN RHF.   

2.1 Personell og ressurser    

1. Øke antall lungespesialister i Helse Nord i tråd med regional fagplan lungemedisin.  HN RHF.  Kommentar: Vanskelig å 
rekruttere lungespesialister i 
hele region. Bla. UNN Harstad og 
FIN har ubesatte stillinger.  

2. Øke antall infeksjonsmedisinere i tråd med Smittevernplan Helse Nord 2016-2020.  HN RHF.  Kommentar: Rekruttering noe 
utfordrende.  

3. Opprettholde det anbefalte antall TBK1 til ett årsverk per 10 nye tilfeller av aktiv TB2 per år. HN RHF, 
Ledelsen i hvert HF. 

FIN: ikke oppfylt 
UNN/NLSH: ok  
HSYK: ikke svart 

Kommentar: Ok for UNN/NLSH 
men ikke FIN som har annen 
organisering.  

4. Øke TBK-stilling i Finnmarkssykehuset til totalt ett årsverk. HN RHF, Finnmarkssykehuset. FIN: ikke oppfylt Anbefaling: FIN skal starte 
prosess for øking av TBK-stilling i 
2018.  

5. Rådgivingsgruppen for TB videreføres og avholder ett eller to møter per år.  HN RHF, regional TBK. UNN/KORSN: Ok Kommentar: Det har vært to 
møter i 2017, det anbefales og 
ønskes to møter I 2018.  

6. Rådgivingsgruppen fortsetter arbeidet for at diagnostikk og behandling av TB skal holde faglig og 
lik standard i regionen.  

Rådgivingsgruppen, regional TBK. UNN/KORSN: Ok   

3.2 Samhandling kommunehelsetjenesten    

1. Vurdere om TB-kontroll skal inkluderes i tjenesteavtaler.  KORSN, samhandlingsenheten i hvert 
HF. 

FIN/UNN: Ikke vurdert  
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Anbefaling: Alle HF skal vurdere 
inklusjon av TB-kontroll i sin 
tjenesteavtale 10 i 2018.  

4.1 Henvisninger til spesialisthelsetjenesten    

1. Retningslinjer og flytskjema for TB-undersøkelse utarbeidet av FHI må følges. Spesialisthelsetjenesten informerer 
KHT3  

FIN: Ikke systematisk 
samarbeid mellom TB-

Kommentar: Har inntrykk av at 
retningslinjer følges.  
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1 TBK: tuberkulosekoordinator 
2 TB: tuberkulose 
3 KHT: kommunehelsetjenesten 
4 AMS: Avdeling for mikrobiologi og smittevern UNN Tromsø 

koordinatorer og klinikere om 
dette.  
UNN/NLSH: ok 
HSYK: ikke svart  

2. Helseforetakene i Helse Nord oppfordrer KHT til å bruke FHIs skjema for henvisning etter TB-
undersøkelse i kommunen. Dersom skjema ikke brukes, må alle punkt fra skjemaet være besvart i 
fritekst i henvisning.  
 

Legespesialist og TBK oppfordrer til 
bruk av skjema. 

FIN: Ok, for noen kommuner 
og ulikt i øst og vest.  
UNN:Ok.  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Inntrykk av at skjema 
brukes.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
mange kommuner bruker 
skjema.  

3. Før overføring av pasient mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten skal grad av smittsomhet 
stadfestes slik at adekvate tiltak kan iverksettes på alle nivå. 

Legespesialist i HF og/eller TBK skal 
veilede kommunelege ved behov. 

FIN/UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Det fungerer greit 

Kommentar: Har inntrykk av 
dette gjøres.  

4. Overflytting av behandlingsansvar (dersom pasienten flytter). Hvert HF/TBK. FIN/UNN: Ok.  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Det fungerer greit.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette gjøres.  

4.2 Diagnostikk    

1. Helseforetakene skal innenfor sitt opptaksområde tilrettelegge for at kommuner har lett og rask 
tilgang til TB-diagnostikk: lungerøntgen, IGRA og mikrobiologisk diagnostikk.  

Alle HF i HN. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart  

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette fungerer.  

2. Helseforetakene skal ha rutiner for oppfølging ved klinisk mistanke om TB-sykdom, og raskt 
ekspedere og vurdere positive røntgenfunn og mikrobiologiske prøvesvar.  

Aktuelt helsepersonell i hvert HF. FIN/UNN: Ok 
NLSH: Har ikke på plass alle 
prosedyrer og retningslinjer for 
håndtering av disse pasientene 
i praksis, kvalitetssystemet 
(Docmap). Vil jobbe med det 
fremover.  
HSYK: Ikke svart 

Anbefaling: De HF-ene som ikke 
har rutiner på plass, skal få det 
på plass i HF-ets 
kvalitetssystemet i 2018. 

3. Etablering av molekylær TB-diagnostikk med mulighet for påvisning av rifampicin resistensgen.  AMS4 oppfordres til å etablere slik 
diagnostikk. 

UNN: Ikke etablert.  Anbefaling: Muligheter for 
etablering skal kartlegges i 2018.  

4. Om mulig skal det alltid tas prøve til mikroskopi og dyrkning fra organ der det er mistenkt TB-
sykdom. Prøve tas før start av behandling.  

Behandlende lege.  FIN/UNN: Ja ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart  
 

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette i stor grad gjøres. TB 
diagnose blir i noen tilfeller 
forsinket og vanskelig å stille, når 
korrekte prøver ikke er tatt. 
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Dette skjer særlig når TB ikke er 
tenkt på som mulig diagnose.   

5. Det skal tas tre ekspektoratprøver (eventuelt gastrisk aspirat eller bronkial skyllevæske) fra 
personer med mistenkt TB-sykdom før start av behandling. 

Behandlende lege. FIN/UNN: Ja ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette gjøres.  

6. Utvalgte radiologer og lungeleger ved alle helseforetak i Helse Nord må få opplæring i granskning 
av lungerøntgen tatt som ledd i TB-screening. 

Alle HF. 
 

FIN: Røntgenleger og 
lungeleger må uttale seg.  
UNN: Aktuelle fagmiljø ble 
invitert til kurs. Har ikke 
oversikt over hvem som 
deltok. 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: TB-koordinator 
videresendte informasjon om 
kurs, usikkert om noen deltok.  

Kommentar: TB-koordinatorer 
videresendte mail om kurs v/FHI. 
Deltakelse av radiologer og 
lungeleger i Helse Nord er 
ukjent. 

5 Behandling av tuberkulosesykdom    

1. TB-behandling kan startes dersom nevnte ressurser er på plass.  Behandlende lege.  FIN: Ok 
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

2. Behandling av TB skal skje i samsvar med nasjonale, internasjonale og regionale anbefalinger og 
retningslinjer. 

Behandlende legespesialist i samarbeid 
med TBK. 

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Retningslinjer følges 
aktivt.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
retningslinjer følges.  

3. Behandlende legespesialist skal ha erfaring med å behandle TB og ha kjennskap til regionale og 
lokale rutiner. 

Behandlende legespesialist og dennes 
leder, samt aktuelle HF. 

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Det er alltid lungelege 
eller barnelege som starter 
behandlingen.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette i stor grad praktiseres. 

4. Skriftlig informasjon på pasientens eget språk skal deles ut til hver pasient. TBK. FIN/UNN: Ok  

6 Forebyggende behandling av latent tuberkulose    

1. Forebyggende TB-behandling kan startes dersom nevnte ressurser er på plass. Behandlende lege. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

2. Behandling av latent TB skal skje i samsvar med nasjonale, internasjonale og regionale 
anbefalinger og retningslinjer.  

Behandlende legespesialist i samarbeid 
med TBK. 

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Retningslinjer følges 
aktivt.  

 

3. Behandlende legespesialist skal ha erfaring med forebyggende behandling av latent TB, og ha 
kjennskap til regionale og lokale rutiner. 

Behandlende legespesialist og dennes 
leder, samt aktuelle HF. 

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
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5 BHT: bedriftshelsetjenesten 

HSYK: Det er alltid lungelege 
eller barnelege som starter 
behandlingen.  

4. TB-sykdom skal utelukkes før eventuell start av forebyggende TB-behandling. Behandlende lege. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

5. Det behandlingsregimet som er mest hensiktsmessig for pasienten skal velges, med økt fokus på 
ukentlig behandling i 12 uker der dette er aktuelt.  

Behandlende legespesialist i samråd 
med TBK. 

FIN/UNN/: Ja, ok. 
NLSH: Ikke svart  
HSYK; 12- dose regime tilbys 
når det er aktuelt.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
flere bruker 12-dosers regime.  

6. Det skal deles ut skriftlig informasjon på pasientens eget språk. TBK. FIN/UNN: Ja ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette praktiseres.  

7 Smitteverntiltak    

1. Smittevernlege/TBK/ansvarlig i helseforetaket skal, i samråd med BHT5, rapportere resultat av 
intern smitteoppsporing til kommuneoverlegen i bostedskommunen til pasient med 
smitteførende lunge-TB.  

Smittevernoverlege/TBK/ansvarlig i HF 
og BHT (evt. annen oppfølgende 
instans).  

FIN/UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Det har vært lite aktuelt 
med smitteoppsporing.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
smitteoppsporing utføres i 
påkrevde tilfeller.  

2. Smitteførende/mistenkt smitteførende TB-pasient skal isoleres på luftsmitteisolat (med 
luftsmitteisoleringsregime). Der luftsmitteisolat ikke finnes, kan kontaktsmitteisolat benyttes (da 
med luftsmitteisoleringsregime).  

Behandlende lege. FIN: Pasienter isoleres på 
enerom uten forgang på de to 
medisinske avdelinger.  
UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: pasientene blir lagt på 
isolat, men luftsmitteisolat 
mangler.  

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette gjøres.  

3. Pasienter med påvist eller mistenkt MDR TB (XDR TB, XXDR TB/TDR TB) skal isoleres på 
luftsmitteisolat ved UNN Tromsø. 

Behandlende lege. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Dette gjøres.  

4. Rom til ekspektoratprøvetaking skal ha tilfredsstillende standard. Ved manglende/ikke optimalt 
rom, må dette etableres/oppgraderes.  

Finnmarkssykehuset, UNN og 
Helgelandssykehuset. 

FIN: Midlertidige løsninger er 
etablert både i Kirkenes og i 
Hammerfest. Det 
gjennomføres 
ekspektoratprøvetaking under 
ikke tilfredsstillende 
omstendigheter i Alta.  
UNN: Ikke optimalt UNN 
Harstad, oppgradering og 
utbygging av eksisterende rom 
pågår.  

Anbefaling: Oppgradering skal 
prioriteres.  
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HSYK Sandnessjøen:  Ikke 
optimalt   

5. Alle HF skal ha egne rutiner for transport av pasient med påvist eller mistenkt smitteførende TB. Hvert HF. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Ikke oversikt over 
alle HF. Rutiner må innføres der 
de mangler.  

6. Arbeidsgiver har plikt til å tilby aktuelt helsepersonell BCG-vaksine. Hvert HF. FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: BCG-vaksine tilbys, 
arbeidsgiver dekker utgifter.  

Kommentar: Manglende 
oversikt. Rutiner må innføres der 
de mangler. 

7. Fødeenheter bør informere helsestasjon (i epikrise) om behov for BCG-vaksine til de nyfødte som 
kvalifiserer for å få tilbud om BCG-vaksine. 

Utskrivende lege/jordmor.  
 

FIN: Ok  
UNN: Mangler oversikt over 
om dette praktiseres.  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Mangler rutiner i 
Sandnessjøen.  

Anbefaling: I 2018 skal det 
innføres rutiner der de mangler.  

8. Retningslinjer for TB-undersøkelse av helsepersonell må opprettholdes og rutiner etableres der de 
mangler. Det må kontinuerlig sørges for at rutiner overholdes.  

Hvert HF og avdelingsledere i sykehus. FIN: Ok for fast ansatte, men 
rom for forbedring for vikarer 
og studenter.  
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Manglende 
oversikt.  
Anbefaling: I 2018 skal det 
innføres rutiner der de mangler. 

8 Melderutiner, overvåkning    

1. Påse at meldinger fra behandlende spesialist sendes, og purre ved manglende melding. TBK. FIN/UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Meldinger sendes 
fortløpende.  

 

2. Aktivt bruke og løpende oppdatere Access TB-database.  TBK FIN: Delvis  
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

9 Tuberkulosemedikamenter/forbruksmateriell    

1. Dersom behandlende lege ikke er spesialist i lungemedisin, infeksjonsmedisin, eller 
barnesykdommer, må resept skrives i samråd med aktuell spesialisten. Navn på spesialist påføres 
resept, og det er forskrivers ansvar å gi korrekte opplysninger.  

Behandlende lege. FIN: Forbedringspotensial i 
reseptutskriving i Hammerfest.  
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Anbefaling: Forbedring utføres i 
FIN Hammerfest i 2018.   

2. TBK sørger for at resept leveres/sendes til riktig apotek.  Behandlende lege og TBK. FIN: Forbedringspotensial i 
reseptutskriving i Hammerfest.  
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Anbefaling: Forbedring utføres i 
FIN Hammerfest i 2018.   

10 Dekning av kostnader    
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1. HFene skal ha rutiner som sikrer at behandling/utredning/transport er uten utgifter for pasienten. HF, aktuell avdeling og TBK. FIN: Det fungerer for refusjon 
av utgifter, men det kan svikte 
ved utlegg, noe som kan 
forsinke og forhindre utredning 
og behandling.   
UNN: Ok 
NLSH: Ikke svart  
HSYK: Utgifter dekkes  

Kommentar: Uklart hva som ikke 
fungerer i FIN.   

2. Helseforetakene skal dekke utgiftene ved anbefalt BCG-vaksinasjon til arbeidstakere. Alle HF. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Har inntrykk av at 
dette fungerer.  

11.1 Tolk    

1. Helseforetakene i Helse Nord må ha fokus på migranter, og varsle aktuelle instanser om 
endringer/utfordringer som har betydning for TB-kontrollen. 

Involverte personer i HFene herunder 
ledelse, behandlende leger, TBK, og 
Helse Nord RHF.  

FIN: Har erfart at grense til 
Russland kan gi betydelige 
utfordringer i TB-kontroll. Det 
er ikke tatt konsekvens av 
dette i forhold til ressurser. 
UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: TB-koordinatorene 
og legespesialister i 
Rådgivingsgruppen bruker tolk 
og har erfaring i bruk av tolk.   

2. Sikre at pasienten får nødvendig informasjon. Bruke tolk i aktuelle tilfeller. Behandlende lege, TBK, sykepleier og 
andre aktuelle.  

FIN/UNN: Ok  
NLSH: Ikke svart 
HSYK: Tolk brukes 

Kommentar: Har inntrykk av at 
tolk brukes. 

3. Sette seg inn i anbefalinger for god tolkesamtale.  Aktuelt helsepersonell. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

4. Gi tilbakemelding til tolkefirma dersom tolken fungerer dårlig. Aktuelt helsepersonell.  FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

 

5. Helse Nord RHF bør vurdere karlegging av tolketjenesten i helseforetakene med tanke på antall 
oppdrag og kvalitet på disse. 

HN RHF.   
 

  

11.2 Tuberkulose og oppholdstillatelse    

1. Det skal sendes melding om TB til politi og utlendingsmyndighet for alle asylsøkere.  TBK. FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: OK.  

2. Internasjonale anbefalinger vedrørende papirløse personer skal følges. Behandlende lege og TBK.  FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: OK.  

12.1 Rådgiving og opplæring    

1. Rådgivingsgruppens medlemmer bør få økonomisk støtte til å delta på målrettete 
kurs/konferanser/hospitering minimum en gang per år. 

Hvert HF og HN RHF.  
 

FIN/UNN: Ok 
NLSH/HSYK: Ikke svart 

Kommentar: Ikke vært aktuelt i 
2017.  

2 TBK i Helse Nord bør få økonomisk støtte til å delta på minimum en internasjonal konferanse per 
år.  

Hvert HF og HN RHF.  
 

FIN/UNN: Ikke aktuelt i 2017 
NLSH/HSYK: Ikke svart   

Kommentar: Ikke aktuelt i 2017.  
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Møtedato: 31. januar 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    diverse     Bodø, 22.1.2018 

 

RBU-sak 11-2018 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 22. januar 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 31. januar 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 22.1.2018 

 

RBU-sak 11-2018/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 07FEB2018 i 

Bodø:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Konstituering av nytt styret i Helse Nord RHF KP 
Budsjett 2018 – konsolidert  HiR 
Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene KIF 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Foreløpig resultat 2017 HiR 

 
Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt tirsdag 30JAN2018. 

 
 
2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 28FEB2018 i 

Tromsø:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Rekruttering av leger til primærhelsetjenesten FHH/GT 
Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, 
herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017 

GT 

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - 
erfaringer, oppfølging av styresak 42-2016 

GT 

Anskaffelse innen psykisk helsevern - strategidokument HiR 
Finnmarkssykehuset HF - samlet analyse av økonomien, 
oppfølging av styresak 114-2017 

HiR 

Helgelandssykehuset 2025 - høringsuttalelser HiR 
Helgelandssykehuset HF - bærekraftanalyse, oppfølging av 
styresak 111-2017 

HiR 

Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering, oppfølging av styresak 
34-2014 

HiR 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oversikt over 
investeringsbudsjett, oppfølging av styresak 117-2017 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 1-2018 HiR 
Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF TS 
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Revisjonsutvalgets årsrapport 2017, vedlagt internrevisjonens 
årsrapport 2017 

TS 

Valg av revisjonsutvalg i styret  TS 
 

Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Samhandlingsreformen – konsekvenser for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, oppfølging av styresak 63-2016 

GT/FHH 

 
Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag DDMMM2018. 
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 Møtedato: 31.01. 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    diverse     Bodø, 22.01.2018 

 

RBU-sak 12-2018 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Referat fra brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 21. september 2017 
2. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

8. november 2017 
3. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 5. desember 2017 
4. Referat fra møte i regionalt fagråd - psykisk helsevern for voksne 7. april 2017 
5. Referat fra møte i fagråd for revmatologi 19. oktober 2017 
6. Brev av 10. januar 2018 fra Finnmark fylkeskommune til Helse Nord RHF v/adm. 

direktør ad. Vedtak om representasjon i regionale brukerutvalg 
7. Referat fra møte i Regionalt fagråd for hudsykdommer Helse Nord 

22. september 2017 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 22. januar 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 
  

Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
21. september 2017 

OMO 
21.09.2017 
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 Side 2 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 

Jørgen Dahl Leder Til stede  

Kjell Magne Johansen Nestleder Til stede  

Bernt Johan Berg Medlem Meldt forfall Vara kunne ikke møte 

Solbjørg Henningsen Medlem Til stede  

Åge Driveklepp Medlem Meldt forfall  

Tove Hardersen Medlem Meldt forfall Sissel Wollmann møtte som vara 

Jan Tore Rasvik Medlem Forfall Ikke møtt 

Sigmund Jessen  Medlem Tilstede  

Issat Ande Jovnna Eira  Medlem Forfall Ikke møtt 

 
Fra administrasjonen møtte: 

Ole Martin Olsen 
Jørgen Nilsen 

Administrasjonssjef 
Leder Prehospital klinikk 
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 Side 3 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 

Sak 20/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Innkalling til Brukerutvalgsmøte (BU) i Finnmarkssykehuset HF 
 
Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF 21. september 2017 kl. 12.00 – 16.00 
på Spesialistpoliklinikken i Alta. 
 
Alle bestiller sine billetter og eventuell overnatting i Alta selv og skriver reiseregning i etterkant. I spesielle 
tilfeller kan Astrid Balto Olsen hos oss foreta bestilling på deres vegne. 
 
Vel møtt! 
 

Sakstype 
 

Saks- 
nummer 

Sakens navn Ansvarlig Tid til 
behandling 

 20/2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

OMO 10 min 

 21/2017 
 

Styresaker styremøte i Finnmarkssykehuset 28. 
september 2017 

OMO 30 min 

 22/2017 
 

Prehospitale tjenester - Informasjon om 
møtekjøring, ambulanseplan og anbud båt etc. 

JN 30 min 

 23/2017 Pasientombudet – Årsrapport 2016 og 
informasjon om deres virksomhet 
 

ME 60 min 

 24/2017 Tertialrapport 2. tertial Finnmarkssykehuset 
 

OMO 30 min 

 25/2017 Samisk helsepark og Alta Nærsykehus med 
omvisning på byggeplass Alta nærsykehus 
 

ES 90 min 

Referatsaker 26/2017 Referat AU-møte 21.08.2017 
 
 

JD 15 min 

 
 
 
Vedtak: 
Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent. Møtet kom sent i gang grunnet informasjon utsendt om 
møtested som var feil. Administrasjonssjefen beklaget dette.  
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Sak 21/2017 Styresaker styremøte i Finnmarkssykehuset 28. 
september 2017 

 
Administrasjonssjef Ole Martin orienterte om styresaker til styremøtet og ba medlemmene om å gi 
tilbakemelding dersom det var styresaker der man kunne tenke seg at Brukerutvalget kom med uttalelser på 
til styrets behandling av saken. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget hadde ingen styresaker hvor man ønsket å komme med uttalelser til denne gangen. 
 

Sak 22/2017 Prehospitale tjenester – Informasjon og prosedyre for 
møtekjøring 

 
Leder for Prehospitale tjenester Jørgen Nilsen orienterte om prosedyre for møtekjøring og hvordan dette 
utføres i praksis i dag. Brukerutvalget gjennomgikk også brev fra FFO sendt til Finnmarkssykehuset med kopi 
til Brukerutvalget med uttalelse vedrørende møtekjøring. Brev vedlagt referat. 
 
Vedtak: 
Brev fra FFO er gjennomgått i BU og informasjon fra Jørgen Nilsen i Prehospital klinikk er tatt til orientering. 
Brukerutvalget finner prosedyre for møtekjøring formålstjenlig og fornuftig og oppfordrer Finnmarkssykehuset 
om å gå ut med faktainformasjon om dette til pasienter og øvrig befolkning for å bidra til informasjon om at 
dette er en god ordning. 
 

Sak 23/2017 Pasientombudet – Årsrapport 2016 og informasjon om 
deres virksomhet 

 
Mette Eriksen og Odd Oskarsen orienterte om Pasient- og brukerombudets virksomhet i 2016 og 
gjennomgikk saker som var kommet inn til dem for behandling dette året. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Brukerutvalget ber om at det settes av litt mer tid til 
gjennomgang neste gang slik at det også blir bedre tid til diskusjoner. 
 
 

Sak 24/2017 Tertialrapport 2. tertial 

 
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen viste til sak vedrørende styresaker behandlet tidligere i møtet hvor 
tertialrapporten var en av disse og tok ingen gjennomgang av tertialrapporten. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tok informasjonen til etterretning.  
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 Side 5 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Sak 25/2017 Samisk helsepark og Alta Nærsykehus 

 
Espen Suhr som er prosjektleder i Finnmarkssykehuset tok en gjennomgang av begge prosjektene som er 
kommet godt i gang hva gjelder planlegging og oppstart av disse er nært forestående. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

Sak 26/2017 Referatsaker 
 
Jørgen Dahl tok en gjennomgang av referat fra Arbeidsutvalget 21. august 2017. 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 

 

Sak 27/2017 Eventuelt saker 
 
Representanter til lokalt samarbeidsutvalg Vest-Finnmark for klinikk Hammerfest 
 
Ole Martin Olsen orienterte om invitasjon fra Klinikk Hammerfest om å oppnevne to representanter fra 
Brukerutvalget for å sitte i dette samarbeidsutvalget. Det var ønske om en representant for Psykisk helsevern 
og en fra somatikk. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget oppnevner Solbjørg Henningsen fra Mental helse som representant for psykisk helsevern og Kjell-
Magne Johansen fra Handikapforbundet som representant for somatikk. 
 
 
Representant til Finnmarkssykehuset sitt Ernæringsutvalg 
 
Ole Martin Olsen orienterte om henvendelse fra Ernæringsutvalget med ønske om at Brukerutvalget 
oppnevner en representant. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget hadde ingen aktuelle kandidater å komme med og alle i Brukerutvalget ble oppfordret om å 
foreslå kandidater i etterkant av møtet. Dersom det kommer forslag til kandidater so meldes dette til 
Administrasjonssjef Ole Martin Olsen. 
 
 
 
 
Jørgen Dahl 
Leder Brukerutvalget 
Godkjent i etterkant av møtet 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
 

Møtedato:  Onsdag 8.11.2017 
  Kl 09.00-15.00 

  Møtested:   Skypemøte 
Møterom D1.707 Administrasjonen UNN Tromsø 

 
Tilstede:  Medlemmer: Cathrin Carlyle og Hans-Johan Dahl 
  På skype: Esben Haldorsen, Laila Edvardsen, Margrethe Larsen, Britt-Eva 

Elvejord Jakobsen, Klemet A. Sara, Obiajulu Odu, Martin Moe  
  Britt-Sofie Illguth (på telefon) 

 
Fra adm.:  Leif Hovden, Hilde Anne Johannessen (referent) 
Forfall   Johanne Sundmann 
 

  
Saksliste 

 
BU-45/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak Brukerutvalget godkjente innkalling og sakliste. 
 Det kom fire saker til «Eventuelt». 
 
 

               BU-46/17 Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 13.- 14.9.2017 
 Referatet ble gjennomgått og det var ingen kommentarer til dette. 

 
               Vedtak Brukerutvalget godkjente referatet. 
 
 
               BU 47/17 Direktørens time 

Viseadministrerende direktør Marit Lind møtte i direktørens fravær.  
 
Viseadministrerende direktør gjennomgikk Kvalitets- og 
virksomhetsrapporten med blant annet vektlegging på viktigheten av at 
AML-brudd legges riktig inn i systemet slik at tallene blir reelle. 

 
Viseadministrerende direktør ble informert om at det kun er to av 
brukerrepresentantene som har fått innkalling til og møtt i KVAM-utvalg (K3K og 
NOR-klinikken), og dette vil bli tatt opp i stabs- og ledermøte. 

 
Det ble også kort orientert om viktigheten av en kortidspost og en rokadepost. 
Dette er poster som UNN tenker etablert på sikt. 

1  
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Presentasjon: Praktiseringen av kontaktlegeordningen ved UNN  
Medisinsk fagsjef ved Kvalitets- og utviklingssenteret Håkon Lindekleiv orienterte 
om praktiseringen av kontaktlegeordningen ved UNN. 
Ordningen lar seg ikke gjennomføre pr i dag ettersom det er en svært tidkrevende 
og upraktisk prosess i tillegg til at det ikke er satt av ekstra ressurser til dette.  
 
Brukerutvalget mener det kan være hensiktsmessig å konsentrere seg om en 
konkret gruppe – eks Rus- og psykiatri, -  finne en løsning der, og så fortsette ut fra 
det. Brukerutvalget erfarer at det er viktig at pasienten forstår betydningen av å gi 
samtykke til pårørende, slik at også pårørende kan motta informasjon. 

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen fra direktør og medisinsk fagsjef til 

orientering, og er tilfreds med at de tar med seg innspillene i det videre arbeid. 
 
  

             BU-48/17 Presentasjon: Fagnettverk LMS UNN og samarbeidende kommuner 
Presentasjon av spesialfysioterapeut og rådgiver Eli Nordskar ved Lærings- og 
mestringssenteret med orientering om oppstart og mandat for nettverket. 
Oppgaven til fagnettverket er å gi kunnskap om læring og mestring til 
deltakerne fra kommunene.  
 
Brukerrepresentanten har savnet kontakt med Fagnettverket. Fagnettverket 
sender innkalling til sine møter også til representanten, slik at både 
Brukerutvalget og representanten får innsikt i hva som skjer. 
  

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Sekretariatet sender 
kontaktinformasjon på brukerrepresentanten til Fagnettverk LMS UNN. 

 
 
BU-49/17         Presentasjon vedrørende arbeid OU-prosjekt A-fløy/Prosjekt Arealplan UNN HF 
  Breivika 

Presentasjon av Drifts- og eiendomssjef Gina M Johansen ved Drifts- og 
eiendomssenteret vedrørende Arealplan UNN HF, Breivika. I tillegg var 
utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen og rådgiver Guri Albrigtsen tilstede for å svare 
ut eventuelle spørsmål. 
 
Brukerutvalget er enig i planene om at polikliniske rom blir bedre utnyttet og 
gjerne samles mer enn pr i dag. 

 
Drifts- og eiendomssjefen ønsker tilbakemelding fra Brukerutvalget på 
etablering og utnyttelse av A2-8.  
 
Brukerutvalget er opptatt av at vestibyleprosjektet og møteplassen gis høy 
prioritet. Utbyggingssjefen opplyste at dette er en høyt prioritert oppgave som 
vil bli tatt opp på nyåret, og det er i den forbindelse ønskelig med innspill fra 

2  
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Brukerutvalget om funksjonen til møteplassen. 
 

  
     Vedtak 1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og, og vil gi høringsinnspill om 

arealplanen i etterkant av møtet samt på sikt gi nye innspill om funksjonen til 
Møteplassen.  
2. Sekretariatet følger opp med å formidle relevante dokumenter i saken om 
Møteplassen til Brukerutvalget.  
3. Frivillighetskoordinatoren inviteres til neste møte i Brukerutvalget. 

 
 
             BU 50/17 Presentasjon om likeverdige helsetjenester for innvandrere i UNN 
 Presentasjon av koordinator Inger Dagsvold ved Kvalitets- og utviklingssenteret 

vedrørende likeverdige helsetjenester for innvandrere i UNN, der hovedmål for 
satsingen er implementering av mål og utfordringer. Mandatet omhandler 
spesielt innvandrere, der man blant annet står overfor kulturelle utfordringer, 
språklige utfordringer og sosioøkonomiske utfordringer. 

  
 Brukerutvalget hadde innspill til hvordan prosjektet kan komme i kontakt med 

innvandrere, ved kontakt med innvandrerorganisasjoner og voksenopplæring.  
  
 Brukerutvalget mener det er viktig at helsepersonell tar Tolketjenesten mer på 

alvor og tilrettelegger tilbudet bedre. Brukerrepresentantene kom med innspill 
til mulige arenaer å henvende seg til for å få svar. 

 
 Prosjektleder takket for gode innspill, og tenker å finne samarbeidspartnere for 

å kunne arbeide videre med prosjektet og ideene.  
 
             Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, med de innspill som ble gitt 

under diskusjonen av saken.  
 
 
            BU-51/17          Presentasjon: Nye Narvik sykehus – brukermedvirkning  

 Presentasjon av rådgiver Harald Roar Lind vedrørende Nye Narvik sykehus og 
brukermedvirkning i arbeidet der. 

 
 OU-bygg og Kvalitetsavdelingen ønsker i forbindelse med evaluering av 

prosjektet å opprette et brukerpanel som kan komme med innspill til UNN 
Narvik og hele UNN. Eventuelle reisekostnader for å delta i brukerpanelet, blir i 
dette prosjektet ikke prioritert, ettersom det legges opp til avstandsuavhengig 
tilrettelagt deltakelse ved Skype o.l.  

 
Vedtak             Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser videre orientering 

om deltakelse og utvikling av arbeidet. 
 
 

            BU-52/17          Parkeringskapasiteten ved UNN Breivika 2017-2020 
Saken gjelder forslag til fremtidig parkeringskapasitet ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN) Breivika når de store byggeprosjektene er avsluttet i 2018. 
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            Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og minner om de innspill 

Brukerutvalget tidligere har gitt med hensyn til HC-parkering ved ny 
hovedinngang  og inngang i C-fløya. 

 
 
            BU-53/17          Leseveiledning/gjennomgang av Veileder for brukermedvirkning i 
                                        Kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg (KVAM) ved UNN 
                                        Administrasjonssjef Leif Hovden gikk gjennom veilederen og leseveiledningen. 

Klinikkene vil ta kontakt med den enkelte brukerrepresentant som er oppnevnt i 
klinikken. De vil gi en orientering om sitt KVAM-utvalg, sammensetningen og 
arbeidsmåten de har i utvalget. Slik blir representantene mest mulig forberedt til 
møtene. 
Målet med deltakelse av brukerrepresentanter til KVAM-utvalgene er å 
vektlegge brukerperspektivet uavhengig av tema, arbeidsmiljø eller 
pasientsikkerhet. Best mulig pasientforløp ved UNN. 
På KVAM-dagen til neste år vil naturlig nok brukerrepresentantene også bli 
invitert til å delta. 

 
            Vedtak/oppfølging: 

Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og sekretariatet vil supplere 
listen over rapporter og prosjekter med oversikt over deltakelsen også i KVAM-
utvalg. 

 
 
            BU-54/17          Oppfølging etter dialogmøte med styret 14.9.2017 

Brukerutvalget UNN og styret ved UNN deltok i dialogmøte den 
14.9.2017. Temaet var brukermedvirkning i arbeidet med kontinuerlig 
forbedring ved UNN.  
 
Brukerutvalget var godt fornøyd med møtet, og var enige om at gruppearbeidet 
fungerte bra, ettersom det oppleves lettere å ta ordet i mindre grupper. 
Middagen kvelden før ga en fin ramme for brukerutvalget til å kunne bli kjent 
med styret. 

    
 Vedtak/oppfølging: 

Brukerutvalget gir innspill tilbake til styreleder om at dette er en dialogform som 
fungerer tilfredsstillende. Sekretariatet inviterer styreleder til Brukerutvalgets 
juleavslutning 4.12.2017. 

   
 
 
   Orienteringssaker 
          BU-55/17-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 
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16. Sykehusapotekets 
brukerutvalg 

Martin A. Moe Referat fra møte 18.9.2017 vedlagt under referatsaker. 
Nytt møte 23.10.2017. 
Fremtidens sykehusapotek har vært tema samt 
brukeropplevd kvalitet. 

17. Parkeringsutvalget Obiajulu Odu 
Laila Edvardsen vara 

Har ikke vært i møte.  
 
 

Aktivitet Ansvarlig 
2016 – 
2018 

Status/merknader 

1.    Styret ved UNN Cathrin Carlyle Referat foreligger 
2.    Kvalitetsutvalget i UNN Cathrin Carlyle Referat foreligger 
3.    Styringsgruppe A-fløya Cathrin Carlyle Referat foreligger 
4.    Styringsgruppe for PET- 

senter 
Cathrin Carlyle Referat foreligger 

 

5.    HelseOmsorg21 Cathrin Carlyle Felles nasjonal veileder under utarbeidelse. 
 

6.    KSU 3 – 2015 
Revisjon av avtaler 

Hans Johan Dahl 
 

 

Utvalget har avsluttet sitt arbeid.  

7.  Prostatasenteret ved 
UNN 

Hans Johan Dahl  Se presentasjon av urolog Tore Knutsen 13.9.2017 
BU-representant vil bli kontaktet etter avtale.  

8.  Prosess rundt ny avtale 
for hurtigbåter 

Laila Edvardsen Ikke noe nytt. 

9. Koordinerende utvalg 
(Rehab.avdelingens 
kompetanseseksjon) 

Laila Edvardsen Skal i møte. 

11. Vestibyleprosjektet 
 

Britt Sofie Illguth 
 

Prosjektet står på foreløpig vent av fremdriften i A-fløya. 
Representanten fortsatt med i utvalget. 
Prosjektet vil bli tatt opp på nyåret. Sekretariatet finner 
frem den tidligere prosjektplanen over møteplassen i 
forbindelse med presentasjon av frivillighetskoordinator 
til neste BU-møte. 

12.  OSO (Overordnet 
Samarbeidsorgan) 

Britt Sofie Illguth og 
Esben Haldorsen 

Siste møte ble avlyst, og neste møte har hun forfall og 
ber Esben møte for henne. 
 

13.  Fagnettverk LMS 
UNN og samarb. 
kommuner 

Britt-Eva Jakobsen Representanten blir kontaktet på sak etter behov. 
 

14.  Klinisk etikkomité (KEK) Margrethe Larsen BU-medlemmene tenker over om de kan være i dette, 
tilbakemelding på slutten av dagen  
 
 
 

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

Margrethe 
Larsen 

Avsluttet/ ikke aktuell. 
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18.  Pasientsentrert team Obiajulu Odu 
 

Har ikke vært møte. 
 

19. Samhandlings- 
barometeret 
(referansegruppen) 

Obiajulu Odu Har vært på møtet, og venter på referatet. 
Sender referatet til sekretariatet når han mottar det. 

20.  KSU 5 – 2015 
Felles prosedyrer UNN 
+ kommuner for 5 tids-
kritiske pasientgrupper 

Johanne 
Sundmann 

Ikke referert pga forfall. 

21. Medvirkergruppen for 
Idéfase psykiatri/ rus 

             (ephorte 12/1738) 

Esben Haldorsen Ikke startet opp, usikker om det blir i 2018 eller 2019. 
 

22.  Prosjekt Helse/eldre Obiajulu Odu  
Ikke mottatt innkalling? Sekretariatet sjekker opp om det 
er avsluttet. 

23.  Pasienterfaringer- 
Gastrokirurgisk avd. K3K 

Solbritt Karlsson 
Sigrid Berntsen 

Prosjektet har blitt forsinket. Gro Jensen vil ta kontakt 
med de to representantene når prosjektet er i gang. 
Sekretariatet retter henvendelse til Gro og ber henne gi 
informasjon til representantene slik at de ikke føler at de 
er glemt. 

24.  Oppfølging av Nasjonal 
        Helse- og sykehusplan 

UNN Narvik 
 
 

Esben Haldorsen 
 
 
 
 
 

 Esben tar over etter Margrethe. 
Oppstart 2018. 
 
 
 25.  Brukermedvirkning plan 

        6 PET-senteret 
Laila Edvardsen  

Superbrukere er nødvendig 
26. OU på A-fløya - klinikk Hans-Johan Dahl Ikke noe nytt. 

27. KSU 1/2017 – 
Retningslinjer for inn- og 
utskrivning av pasienter 

Hans-Johan Dahl Arb.gruppe. Hensikt å få til et felles flytskjema, sjekkliste 
og mal.  
Trygg utskriving: Intensjonen er å endre prosessen ved 
utskrivning. Utskrivingssamtale er obligatorisk etter 
sykehusopphold, og en fin anledning til å spørre om 
hvordan pasienten og pårørende har opplevd oppholdet. 

28. Forskningsprosjekt i 
smittevern 

Obiajulu Odu  Har ikke fått avklaring om prosjektet får midler. 

 
             Vedtak 1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

 
2. Oppdatering av status er den enkelte brukerrepresentants ansvar og 
tilbakemelding gis sekretariatet i god tid før innkalling til møte i Brukerutvalget. 
Sekretariatet vil oppdatere listen før utsendelse av innkallingen. 

 
 
 

BU-56/17          Referatsaker 
     Det ble referert følgende saker: 
 

1. Protokoll fra møte i Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF 18.9.2017 
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2. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 18.9.2017 
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN 26.9.2017 
4. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget UNN 24.10.2017 
 

Vedtak             Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
  

BU-57/17 Eventuelt 
 

1. Møteplassen  
Saken ble naturlig tatt opp under Arealplan og svart ut der. 

 
2. Fellesmøte i det regionale brukerutvalgsmøte 
 Brukerutvalgets leder ønsker å finne en løsning i PCI-saken og håper alle lederne 
fra Regionalt Brukerutvalg og Brukerutvalgene kan gå sammen om en oppfordring 
til fagfolk og administrasjonen om å finne en løsning på denne saken i minnelighet. 
Det offentlige ordskiftet som har vært, kan skape usikkerhet omkring tjenestene, 
og svekke det gode omdømmet Helse Nord ellers har i regionen. 

 
 Lederne i Brukerutvalgene på HF-nivå bør være representert i det Regionale 
Brukerutvalg. Dette har vært tatt opp en rekke ganger tidligere uten at det har 
kommet til noen konklusjon. 

 
Brukerutvalgets leder vil kort orientere om de sakene som Brukerutvalget har hatt 
det siste året, og også om Brukerutvalgets deltakelse i KVAM-utvalgene. 
 

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

3. Klage på pasienttransport 
 Ved feil på Helsebussen blir det satt inn erstatningsbuss (minibuss). Dette har 
medført at det blir uholdbare og altfor trange sitteplasser til de mest syke. De som 
har bestilt spesialseter får ingen opplysning om at det er satt inn minibuss i stedet 
for Helsebussen. 
 
Pasientreiser v/Bernt Nerberg har i svar til Brukerutvalget opplyst at den nevnte 
situasjon ikke er holdbar, og at dette vil bli fulgt opp av Pasientreiser. 

  
                                              Brukerutvalget mener at når man rekvirerer spesialplass på Helsebussen, ser 

man for seg de spesialsetene som finnes der. Når minibuss/ alternativ transport 
settes inn, bør pasientene få beskjed om dette. 

 
                    Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser tilbakemelding når 

Pasientreiser har fått sjekket saken ut.  
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4. Rutiner vedrørende informasjon mellom UNNs personale og pårørende til 
alvorlig syke pasienter 

 Det ble stilt spørsmål ved ordningen med å melde innspill til forbedringer i 
forbindelse med pasintforløp ved UNN.  
 
 Brukerrepresentanten følger selv opp saken gjennom PING (som er den etablerte 
ordningen brukerutvalget selv har støttet etableringen av), for selv å erfare 
hvordan ordningen fungerer i dette reelle tilfellet.  
 

               Vedtak 1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og avventer tilbakemelding på 
 hvordan PING-ordningen fungerer. 

  
2. Sekretariatet sender veiledning for bruk av PING til Brukerutvalgets medlemmer 
til orientering. 

  
 

5. Invitere brukerorganisasjonene til åpent møte 
 Ettersom det snart er valg på nye representanter til brukerutvalget ved UNN, er 
det viktig å få ut informasjon til alle brukerorganisasjonene. 
  
 Brukerorganisasjonene vil bli invitert til åpent møte om dette 5.12.2017 kl. 14.00-
15.30. Det er viktig å orientere om hva dette vervet innebærer, slik at nye 
representanter får et reelt bilde av hva vervet dreier seg om. 

 
Oppfølging: Brukerutvalgslederen og administrasjonssjefen fortsetter planleggingen av møtet. 
 
  

6. Evaluering av skypemøtet  
 Evalueringen settes opp i neste Brukerutvalgsmøte. 
 
 
 

Cathrin Carlyle (sign.) Hilde A Johannessen (sign.) 
utvalgsleder sekretær 

 
 
Referatet godkjennes endelig i BU-møte 5.12.2017 Kopi til: 
- Styret ved UNN 
- Administrerende direktør ved UNN 
- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 
- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 
- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 
- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 
- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 
- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 
- Klinisk etikkomite UNN v/Finn Sørensen 
- Lærings- og mestringssenteret, UNN 
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- Kreftforeningen ved Elisabeth Sundkvist 
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1

Paulke Karin Emmy Liska

Fra: Jacobsen Brite

Sendt: tirsdag 5. desember 2017 15:34

Til: Haukland Hanne Husom

Emne: VS: Referat fra møte i Brukerutvalget UNN den 8.11.2017

Fra: Nordskar Eli  
Sendt: 30. november 2017 13:17 
Til: Johannessen Hilde Anne ; Ingebrigtsen Tor ; Jacobsen Brite ; Postmottak Nordlandssykehuset 
(postmottak@nordlandssykehuset.no) ; Postmottak Helgelandssykehuset (postmottak@helgelandssykehuset.no) ; 
Olsen Ole Martin ; Postmottak Sykehusapotek Nord (foretak@sykehusapotek-nord.no) ; UNN-Styret UNN HF ; 
Sørensen Finn Eirik ; troms@pasientogbrukerombudet.no; nordland@pasientogbrukerombudet.no; 
finnmark@pasientogbrukerombudet.no; Elisabeth.Sundkvist@kreftforeningen.no 
Emne: SV: Referat fra møte i Brukerutvalget UNN den 8.11.2017 
Hei, 
Takk for utkast til referat. 
En rettelse til sak BU-47/17: 
I utkastet står det: 

«Oppgaven til fagnettverket er å gi kunnskap om læring og mestring til deltakerne fra kommunene». Dette var 
oppgaven i oppstarten av nettverket.  
Per i dag er det riktigere å skrive: 
« Oppgaven til fagnettverket er å utveksle kunnskap om læring og mestring». 
Med vennlig hilsen  

Eli Nordskar Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Spesialfysioterapeut  
Rådgiver 

Lærings- og mestringssenteret  

Tlf: +47 77 75 41 74 
 

Det er resultatene for pasienten som teller!  
Vi gir den beste behandling.  

Fra: Johannessen Hilde Anne  
Sendt: 24. november 2017 10:49 
Til: Ingebrigtsen Tor <Tor.Ingebrigtsen@unn.no>; Jacobsen Brite <Brite.Jacobsen@helse-nord.no>; Postmottak 
Nordlandssykehuset (postmottak@nordlandssykehuset.no) <postmottak@nordlandssykehuset.no>; Postmottak 
Helgelandssykehuset (postmottak@helgelandssykehuset.no) <postmottak@helgelandssykehuset.no>; Olsen Ole 
Martin <Ole.Martin.Olsen@finnmarkssykehuset.no>; Postmottak Sykehusapotek Nord (foretak@sykehusapotek-
nord.no) <Foretak@sykehusapotek-nord.no>; Nordskar Eli <eli.nordskar@unn.no>; UNN-Styret UNN HF 
<StyretUNNHF@hn.helsenord.no>; Sørensen Finn Eirik <Finn.Sorensen@unn.no>; 
troms@pasientogbrukerombudet.no; nordland@pasientogbrukerombudet.no; 
finnmark@pasientogbrukerombudet.no; Elisabeth.Sundkvist@kreftforeningen.no 
Emne: Referat fra møte i Brukerutvalget UNN den 8.11.2017 
Vedlagt følger utkast til referat fra Brukerutvalgets møte den 8. november 2017. 
Referatet blir endelig godkjent i møte 5. desember 2017. 
Med vennlig hilsen  

Hilde Anne Johannessen Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Styreassistent Direktørens forkontor  
Tlf: +47 77 66 91 22 Mob: +47 48 04 97 98 

Det er resultatene for pasienten som teller!  
Vi gir den beste behandling.  

 
Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig 
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Referat fra møtet i Brukerutvalget  
Sted: Nordlandssykehuset, Bodø
Tid:    12:30 – 16:00

Møterom/sted:

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

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Steinar Pleym Pedersen
Kari Bøckmann

Andre:
Stian Molvik
Anniken Evjen
Anne Cecilie Jentoft
Knut Stien
Marit Barosen

Saksliste:

81/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
82/2017 Godkjenning av referatet fra møtet 28.09.17
83/2017 Nordlandssykehuset – strategisk utviklingsplan 
842017 Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF 
85/2017 Overgrepsmottak for Lofoten og Vesterålen
86/2017 Budsjett 2018 – orientering
87/2017 Parkering for forflytningshemmede v. hovedinngangen Bodø sentrum
88/2017 Pasient- og pårørendetorget – informasjon om virksomheten
89/2017 Møteplan 2018
90/2017 Mandat Brukerutvalget
91/2017 Adm dir orienterer om aktuelle saker
92/2017 BUs leder orienterer om aktuelle saker
93/2017 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker
94/2017 BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike fora/prosjekt
95/2017 Referater

MØTEREFERAT

Saksbehandler: Steinar 
Pleym Pedersen

Referat fra møtet i Brukerutvalget  - 5.12.2017
Sted: Nordlandssykehuset, Bodø

Vår ref.:

Tilstede

SAFO - leder x

MARBORG, nestleder x

Mental Helse x

FFO – LHL x

FFO - LPP x

Nordland fylkes eldreråd x

Kreftforeningen x

Samisk representant
Samisk representant x

Leder Ungdomsrådet

Adm.direktør NLSH x

Saksbehandler/sekretær x

Rådgiver medisinsk direktør x

Koordinerende enhet
LMS, Sak  88 og 95

Pårørendetorget, sak 88
Drift og Eiendom, sak 87
Økonomisjef, sak 86

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referatet fra møtet 28.09.17

strategisk utviklingsplan – status i arbeidet
Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF 
Overgrepsmottak for Lofoten og Vesterålen

Parkering for forflytningshemmede v. hovedinngangen Bodø sentrum
informasjon om virksomheten

Adm dir orienterer om aktuelle saker
leder orienterer om aktuelle saker

Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker
BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike fora/prosjekt

MØTEREFERAT

Steinar 

Side  1

Vår ref.:2016/3544 /SPP

Tilstede Forfall

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x
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96/2017 Orientering om Lærings- og mestringssenteret (LMS)
97/2017 Eventuelt

Saksnr. Saksfremstilling Ansvarlig / tidsfrist
81/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det vises til innkalling og saksliste.

Enstemmig

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes med endring om at 
sak 85/17 utsettes til første møte i 2018.

82/2017 Godkjenning av referat fra møtet 28.09.17

Enstemmig

Vedtak:

1. Referat fra møtet 28.09.17 godkjennes, med endring 
dato i sak 80/17 til 10. oktober.

83/2017 Nordlandssykehuset – strategisk utviklingsplan (SUP) –
status i arbeidet.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget er tilfreds med arbeidet som utføres i 
forhold til Strategisk utviklingsplan.

2. Brukerutvalget ber om fortsatt å bli holdt løpende 
orientert om dette viktige arbeidet.

3. Brukerutvalget støtter ungdomsrådets vedtak som er 
slik:

Diskusjon om Strategisk utviklingsplan med 
utgangspunkt i «Hva er viktig for deg?»

- Tidlig intervensjon: En måned i en ungdoms liv er 
mye mer enn en måned i et voksent liv. Å være 
syk lengre enn nødvendig er ille. Vi går glipp av 
så mye, med venner og skole. Det må finnes folk 
på skolen som kan mye om sykdom. Psykiatrisk 
sykepleier burde det vært flere av. Det må også 
være kvalitet. Det hadde vært fint å få mer hjelp 
på skolen og slippe å dra på sykehus. Vektlegg å 
ha et tett samarbeid mellom skole og sykehus.

- Ventetid på behandling er ødeleggende
- Ungdom må få kunnskap om når de bør be om 

hjel og at det finnes hjelp å få. Sykehuset burde 
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bidra med undervisning i skolen.
- Ungdom trenger et team rundt seg. Det hadde 

vært fint om behandleren kunne kontaktet 
læreren slik at læreren kan forstå deg bedre. En 
må ikke miste mer av skolegangen enn 
nødvendig. Helsepersonell bør ta initiativ til at det 
lages avtaler om skole rundt hver enkelt elev. 

- Tilgjengelighet/fleksibilitet: Det er fint å kunne 
ringe direkte til avdelingen, ikke via sentralbordet. 
«Jeg har lagt hjemme i flere uker. Etter å ha vært 
innom sykehuset hver dag var det godt å få 
beskjed om at jeg bare kunne ringe rett til 
avdelingen – reumatologen. Det har fungert 
veldig bra. Sånn skulle det kanskje vært på andre 
avdelinger også.»

- Sykehuset burde ha gode nettsider og ett 
telefonnummer inn når en kontakter dem første 
gang. 

84/2017 Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene mellom 
kommunene og Nordlandssykehuset HF – orientering

Enstemmig

vedtak:

1. Brukerutvalget viser til Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) 
sitt forslag til revidering av Overordnet 
samarbeidsavtale, samt tjenesteavtalene 1- 13 
(unntatt nr. 12). 

2. Avtalene er revidert av en partssammensatt 
arbeidsgruppe (KSU), og de endringer som er foretatt 
er det konsensus om.

3. Endringene gjør avtalene mer oversiktlige, gir dem et 
mer presist språk, men endrer ikke partenes ansvar 
og forpliktelser.

4. Brukerutvalget støtter OSOs endringsforslag hva 
angår pkt 4.1.3 a) hvor «aktivt» tas ut av avtalen.

5. Brukerutvalget foreslår i tillegg følgende endring i 
Tjenesteavtale nr. 2 pkt 5.5.1 a): 

I fellesskap utarbeide rutiner for samarbeid rundt 
pasienter/brukere hvor bruk av tvang er uunngåelig for å 
kunne sette i gang nødvendige hjelpetiltak.

85/2017 Overgrepsmottak for Lofoten og Vesterålen

Enstemmig

Vedtak:

1. Saken utsettes.
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2. Ny sak fremmes til møtet 15. februar

86/2017 Budsjett 2018 – orientering

Økonomisjef Marit Barosen orienterte.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

87/2017 Parkering for forflytningshemmede v/hovedinngangen 
Nordlandssykehuset Bodø sentrum

Knut Stien fra Drift og eiendom orienterte.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget takker for orienteringen og støtter planene 
som foreligger.

2. Brukerutvalget forutsetter fortgang i endringsarbeidet.

88/2017 Pasient og pårørendetorget – informasjon om 
virksomheten

Anne Cecilie Jentoft og Anniken Evjen orienterte

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget takker for grundig og informativ 
orientering og Pasient- og pårørendetorget.

89/2017 Møteplan 2018

Brukerutvalget har vedtatt sin møteplan i tilknytning til styrets 
årlige møteplan. Dette fordi BU da kan gi innspill i saker som 
har aktualitet for brukersiden.

I forslaget som her legges fram videreføres dette prinsippet:

Styret BU Kommentar

22.2 15.2
20.03 13.3

24.04 17.4 Lofoten

23.05 30.5
6.6

26.6 19.6

30.8 23.8
8.10 1.10

12. og 
13.11
12.12 5.12
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Enstemmig

Vedtak:

1. BU avvikler sine møter på flg. datoer med møtestart 
12:30 – Ca 15:30:  15.2 – 13.3 – 17.4 (Lofoten)– 30.5 
– 19.6 – 23.8 – 1.10 og 5.12.

90/2017 Mandat Brukerutvalget

Forslag til

Vedtak:

1. Brukerutvalget viser til forslag til mandat for 
Brukerutvalgets virksomhet.

2. Forslaget har vært ute til høring.
3. Brukerutvalget ber styret vedta mandatet med de 

endringer som fremkom i møtet.

91/2017 Adm. Dir orienterer om aktuelle saker

- Overgrepsmottak i Vesterålen
- PCI
- Utvidelse av stråletilbudet ved prostatakreft

Enstemmig 

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning

92/2017 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker

Saken utsatt da leder hadde forfall.
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93/20017 BUs leder orienterer om aktuelle saker

- Møte med andre ledere for BU i regionen. Saker som ble 
tatt opp var blant annet gjennomgående representasjon i 
Brukerutvalg (regionalt og lokalt) og kommunikasjon 
mellom lokale brukerutvalg og regionalt brukerutvalg. 

- Refusjon ved pasientreiser

Enstemmig 

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning

94/2017 BUs medlemmer orienterer om sin deltakelse i ulike fora

- Helge Jenssen: Deltakelse på Helse Nords 
brukerkonferanse. Orienterte om innlegget som omhandlet 
erfaringene fra medikamentfri behandling i psykisk 
helsevern på UNN (oppstart 1/1-2017).

- Carl Eliassen: Deltakelse på helsenords brukerkonferanse. 
Orienterte om debatten vedrørende avkriminalisering av 
cannabis-bruk.

- Arild Amundsen: Refererte fra arbeidet i KSU som 
omhandler behandlingsforløp. Dette arbeidet er nå avsluttet.

Enstemmig 

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til etterretning

95/2017 Referater

Ingen saker
96/2017 Orientering om Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Anniken Evjen orienterte. Hennes foiler vedlegges referatet.

Enstemmig

Vedtak:

Brukerutvalget takker for grundig og informativ orientering om 
Lærings- og mestringssenterets funksjon.

97/2017 Eventuelt til oppfølging

Oppnevning av brukerrepresentant til prosjektgruppen i FACT: Arild 
Amundsen

Marit Madsen: Etterspurte tilbud om tolketjenester for den samiske 
befolkningen i Nordlandssykehuset samt hvilken opplæring 
helsepersonell tilbys om samisk kulturforståelse. Medisinsk direktør 
informerte om at Nordlandssykehuset har avtaler om tolketjenester 
og at vi har opplæring i samisk kulturforståelse, blant annet skal det 
være et kurs for helsepersonell om dette 7/12-17. 
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Per Dahlmo: Etterspør saken som omhandler busstilbudet. Slik 
situasjonen er nå er den ikke god. Vedtak: Brukerutvalget sender nytt 
brev til kommunen og etterspør en løsning i saken.
Direktøren ber drift og eiendom om å sette opp et skilt som viser 
pasienter som kommer til den gamle hovedinngangen veien til 
inngangen ved apoteket. Dette er en åpen publikumsinngang på 
dagtid.      
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Lærings- og mestringskurs i et pasientforløp
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Hvem avgjør hvilke tilbud vi skal ha?
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• Pakkeforløp

• Oppdragsdokument

• Brukerorganisasjoner

• Enkeltpersoner

• Fagpersoner 
klinikk/kommune

• LMS rådgiver

Hvordan oppstår et LMS tilbud 
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• Lærings- og mestringskurs 
for alle med langvarige 
helseutfordringer, tap 
eller skade.   

• Standardisert spm ved 
alle utskrivelsessamtaler: 
ønsker du et LMS-tilbud i 
løpet av det neste året?

Drømmen vår
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Pasient- og pårørendetorget
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Opplæringskurs
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Organisasjonsoversikt
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Trivelig på kontoret
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Kaffe før vakt og verdensdag
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Fortsettelsen 
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Referat 
 

   

 

 

 

 

Vår ref. 
2016/60 

 

Ansvarlig/dir.tlf.: 
Jon Tomas Finnsson, 99 42 83 77 

Sted/Dato: 
Bodø, 08. mai 2017 

 

 

Møtetype: Regionalt fagråd - psykisk helsevern for voksne 

Møtedato: 7. april 2017, 1400 – 1500 

Møtested: Telestudio / Skype4B 

Neste møte: 15. mai 2017 
 

 

Deltakere: 

Navn: Initialer: Deltatt: 

Magnus Hald, UNN HF MH Tilstede 

Karina Sebergsen, UNN HF KS Frafall 

Lars Robert Helander, Finnmarkssykehuset HF  CJ Tilstede 

Anne Karin Forshei, Helgelandssykehuset HF AKF Tilstede 

Knut Kjerpeseth, NLSH HF KK Frafall 

Randi Meland, NLSH HF  RM Frafall 

Åse Almås Johansen, Brukerrepresentant ÅAJ Tilstede 

Grete Furu, Viken senter GF Tilstede 

Jon Tomas Finnsson, Helse Nord RHF JTF Tilstede 

                                                                                                                                                                                          
                                                              

 

SAK  
1-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
- Konklusjon: Innkalling og dagsorden godkjennes 

2-2017 Godkjenning av referat fra møte 20. oktober 2017 
 

- Konklusjon: Referat fra møte 20. oktober godkjennes 
3-2017 Drøfting av brannmur i EPJ mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB 

 
Saken drøftes. Det fremkommer flere argumenter for og mot brannmuren.  
Et argument for å beholde brannmuren er redsel for at status som pasient i 
psykisk helsevern/TSB kan medføre at somatiske plager/symptomer ikke blir tatt 
på alvor.  
Et argument for å fjerne brannmuren er at brannmuren kan medføre at 
nødvendige helseopplysninger ikke er kjent for behandler. Dette kan medføre 
feilvurderinger/feilmedisinering og slik sette pasientens helse i fare. 
Fagrådsleder anbefaler et regionalt brukerutvalg (RBU) gis anledning til uttale seg 
om dette spørsmålet og at deres vurdering bør lyttes til. 
 

- Konklusjon: Fagrådet er delt i synes på en brannmur. Det fremkommer 
argumenter bade for og mot en brannmur i EPJ. 
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 Side 2 av 2 

 

 Dato for møter neste år 

 

15. mai kl. 1130 (fysisk møte i Tromsø) 
5-2017 Eventuelt 

- Ingen saker meldt 
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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 

 

 

Referat fagråd revmatologi 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
 

Referent/dir.tlf.: 
Siw Skår, 951 29 401  

Sted/Dato: 
Bodø, 19.10.2017 

 
 

Møtetype: Fagrådsmøte, revmatologi 
Møtedato: 19. oktober 2017 
Møtested: Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø, møterom Oversikten, 4.etasje 

Deltakere via skype/ VK/telefon: se oppkoblingsinfo i møteinnkallingen 
Neste møte: 04.01.2018 

 
Tilstede: 
Gøran Karlsson, revmatolog, Nordlandssykehuset. Leder av fagrådet. 
Randi Nilsen, brukerrepresentant.  
Inger Johanne Jarnæs, sykepleier, Nordlandssykehuset 
Bente Fridtjofsen, sosionom, Nordlandssykehuset 
Lars Øie, fysioterapeut, Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (skype) 
Synøve Kalstad, revmatolog, UNN 
Kjell- Arne Helgebostad, fastlege, Røst Kommune (vara for Hege Skjæran) 
Ellen Nordahl, barnelege, UNN 
Berit Harham Solheim, ergoterapeut, UNN 
Inger Myrnes Hansen, revmatolog, Helgelandssykehuset  
Monica Lian, sekretær, UNN  
Siw Skår, rådgiver, Helse Nord RHF. Sekretær i fagrådet. 
 

 
Forfall: 
Heli Sandgren, revmatolog, Finnmarkssykehuset 
Hege Skjæran, fastlege Vågan kommune 

 
 

 
Sak 9-2017 

 

Godkjenning av 
innkalling og saksliste. 
Godkjenning av referat 
fra forrige møte. 

Godkjent. 
 
Godkjent, med følgende tilføyelser: 
Sak 3-2017: Stillingen for sykepleier ved UNN brukes innen 
barnerevmatologi, slik intensjonen var. 
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Ang. prioritering av tiltak – ved Helgelandssykehuset 
prioriteres også stilling for LIS. 
Sak7-2017: LM-tilbudet ved NLSH er mer stabilt nå enn 
beskrevet i referatet. 
 

Sak 10-2017  
Presentasjon av nye 
medlemmer. Kort 
gjennomgang av fagråd 
og fagplan. 
 
2 vedlegg 

Randi Nilsen, ny brukerrepresentant 
Kjell- Arne Helgebostad, fastlege, Røst Kommune (vara for 
Hege Skjæran, fastlege, Vågan kommune) 
Presentasjoner som ble gjennomgått er vedlagt referatet. 
Link til fagplan:  
Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015–2019 
  

Sak 11-2017  
Status for oppfølging av 
tiltakene i revmaplanen 
 

Runde hvor alle oppsummerer status og pågående arbeid fra 
sitt sted/område.  
Ellen, barnerevmatologi:  
Det mest konkrete tiltak som er gjennomført er opprettelse 
av en sykepleierstilling 80%. 
Aldersgrenser: Ved UNN er det 18 år, ved NLSH er det 15 år, 
ved Hammerfest er det xx år. Dette er problematisk, og burde 
vært likt i helse regionen. Barnelegeforeningen jobber også 
for det (sjekk). Dette bør tas opp på generelt grunnlag, med 
mål om å få samme aldersgrense i hele Helse Nord. 
Pasientstrøm: Noen henviser til Rikshospitalet, sannsynligvis 
mest på gammel tradisjon og mindre på medisinsk grunnlag. 
NAKBUR 
Nasjonalt kvalitetsregister 
Ressurser ok 
Inger, Helgelandssykehuset: 
Ingen fast revmasykepleier –sykepleier jobber med flere 
fagområder. Etter møte i mai ble det lagt en plan for hvordan 
dette kunne bedres, men det har ikke blitt slik enda. Alle er 
sannsynligvis enig i målet, men vanskelig å få til. Forslag at 
Inger tar initiativ til et møte hvor dette må kunne løses lokalt. 
Det er ønskelig å ha tverrfaglige fagdager.  
Har ett ultralydapparat, som ofte ikke blir brukt fordi det står 
på det andre kontoret (når de er to leger). 
Uklart hvor mye ressurser innen fysioterapi og ergoterapi – 
som er knyttet til revma. 
GTI er i gang, men pasient selvrapportering er ikke kommet i 
gang, så derfor rapporteres det ikke til kvalitetsregistret 
enda. 
Overlegestilling er utlyst – men noe mangelfullt. En søker. 
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Det er ikke søkt om godkjenning for gruppe 2, men dette vil 
bli gjort nå. 
Lars, Kurbadet: 
Rehabiliteringsinstitusjonene er på tredje året av avtalen. 
Har grupper innen revma – de med inflammatorisk lidelse. 
Ventetid ca. 6 måneder, noe variasjon fra gruppe til gruppe. 
Jobber kontinuerlig med å utvikle ting. Nytt innen data, skal 
ta i bruk Checkware. 
CARF-sertifisering- venter på ny akkreditering. 
Har søkt om å bli sykehus, avgjøres snart. 
Spørsmål om henvisninger – hvor kommer de fra; sykehus 
eller fastlege? Har ikke oversikt over dette, mulig RVE er 
rette instans. 
Spørsmål fra Randi: Statistikken viser at færre får tilbud om 
rehabilitering – stemmer dette? RVE opplyser følgende: 

 2015 - innvilget 333 opphold for Y13 (revmatologi) 

 2016 - innvilget 358 
 2017 - innvilget 199 (til utgangen av september), noe 

som kan bety at det blir færre i år enn tidligere år. 
 
Ang. kriterier for opphold og innhold i tilbudet, se 
informasjon på RNNKs nettside om 

 Inflammatoriske revmatiske sykdommer voksne 
 Muskel-/skjelettplager og ikke inflammatoriske 

revmatiske sykdommer 

 Habilitering barn og voksne 
 
Nordlandssykehuset, Bente, Inger-Johanne og Göran: OK. 
Tilbyr nå fem lærings- og mestringskurs i året. Er snart fem 
faste overleger, foreløpig fire LIS. Har fire UL-apparater. 
 
Finnmarkssykehuset (Synøve): 
50% sykepleier – har permisjon- så dette tilbudet ligger nede 
nå. 
Lærings- og mestringskursene er drevet fra Kirkenes, også 
Hammerfest og Alta. To overleger, Heli + Emilio i 20%. 
Karasjok ok, Hammerfest (ambulering fra UNN) bruker 
sykepleiere fra gastro, som tar pasientene tilbake etter 3 
måneder. UNN ambulerer også til Alta, her er 
sykepleierressursene små, vilje og ønske er tilstede, men det 
skorter på kapasitet. Bruker også lokal kardiolog. 
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Nå er det ansatt revmatolog i Hammerfest, slik at ambulering 
fra UNN opphører. Har også fire medisinerstudenter, som har 
revmapraksis i Hammerfest - Emilio følger opp. 
 
UNN Tromsø og Harstad: 
50% sykepleier. En fast sykepleier har sluttet, krever ny 
opplæring. Lokal uenighet om hvem som skal gjøre hva, har 
ført til at noen pasienter har måttet reise til Tromsø. 
Problemet er tatt tak i og vil bli løst. En overlege + LIS som 
har vært der periodevis. Nå har LIS medisinsk praksis i 
Harstad. 
Barneavdelingen ved UNN følger opp barna i Harstad. 
UNN Tromsø mangler sosionom, og kan derfor ikke tilby 
dette som standard, men henviser ved behov. 
Fysioterapeutene følger alle Behterevpasienter, og drifter 
treningskurs for nysyke. Lærings- og mestringskursene 
driftes ellers av sykepleiere, og sykepleiere tar også mange 
kontroller av artrittpasientene. 
Har ikke brukt alle overlegestillinger, er nå seks (i praksis 
fem, fordi en kontinuerlig er i overlegepermisjon). Seks LIS, 
ikke helt enkelt å rekruttere inn i disse. Har fått lengre 
ventelister nå, over 1000. Dette vil kanskje bedre seg når 
ambuleringen opphører, samt at sykepleierne tar flere 
selvstendige kontroller. 

Sak 12-2017  
Status for stillingen 
som regional rådgiver 
 

I utgangspunktet 100% stilling. Nå er oppgavene endret: 
 Utdanningsprogrammet skal evalueres og kan bli 

avsluttet 
 Fagrådet driftes greit 
 Alle dagens faste aktiviteter går litt av seg selv 
Det som ikke ivaretas i like stor grad i dag er 
brukeroppfølgingen, arbeid med brukerkonferanse, og evt. 
utadrettet virksomhet til foretakene og kommuner. 
Diskusjon i fagrådet om veien videre.  
Konklusjon at stillingen lyses ut tilpasset de som har 
stillingen nå, med tanke på å ivareta utdanningsprogrammet, 
fagrådet, konferanse og fortløpende oppfølging av 
kronikermidlene (stipend ol). 

Sak 13-2017  
Regional 
brukerkonferanse 2018 
 

Diskusjon om videreføring av regional brukerkonferanse i 
Helse Nord. 
Konferansen har en todelt profil – med medisinsk innhold 
den ene dagen, mer tverrfaglig innhold og fokus på 
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livskvalitet den andre. Konseptet skiller seg fra andre. 
Konferanser, for eksempel nasjonal 
rehabiliteringskonferanse. Godt mottatt konferanse, særlig 
hos brukere. Det er ikke tvil om at konferansen er ønsket og 
tjener et formål, men spørsmålet er om vi har ressurser til å 
gjennomføre et slikt arrangement i 2018.  
Konklusjon: Avklares endelig i fagrådsmøte tidlig i januar. 

Sak 14-2017  
Informasjon om 
pasientforløp på 
internettsiden. 

Hva er ønskelig å legge ut på internettsidene til foretakene, 
og hvordan får vi det gjort? Gjelder pasientinformasjon om 
utredning, behandling og oppfølging. Pr. nå finnes: 
Finnmarkssykehuset: Leddpunksjon 
UNN: Ingen 
Nordlandssykehuset: Infusjonsbehandling, Kroniske 
inflammatoriske leddsykdommer 
Helgelandssykehuset: Ingen 
Saken ble utsatt pga. tidsmangel. 

Sak 15-2017  
Pasientforløp for unge 
(16- 25 år) med 
revmatisk sykdom  
Inger-Johanne 
 
1 vedlegg 

Presentasjon av arbeid som er gjort ved Nordlandssykehuset 
Bodø vedlegges referatet. 
Godt arbeid, som det er behov for å gjøre. For å komme 
videre trengs det midler. Diskusjon om hvor det kan søkes; 
BURG, Ekstrastiftelsen, HOD, Helse Nord RHF. 

Sak 16-2017  
Helseatlas for eldre 
Siw 
 
1 vedlegg 

Kort gjennomgang av relevante data i atlaset, som 
utgangspunkt for diskusjon. Noe variasjon i regionen, større 
på landsbasis. Ønskelig med samme fremstilling for barn og 
unge; det er sendt spørsmål til SKDE om det, foreløpig ikke 
fått svar. 
Presentasjon vedlagt. 

Sak 17/2017  
LIS- anbud 2017- 
oppfølging av det 

Saken ble utsatt pga. tidsmangel. Vil bli tatt opp på årets 
overlegesamling. 

Eventuelt  
Møteplan 2018 
 

Neste møte 4. januar 2018 med hovedsakelig en sak: 
Brukerkonferanse 2018. 
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Vår dato: 10.01.2018 Vår ref: 201700002-92 

Arkivkode: 033 Deres ref:    

Gradering:  
   

Saksbehandler: Alesia 
Andreassen 
Telefon: +4778963146 
Alesia.Andreassen@ffk.no 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon   +47 78 96 30 00 Org.nr        964994218 

Postboks 701 
9815 VADSØ 
postmottak@ffk.no 

Henry Karlsens plass 1 
9800 VADSØ 
www.ffk.no 

Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051 

  

Kultur-, kulturminne- og 
miljøavdelinga 
 

 

 

Adresseinformasjon fylles inn 
ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
 
   
   
 
 
   

 

  
 
 

VEDTAK OM REPRESENTASJON I REGIONALE BRUKERUTVALG 
 
Fylkeskommunalt eldreråd i Finnmark støtter respektive eldreråd i Troms og Nordland og 
kommer med følgende uttalelse til RHR Region Nord nye reglene for brukermedvirkning på 
systemnivå i helseforetak går det frem i pkt. 5.1: nominasjon: 
 

Fylkeseldrerådet i Finnmark vil på det sterkeste protestere på at Helseforetakene er i ferd 
med å innført nye regler for nominasjon av representanter til lokale og regionale 
brukerutvalg til kun å gjelde medlemmer av Pensjonistforbundet. Fylkeseldrerådet i  
Finnmark anmoder til at nåværende ordning opprettholdes med begrunnelsen i at 
Pensjonistforbundet representerer ca. ¼ del av pensjonister mens Fylkeseldrerådene 
representerer alle pensjonistene i Norge. 

 
 
 
 
Ovennevnte ble enstemmig vedtatt på møte i Eldrerådet i Finnmark 12.12.17. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Alesia Andreassen 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

 
  
   
 
Likelydende brev sendt til:  
Line Samuelsen 
Helse Nord RHF v/adm.dir, Postboks 1445, 8038 BODØ 
 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
31JAN2018 - saksdokumenter

side 165



 

 
 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
31JAN2018 - saksdokumenter

side 166



 

 

 

Referat fra møte i Regionalt fagråd for hudsykdommer, Helse Nord  
 

Møtedato / tid 22.09. 2017 kl. 09.30 – 11.15 

Møtested Tromsø 

Referent Rådgiver Arnborg Ramsvik, Helse Nord RHF 

Neste møte SKYPE-møte 4. mai 2018 kl. 09.30 – 14.30 

 

Innkalt  Møtt = X 

Else Marie Isaksen 
 

Brukerrepresentant X 

Gerd Teigland 
 

Kommunelege Meldt forfall 

John Nordahl 
 

Avtalespesialist Meldt forfall 

Richard Stoll 
 

Avtalespesialist Meldt forfall 

Piera Niiles West Spes. i hud- og veneriske sykdommer, 
Finnmarkssykehuset HF 

X 

Gunvor Birkelid Sykepleier, Finnmarkssykehuset HF 
 

X 

Dagfinn Moseng Spes. i hud- og veneriske sykdommer, UNN HF 
 

X 

Ingrid Thoresen 
 

Sykepleier, UNN HF X 

 Spes. i hud- og veneriske sykdommer, NLSH HF Ikke tilsatt overlege ved 
NLSH 

Lene Osbakk Sykepleier, NLSH HF X 
 

 Spes. i hud- og veneriske sykdommer, 
Helgelandssykehuset HF 

Ingen oppnevnt av 
Helgelandssykehuset HF 

 Sykepleier, Helgelandssykehuset HF Ingen oppnevnt av 
Helgelandssykehuset HF 

 

SAK 10 - 17 Godkjenning av dagsorden 
 
Dagsorden godkjent 
 

SAK 11 - 17 Godkjenning av referat 17.03.17 
 
Rettelse i referat av 17.03.17, sak 3: 
Finnmark: sykepleierkonsultasjoner er først og fremst lysbehandling. 
Finnmark har ikke Bucky.  
 
Referatet godkjennes med innkomne rettelser 
 

SAK 12 - 17 Strategi/plan for hud de neste 4-5 år 
 

- UNN HF har behov for plan innen hudfaget for 
perioden 2018 – 2022 for å se på lokaliteter, 

DM 
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behov for utstyr, personell, telemedisin, 
forskning etc. 

- En plan for UNN bør ses i sammenheng med 
Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 
2014 – 2020 og Plan fra 2004: Strategiske 
tiltak for norsk dermato-venerologi 

 
På fagnettverksmøte for hudleger og hudsykepleiere  
21.09.17 var saken diskutert. Spesielt stor bekymring 
for rekruttering til faget. 
 
Det benyttes innleie av leger noe som er en dyr 
ordning i forhold til ambulering. 
 
Rekruttering blir en viktig sak for fagrådet å diskutere 
videre. Settes på dagsorden. 
 
Brukerrepresentanten ønsker tall på kostnader for 
innleie og ambulering.  Dette for å kunne ta saken opp 
via brukerorganisasjoner med ønske om påvirkning for 
å få til flere og gode ambuleringsordninger som trolig 
vil være betydelig rimeligere enn innleie. 
 
 

SAK 13 - 17 Hvordan få strømlinjeformet henvisning / fleksibilitet i 
henvisningsrutiner fra kommunehelsetjenesten til 
spesialisthelsetjenesten? Utsatt sak fra 17.03.17 
 
Saken utsettes da kommunelegerepresentanten har 
meldt forfall til møtet 
 

DM 

SAK 14 - 17 Gruppebasert opplæring for pasienter og pårørende / 
hudlidelser 
 
Spørsmål fra LMS-koordinator Elin Sagbakken, 
Finnmark vedrørende gruppebasert opplæring.  Skal 
det være tilbud på lokalsykehus, eller bare i Tromsø? 
 
I henhold til Regional plan for hudsykdommer i Helse 
Nord 2014 – 2020 heter det under tiltak, s. 40, 
Opplæring bør etableres og videreføres i samarbeid 
med hudleger, barneleger og LMS på de forskjellige 
sykehus 
 

- Må ha personell som kan undervise på LMS 
kurs 

- Må ha nok påmeldte til å kjøre i gang LMS 
kurs 
 

GB 
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Fagrådet anbefaler at det i første omgang satses på 
opplæring i barneavdelingene. 
 
Sykepleiere kan ved direktekontakt med pasientene f. 
eks v/ lysbehandling gi sykepleiekonsultasjoner med 
veiledning til pasientene. 
 
Lokale initiativ i helseforetakene er viktig. 

 
 

SAK 15 - 17 Videre diskusjon om hvordan samarbeidet i regionen 
skal fungere 

- Hvordan samarbeide / avlaste hverandre ved 
behov, til beste for pasienten? 

 
 
Saken utsettes da avtalespesialistene har meldt forfall 
 

DM 

SAK 16 - 17 Saker fra RBU 
Ingen saker som berører hudfaget direkte. 
Brukerrepresentanten refererte fra siste RBU møte 
hvor arbeidet med Samisk helsepark var informert 
om. Denne er forsinket. Brukerne mener det viktigste 
er at leger og sykepleiere som blir ansatt i helseparken 
kan / lærer seg samisk kultur. Ikke like viktig med 
samisk språk, da det finnes tolketjeneste. 
 
 

EMI 

SAK 17 - 17 Innmeldte saker 
 
Ingen innmeldte saker 
 
 

DM 

SAK 18 - 17 Eventuelt 
 
Fagrådets leder minner om fagrådets oppgaver og 
oppfordrer medlemmene til å melde inn saker. Likeså 
ønskes det flere og klare bestillinger fra Helse Nord 
RHF v/ fagdirektøren 
 
Informasjon: 

1. Helse Nord RHF har inngått avtale med Nord 
Norsk Hudlegesenter, Tromsø om hårfjerning 
med diodelaser for pasienter med diagnose 
transseksualisme og som er eller har vært i et 
behandlingsforløp i spesialisthelsetjeneste. 
Avtalen gjelder ikke for pasienter med 
Polycystisk ovariesyndrom, PCOS. 

 
 

 
DM 
 
 
 
 
 
AR 
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Fagrådet mener at det også er behov for avtale for 
PCOS pasientene. De vil komme tilbake med eventuelt 
råd til Helse Nord RHF etter å ha innhentet 
opplysninger om behov. 

 
2. Ny rådgiver i Helse Nord RHF som skal følge 

fagrådet fra og med 28.09.17:  Medisinsk 
faglig rådgiver Raymond Dokmo 
raymond.dokmo@helse-nord.no tlf. 944 
86 738 
 

3. SKYPE-møte-datoer 2018 

 4. mai 2018 kl. 09.30 – 14.30 

 5. okt. 2018 kl. 09.30 – 14.30 
 
Det må legges til rette for at deltagerne kan samles i 
felles studio der det måtte passe eller låne studio på 
nærmest mulig sted. 
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Møtedato: 31. januar 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 22.1.2018 

 

RBU-sak xx-2018 Eventuelt 
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